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 تقدير .. شكر و
 

الفهػػـمم ويسػر لنػػا خػػزا.ف عممػػؾمم وافػػت  لنػػا  رأخرجنػػا مػف ظممػػات الػػوكـمم وأكرمنػػا بنػػو  المهــم     
لوجهػػؾ الكػػريـمم وأنعمنػػا بمػػا عممتنػػا انػػؾ عمػػى كػػؿ شػػيء  اأبػػوار رحمتػػؾمم واجعػػؿ عممنػػا خال ػػ

       قديرم
فاف القوس قد ُجبمػت عمػى شػكر مػف احسػف أليهػا ف ومعرفػة الفضػؿ لمػف أسػدا  لهػا … وبعد      

 مم م( اهلللـ يشكر الناس لـ يشكر مف ( ) مم وفي حديث الرسوؿ )
بعد أف أتـ اهلل نعمته عمي في اتماـ كتابة البحث ف فػنني اجػد لزامػال عمػير وعرفانػال بالجميػؿ اف     

 عبػد الجبػار سػعيدكري وتقديري وامتناني لمشرؼ البحث مم أستاذي العزيػز الػدكتور اتقدـ بوافر ش
لػػي خيػػر عػػوف فػػي تقػػديـ الن ػػ  العممػػي وته.يػػة الم ػػادر العمميػػة مم فجػػزا  اهلل عنػػي  كػػاف ذيوالػػ

 خير الجزاءمم
جمػيعهـ  القادسػيةجامعػة  –وأتقدـ بالشكر والتقدير لألساتذة الكراـ في كمية التربيػة الرياضػية      

لػذيف  ػقموا خبرتػي العمميػة وطوروكػا ا المراحػؿ الدراسػيةلذيف ساندوني وكانوا لي خيػر عػوف فػي ا
 شبر روبالخ وص دم احمد عبد األمي بالشكؿ الذي مكنني مف أكماؿ دراستيممم

ويػػدعونني واجػػر العرفػػاف وا عتػػراؼ بالجميػػؿ إف أقػػؼ إجػػب  واحترامػػا معبػػرا عػػف فضػػمها        
 الػىالدتي الغالية التي تحممت عناء دراستي داعيا المػولى عػز وجػؿ إف يمكننػي ويػوفقني العظيـ و 

  …طاعتها بعد اهلل عز وجؿ ورضاكا عني انه نعـ المجير
وأتقدـ متواضعال بوافر الشكر والتقدير العالييف إلى عا.متي وأقربػا.ي لجهػودكـ الكبيػرة لػير وتقػديمهـ 

 وجزأكـ اهلل عني خير الجزاء مم ا متنافراسة فمهـ مني الشكر المساندة والمساعدة خبؿ مدة الد
بالمشػػػورة العمميػػػة أو المسػػػاعدة خػػػبؿ  اأي اسػػػـ أمػػػدك ا قػػػد نسػػػتكونهػػػ عػػػف ةعتػػػذر الباح ػػػوت     

 الدراسة مف دوف ق د ويوجر عميه إف أتقدـ بالشكر والتقدير لهـممممم
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  .
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 االول الفصل
 التعريف بالبحث :  -1

 المقدمة وأهمية البحث  1-1
 

بػدنيا وحركيػا وعقميػا  التمميػذيعد المعػر كػو الوسػيط التربػوي المهػـ الػذي يسػاعد عمػى نمػو 
الوقػػػػوؼ عمػػػػى و  التبميػػػػذومعرفيػػػػا واجتماعيػػػػا وانفعاليػػػػا اذ انػػػػه وسػػػػيمة مػػػػف الوسػػػػا.ؿ لفهػػػػـ نفسػػػػيات 

 فننهػاف لػذا التبميػذعف نفسه بحرية ويتفاعؿ مع غير  مػف  التمميذاستعداداتهـ ف ومف خبلها يعبر 
الحياة ويكتسر خبرات جديدة عف مهاراته الذاتية وعػف غيػر   التمميذتعد افضؿ طريقة يكتشؼ بها 

فهػػو يحػػوؿ العػػالـ ويخمػػؽ عالمػػه الخػػاص بػػه الممػػيء با ستكشػػاؼ والتخيػػؿ والحركػػة  التبميػػذمػػف 
الكبيػػر الػػى عػػالـ  ػػغير بحجمػػه ومػػف خبلػػه يطػػور نفسػػه وي بػػت ذاتػػه ويكػػوف شخ ػػيته ككػػذا ف 

فولػـ يكػف ا كتمػاـ    يمعػر تمميػذااذ   يمكػف اف نت ػور او نػر   لمتمميذفالمعر حاجة ضرورية 
بـ ضػػرورة توجيػػه فػػي مرحمػػة الطفولػة امػػرا جديػػدا وانمػػا كػو قػػديـ جػػدال فقػػد  اكػد ا سػػ التمميػػذبتربيػة 
الوجهة التربوية ال حيحة منذ ال غر ف وروي عف الرسػوؿ الكػريـ محمػد ) ػمى اهلل عميػه  التمميذ

 ( م51ف1989وسمـ( انه قاؿ )م ؿ الذي يتعمـ في  غر  كالنقش عمى ال خر(  )محمد ف
ولػػػػػذا جػػػػػاءت الروايػػػػػات لتؤكػػػػػد عمػػػػػى اشػػػػػباع كػػػػػذ  الحاجػػػػػة حيػػػػػث قػػػػػاؿ ا مػػػػػاـ )جعفػػػػػر 

 ( م162ف1975عبد الفتاح ف …()السبـ(: )دع ابنؾ يمعر سبع سنيف ال ادؽ()عميه
 ميػػػػػػػػدانال خ ػػػػػػػػبال لتعمػػػػػػػػيـ انمػػػػػػػػاط مختمفػػػػػػػػة مػػػػػػػػف ا نشػػػػػػػػطة  المتوسػػػػػػػػطةوتعػػػػػػػػد المػػػػػػػػدارس 

الحركيػػػة ا ساسػػػية ف ويؤكػػػد  الحركيػػػة وا ستكشػػػافية حيػػػث انهػػػا القاعػػػدة ا ساسػػػية لػػػتعمـ المهػػػارات
وتنضػج  التمميػذحؿ حياة ا نساف ففيػه تنمػو قػدرات مف اكـ مرا المتوسطة( عمى  اف المرحمة )فرج

مواكبػػػػػػه وتكػػػػػػوف قابمػػػػػػة لمتػػػػػػا ير والتوجيػػػػػػه والتشػػػػػػكيؿ وتحديػػػػػػد اتجاكاتػػػػػػه فػػػػػػي المسػػػػػػتقبؿ  )فػػػػػػرج ف 
 ( م116ف1987

مػػػف المجػػػا ت المهمػػػة فػػػي تقػػػديـ  المتوسػػػطةويعػػػد درس التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي المػػػدارس 
ت كػذ  ا نشػطة حركيػة او استكشػافية ف اذ تسػتخدـ سواء كانػ لمتبميذا نشطة الرياضية المختمفة 

الحركػػة كوسػػيمة اساسػػية فػػي عمميػػة الػػتعمـ ويمكػػف اف تقػػدـ كػػذ  الحركػػة عمػػى شػػكؿ العػػار تنافسػػية 
 مؿ لها ايجاد ح التمميذحركية او تقديمها عمى شكؿ مشكمة فيحاوؿ 

ا ك ػر شػيوعا  وتعد ا نشطة الحركية التي يهتـ بهػا درس التربيػة الرياضػية كػي ا نشػطة
داخؿ الػدرس وخارجػه وتسػهـ بػدور كبيػر فػي تطػوير المهػارات الحركيػة  التبميذوممارسة مف قبؿ 

اذ اف ممارسػتها  لمتمميػذا ساسية فحيث تعػد كػذ  المهػارات القاعػدة ا ساسػية لمممارسػات الحركيػة 
التخ  ػػي فػػي  والعنايػػة بتطويركػػا تعػػد دعامػػة اساسػػية لمممارسػػة الحركيػػة فػػي النشػػاط الرياضػػي

المسػتقبمية فعمػػى  التمميػذالمراحػؿ التاليػة لمطفولػة وتقػود الػػى اداء مهػارات رياضػية افضػؿ فػػي حيػاة 
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 الرغـ مف اف تطور كذ  المهارات يرجع الى عوامؿ ورا يػة ا  اف البي.ػة ومػا يت ػؿ بهػا مػف تعمػيـ
 (27-2ف2111تطويركام )الكعبي ف وتدرير لها دور كبير في 
المهارات  التربية الرياضية با نشطة ا ستكشافية باعتباركا اساسال في تعمـكما يهتـ درس 

الحركيػػػة ا ساسػػػية ف نػػػه مػػػف خبلهػػػا تتػػػاح الفر ػػػة لبطفػػػاؿ لمحاولػػػة التجريػػػر لمواجػػػر الحركػػػي 
مػػػف معرفػػػة  التمميػػػذالموكػػػؿ الػػػيهـ فػػػي بي.ػػػة ذاتيػػػة تفاعميػػػة مبنيػػػة عمػػػى حريػػػة الحركػػػة كمػػػا يػػػتمكف 

 (73ف2112ـو بادا.هام )الحياني والرومي ف معطيات كؿ حركة يق
(   الػػى اف المهػػارات الحركيػػة ا ساسػػية التػػي تمتػػد فترتهػػا مػػا بػػيف 1999ويؤكػػد )راتػػر ف 

( سػػنوات تحتػػؿ اكميػػة مميػػزة بالنسػػبة لتطػػور مراحػػؿ النمػػو الحركػػي وتعػػد اساسػػا  كتسػػار 2-7)
مفة فػي مراحػؿ النمػو التاليػة وخا ػة المهارات العامة والخا ة المرتبطة با نشطة الرياضية المخت

 (211ف1999ا ناء فترة الطفولة المتاخرة والمراكقة م )راتر ف 
 
 مشكلة البحث 1-2

ا سػػرة والمدرسػػة اذ  بػػد مػػف اف  كػػيهػػا التمميػػذ فػػي كػػذ  المرحمػػة في يعػػيشاف البي.ػػة التػػي 
ا سػبار التػي دفعػت  يعمب جنبا الى جنر في تطوير التمميذ تطويرا عمميػا سػميما ولعػؿ مػف ابػرز

الباح ػػة  جػػػراء كػػػذ  الدراسػػػة ف كػػو اف النشػػػاط السػػػا.د فػػػي درس التربيػػة الرياضػػػية محػػػاط بغػػػبؼ 
تقميػدي فػػي محتػػوا  وذلػػؾ لكػػوف المنهػػاج المسػػتخدـ فػي التػػدريس يعتمػػد عمػػى ا سػػمور ا مػػري فػػي 

نيػاتهـ الحركيػة و  يشػبع التنفيذ واف ذلؾ قد   يفس  المجاؿ اماـ التبمذة لمتعبير عػف ذاتهػـ وامكا
الفضػػوؿ لػػديهـ ف اف كػػؿ كػػذ  ا سػػبار دفعػػت الباح ػػة الػػى توليػػد فكػػرة الدراسػػة كمحاولػػة متواضػػعة 

النشاط الحركي التقميدي الى طيؼ واسع مف ا نشطة التي تعمؿ عمى اشباع ميؿ التمميػذ  إلخراج
مميػػػذ )الحركػػػي والبػػػدني لمحركػػػة والفضػػػوؿ واسػػػت مار ذلػػػؾ بشػػػكؿ عممػػػي لتحقيػػػؽ النمػػػو الشػػػامؿ لمت

والعقمػػي والمعرفػػي وا جتمػػاعي وا نفعػػالي( م ومػػف كنػػا بػػرزت مشػػكمة البحػػث فػػي التسػػاؤؿ حػػوؿ 
فاعمية برامج ا لعار الحركية وا لعار ا ستكشػافية ودرس التربيػة الرياضػي التقميػدي فػي تطػوير 

مػػػذة ال ػػػؼ ال ػػػاني بعػػػض المهػػػارات الحركيػػػة ا ساسػػػية والسػػػموؾ ا ستكشػػػافي الرياضػػػي لػػػد  تب
 م  متوسط

 
 اهداف البحث  1-3
الكشػػؼ عػػف ا ػػر اسػػتخداـ بػػرامج ا لعػػار الحركيػػة وا لعػػار ا ستكشػػافية درس التربيػػة  1-3-1

الرياضػػية التقميػػدي فػػي تطػػوير بعػػض المهػػارات الحركيػػة ا ساسػػية والسػػموؾ ا ستكشػػافي 
 الرياضي لتبمذة مجاميع البحث ال ب ة ولكب الجنسيفم
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المقارنػػػة فػػػي ا ختبػػػارات البعديػػػة بػػػيف ا ػػػر اسػػػتخداـ بػػػرامج ا لعػػػار الحركيػػػة وا لعػػػار  1-3-2
ا ستكشػػػػافية ودرس التربيػػػػة الرياضػػػػية التقميػػػػدي فػػػػي تطػػػػوير بعػػػػض المهػػػػارات الحركيػػػػة 
 ا ساسية والسموؾ ا ستكشافي الرياضي لتبمذة مجاميع البحث ال ب ة ولكب الجنسيفم

 
 فرضا البحث  1-4
توجد فروؽ ذات د لػة معنويػة بػيف ا ختبػار القبمػي والبعػدي فػي تطػوير بعػض المهػارات 1-4-1

الحركيػػػػة ا ساسػػػػية والسػػػػموؾ ا ستكشػػػػافي الرياضػػػػي لكػػػػؿ مػػػػف بػػػػرامج ا لعػػػػار الحركيػػػػة 
 وا لعار ا ستكشافية و درس التربية الرياضية التقميدي لتبمذة مجاميع البحث ال ب ةم

ة معنويػػػػة فػػػػي ا ختبػػػػارات البعديػػػػة بػػػػيف بػػػػرامج ا لعػػػػار الحركيػػػػة توجػػػػد فػػػػروؽ ذات د لػػػػ1-4-2
وا لعػػػار ا ستكشػػػافية و درس التربيػػػة الرياضػػػية التقميػػػدي فػػػي تطػػػوير بعػػػض المهػػػارات 

 الحركية ا ساسية والسموؾ ا ستكشافي الرياضي لتبمذة مجاميع البحث ال ب ةم
 
 مجاالت البحث 1-5
 مالمتوسطال اني  تبمذة ال ؼ المجال البشري: 4-5-4
 م27/4/2117ولغاية  1/12/2116مف الفترة  المجال الزماني: 4-5-0
 مة الساحة الرياضية لمدرس المجال المكاني : 4-5-3
 

 الثاني الفصل
 : الدراسات النظرية والدراسات السابقة  -2

 الدراسات النظرية 2-1
 مفهوم االلعاب الحركية   0-4-4

 ر ا لعار انتشارا وشيوعا في عالـ الطفولة حيث يتميز فيهػا تعد ا لعار الحركية مف اك
الدور الواضػ  لمحركػات فػي محتػو  المعػر )العػدو ف القفػز ف الرمػي بننواعػه ف تسػميـ ومسػؾ الكػرة 

تنمية شاممة بشكؿ  التمميذوغير ذلؾ ( وذلؾ لكونه نشاطا تعميميا وحركيا موجها وكادفا الى تنمية 
دنيػػػة والحركيػػػة بشػػػكؿ خػػػاص فضػػػب عػػػف كونهػػػا ترمػػػي الػػػى التغمػػػر عمػػػى عػػػاـ وتنميػػػة القػػػدرات الب

ال عوبات والعقبات التي توضع في الطريؽ لمتو ؿ الى كدؼ المعبة ف واف كذا النوع مف المعر 
يكػػوف ذا قيمػػػة تربويػػة اذا مػػػا اسػػػتغؿ بطريقػػة  ػػػحيحة وبنػػي عمػػػى اسػػػس عمميػػة سػػػميمة ويضػػػيؼ 

وسػػيمة لمتربيػػة البدنيػػة العامػػة لبطفػػاؿ وكػػذلؾ وسػػيمة ( بػػاف كػػذ  ا لعػػار تسػػتخدـ ك2111)مجيػػد ف
لبسػػتعداد ولبلعػػار الرياضػػية ف ويمكػػف اف تكػػوف ا لعػػار الحركيػػة منفػػردة لشػػخص واحػػد وتػػنظـ 

نفسػػػهـ )المعػػػر بػػػالكرة ف مػػػع الحبػػػؿ ف دحرجػػػة الطػػػوؽ وغيركػػػا( ف  التبميػػػذعمػػػى ا غمػػػر مػػػف قبػػػؿ 
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 بمػػػػػػػػػػػػػػػػا يرونػػػػػػػػػػػػػػػػه التبميػػػػػػػػػػػػػػػػذويمكػػػػػػػػػػػػػػػػف اف يسػػػػػػػػػػػػػػػػتخدمها المربػػػػػػػػػػػػػػػػوف لتنظػػػػػػػػػػػػػػػػيـ وقػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػراغ 
نافعػػا ف كمػػا يمكػػف اف تكػػوف ا لعػػار الحركيػػة جماعيػػة وفيهػػا يشػػترؾ مجموعػػة مػػف التبميػػذ فػػي  

 المعػػػػر ف وتتميػػػػز كػػػػؿ ا لعػػػػار الحركيػػػػة الجماعيػػػػة بعن ػػػػر المنافسػػػػة )فكػػػػؿ مشػػػػارؾ يمعػػػػر مػػػػف
ر)مجيػد اجؿ نفسه او لمجموعته( وكذلؾ بالتعاوف المتبادؿ مف اجؿ الو وؿ الى الهدؼ المطمو  
 ( م13-11ف 2111ف 

 
 (www.wahat.com,2003C)    (4)اهداف االلعاب الحركية 0-4-3-4
 تساعد عمى رفع درجة الحماس والرغبة لد  التمميذ م م1
تشػػػجع التبميػػػذ عمػػػى ا ت ػػػاؿ والتوا ػػػؿ والػػػتعمـ فيمػػػا بيػػػنهـ بغػػػض النظػػػر عػػػف ا ختبفػػػات  م2

 شاعر التضامف والمسؤولية مال قافية وا جتماعية فيما بينهـ حيث انها تنمي م
 كي طريقة جيدة لممعمـ في التعامؿ مع الفروؽ الفردية بيف التبميذ  م3
تسػػػاعد المعمػػػـ فػػػي تطػػػوير التمميػػػذ تطػػػويرا شػػػامب اذ توسػػػع دا.ػػػرة ت ػػػوراته وتنمػػػي لديػػػه قػػػوة  م4

 المبحظة وسرعة ا دراؾ م
 ما بعدم تساعد عمى تربية العنا ر المتكررة ال حيحة  نه ي عر ت حيحها في م5
 تساعد عمى تطوير عنا ر المياقة البدنية كػ)القوة ف والسرعةف والتحمؿ ف والمرونة(وغيركام م6
 ( www.childrenliterature.com,2003): (0)شروط االلعاب الحركية 0-4-3-0
 وف ا لعار ذا قيمة تربوية وفي نفس الوقت م يرة وممتعةماف تك م1
 اف تكوف قواعد المعبة سهمة وواضحة وغير معقدةم م2
 اف تكوف ا لعار مناسبة لخبرات وقدرات وميوؿ التبميذ م م3
 اف يكوف دور التمميذ واضحا ومحددا في المعبة م م4
 اف تشتؽ المعبة مف بي.ة التمميذم م5
  ستقبلية في المعر م اف يشعر التمميذ بالحرية وا م6
 مفهوم االلعاب االستكشافية  0-4-1

تعػػد ا لعػػار ا ستكشػػافية نشػػاط تعميمػػي استكشػػافي موجػػه قػػا.ـ عمػػى حريػػة الحركػػة حيػػث 
تقدـ المادة التعميمية عمى شكؿ مشكمة حركية ويقوـ التمميذ بتجربة الحموؿ الحركية لمػرات متعػددة 

هػػدؼ كػػذا النشػػاط الػػى تنميػػة المهػػارات المختمفػػة لػػد  الػػى اف ي ػػؿ الػػى الحػػؿ ا فضػػؿ ف كمػػا ي
 التمميذ وقدراته الخا ة ف كما انه م طم  يعبر عف ا ستكشاؼ الحركي وكو يعني ذلؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1 )(www.wahat.com,2003C) 
(2 ):(www.childrenliterature.com,2003 ) 

http://www.childrenliterature.com/
http://www.children.com)/
http://www.children.com)/
http://www.childrenliterature.com/
http://www.children.com)/
http://www.children.com)/
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الموقؼ التعميمػي الػذي يتطمػر مػف المػتعمـ اف يكتشػؼ المكػوف ا ساسػي لموضػوع الػتعمـ 
 ( م61ف1982قبؿ اف يستوعبه في بنيته المعرفية م)الخولي وراتر ف 

( بانهػػػػا  طريقػػػػة لمػػػػتعمـ يضػػػػع المعمػػػػـ مػػػػف خبلهػػػػا عػػػػدد مػػػػف 2111ويضػػػػيؼ )المفتػػػػي ف 
مػػف التحػػرؾ بحريػػة فػػي مواقػػؼ الػػتعمـ مػػف خػػبؿ مرجعيػػات كفػػاءة  التبميػػذالتػػي تمكػػف التحػػديات 

 ( 64أ ف2111وعنا ر الحركة م )المفتي ف 
( ف باف التعميـ باستخداـ كذ  الطريقة يساعد المتعمـ كور ذويتفؽ ) ال  واخراف ( ف )م

العقمي ف  ف التنقير عمى كشؼ المعمومات بنفسه فالبحث والتنقير ي ير جزء كبير مف النشاط 
والبحث حالة ايجابية يكوف عندكا العقؿ في اق ى درجات نشاطه وكمما كاف المتعمـ نشطا 
ومنتبها كمما امكنه الح وؿ  عمى المعمومات الكاممة وت بيتها في ذكنه بدقةم) ال  

 (م مذكورواخراف(ف)
طروحػة كػو ا سػمور واف  اسمور التعمـ المستخدمة في ا لعار ا ستكشافية في كػذ  ا 

ا ستكشافي الموجه ف والذي يعني  التعمـ القا.ـ عمػى بعػض المسػاعدة مػف جانػر المعمػـ لمتمميػذ ف 
فػػالمتعمـ كػػو الػػذي يقػػـو بالػػدور ا ساسػػي فػػي عمميػػة تعممػػه ف امػػا دور المعمػػـ فيتحػػدد فػػي توجيػػه 

 (61أ ف 1993المتعمـ وتحفيز  عمى القياـ بعممية ا كتشاؼ م )ابراكيـ ف 
 ( www.wahat.com.2003A) (4)اهداف االلعاب االستكشافية 0-4-1-4
عمى اكتشاؼ العػالـ المحػيط بػه واستكشػاؼ ذاتػه وذلػؾ مػف خػبؿ  التمميذتساعد كذ  ا لعار  م1

مػف خػبؿ تفاعمه مع كؿ ما في بي.ته مف اشخاص  واشػياء فتنمػو مفاكيمػه عنهػا وتتطػور ف و 
كػػػذ  المفػػػاكيـ يتعػػػرؼ الػػػى ذاتػػػه وفػػػي كمتػػػا العمميتػػػيف يػػػتعمـ واف عمميتػػػي ا ستكشػػػاؼ والػػػتعمـ 

 عمميتاف متكاممتاف وكانهما وجهاف لعممة واحدة م 
تعطي الفر ة لبطفاؿ ليعيشػوا متعػة كشػؼ المجهػوؿ بانفسػهـ فاذ انهػا عمميػة تفكيػر تتطمػر  م2

نػة لديػػه وتكييفهػا بشػكؿ يمكنػه مػف انشػاء عبقػػات اعػادة تنظػيـ المعمومػات المخزو  التمميػذمػف 
 جديدة لـ تكف معروفة لديه مف قبؿ م

عمػػى كيفيػػة تتبػع الػػد .ؿ وتسػجيؿ النتػػا.ج وبهػػذا يػتمكف مػػف التعامػػؿ   التمميػذيسػاعد ا كتشػػاؼ  م3
 مع المشكبت الجديدةم

اء كػػاف يػػوفر لمطفػػؿ فر ػػا عديػػدة لمتو ػػؿ الػػى ا سػػتد  ت باسػػتخداـ التفكيػػر المنطقػػي سػػو  م4
  استقرا.يال اـ استنباطيالم

 يساعد عمى تطوير ا بداع وا بتكار م م5
 (4) (www.wahat.com.2003A ) 

http://www.wahat.com.2003/
http://www.wahat.com.2003/
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ا ناء اكتشافه  التمميذنحو التعمـ بما يوفر  مف تشويؽ وا ارة يشعر بها  التمميذيزيد مف واقعية  م6
 المعمومات بنفسهم

 ر ة لمطفؿ ا عتماد عمى نفسه واكتشاؼ الهدؼ الحركي المراد الو وؿ اليهميتي  الف  م7
 تساعد كذ  الطريقة عمى توليد الك ير مف ا فكار والمقترحات حوؿ موضوع ما م م8
 مفهوم السموك االستكشافي  0-4-6

يعد السموؾ ا ستكشافي سموكا فطريا يظهر لد  الكا.ف الحي ويولد لديه رغبة قوية في 
المواضيع الغريبة والجديدة وغير المالوفة في البي.ة  تساع دا.رة معارفه ف وينظر البعض تعمـ 

عمى ممارسته في مواقؼ ك يرة  التبميذالى كذا السموؾ بانه سموؾ مرغور فيه  بد مف تشجيع 
 عميه فونقب عف التبميذف بينما البعض ا خر ينظر اليه بانه سموكا اجتماعيا  ينبغي تشجيع 

( فقد تباينت وجهات النظر حوؿ تحديد مفهوـ السموؾ ا ستكشافيف فمنهـ مف 1982)القزازف
(  1966(و)دايف1961()بير يفف1955ير  انه دافع لد  الكا.ف الحيفام اؿ:)مونتيكمري ف

( بانها عادة سموكية تكتسر 1972(ف بينما ير  اخروف م ؿ : انه )باربارا ف1978و)وايت ف
( بانه ميؿ نحو ا شياء الغريبة او غير 1964( و)موف1963ا يفسركا )كونتفبالتعمـ ف بينم

المنلوفة او الجديدة في بي.ته ف واف وجود م ؿ كذ  الخبفات في تحديد مفهوـ السموؾ 
ا ستكشافي بيف العمماء اد  الى اختبؼ نتا.ج الدراسات التي تناولت عبقة كذا السموؾ 

دـ ا تساؽ فيما بينهام عية وبي.ته حيث تميزت بالتبايف الواض  وعبالمتغيرات الشخ ية وا جتما
 ()القزاز 

فالسػػموؾ ا ستكشػػافي كػػو م ػػطم  لػػه مرادفػػات عديػػدة كحػػر ا سػػتطبع والفضػػوؿ وكػػو سػػموؾ 
 فطػػػػػػػػػػػػري يولػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػع ا نسػػػػػػػػػػػػاف وتختمػػػػػػػػػػػػؼ درجتػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػف انسػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػى اخػػػػػػػػػػػػر ف ويؤكػػػػػػػػػػػػد

يزيػػػة فػػػي الكا.نػػػات الحيػػػة وخا ػػػة ( اف  حػػػر ا سػػػتطبع تعػػػد مػػػف ال ػػػفات الغر 2114)خالػػػدف  
ا نساف الذي تبدأ مظاكر ذلؾ عميػه فػي طفولتػه ف ولكنهػا تتفػاوت حسػر عوامػؿ عػدة منهػا مػاكو 

 (1) (www.alwatnnewspaper.com,2003ورا ي وتربوي وسموكي مكتسرم )
( بػاف حػر ا سػتطبع يظهػر فػي مرحمػة الطفولػة 1992ادة ف( نقػبل عػف )عبػ1964ويؤكد )ماو ف
أف يسػتجير لمعنا ػر الجديػدة والغريبػة  التمميػذ( سنة وا ناء كذ  الفترة يحػاوؿ 12-6الممتدة مف )

والمتناقضة أو المجهولة في بي.ته بالتحرؾ نحوكا أو التػن ير فيهػا ف كمػا انػه يفحػص بدقػة ا شػياء 
 المحيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ويبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات أو الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعات المت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أو 

 جديدة متنوعة أو يظهر حاجته لمعرفة أشياء اك ر عف نفسه وبي.ته وعندما يرغر في استكشاؼ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(www.alwatnnewspaper.com,2003) (1) 

http://www.alwatnnewspaper.com,2003/
http://www.alwatnnewspaper.com,2003/
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 الم يػػػػػػػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػػػػػػػي محاولػػػػػػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػػػػػػػه لمتعػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عميهػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتولػػػػػػػػػػػػػػػػػد لديػػػػػػػػػػػػػػػػػه دافػػػػػػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 (316-315ف 1992ا ستطبعم)عبادة ف 

( باف السموؾ ا ستكشافي كو احد الدوافع الفطرية ويؤدي وظيفة 2114ويضيؼ )زاكر ف
فسػػػيولوجية ضػػػمف ايجابيػػػة البحػػػث عػػػف م ػػػادر التنبيػػػه الحسػػػي أي ا ستكشػػػاؼ الحركػػػي لمبي.ػػػة 
ومحاولػػة تغيركػػا والػػتحكـ فيهػػاف كمػػا يمعػػر دورا مهمػػا فػػي اسػػتمرار بقػػاء اإلنسػػافف واف استكشػػاؼ 

 حاطة بها حسيا ومحاو ت التحكـ بها كو المدخؿ الفعاؿ لمتوافػؽ مػع البي.ػة ف و البي.ة النشطة وا
مف سمبياته انه إذا زاد عف حد  يخفض مف مستو  األداء كما أف غيابه يؤدي الى الممؿ وخفػض 

فػيمكف عبجػػه  التبميػذالدافعيػة واألداء معػا ف ولكػوف كػذا السػموؾ يعػد مػػف طبػا.ع البشػر وخا ػة 
 جػػػػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػػػػيف يحمػػػػػػػػػػػػػػػؿ الك يػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف ا سػػػػػػػػػػػػػػػ.مة ودفعػػػػػػػػػػػػػػػه واسػػػػػػػػػػػػػػػتدراجه  وذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ بتهي.ػػػػػػػػػػػػػػػة

 الػػػػػػػى طػػػػػػػرح ا سػػػػػػػ.مة فػػػػػػػي البيػػػػػػػت والمدرسػػػػػػػة ف ومسػػػػػػػاعدته عمػػػػػػػى القيػػػػػػػاـ باأللعػػػػػػػار الجماعيػػػػػػػة 
ف فالتربيػػة الرياضػػية لػػيس نوعػػا مػػف تضػػييع الوقػػت كمػػا يعتقػػد  الػػبعض بػػؿ كػػي وسػػيمة  كتسػػار 

 وذلػػػػػػػػػؾ بمشػػػػػػػػػاركته مػػػػػػػػػع  مػػػػػػػػػف عزلتػػػػػػػػػه النفسػػػػػػػػػية التمميػػػػػػػػػذال ػػػػػػػػػحة وبنػػػػػػػػػاء العضػػػػػػػػػبت واخػػػػػػػػػراج 
نحػػػػػػػػػػػػػػػػو  التمميػػػػػػػػػػػػػػػػذا خػػػػػػػػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػػػػػػػػي ا لعػػػػػػػػػػػػػػػػار والتوا ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فكمػػػػػػػػػػػػػػػػا وتزيػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػف دافػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 (1) ( www.bayannewspaper.com.2004ا ستكشاؼم)
 

 اهمية السموك االستكشافي    0-4-6-4
في الكشؼ عف ا شياء او المواضيع الجديدة او المتطورة او غير المنلوفة فػي  التمميذيساعد  -1

 نه في تعممهامبي.ته رغبة م
 في المعرفة وا ستزادة مف الفهـ م  التمميذيزيد مف رغبة  -2
 ا بداع وا بتكارم التمميذينمي لد   -3
 عمى حؿ المشكبت التي تعتريهـ مف خبؿ تفاعمهـ مع البي.ة م  التمميذيساعد  -4
 بنفسه كمما اكتشؼ الحؿ ال حي  لممشكمة م التمميذيزيد مف  قة  -5
 الى تطور النمو الذكني لمطفؿم تطور كذا السموؾ يؤدي -6
 )القزاز( اكميته تبرز في تنويع وزيادة عدد الم يرات في البي.ة م -7
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.bayannewspaper.com.2004 ) (1) 
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية    -3
 منهج البحث  3-1

 استخدمت الباح ة المنهج التجريبي لمبءمته طبيعة البحث م
 مجتمع البحث وعينته 3-2

مبنػػات ل انويػػة الشػػفاعة  ةبالػػدواـ بمدرسػػ اتالمسػػتمر  التمميػػذاتتكػػوف مجتمػػع البحػػث مػػف 
ولقػد بمػ  ف  ة( سن15-14ممف تتراوح اعماركـ ما بيف ) 2117-2116والمسجميف لمعاـ الدراسي 

تمميذة وتـ تقسيمهـ بالقرعػة الػى  ػبث مجموعػات متسػاوية لكػؿ  (61) تهعينو مجتمع البحث  حجـ
اذ مارسػػت المجموعػػة التجريبيػػة ا ولػػى اسػػمور ا ستكشػػاؼ الموجػػه ومارسػػت المجموعػػة التجريبيػػة 

 مال انية اسمور المنافسات بينما مارست المجموعة الضابطة ا سمور ا مري
 وسائل جمع البيانات 3-3

 استخدمت الباح ة وسا.ؿ بح ية عدة لمو وؿ الى البيانات المطموبة في البحث وكي :
 االختبارات 3-3-4

 االختبارات  لممهارات الحركية االساسية  3-3-4-4
 تـ اختبار العينة بمجموعة مف اختبارات المهارات الحركية ا ساسية وتشمؿ :

 (ـ م21الجري لمسافة ) -
 ـم(11الحجؿ يميف لمسافة )  -
 (ـم11الحجؿ يسار لمسافة )  -
 الو ر الطويؿ مف ال بات /سـم  -
 دقة الرمي والمقؼ )درجة( م -
 دقة ركؿ الكرة بالقدـ )الدرجة(م  -
 المشي عمى الموح / درجةم -

 (4الجدول ) -
 لإلناث المستخدمةومحكاتها ومعامل االلتواء لالختبارات  المستخدمةمعامل االرتباط البسيط بين االختبارات  

 معامل االلتواء لالختبارات المقترحة معامل االرتباط )ر( ع -س تباراتاالخ

 2.767 5.40 (م02الجري لمسافة )
*2.766 -2.262 

 2.714 1.65 (م45الجري لمسافة )
 4.014 5.26 (م42الحجل يمين لمسافة )

*2.696 4.198 
 2.55 0.95 (م5الحجل يمين لمسافة )

 2.713 5.43 (م42جل يسار لمسافة )الح
*2.824 2.073 

 2.110 1.45 (م5الحجل يسار لمسافة )
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 (632م1( قيمة )ر( الجدولية= )8( واماـ درجة حرية )15م1)* معنوي عند نسبة خطن 
اتهػػػا ( وجػػػود ارتبػػػاط ذات د لػػة معنويػػػة بػػػيف ا ختبػػػارات الم ػػػممة ومحك5يتضػػ  مػػػف الجػػػدوؿ )

 لمتمميذات ا ناث
 مقياس السموك االستكشافي الرياضي المصور 3-3-0
 طريقة اختيار مقياس السموك االستكشافي الرياضي المصور 3-3-0-4

تـ بعد ا طبع عمى الم ادر والمراجع العممية الخا ة بقياس السموؾ ا ستكشافي ف 
( ف تضمف 62-24ف1992( ف )عبادة ف87-26ف1989ا عتماد عمى دراستي )القزازف

المقياس ال وري مجموعة مف الحركات الرياضية ف كؿ مجموعة تضـ شكميف يت ؼ 
احدكما بكونه غريبا او متناقضا او غامضا عف ا خر ف اذ تمن  درجة )واحدة( لبجابة 

 مال حيحة و) فر( لبجابة الخاط.ة

 تصحيح االختبار  3-3-0-0
اط الواردة في اختبار الذكاء والبال  يعطي الم ح  درجة عف كؿ نقطة مف النق

عددكا  ب ا وسبعيف مفردة وذلؾ باف يضع الم ح  عبمة )  ( اماـ المفردة التي تمت 
( درجة 1اماـ المفردة التي لـ تتـ الموافقة عميها ف ويعطى ))×( الموافقة عميها ووضع عبمة 

قة عميها ومف  ـ تحوؿ الدرجة الخاـ لممفردة الموافؽ عميها و) فر( لممفردة التي لـ تتـ المواف
الى الدرجة المقابمة لها في نسبة الذكاء وذلؾ عف طريؽ مقابمة الدرجة الخاـ بجدوؿ درجات 
العمر العقمي  ـ نضرر درجة العمر العقمي في الجدوؿ بالسنة في ا ني عشر شهرا  ـ نجمع 

 ( 83-82ف1982الدرجة مع درجة العمر العقمي في الجدوؿ بالشهرم )عطية ف 
 

 العمر العقمي                 
 111×معامؿ الذكاء =ػػػػػػػػػ 
 العمر الزمني                 

 (271ف1977)ويتنج ف
 كاريس( لمذكاء ومفتاح الت حي  الخاص بهم-( يوض  اختبار )جودانؼ8والممحؽ )

 االدوات المستخدمة في البحث 3-3-3
( سػـ م بػت فيهػا عمػود طولػه 41عدة دا.رية قطركػا )وكو جهاز يتكوف مف قارمي الحمقات :  -

 (سـ وفيها يتـ رمي الحمقات داخؿ العمودم11(سـ وحمقات ببستيكية قطركا )51)
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وكػػو جهػػاز يتكػػوف مػػف خمسػػة شػػواخص لمبولينػػؾ مرتبطػػة فػػي وسػػطها بسػػمؾ م بػػت  البولينــك: -
 قاطهامبقاعدتيف م م تيف وفيها يتـ رمي كرات بولينؾ نحو الشواخص لمحاولة اس

 لقياس الطوؿ والو ر الطويؿ مف ال باتم شريط القياس :  -
وكي اشكاؿ كارتونية لمحيوانات م بتة في قاعدة خشبية بحيث يػتـ  اشكال كارتونية خشبية :  -

 نزع الشكؿ مف القاعدة واعادتهم
ـــدم :  - ـــرة ق  ( ـ1تػػػـ ت ػػػميمها لبطفػػػاؿ وكػػػو م ػػػنوعة مػػػف الخشػػػر ف ارتفاعهػػػا ) اهـــداف ك

 (ـم5م1وعرضه ) 
ــوازن :   - (ـ وعرضػػها 3تػػـ ت ػػميمها لبطفػػاؿ وكػػو م ػػنوعة مػػف الخشػػر طولهػػا)عــوارت ت

 (سـ عف ا رضم12(سـ وبارتفاع )11)
 ( طوؽ م21سـ( وعددكا )61تـ  نعها مف خراطيـ الميا  بحيث كاف القطر) اطواق :  -
(ـ وم بػػت فيهػػا مػػف 1/2تػػـ  ػػنعها مػػف الخشػػر بحيػػث يكػػوف طػػوؿ الواحػػد منهػػا ) اعــالم :  -

 ( عمـ م12ا عمى عمـ م مث ف عدد ا عبـ )
( ـ عػددكا 1/2وقد تـ  ػنعها مػف الكػارتوف الممػوف بشػكؿ اسػطواني وارتفاعهػا ) شواخص :  -

 ( شاخص م12)
 ميزان طبي.  -
 (.1موانع عدد )  -
ــاس لمحبــوب :  - ( كغػػـ مػػف 1/4تػػـ  ػػنعها مػػف القمػػاش وكػػي متوسػػطة الحجػػـ بػػداخمها ) اكي

 اسمالعدس ف وعددكا اربعة اكي
 (.02حبال لالطفال عدد )  -
 (كرة.02كرات تنس عدد )  -
 ( كرة.02كرات مطاطية صغيرة عدد )  -
 (كرة.02كرات بولينك مائية عدد )  -
 (كرة.02كرات قدم مطاطية متوسطة الحجم عدد )  -
 ( كاس.40كؤوس رياضية عدد )  -
 البالونات. -
 تكافؤ مجموعات البحث  3-4

التجريبي يجر اف تكوف المجاميع متكاف.ة تماما  لكي نستطيع ارجاع الفروؽ الى العامؿ
في جميع الظروؼ والمتغيرات عدا المتغير التجريبي الذي يؤ ر في المجموعة التجريبية دوف 

 ( 35ف1995)العنبكيف  الضابطة م
 (4الجدول )
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 لإلناث ستخدمةالمومحكاتها ومعامل االلتواء لالختبارات  المستخدمةمعامل االرتباط البسيط بين االختبارات  

 معامل االلتواء لالختبارات المقترحة معامل االرتباط )ر( ع -س االختبارات

 2.767 5.40 (م02الجري لمسافة )
*2.766 -2.262 

 2.714 1.65 (م45الجري لمسافة )
 4.014 5.26 (م42الحجل يمين لمسافة )

*2.696 4.198 
 2.55 0.95 م(5الحجل يمين لمسافة )
 2.713 5.43 (م42الحجل يسار لمسافة )

*2.824 2.073 
 2.110 1.45 (م5الحجل يسار لمسافة )

ويجر عمى المجرر   أف يحاوؿ عمى ا قؿ تكويف مجموعات متكاف.ة فيما يتعمؽ 
 (398ف1984بالمتغيرات ذات العبقة بالبحث   م)فاف داليف ف 

جاميع البحث في جميع المتغيرات ذات العبقة بالبحث لمفترة وعميه تمت عممية التكافؤ بيف م
 وكما ياتي:2117/ 31/3ولغاية  28/3/2117

 العمر الزمني مقاسا بالشهر )تم حسابه القرب نصف شهر(. 3-1-4
 الطول مقاسا بالسنتميتر )تم حسابه القرب سم(. 3-1-0
 (.الكتمة مقاسا بالكيموغرام)تم حسابها القرب نصف كغم 3-1-3
 هاريس(. -الذكاء باستخدام اختبار )جود انف  3-1-1
 تعميمات االختبار  3-1-1-4

المراد اختباركـ باستبعاد كؿ ما  ميذاتر بشكؿ شفوي وذلؾ بتكميؼ التمتبدأ تعميمات ا ختبا
رسـ تاف  ةقد يوجد امامهـ ماعدا قمـ الر اص وقطعة مف الورؽ ا بيض  ـ يطمر مف كؿ تمميذ

 لبيضاء التي امامه مع عدـ استعماؿ الممحاةمفي الورقة ا

 اختبارات المهارات الحركية االساسية 3-1-3

 تـ اختبار العينة بمجموعة مف اختبارات المهارات الحركية ا ساسية وتشمؿ :

 (ـ م21الجري لمسافة ) -
 (ـم11الحجؿ يميف لمسافة )  -
 (ـم11الحجؿ يسار لمسافة )  -
 الو ر الطويؿ مف ال بات /سـم  -
 دقة الرمي والمقؼ )درجة( م -
 دقة ركؿ الكرة بالقدـ )الدرجة(م  -
 المشي عمى الموح / درجةم -
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( يوضحاف تكافؤ مجموعات الذكور وا ناث في اختبارات المهارات 15( و)14والجدو ف )
 الحركية ا ساسية كب عمى حدة باستخداـ تحميؿ التبايف باتجا  واحد م

 
 (0الجدول )

 ن لذكور مجاميع البحث الثالثة في االختبارات المهارات الحركية االساسيةنتائج تحميل التباي

اختبارات المهارات 
 الحركية االساسية

وحدة 
 القياس

قيمة )ف(  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المحتسبة

.الجــــــــــــــــــــــــــــــــري 4
 (م02لمسافة)

 ثا
 2.755 0 4.529 بين المجموعات

2.753 
 4.220 57 57.414 لمجموعاتداخل ا

.الحجـــــــل يمـــــــين 0
 ثا (م42لمسافة)

 2.760 0 4.501 بين المجموعات
2.810 

 2.925 57 54.570 داخل المجموعات
.الحجـــــــل يســـــــار 3

 ثا (م42لمسافة )
 2.458 0 2.346 بين المجموعات

2.441 
 4.386 57 78.991 داخل المجموعات

ـــــل 1 ـــــب الطوي .الوث
 سم من الثبات

 410.867 0 085.733 المجموعاتبين 
2.359 

 398.526 57 00741.852 داخل المجموعات
ــــــــــة الرمــــــــــي 5 .دق

 درجة والمقف
 2.747 0 4.133 بين المجموعات

2.206 
 07.985 57 4595.45 داخل المجموعات

.دقــــة ركــــل الكــــرة 6
 درجة بالقدم

 2.347 0 2.633 بين المجموعات
2.255 

 5.820 57 332.722 داخل المجموعات
.المشـــــــي عمـــــــ  7

 درجة الموح
 2.747 0 4.133 بين المجموعات

2.459 
 1.522 57 056.522 داخل المجموعات

 (م15م3( = )15م1)( وعند نسبة خطن57-2*قيمة )ؼ( الجدولية اماـ درجتي حرية )
يف ذكور المجاميع ( وجود فروؽ ذات د لة  غير معنوية ب14يتض  مف الجدوؿ )

ال ب ة في اختبارات المهارات الحركية ا ساسية وكذا يشير الى تكافؤ ذكور مجاميع البحث 
 ال ب ة في تمؾ ا ختباراتم
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 (3الجدول )
 نتا.ج تحميؿ التبايف  ناث مجاميع البحث ال ب ة في ا ختبارات المهارات 

 الحركية ا ساسية
اختبارات المهارات 

وحدة  ساسيةالحركية اال
 القياس

قيمة )ف(  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المحتسبة

.الجــــــــــــــــــــــــــــــــري 4
 ثا (م02لمسافة)

 2.977 0 4.953 بين المجموعات
4.407 

 2.866 57 15.929 داخل المجموعات
.الحجـــــــل يمـــــــين 0

 ثا (م42لمسافة)
 4.860 0 3.701 بين المجموعات

0.210 
 2.940 57 54.961 المجموعاتداخل 

.الحجـــــــل يســـــــار 3
 ثا (م42لمسافة )

 5.480 0 42.363 بين المجموعات
4.263 

 1.873 57 077.754 داخل المجموعات
ـــــب الطويـــــل 1 .الوث

 سم من الثبات
 06.622 0 53.022 بين المجموعات

2.052 
 426.022 57 6253.122 داخل المجموعات

ــــــــــة الرمــــــــــي 5 .دق
 درجة والمقف

 44.85 0 03.7 بين المجموعات
2.136 

 07.471 57 4518.9 داخل المجموعات
.دقــــة ركــــل الكــــرة 6

 درجة بالقدم
 0.848 0 5.636 بين المجموعات

2.924 
 3.408 57 478.098 داخل المجموعات

.المشـــــــي عمـــــــ  7
 درجة الموح

 0.743 0 5.105 بين المجموعات
4.274 

 0.530 57 411.328 داخل المجموعات

 (م15م3( = )15م1)( وعند نسبة خطن57-2*قيمة )ؼ( الجدولية اماـ درجتي حرية )
( وجود فروؽ ذات د لة غير معنوية بيف اناث المجاميع ال ب ة 15يتض  مف الجدوؿ )

ال ب ة في اختبارات المهارات الحركية ا ساسية وكذا يشير الى تكافؤ اناث مجاميع البحث 
 في تمؾ ا ختباراتم

 مقياس السموك االستكشافي الرياضي المصور 3-1-1

تـ اختبار عينة البحث ا ساسية بمقياس السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور 
( يوضحاف تكافؤ مجاميع الذكور وا ناث 17(و)16( والجدو ف )6والموض  في الممحؽ )

 تجا  واحد مكب عمى حدة باستخداـ تحميؿ التبايف با
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 (1الجدول )

 نتائج تحميل التباين لذكور مجاميع البحث الثالثة في مقياس السموك
 االستكشافي الرياضي المصور 

مقياس السموك 
االستكشافي 
 الرياضي 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

قيمة )ف(  متوسط الدرجات درجة الحرية
 المحتسبة

 الذكور
 1.3465 0 8.633 بين المجموعات

 1.322 57 015.422 داخل المجموعات 4.221

  59 053.733 المجموع الكمي

 (م15م3( = )15م1)( وعند نسبة خطن57-2*قيمة )ؼ( الجدولية اماـ درجتي حرية )
( وجود فروؽ ذات د لة غير معنوية بيف ذكور المجاميع ال ب ة 16يتض  مف الجدوؿ )

ؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور ف وكذا يشير الى تكافؤ ذكور مجاميع في مقياس السمو 
 البحث ال ب ة في ذلؾ المقياس م

 (5الجدول)

 نتائج تحميل التباين الناث مجاميع البحث الثالثة في مقياس السموك
 االستكشافي الرياضي المصور 

مقياس السموك 
االستكشافي 
 الرياضي

 قيمة)ت(المحتسبة متوسط الدرجات ة الحريةدرج مجموع المربعات مصدر التباين

 االناث
 0.7465 0 5.133 بين المجموعات

 1.321 57 015.322 داخل المجموعات 2.634
  59 052.733 المجموع الكمي

 (م15م3( = )15م1)( وعند نسبة خطن57-2*قيمة )ؼ( الجدولية اماـ درجتي حرية )
(  وجود فروؽ ذات د لة غير معنوية بيف اناث المجاميع 17)يتض  مف الجدوؿ 

ال ب ة في مقياس السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور ف وكذا يشير الى تكافؤ اناث 
 مجاميع البحث ال ب ة في ذلؾ المقياس م
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 التصميم التجريبي  3-5
تمد عمى يتضمف التجرير تشكيؿ الفروض واختباركا والت ميـ التجريبي الجيد يع

كفاءة الباحث وامكانياته لتطبيؽ اسس الت ميـ التجريبي الذي يعد بم ابة الخطة التنفيذية 
 (82ف1981لمتجربةم )سبمة ف

 واف استخداـ ت ميـ تجريبي مب.ـ امر مهـ في كؿ بحث تجريبي  نه يساعد 
 في الح وؿ عمى اجابات لفرضيات البحث ف كما يساعد عمى الضبط 

 (Kerlinger,1978,275التجريبيم )

وعمى الباحث اف يختار الت ميـ التجريبي المناسر الذي يوفر له الحد ا دنى مف 
ال دؽ الداخمي وال دؽ الخارجي لنتا.ج البحث ف كما ويمكف اشتقاؽ ت اميـ تجريبية اخر  

التجريبية ا خر  )عودة وممكاوي ف  عف طريؽ ادخاؿ تحسينات عمى بعض الت اميـ
(وعميه فقد استخدمت الباح ة الت ميـ التجريبي الذي يطمؽ عميه اسـ  ت ميـ 178ف1987

المجموعات المتكاف.ة العشوا.ية ا ختيار ذات المبحظة القبمية والبعدية المحكمة الضبط  
 ( يوض  ذلؾم1(م والشكؿ )384ف1985)فاف داليف ف 

 االختبار البعدي المتغيرات بار القبمياالخت المجموعات

 2خ--------------1ـ---------------1خ---------------1ت

 2خ---------------2ـ---------------1خ---------------2ت

 2خ---------------3ـ---------------1خ---------------ض

 (4الشكل )

 الجنسين التصميم التجريبي لمجموعات البحث الثالثة ولكال

 

 الرموز الواردة في الت ميـ تدؿ عمى ماياتي:

 : تم ؿ المجموعة التجريبية ا ولى )لكؿ مف الذكور وا ناث(م1ت

 :تم ؿ ا ختبار القبمي لممجموعة التجريبية ال انيةم1خ

 :تم ؿ المتغير المستقؿ ا وؿ وكو )برنامج ا لعار ا ستكشافية(م1ـ

 موعة التجريبية ا ولىم:تم ؿ ا ختبار البعدي لممج2خ
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 :تم ؿ المجموعة التجريبية ال انية )لكؿ مف الذكور وا ناث(م2ت

 :تم ؿ ا ختبار القبمي لممجموعة التجريبية ال ال ةم1خ

 :تم ؿ المتغير المستقؿ ال اني وكو )برنامج ا لعار الحركية(م2ـ

 :تم ؿ ا ختبار البعدي لممجموعة التجريبية ال انيةم2خ

 لمجموعة )الضابطة( )لكؿ مف الذكور وا ناث(مض:تم ؿ ا

 :تم ؿ ا ختبار القبمي لممجموعة )الضابطة(1خ

 :تم ؿ درس التربية الرياضية التقميدي لممجموعة الضابطةم3ـ

 :تم ؿ ا ختبار البعدي لممجموعة )الضابطة(م2خ

 

 تحديد متغيرات البحث وكيفية ضبطها 3-6

وامؿ معينة تحت شروط مضبوطة ضبطا دقيقا مف خ ا.ص العمؿ التجريبي معالجة ع
لكي يتحقؽ مف كيفية حدوث حالة او حاد ة معينة ويحدد اسبار حدو ها )فاف داليف ف 

 ( وقد تضمف البحث عددا مف المتغيرات وكي :1985

 . المتغيرات المستقمة )التجريبية( وتتمثل :4

 برنامج ا لعار ا ستكشافيةم -
 برنامج ا لعار الحركية م -

 . المتغير التابع ويتمثل:0

 المهارات الحركية ا ساسية م -
 السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور م -
 البرامج التعليمية  3-7
 برنامج االلعاب االستكشافية  3-7-4

( ) ػػػػػػػػال  1964بعػػػػػػػػد ا طػػػػػػػػبع عمػػػػػػػػى المراجػػػػػػػػع العمميػػػػػػػػة )ا فنػػػػػػػػدي وعبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز ف
( )السػػػػػػػركيد وع مػػػػػػػاف 1982مرعػػػػػػػي ف( )بمقػػػػػػيس و 1982( )الخػػػػػػػولي وراتػػػػػػػر ف1981والتكريتػػػػػػيف

( 2112( )الحيػػػاني والرومػػػي ف1999( )الػػػديري ف1998( )حمػػػادف1995( )عبػػػد الكػػػريـف1991ف
( والرجوع الػى المخت ػيف الموضػحيف 2113( )حسيف ف2112( )فرج ف2112)الحياني واخراف ف

ص ( فػػي اخت ا ػػات الػػتعمـ الحركػػي وطرا.ػػؽ التػػدريس  ػػـ تػػـ وضػػع برنػػامج خػػا2فػػي الممحػػؽ )
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با لعػػػار ا ستكشػػػافية لتطػػػوير المهػػػارات الحركيػػػة ا ساسػػػية والسػػػموؾ ا ستكشػػػافي لػػػد  تبمػػػذة 
ال ؼ ال اني ا بتدا.ي كما تـ وضع تماريف تنشيطية خا ة ببرنامج ا لعار ا ستكشافية والذي 
تـ عرضه عمى السػادة الخبػراء والمخت ػيف السػابؽ ذكػركـ ف وطبػؽ كػذا البرنػامج عمػى المجموعػة 

( ذكػػور و 21( تمميػػذال وتمميػػذة ف بواقػػع )41التجريبيػػة ا ولػػى )الػػذكور ف ا نػػاث( البػػال  عػػددكـ )
( اسػػػػابيع وبواقػػػػع وحػػػػدتيف 7( وحػػػػدة تعميميػػػػة فػػػػي )14(انػػػػاث واسػػػػتغرقت وحػػػػدات البرنػػػػامج )21)

تعميميتػػيف اسػػبوعيال فػػي يػػومي )ا حػػد وال ب ػػاء( وبواقػػع درس واحػػد كػػؿ يػػوـ )الػػدرس ا وؿ( كمػػا 
مف البرنػػػامج :النشػػػاط ا داري والقسػػػـ الر.يسػػػي وا ن ػػػراؼ كمػػػا تضػػػمف زمػػػف تنفيػػػذ الػػػدرس تضػػػ

 ( يوض  نموذج لوحدة تعميمية خا ة ببرنامج ا لعار ا ستكشافية م 9(دقيقة فوالممحؽ )41)
 برنامج االلعاب الحركية  3-7-0

  والتكريتػػػي ( ) ػػػال1964بعػػػد ا طػػػبع عمػػػى المراجػػػع العمميػػػة )ا فنػػػدي وعبػػػد العزيػػػز ف
(  1991()السػػػػػػػركيد وع مػػػػػػػاف ف1982( )بمقػػػػػػػيس ومرعػػػػػػػيف1982( )الخػػػػػػػولي وراتػػػػػػػر ف 1981ف

( 1998( )حمػػػػػػػػػػػادف1996( )حنػػػػػػػػػػػورة وعبػػػػػػػػػػػاس ف1995( )عبػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػريـ ف1995)العنبكػػػػػػػػػػػي ف
 (2111( )المفتػػػػػػػػػي فر2111( )مجيػػػػػػػػػد ف1999()الرومػػػػػػػػػيف1999( )الػػػػػػػػػديريف1998)احمػػػػػػػػػدف

ف والرجػػػػوع الػػػػى السػػػػادة الخبػػػػراء والمخت ػػػػيف  (2112( )فػػػػرجف2111( )الكعبػػػػيف2111)حمػػػػاد ف 
السػػابؽ ذكػػركـ تػػـ وضػػع برنػػامج خػػاص با لعػػار الحركيػػة كػػدؼ الػػى تطػػوير المهػػارات الحركيػػة 
ا ساسػػػية والسػػػموؾ ا ستكشػػػافي لػػػد  تبمػػػذة ال ػػػؼ ال ػػػاني ا بتػػػدا.ي ف كمػػػا تػػػـ وضػػػع تمػػػاريف 

لخبػػراء المخت ػػيف انفسػػهـ ف تنشػػيطية خا ػػة ببرنػػامج ا لعػػار الحركيػػة والػػذي تػػـ عرضػػه عمػػى ا
وطبػػؽ البرنػػامج عمػػى افػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ال انيػػة لكػػؿ مػػف الػػذكور وا نػػاث كػػبل عمػػى حػػدةف 

( اسابيع 7( وحدة تعميمية في )14( اناث واستغرقت وحدات البرنامج )21( ذكور و )21وبواقع )
وبواقع درس واحد كؿ يػـو )الػدرس فوبواقع وحدتيف تعميميتيف اسبوعيا في يومي )ا حدف ال ب اء( 

ال ػػاني( كمػػا تضػػمف البرنػػامج عمػػى النشػػاط ا داري والتنظيمػػي وا حمػػاء والتمػػاريف والبدنيػػة والقسػػـ 
الر.يسػػػي المتضػػػمف شػػػرح المعبػػػة وعرضػػػها وتطبيقهػػػا مػػػف قبػػػؿ التبمػػػذة واخيػػػرا النشػػػاط الختػػػػامي 

( 11( دقيقػػػة فوالممحػػػؽ )41ويتضػػػمف لعبػػػة  ػػػغيرة وا ن ػػػراؼ وقػػػد تضػػػمف زمػػػف تنفيػػػذ الػػػدرس)
 يوض  نموذج لوحدة تعميمية خا ة ببرنامج ا لعار الحركية م 

 درس التربية الرياضية التقميدي  3-7-3
مػػػف خػػػبؿ اطػػػبع الباح ػػػة عمػػػى الكتػػػار المنهجػػػي لتبمػػػذة ال ػػػؼ ال ػػػاني ا بتػػػدا.ي)دليؿ 

( 78-41ف1981اخػػروففالمعمػـ فػي تػػدريس التربيػة الرياضػية لم ػػفوؼ ال ب ػة ا ولى()الجسػار و 
 والػػػػذي تضػػػػمف تطػػػػوير القػػػػدرات البدنيػػػػة والحركيػػػػة والمهػػػػارات الحركيػػػػة ا ساسػػػػية لمتبميػػػػذ بعمػػػػر 

(سنوات قامت الباح ة بتطبيؽ المنهج عمى تبمذة المجموعة الضابطة )الػذكور ف وا نػاث( 7-8)
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( 14المػػنهج ) ( انػػاث وبمػػ  عػػدد الوحػػدات التعميميػػة لهػػذا21(ذكػػور )21كػػب عمػػى حػػدة وبواقػػع )
(اسػػابيع وبواقػػع وحػػدتيف تعميميتػػيف اسػػبوعيا فػػي اليػػومي )ا حػػد ف ال ب ػػاء( 7وحػػدة تعميميػػة فػػي )

وبواقػػع درس واحػػد كػػؿ يػػـو )الػػدرس ال الػػث( كمػػا تضػػمف المػػنهج عمػػى النشػػاط ا داري والتنظيمػػي 
قاكػػا مػػف قبػػؿ وا حمػػاء والتمػػاريف البدنيػػة والقسػػـ الر.يسػػي المتضػػمف شػػرح المعبػػة وعرضػػها وتطبي

التبمذة ف واخيرا تضمف عمى النشاط الختػامي الػذي اشػتمؿ عمػى لعبػة  ػغيرة وا ن ػراؼ ف كمػا 
اعتمدت الباح ة في تدريس كذ  المجموعػة عمػى ا سػمور ا مػري فػي التنفيػذ وتضػمف زمػف تنفيػذ 

( يوضػػػػ  نمػػػػػوذج لوحػػػػدة تعميميػػػػة خا ػػػػػة بػػػػدرس التربيػػػػػة 11(  دقيقػػػػة ف والممحػػػػػؽ )41الػػػػدرس )
 لرياضية التقميدي م ا

 
 التجربة االستطالعية للوحدات التعليمية للبرنامجين المقترحين 3-8

قامت الباح ة باجراء التجربة ا ستطبعية لكؿ برنامج عمى حدة في يـو السبت الموافؽ 
عمى ا ناث ف وكانت  29/2/2114عمى الذكور ف وفي يوـ ا حد الموافؽ  28/2/2114

( اناث وكـ مف مجتمع 15( ذكر و )15( تمميذ وتمميذة ف بواقع )31العينة متكونة مف )
البحث وخارج عينة البحث ا ساسية والوحدتاف المتاف تـ تطبيقهما كما موضحتاف في 

 ( م11(و)9الممحقيف )

 وكاف الهدؼ مف كذ  التجربة : 
 التاكد مف مد   بحية البرنامجيف لمتطبيؽم  -
فػػي التنفيػػذ ف ومحاولػػة وضػػع الحمػػوؿ لهػػا قبػػؿ بػػدء تطبيػػؽ التعػػرؼ عمػػى ا خطػػاء المتوقعػػة   -

 البرنامجيف م 
 ( تمميذ وتمميذةم 21-15التعرؼ عمى امكانية التنفيذ عمى عينة مف التبمذة بعدد )  -
التعػػػرؼ عمػػػى الوقػػػت الػػػذي تسػػػتغرقه العػػػار البرنػػػامجيف ف ومػػػد  امكانيػػػة تكػػػرار المعبػػػة فػػػي   -

 الدرس الواحد م 
 التبمذة في أداء العار البرنامجيف م التعرؼ عمى قابمية   -
 معرفة ال عوبات التي تواجههـ في األداء م   -
 اختبار مد  مبءمة استخداـ األدوات و بحيتها م   -
 وكاف مف النتا.ج التي تـ التو ؿ اليها مف خبؿ كذ  التجربة ماياتي: -
دادتهـ البدنيػػة والحركيػػة مب.مػة العػػار البرنػػامجيف المقتػػرحيف لمسػػتو  التبمػذة وقػػدراتهـ واسػػتع -

 والعقميةم
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تذليؿ ال عوبات في ممارسة ا لعار مف خبؿ تعديؿ ا لعار ال عبة وجعمهػا اك ػر سػهولة  -
 لبستخداـ مف قبؿ التبمذةم

 مب.مة ا دوات المستخدمة في الدرس لعمر التبمذةم -
 تجربة البحث الرئيسة  3-9

 ويمكف توضي  ذلؾ كاألتي : 14/3/2114افؽ بدأ التطبيؽ الفعمي لمتجربة يـو السبت المو 

تـ تنفيذ ا ختبار القبمي بنستخداـ اختبارات المهػارات الحركيػة ا ساسػية عمػى المجػاميع  3-9-4
ايػػػػاـ وبواقػػػػع يػػػػوميف لكػػػػؿ جػػػػنس ف اذ تػػػػـ اختبػػػػار  4ال ب ػػػػة )الػػػػذكور ف ا نػػػػاث( لمػػػػدة 

( وتػػػـ 7/3/2114-6)المجػػػاميع ال ب ػػػة لمػػػذكور فػػػي يػػػومي السػػػبت وا حػػػد المػػػوافقيف 
 اختبػػػػػػػػػػار المجػػػػػػػػػػاميع ال ب ػػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػػاث فػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػومي ا  نػػػػػػػػػػيف وال ب ػػػػػػػػػػاء المػػػػػػػػػػوافقيف 

( ف ولقػػد تػػـ ت بيػػت الظػػروؼ المتعمقػػة با ختبػػارات كالمكػػاف والزمػػاف ف 8-9/3/2114)
وطريقػػػة تنفيػػػذ ا ختبػػػارات لغػػػرض تحقيػػػؽ الظػػػروؼ نفسػػػها او قريبػػػة قػػػدر ا مكػػػاف مػػػف 

لقد تـ اختبار الذكور فػي مقيػاس السػموؾ ا ستكشػافي يػـو ظروؼ ا ختبار البعدي ف و 
( واختبػػػار ا نػػػاث فػػػي المقيػػػاس نفسػػػه يػػػـو الخمػػػيس 11/3/2114ا ربعػػػاء الموافػػػؽ )

 ( م 11/3/2114الموافؽ )
(اسػابيع ف بواقػع وحػدتيف 7( وحػدة تعميميػة فػي )14تـ تنفيذ وحدات البرنامجيف البالغة ) 3-9-0

ال ب ػػاء( وبواقػػع  ب ػػة دروس يوميػػا عمػػى اف يػػتـ -ي)ا حػػدتعميميتػػيف اسػػبوعيا فػػي يوم
تػػػػػدريس المجموعػػػػػة التػػػػػي تمػػػػػارس ا لعػػػػػار ا ستكشػػػػػافية فػػػػػي الػػػػػدرس ا وؿ وتػػػػػدريس 
المجموعة التػي تمػارس ا لعػار الحركيػة فػي الػدرس ال ػاني ف وتػدريس المجموعػة التػي 

يف والبنػػػات( يػػػتـ تمػػػارس الػػػدرس التقميػػػدي فػػػي الػػػدرس ال الػػػث عممػػػا اف المدرسػػػتيف )لمبنػػػ
الػػدواـ فيهمػػا بشػػكؿ متنػػاور بحيػػث يكػػوف الػػدواـ يػػـو ا حػػد  ػػباحي لمػػذكور ف ومسػػا.ي 

 لبناث ف ويوـ ال ب اء  باحي لبناثف ومسا.ي لمذكورم 
 ( 27/4/2114(  ولغاية يـو ال ب اء الموافؽ )14/3/2114واستغرؽ تنفيذ البرامج مف يـو ا حد الموافؽ )

 ختبار البعدي باستخداـ اختبارات المهارات الحركية ا ساسية عمى المجاميع تـ تنفيذ ا 3-9-3
اياـ وبواقع يوميف لكؿ جنس اذ تػـ اختبػار المجػاميع  4ال ب ة )الذكور ف ا ناث( لمدة 

( وتـ اختبار 29/4/2114-28ال ب ة لمذكور في يومي ا ربعاء والخميس الموافقيف )
( وتػػػـ 3/5/2114-2يػػػومي ا حػػػد وا  نػػػيف المػػػوافقيف )المجػػػاميع ال ب ػػػة لبنػػػاث فػػػي 

اختبػػػػػػػػار الػػػػػػػػذكور فػػػػػػػػي مقيػػػػػػػػاس السػػػػػػػػموؾ ا ستكشػػػػػػػػافي فػػػػػػػػي يػػػػػػػػـو ال ب ػػػػػػػػاء الموافػػػػػػػػؽ  
( واختبػػػػػػػار ا نػػػػػػػاث فػػػػػػػي المقيػػػػػػػاس نفسػػػػػػػه فػػػػػػػي يػػػػػػػـو ا ربعػػػػػػػاء الموافػػػػػػػؽ 4/5/2114)
 (م5/5/2114)
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 الوسائل االحصائية  3-11
 الوسط الحسابي  -
 ا نحراؼ المعياري   -
 ؿ ا رتباط البسيط معام  -
 معامؿ ا لتواء   -
 اختبار )ت( لمعينتيف المرتبطتيف المتساويتيف بالعدد   -
 تحميؿ التبايف باتجا  واحد    -
 ( L.S.Dقيمة اقؿ فرؽ معنوي )  -
 براوف       -معادلة سبيرماف  -

 (311-112ف1996)التكريتي والعبيديف
 معامؿ السهولة -
 معامؿ ال عوبة  -

 (111ف1991)ا ماـ واخراف ف 
 معامؿ التمييز -

 (236ف2111)ممحـف
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 الرابع الفصل
 :نتائجالومناقشة وتحليل عرض   -4
في تطوير السموك  الحركيةعرت ومناقشة نتائج اثر استخدام برنامج االلعاب  1-4

 المجموعة التجريبية االول   لتمميذاتاالستكشافي 

 (6الجدول )
القبمي والبعدي لمقياس السموك االستكشافي الرياضي المصور  المعالم االحصائية لالختبارين

 الحركيةالمجموعة التجريبية االول  المواتي نفذن برنامج االلعاب 
 قيمة)ت(المحسوبة ع لمفروق لمفروق -س ع -س االختبار
 4.284 41.7 البعدي *40.46 4.89 5.41 4.101 9.85 القبمي

 (19م2( قيمة )ت( الجدولية =)19( واماـ درجة حرية )15م1)*معنوي عند نسبة خطن
 

( اف قػػيـ )ت( المحسػػوبة لمقيػػاس السػػموؾ ا ستكشػػافي الرياضػػي 6ويتضػػ  مػػف الجػػدوؿ )
( 19حريػػػة )الم ػػػور المجموعػػػة التجريبيػػػة ا ولػػػى كػػػي اكبػػػر مػػػف قػػػيـ )ت( الجدوليػػػة عنػػػد درجػػػة 

( ف وكػػػػذا يبػػػػيف اف كنػػػػاؾ فرقػػػػال ذات د لػػػػة معنويػػػػة بػػػػيف 19م2( والبالغػػػػة )15م1)ونسػػػبة خطػػػػن 
ممجموعة التجريبيػة ا ولػى لمتوسط درجات ا ختباريف القبمي والبعدي ولم محة ا ختبار البعدي 

 رض ا وؿ بشكؿ نسبيمالمواتي نفذف برنامج ا لعار ا ستكشافية وبهذا يتحقؽ الف
حيػػػث الحركيػػػة وتعػػػزو الباح ػػػة سػػػبر التفػػػوؽ الػػػى فاعميػػػة برنػػػامج ا لعػػػار ا ستكشػػػافية 

تضمنت في محتواكا عمى العديد مف ا لعار غير المالوفة والغريبة والجديدة والتي سػاعدت عمػى 
المرحمة العمريػة  في كذ  ةالتمميذفي التساؤؿ والبحث عف ا جابة ف وكما اف  ةالتمميذاست ارة عقؿ 

كػػو جديػػد وغيػػر مػػالوؼ محػػاو   بحػػث دومػػا عػػف كػػؿ مػػات اعبػػارة عػػف عبمػػة اسػػتفهاـ حيػػث انهػػ
التعػػرؼ عميهػػا وتعممهػػا لػػذا جػػاء برنػػامج ا لعػػار ا ستكشػػافية مناسػػبال لميػػولهـ لػػذا تمػػت ا سػػتجابة 

بي.ػة تزخػر  عػيش فػيتي تػال ةالتمميػذ( بػاف Ginsburg & Sylvia,1969ا يجابية لها ف ويؤكد )
عمػػػى تنظيمهػػػا ونتيجػػػة لػػػذلؾ فانػػػه سػػػوؼ يبػػػدي تقػػػدمال  كاوتسػػػاعد ابا سػػػت ارة ف فانهػػػا ت يػػػر خبراتهػػػ

 ( Ginsburg & Sylvia,1969,39الذكني م )ورال في نمو  وتط
فضب عف اف العار برنامج ا لعار ا ستكشافية المقترح كانت مبنية عمى حرية الحركػة 

لمتحػػرؾ بحريػػة وفقػػا  مكانيػػاتهـ وكػػذا سػػاعد عمػػى تسػػهيؿ  التبميػػذـ ولػػذا فانهػػا فسػػحت المجػػاؿ امػػا
 لممعرفة مف خبؿ النشاط الذي يبديهم التمميذاكتشاؼ 
 



29 

ـــي تطـــوير الســـموك  1-0 ـــة ف ـــامج االلعـــاب الحركي ـــر اســـتخدام برن ـــائج اث عـــرت ومناقشـــة نت
 .االستكشافي لتالمذة المجموعة التجريبية الثانية

 (7الجدوؿ )
ا.ية لبختباريف القبمي والبعدي لمقياس السموؾ ا ستكشافي  الرياضي الم ور المعالـ ا ح 

  ناث المجموعة التجريبية ال انية المواتي نفذف برنامج ا لعار الحركية
 قيمة)ت(المحسوبة ع لمفروق لمفروق -س ع -س االختبار
 0.442 43.35 البعدي *40.86 4.70 1.91 0.023 9.7 القبمي

 (19م2( ف قيمة )ت( الجدولية=)19( واماـ درجة حرية )15م1)*معنوي عند نسبة خطن
( اف قيمػػة )ت( المحسػػوبة  نػػاث المجموعػػة التجريبيػػة ال انيػػة فػػي 7يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ )

بر مف قيمة )ت( الجدولية عنػد درجػة حريػة مقياس السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور كي اك
( ف وكذا يعني اف كناؾ فرقال ذات د لة معنوية 19م2( والبالغة بيف )15م1)( ونسبة خطن 19)

بػػػيف متوسػػػط درجػػػات ا ختبػػػاريف القبمػػػي والبعػػػدي ولم ػػػمحة ا ختبػػػار البعػػػدي  نػػػاث المجموعػػػة 
 ف برنامج ا لعار الحركية وبهذا يتحقؽ الفرض ا وؿ بشكؿ نسبيمالتجريبية ال انية المواتي نفذ

ونعػػػزو سػػػبر التفػػػوؽ الػػػى التػػػن ير الفعػػػػاؿ لبرنػػػامج ا لعػػػار الحركيػػػة حيػػػث تميػػػزت تمػػػػؾ 
فػػي كػػذ  المرحمػػة  التمميػػذا لعػػار بتنػػوع ادوات المعػػر وحػػدا تها ويعػػد ذلػػؾ احػػد اسػػبار التفػػوؽ  ف 

غيػػػر المنلوفػػػة ويػػػزداد تفاعمػػػه كممػػػا اسػػػتخدـ ادوات حدي ػػػة العمريػػػة ينجػػػذر الػػػى ا لعػػػار الجديػػػدة 
لػػتعمـ كػػؿ مػػا كػػو جديػػد  التمميػػذوغريبػػة فػػي لعبػػة وجػػاءت العػػار البرنػػامج كمحاولػػة  شػػباع رغبػػة 
( بػاف المعػر الجديػد وغيػر 2113وغرير وغير المنلوؼ لذا حدث التفوؽ لديهـ ف ويؤكد )موسى ف

ف ويضػيؼ بػاف البي.ػة الغنيػة بالمعمومػات  التبميػذ  المنلوؼ فػي البي.ػة تحفػز حػر ا سػتطبع لػد
تػػوفر محفػػػزات اك ػػػر لبنسػػاف فتزيػػػد مػػػف سػػموكه ا ستكشػػػافي خا ػػػة فػػي مرحمػػػة الطفولػػػة المبكػػػرة 

( والتػػػػي 2113( وتتفػػػػؽ نتػػػا.ج كػػػػذ  الدراسػػػة مػػػػع دراسػػػة )حسػػػػيف ف 18-17ف  2113)موسػػػى ف 
تنميػة السػموؾ ا ستكشػافي لػد  طالبػات اظهرت نتا.جها باف البرنامج المقترح ذو تػن ير فعػاؿ فػي 

 المجموعة التجريبيةم
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عرت ومناقشة نتائج اثر اسـتخدام برنـامج درس التربيـة الرياضـية التقميـدي فـي تطـوير  1-3
 .السموك االستكشافي لتالمذة المجموعة الضابطة

 (8الجدوؿ)
تكشافي الرياضي الم ور المعالـ ا ح ا.ية لبختباريف القبمي والبعدي لمقياس السموؾ ا س

  ناث المجموعة الضابطة المواتي نفذف درس التربية الرياضية التقميدي م
 قيمة)ت(المحسوبة ع لمفروق لمفروق -س ع -س االختبار
 0.155 9.45 القبمي

1.80 0.24 42.70* 
 0.337 44.9 البعدي

 (19م2( ف قيمة )ت( الجدولية=)19( واماـ درجة حرية )15م1)سبة خطن *معنوي عند ن
 

( اف قيمػة )ت( المحسػػوبة  نػػاث المجموعػة الضػػابطة فػػي مقيػػاس 8يتضػ  مػػف الجػػدوؿ )
( 19السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور كي اكبػر مػف قيمػة )ت( الجدوليػة عنػد درجػة حريػة )

( فوكػػػػذا يعنػػػػي اف كنػػػػاؾ فرقػػػػال ذات د لػػػػة معنويػػػػة بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات 15م1) ونسػػػػبة خطػػػػن 
ا ختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي ولم ػػمحة ا ختبػػار البعػػدي  نػػاث المجموعػػة الضػػابطة المػػواتي نفػػذف 

 درس التربية الرياضية التقميدي وبهذا يتحقؽ الفرض ا وؿ بشكؿ نسبيم
درس التربيػػة الرياضػػية التقميػػدي عمػػى بعػػض ا لعػػار الحركيػػة السػػبر يعػػود الػػى احتػػواء 

المفيػػػدة التػػػي تتميػػػز بطػػػابع الغرابػػػة ممػػػا اد  ذلػػػؾ الػػػى انجػػػذار التبمػػػذة الػػػى كػػػؿ مػػػا كػػػو غريػػػر 
محاولػػػػةل استكشػػػػافها وتعممهػػػػا ولعػػػػؿ ذلػػػػؾ كػػػػاف السػػػػبر فػػػػي تفػػػػوؽ التبمػػػػذة فػػػػي مقيػػػػاس السػػػػموؾ 

 ا ستكشافي الرياضي الم ورم
فػي كػذ  المرحمػة يجػد فػي المعػر  التمميػذ( الػى اف 1984ف واخػروف ف حيث يؤكد )رمضا

مجا  خ با لنمو نزعاته الفرديػة والجماعيػة وكػو دا.مػا مػا يحػاوؿ تحقيػؽ ذاتػه مػف خػبؿ معرفتػه 
لكػػؿ شػػيء حولػػه ف لػػذا يكػػوف فػػي حاجػػة ماسػػة لبشػػراؼ والتوجيػػه والتشػػجيع لمسػػاعدته عمػػى فهػػـ 

مع متطمباتها واكد عمػى انػه  بػد مػف اف ننخػذ بعػيف ا عتبػار كػؿ البي.ة التي يعيش فيها والتكيؼ 
مفردات كذ  المرحمة والخ ا.ص المميزة لكؿ جوانبها باعتباركا البداية الحقيقية لما يسمى بمرحمة 
 النمػػػػػػػػػػػػػػػو المتكامػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػذي تتػػػػػػػػػػػػػػػن ر فيػػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػػؿ جوانػػػػػػػػػػػػػػػر النمػػػػػػػػػػػػػػػو بعضػػػػػػػػػػػػػػػها بػػػػػػػػػػػػػػػالبعض 

 ( 122ف1984ا خرم )رمضاف ف واخروف ف 
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مناقشــة نتــائج الفرضــية الثانيــة المقارنــة فــي االختبــار البعــدي بــين بــرامج عــرت و  1-0
االلعـــاب الحركيـــة وااللعـــاب االستكشـــافية ودرس التربيـــة الرياضـــية التقميـــدي فـــي 

 تطوير السموك االستكشافي لتالمذة مجاميع البحث الثالثة.
 
تخدام بـرامج االلعـاب عرت ومناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي بين اثر اس 4 -1-0

الحركيــــة وااللعــــاب االستكشــــافية و درس التربيــــة الرياضــــية التقميــــدي فــــي الســــموك 
 االستكشافي الرياضي المصور لذكور مجاميع البحث الثالثة .

 (9الجدول )
 نتائج تحميل تباين السموك االستكشافي الرياضي المصور لذكور مجموعات البحث الثالثة  

  في االختبار البعدي
 

قيمة ف  متوسط الدرجات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المحتسبة

 12.647 0 84.033 بين المجموعات
 3.059 57 485.75 داخل المجموعات *40.161

 ----- 59 066.983 المجموع الكمي

 (م15م3ؼ( الجدولية = )(فقيمة )57-2(واماـ درجتي حرية)15م1)*معنوي عند نسبة خطن
 

( اف قيمػػػػػة )ؼ( المحتسػػػػػبة فػػػػػي مقيػػػػػاس السػػػػػموؾ ا ستكشػػػػػافي 9يتضػػػػػ  مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )
( ف وكػذا 15م3( وكي اكبػر مػف قيمػة )ؼ( الجدوليػة البالغػة )464م12الرياضي الم ور بمغت )

ذا يعني وجود فرقال ذات د لػة معنويػة بػيف ذكػور مجػاميع البحػث ال ب ػة فػي ا ختبػار البعػدي وبهػ
 يتحقؽ الفرض بشكؿ نسبيم

ولمتعرؼ عمى أي مف ذكور مجاميع البحث ال ب ػة كػـ ا ك ػر تطػورا فػي مقيػاس السػموؾ 
ا ستكشافي الرياضي الم ػور التػي اظهػرت فرقػال ذات د لػة معنويػة لجػنت الباح ػة الػى اسػتخداـ 

 (م 41( كما موض  في الجدوؿ )L . S . Dاختبار اقؿ فرؽ معنوي )



32 

 (11الجدوؿ )
( بين ذكور مجموعات  L . S . Dمقارنة فرق االوساط الحسابية بقيمة اقل فرق معنوي )

 البحث الثالثة في مقياس السموك االستكشافي الرياضي المصور
المجموعة  المجموعات

 التجريبية االول 
 

المجموعة 
 التجريبية الثانية

 

المجموعة 
 -س  الضابطة

 *0.85 *4.12 -------- 41.62 .المجموعة التجريبية االول 4
 *4.15 -------- ------- 43.02 .المجموعة التجريبية الثانية0
 ------- -------- ------- 44.75 .المجموعة الضابطة3

 (م141مL.S.D( = )1(ف قيمة )15م1)*معنوي عند نسبة خطن
 

 ( ما ينتي :11يتض  مف الجدوؿ )
ف ذكور المجموعة التجريبية ا ولػى وذكػور المجموعػة التجريبيػة ال انيػة فػي مقيػاس ماف الفرؽ بي1

(ف اذ بمػػػ  الفػػػرؽ 15م1)السػػػموؾ ا ستكشػػػافي الرياضػػػي الم ػػػور ف معنػػػوي عنػػػد نسػػػبة خطػػػن
( ولم ػػمحة ذكػػور 141م1( والبالغػػة ) L . S . D( وكػػي اكبػػر مػػف قيمػػة )41م1بينهمػػا )

 لتجريبية ا ولى الذيف نفذوا برنامج ا لعار ا ستكشافيةمالمجموعة ا
م اف الفػػػرؽ بػػػيف ذكػػػور المجموعػػػة التجريبيػػػة ا ولػػػى وذكػػػور المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي مقيػػػاس 2

(ف اذ بمػػػ  الفػػػرؽ 15م1)السػػػموؾ ا ستكشػػػافي الرياضػػػي الم ػػػور ف معنػػػوي عنػػػد نسػػػبة خطػػػن 
( ولم ػػمحة ذكػػور 141م1( والبالغػػة ) L . S . Dمػػف قيمػػة )( وكػػي اكبػػر 85م2بينهمػػا )

 المجموعة التجريبية ا ولى الذيف نفذوا برنامج ا لعار ا ستكشافيةم
ماف الفرؽ بيف ذكور المجموعة التجريبية ال انية وذكور المجموعة الضػابطة فػي مقيػاس السػموؾ 3

( وكػي اكبػر مػف 45م1(ف اذ بم  الفرؽ بينهما )15م1)ا ستكشافي ف معنوي عند نسبة خطن 
( ولم محة ذكػور المجموعػة التجريبيػة ال انيػة الػذيف نفػذوا 141م1( والبالغة )L . S . Dقيمة )

 برنامج ا لعار الحركيةم
( تفوؽ ذكور المجموعة التجريبية ا ولى عمى ذكور المجموعتيف 41يتض  مف الجدوؿ )

( وتعػزو 61م14ضابطة حيث ح مت عمى اعمى متوسػط حسػابي والػذي بمػ )التجريبية ال انية وال
الباح ة ذلؾ التفوؽ الى التن ير ا يجابي والفعاؿ لبرنامج ا لعار ا ستكشافية حيث انه بني عمػى 
اساس حرية الحركة أي اعطػت الفر ػة لمتبمػذة مػف خػبؿ العابػه لمتحػرؾ بحريػة وتجربػة الحمػوؿ 

ى اف ي ػموا الػى الحػؿ ا فضػؿ  ػـ يخػزف الحركػة فػي بنيتػه المعرفيػة كمػا الحركية لمرات عديدة الػ
الغامضػة وا بتػت العديػد  التمميػذاف البرنامج م ؿ بي.ة غنية بالمعمومات وكػاف جوابػا لكػؿ تسػاؤ ت 
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مػػف الدراسػػات العبقػػة ا يجابيػػة بػػيف اسػػمور حػػؿ المشػػكبت وحػػر ا سػػتطبع ف حيػػث اف رغبػػة 
لبستطبع مف خبؿ تجربته  ستجابات جديدة نمػت لديػه ال قػة بػالنفس  لبستكشاؼ وحبه التمميذ

( ا  انػه 1971ويؤكد )كونجر واخروفف واكسبته قيمة  ابتة تحولت فيما بعد الى حاجات متعممةف
اذا تيسر لمطفؿ قدر اكبر مف الحرية والحركة تمكف مف مواجهة المواقؼ الجديدة ف وتقديـ الحموؿ 

م)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونجر  لديه الدافع لتعمـ خبرات اك ر وبالتالي يكوف تمقا.يا ومبدعالممشكبت فيزداد  
 ( 64ف 1971واخروف ف 

( تفػػػػوؽ ذكػػػػور المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ال انيػػػػة عمػػػػى ذكػػػػور 11كمػػػػا يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )
المجموعػػة الضػػابطة فػػي مقيػػاس السػػموؾ ا ستكشػػافي الرياضػػي الم ػػور ونعػػزو ذلػػؾ التفػػوؽ الػػى 

ار الحركيػػػة حيػػػث انهػػػا سػػػاكمت مػػػف خػػػبؿ العابهػػػا فػػػي تزويػػػد   نػػػامج ا لػػػعالتػػػا ير ا يجػػػابي لبر 
التبميػػذ بخبػػرات حركيػػة واستكشػػافية والتػػي بػػدوركا سػػاعدت عمػػى حػػدوث التطػػور لػػديهـ ف ولكػػوف 
التبميذ في كذ  المرحمة العمرية يسعوف لمتعرؼ عمى كؿ شػيء فػي البي.ػة رغبػة مػنهـ فػي تعممهػا 

.ػػة التربويػػػة الغنيػػة تعػػزز العػػػادات ا ستكشػػافية ا يجابيػػػة وتحػػد مػػػف والتعػػرؼ عميهػػا حيػػػث اف البي
العػػادات ا ستكشػػافية السػػمبية ف فجػػاءت العػػار البرنػػامج الحركػػي مناسػػبة  شػػباع فضػػوؿ التبميػػذ 

 وا جابة عف كؿ تساؤ تهـ الغامضة لذا حدث التطور لديهـ م
بين اثـر بـرامج االلعـاب الحركيـة  عرت ومناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي  1-0-3

ــدي فــي الســموك االستكشــافي  ــة الرياضــية التقمي وااللعــاب االستكشــافية و درس التربي
 الرياضي المصور الناث مجاميع البحث الثالثة . 

 
 (44الجدول)

 نتا.ج تحميؿ تبايف السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور  ناث مجموعات البحث ال ب ة

 عديفي ا ختبار الب

قيمة ف  متوسط الدرجات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المحتسبة

 *42.647 39.047 0 78.133 بين المجموعات
 3.691 57 042.55 داخل المجموعات
 ----- 59 088.983 المجموع الكمي

 (م15م3)ؼ( الجدولية = )(فقيمة 57-2(واماـ درجتي حرية)15م1)*معنوي عند نسبة خطن
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( اف قيمػػػػة )ؼ( المحتسػػػػبة فػػػػي مقيػػػػاس السػػػػموؾ ا ستكشػػػػافي 11يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )
( وكػػػػي اكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة )ؼ( الجدوليػػػػة عنػػػػد نسػػػػبة خطػػػػن 617م11الرياضػػػػي الم ػػػػور بمغػػػػت )

(1وكذا يعنػي وجػود فرقػال ذا15م3( والبالغة )2م57( واماـ درجة حرية )15م ) ت د لػة معنويػة
 بيف اناث مجاميع البحث ال ب ة في ا ختبار البعدي وبهذا تحققت  حة الفرضية ال انيةم

ولمتعرؼ عمى أي مف اناث مجػاميع البحػث ال ب ػة كػـ ا ك ػر تطػورا فػي مقيػاس السػموؾ 
ـ ا ستكشافي الرياضي الم ػور التػي اظهػرت فرقػال ذات د لػة معنويػة لجػنت الباح ػة الػى اسػتخدا

 ( م42( وكما موض  في الجدوؿ )L . S . Dاختبار اقؿ فرؽ معنوي )
 (12الجدوؿ )

( بين اناث مجموعات  L . S . Dمقارنة فرق االوساط الحسابية بقيمة اقل فرق معنوي )
 البحث الثالثة في مقياس السموك االستكشافي الرياضي المصور

المجموعة  المجموعات
 التجريبية االول 

 

المجموعة 
 تجريبية الثانيةال

 

المجموعة 
 -س  الضابطة

 *0.82 *4.35 -------- 41.72 .المجموعة التجريبية االول 4
 *4.15 -------- ------- 43.35 .المجموعة التجريبية الثانية0
 ------- -------- ------- 44.92 .المجموعة الضابطة3

 (م215مL.S.D( = )1(ف قيمة )15م1)*معنوي عند نسبة خطن
 ( ما ينتي :12يتض  مف الجدوؿ )

ماف الفػػرؽ بػػيف انػػاث المجموعػػة التجريبيػػة ا ولػػى وانػػاث المجموعػػة التجريبيػػة ال انيػػة فػػي مقيػػاس 1
( ف اذ بمػػػ  الفػػػرؽ 15م1)السػػػموؾ ا ستكشػػػافي الرياضػػػي الم ػػػورف معنػػػوي عنػػػد نسػػػبة خطػػػن 

( ولم ػػمحة انػػاث 215م1( والبالغػػة ) L . S . Dوكػػي اكبػػر مػػف قيمػػة ) (35م1بينهمػػا )
 المجموعة التجريبة ا ولى المواتي نفذف برنامج ا لعار ا ستكشافيةم

م اف الفرؽ بيف اناث المجموعة التجريبية ا ولى واناث المجموعة الضابطة فػي مقيػاس السػموؾ 2
( ف اذ بمػػػ  الفػػػرؽ بينهمػػػا 15م1)طػػػن ا ستكشػػػافي الرياضػػػي الم ػػػورف معنػػػوي عنػػػد نسػػػبة خ

(ولم ػمحة انػاث المجموعػػة 215م1( والبالغػة ) L . S . D( وكػي اكبػر مػف قيمػة )81م2)
 التجريبة ا ولى المواتي نفذف برنامج ا لعار ا ستكشافيةم

فػي مقيػاس السػموؾ  ماف الفرؽ بيف اناث المجموعػة التجريبيػة ال انيػة وانػاث المجموعػة الضػابطة3
(ف اذ بمػػػػ  الفػػػػرؽ بينهمػػػػا 15م1)ا ستكشػػػػافي الرياضػػػػي الم ػػػػورف معنػػػػوي عنػػػػد نسػػػػبة خطػػػػن 

( ولم ػػمحة انػػاث المجموعػػة 215م1( والبالغػػة )L . S . D( وكػػي اكبػػر مػػف قيمػػة )45م1)
 التجريبة ال انية المواتي نفذف برنامج ا لعار الحركيةم
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( تفوؽ اناث المجموعة التجريبية ا ولػى عمػى انػاث المجمػوعتيف 12ؿ )يتض  مف الجدو 
(ونعػزو 71م14التجريبية ال انية والضابطة حيث ح مت عمى اعمى متوسػط حسػابي والػذي بمػ  )

ذلػػػؾ الػػػى اف محتويػػػات برنػػػامج ا لعػػػار ا ستكشػػػافية قػػػد اتسػػػمت  بالشػػػمولية مػػػف الناحيػػػة الكميػػػة 
اف البرنػػامج بنػػي عمػػى اسػػس  عمميػػة وكػػاف قا.مػػا عمػػى اسػػس والكيفيػػة لحػػر ا سػػتطبع ف حيػػث 

التجريػػر لمحمػػوؿ الحركيػػة ف واف كػػذ  الحريػػة فػػي ا داء سػػاعدت التمميػػذات عمػػى ا جابػػة عػػف كػػؿ 
 ( عمػػػػػػػػػػػػى اف حػػػػػػػػػػػػر ا سػػػػػػػػػػػػتطبع رغػػػػػػػػػػػػـ انػػػػػػػػػػػػه فطػػػػػػػػػػػػري2114تسػػػػػػػػػػػػاؤ تهف واكػػػػػػػػػػػػد )زاكػػػػػػػػػػػػر ف 

ص الفضػػولي يمكػػف اتقػػاؤ  ا  اف البي.ػػة يمكػػف اف تكسػػر الفػػرد عػػادات فضػػولية جديػػدة ف والشػػخ 
 بحجػػػػػػػػػػػػر المعمومػػػػػػػػػػػػات عنػػػػػػػػػػػػه تمامػػػػػػػػػػػػالُ ف ففػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػذ  الحالػػػػػػػػػػػػة فانػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػذي يسػػػػػػػػػػػػعى 

 ( www.bayan newspaper.com.2004 تقا.هام )
( الػػػى اف الرغبػػػة فػػػي المعرفػػػة والفهػػػـ 1978نقػػػب عػػػف )ايزوبػػػؿ ف1985ويضػػػيؼ سػػػبمة 

ر  ف حيػث تسػتمد مػف نزعػات واعادة  ياغة المشكبت وحمها كو ا ك ر اكمية مف الدوافع ا خػ
( فضب عف 521ف 1985حر ا ستطبع وما ي احبها مف ميوؿ لبستكشاؼ والفهـ )سبمة ف 

العػػار البرنػػامج ا ستكشػػافي تميػػزت بالغرابػػة والحدا ػػة وتنػػوع ادواتهػػا لػػذا تفاعمػػت ا نػػاث مػػع كػػذ  
دافعػػا ي ػػار عنػػدما ( بػاف السػػموؾ ا ستكشػػافي 2113ا لعػار وحققػػت تفوقػػا حيػػث يؤكػػد )موسػػى ف 

يتعػػرض الكػػا.ف الحػػػي لمجديػػد او الغريػػر او المتنػػػاقض مػػف ا شػػياء او المواضػػػيع فيسػػتجير لهػػػا 
 التبميػػػذفضػػػب عػػػف ا لعػػػار الجديػػػدة وغيػػػر المعروفػػػة فػػػي البي.ػػػة تحفػػػز حػػػر ا سػػػتطبع لػػػد  
سػموكه  ويضيؼ )موسى(:   باف البي.ػة الغنيػة بالمعمومػات تػوفر محفػزات اك ػر لبنسػاف فتزيػد مػف

 (18-17ف 2113الطفولة المبكرة م )موسى ف ف-ا ستكشافي خا ة في مرحمة 
( اف كناؾ  ب ة عوامؿ تعمػؿ عمػى رفػع السػموؾ ا ستكشػافي لػد   1989ويؤكد )القزازف

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف ف والمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ف وطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  التبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ
 (152ف1989عميها م)القزازف

 اف مسػاعدة ا بػاء ابنػا.هـ فػي ا جابػة عػف تسػاؤ تهـ الغامضػة ( 2113ويؤكػد )الرشػيد ف
يحفػػػػػػػػػػػػػػػز الفضػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػػػػػػذكا.ي ويشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ قػػػػػػػػػػػػػػػدرات ادراكيػػػػػػػػػػػػػػػة وذكنيػػػػػػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػديهـ  م 

(www.alarabnewspaper.com) 
 ( التي اظهرت نتا.جه تفوؽ طالبات 2113وتتفؽ كذ  الدراسة مع دراسة )حسيف ف 

 عمػػى طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة فػػي تنميػػةالمجموعػػة التجريبيػػة فػػي ا ختبػػار البعػػدي 
 السموؾ ا ستكشافيم

( تفػػػػوؽ انػػػػاث المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ال انيػػػػة عمػػػػى انػػػػاث 12كمػػػػا يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ )
المجموعة الضابطة في مقياس السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور ف وتعزو الباح ػة ذلػؾ الػى 

حيػث انػه سػاكـ فػي تزويػػد  التمميػذة المحيطػة بالػدور الفعػاؿ  لعػار البرنػامج الحركػي وم مػت البي.ػػ
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التمميذات بخبرات حركية والتػي بػدوركا طػورت السػموؾ ا ستكشػافي لػديهف ف حيػث يؤكػد )بياجيػه( 
الذي يعيش في بي.ة تزخر با ست ارة فانها ت ير خبراته وتساعد  عمػى تنظيمهػا ونتيجػة  التمميذباف 

 (مGinsburg&Syliva,1969,39ني )لذلؾ سوؼ يبدي تقدما وتطورا في نمو  الذك
 

 االستنتاجات  5-1
متـ التو ؿ الى بناء مقياس لمسموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور لتبمذة ال ؼ ال اني 1

 ا بتدا.ي م
محققت برامج ا لعار الحركية وا لعار ا ستكشافية ودرس التربية الرياضية التقميدي تطورا في 2

سية ولكب الجنسيف عند المقارنة بيف ا ختباريف القبمي بعض المهارات الحركية ا سا
(ـ ف وركؿ الكرة بالقدـ (  ناث 11والبعدي ف باست ناء اختباري )الحجؿ يسار لمسافة )

 المجموعة الضابطة م
 م حققػػػػػػت البػػػػػػرامج ال ب ػػػػػػة كػػػػػػب عمػػػػػػى حػػػػػػدة )ا لعػػػػػػار الحركيػػػػػػة( و)ا لعػػػػػػار ا ستكشػػػػػػافية( و3

قميػػدي( تطػػورا معنويػػا فػػي مقيػػاس السػػموؾ ا ستكشػػافي الرياضػػي )درس التربيػػة الرياضػػية الت
 الم ور عند المقارنة بيف ا ختباريف القبمي والبعديم

   

حقؽ ذكور واناث المجموعة التجريبيػة ا ولػى الػذيف نفػذوا برنػامج ا لعػار ا ستكشػافية تطػورا  م4
ال انية الذيف نفذوا برنػامج افضؿ في ا ختبار البعدي عمى ذكور واناث المجموعة التجريبية 

ا لعػػػار الحركيػػػة وذكػػػور وانػػػاث المجموعػػػة الضػػػابطة الػػػذيف نفػػػذوا درس التربيػػػة الرياضػػػية 
التقميدي في مقياس السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور ف فضب عف تفػوؽ ذكػور وانػاث 

بطة فػي المجموعة التجريبية ال انية في ا ختبػار البعػدي عمػى ذكػور وانػاث المجموعػة الضػا
 مقياس السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ورم
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 التوصيات  5-2
استخداـ مقياس السموؾ ا ستكشافي الرياضي الم ور كنداة لقياس السموؾ ا ستكشافي لد   م1

 تبمذة المراحؿ ا ولية في المدارس ا بتدا.ية م 
ا ستكشػافية( لتبمػذة المراحػػؿ  اسػتخداـ البرنػامجيف المقتػػرحيف )ا لعػار الحركيػة(  ف)ا لعػػار م2

ا بتدا.يػػة ا ولػػى ولكػػب الجنسػػيف فػػي العػػراؽ لتا يركمػػا ا يجػػابي والفعػػاؿ فػػي تطػػوير المهػػارات 
 الحركية ا ساسية والسموؾ ا ستكشافي الرياضيم 

يجر التاكيد عمى تطوير المهارات الحركية ا ساسية وحسر الجنس مع التاكيػد عمػى التكػرار  م3
ارات الحركيػػة ا ساسػػية التػػي لػػـ تظهػػر تطػػورا ممحوظػػا مقارنػػة بالمهػػارات الحركيػػة ا ك ػػر لممهػػ

 ا ساسية التي اظهرت تطورا م
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 المصادر العربية -
 القراف الكريـم م1

أ(: تػػن ير برنػػامج لمق ػػة الحركيػػة عمػػى بعػػض المهػػارات 1993ابػػراكيـ ف تهػػاني عبػػد العزيػػز ) م2
سػنوات ف المجمػة العمميػة لمتربيػة البدنيػة والرياضػة ف بحػوث  6-4ف ا ساسية لبطفػاؿ مػف سػ

مػػػؤتمر رؤيػػػة مسػػػتقبمية لمتربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػة فػػػي الػػػوطف العربػػػي ف المجمػػػد الرابػػػع ف كميػػػة 
 التربية الرياضية لمبنيف ف جامعة حموافم 

بعػػض ر(: فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػمور ا كتشػػاؼ الموجػػه فػػي تػػدريس 1993ابػػراكيـ ف زكيػػة )  م3
مهػػارات الجمبػػاز ف بحػػوث مػػؤتمر رؤيػػة مسػػتقبمية لمتربيػػة البدنيػػة والرياضػػة فػػي الػػوطف العربػػي 

 ف القاكرة م 1فج
(: ا ػػر برنػػامج مقتػػرح لبستكشػػاؼ الحركػػي 2112الحيػػاني ف محمػػد خضػػر اسػػمر ف واخػػراف ) م4

( سػػنوات ف 5-4حركيػػة  طفػػاؿ ماقبػػؿ المدرسػػة بعمػػر )-فػػي تنميػػة القػػدرات ا دراكيػػة الحػػس
ف كميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية ف جامعػػػػة 28ف العػػػػدد 8مجمػػػػة الرافػػػػديف العمػػػػـو الرياضػػػػية ف المجمػػػػد

 المو ؿ ف المو ؿم
(: ا ػػر برنػامج مقتػػرح 2112الحيػاني ف محمػد خضػػر اسػمر و الرومػػي ف جاسػـ محمػػد نػايؼ ) م5

لبستكشػػػاؼ الحركػػػي فػػػي بعػػػض متغيػػػرات النمػػػو الحركػػػي  طفػػػاؿ مرحمػػػة مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػة ف 
 لى الرياضية ف المجمد ا وؿ ف جامعة ديالى ف ديالى ممجمة ديا

(:  الفضػػوؿ  حػر اسػتطبع مشػػروع يتحػوؿ عنػد الػػبعض الػى  لقافػػة  ف 2114خالػد ف كيفػاء ) م6
 ف السنة الرابعة ف1292جريدة الوطفف العدد 

ف دار الفكػر  2(: التربيػة الحركيػة لمطفػؿ ف ط1982الخولي ف اميف ف وراتػر ف اسػامة كامػؿ ) م7
 ي ف القاكرة مالعرب

(: النمو الحركي ف مدخؿ لمنمػو المتكامػؿ لمطفػؿ والمراكػؽ ف دار 1999راتر ف اسامة كامؿ ) م8
 الفكر العربي ف القاكرة م

(: ا لعػػػػار ال ػػػػغيرة ف دار 1981 ػػػػال  فكامػػػػؿ عبػػػػد المػػػػنعـ ف والتكريتػػػػي ف وديػػػػع ياسػػػػيف ) م9
 الكتر لمطباعة والنشر ف المو ؿم 

تػدريس التربيػة الرياضػية ف دار الكتػر لمطباعػة والنشػر  (:1991 ال ف جماؿ ف واخراف) م11
 ف جامعة المو ؿ ف المو ؿ م 

(: دافػع حػػر ا سػتطبع عبقاتػػه بالقػدرات والسػػمات 1992عبػادة ف احمػػد عبػد المطيػػؼ ) م11
ا بتكاريػػػة فػػػي ضػػػوء بعػػػض متغيػػػرات البي.ػػػة ا سػػػرية لػػػد  عينػػػة مػػػف تبميػػػذ مرحمػػػة التعمػػػيـ 

 ف السنة ا ولى ف قطرم  2مجمة مركز البحوث التربوية ف العدد  ا بتدا.ي بدولة البحريف ف
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(م: العػػػبج النفسػػػي الجمػػػاعي لبطفػػػاؿ ف مكتبػػػة النهضػػػة 1975عبػػػد الفتػػػاح ف كاميميػػػا ) م12
 الم رية ف القاكرةم

 ف دار المعارؼ ف القاكرةم  5(: عمـ التدرير الرياضي فط1979عبوي ف محمد حسف ) م13
خبػرات فػي ا لعػار لم ػغار والكبػار ف  منشػنة المعػارؼف  (: 2112فرج ف ايمػيف ف وديػع ) م14

 ف ا سكندرية م 2ط
(: دليػػػؿ مػػػدرس التربيػػػة الرياضػػػية ف دار الفكػػػر العربػػػي ف 1987فػػػرج ف عنايػػػات محمػػػد ) م15

 القاكرةم
(: السػػموؾ ا ستكشػػافي وعبقتػػه بػػبعض المتغيػػرات 1989القػػزاز ف محفػػوظ محمػػد حسػػف ) م16

ي فػػي محافظػػة نينػػو ف اطروحػػة دكتػػورا  غيػػر منشػػورة ف لػػد  تبميػػذ ال ػػؼ السػػادس ا بتػػدا.
 كمية التربية ا ولى )ابف رشد( عمـ النفس التربوي ف جامعة بغداد ف بغدادم 

(: تػػن ير منهػػاج مقتػػرح فػػي التربيػػة الحركيػػة لتطػػوير 2111الكعبػػي ف بسػػمة نعػػيـ محسػػف ) م17
ة ماجسػػػتير غيػػػر بعػػػض المهػػػارات الحركيػػػة ا ساسػػػية  طفػػػاؿ مػػػا قبػػػؿ سػػػف المدرسػػػة ف رسػػػال

 منشورة ف كمية التربية الرياضية ف  جامعة بغداد ف بغداد م 
فمديريػة دار 3(: تػاري  طػر ا طفػاؿ عنػد العػرر فط1989محمد فمحمود الحػاج قاسػـ ) م18

 الكتر لمطباعة والنشر ف جامعة المو ؿف المو ؿم
العربػػػيف  (: منػػاكج التربيػػػة اسسػػػها وتطبيقاتهػػا ف دار الفكػػػر1998ف عمػػػي احمػػػد ) مػػذكور م19

 القاكرة م 
أ(: طػػػػرؽ تػػػػدريس العػػػػار الكػػػػرات وتطبيقاتهػػػػا بػػػػالمرحمتيف 2111المفتػػػي ف ابػػػػراكيـ حمػػػػاد) م21

ف دار الفكػػػر العربػػػي ف 1ا بتدا.يػػػة وا عداديػػػة )دليػػػؿ المعممػػػيف والمػػػربيف واوليػػػاء ا مػػػور(ف ط
 القاكرة م 

 مـ بالمعر ف موقع ادر ا طفاؿ ف (: التع2113يحيى ف رافع) م21
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مفتاح تصحيح مقياس السموك االستكشافي الرياضي المصور بصورته 

 النهائية
 

 صحيحةاإلجابة ال الفقرة اإلجابة الصحيحة الفقرة
 آ 9 ر 1
 ر 11 آ 2
 آ 11 آ 3
 ر 12 ر 4
 آ 13 آ 5
 ر 14 ر 6
 آ 15 آ 7
 ر 16 ر 8
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (0الممحق )

 قيم معامالت تمييز الفقرات المناسبة تبعا لحجم العينة 
 

 تستعمل بثقة تستعمل بحذر ال تستعمل )تحت( عدد افراد العينة 
 32م1 31م1-22م1 21م1 51اقؿ مف 

 28م1 27م1-21م1 21م1 57-51بيف 
 25م1 24م1-21م1 19م1 111-76بيف 
 23م1 22م1-19م1 18م1 151-111بيف 
 22م1 21م1-17م1 16م1 211-151بيف 
 21م1 21م1-16م1 15م1 251-211بيف 
 21م1 19م1-15م1 14م1 311-251بيف 
 19م1 18م1-14م1 13م1 351-311بيف 

 18م1 17م1-13م1 12م1 351اك ر مف 
 

(119ف1991)ا ماـ واخراف ف  

  

 


