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 عالقة الرضا الحركي المصور ببعض المهارات الحركية األساسية ألطفال الرياض
 ي مدينة الموصلسنوات ف 6-5بأعمار  

 م. احمد مؤيد حسين العنزي    م.م. إيناس بهنام نقوال
 جامعة الموصل/ كمية التربية األساسية  / كمية التربية لمبناتجامعة الموصل

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1

من اجل تحقيق االستفادة  إن تقدم األمم يرتكز إلى حد كبير عمى مدى االىتمام بالمجتمع وفعالية برامجو التي يضعيا
ان مرحمة الطفولة المبكرة او عمر اذ ، ويبدأ اإلعداد الجيد لمقوى البشرية منذ مرحمة الطفولة، القصوى من إمكانياتو البشرية

ما قبل المدرسة من اىم الفترات في حياة الطفل وذلك ألنو يبدأ في اكتساب التوافق الصحيح مع البيئة الخارجية في ىذه 
وبما ان الحركة ىي النشاط ، (37, 1990مة, كما ان ىذه المرحمة ىي التي تؤثر في سموك الطفل فيما بعد )عزازي,المرح

والشكل األساسي لحياة الطفل وىي في مضمونيا استجابة بدنية وطريقة اساسية في التعبير عن األفكار والمشاعر والمفاىيم 
لنشاط الحركي بالرضا والمتعة ويعتبر من الحوافز الدافعة الى االىتمام وعن الذات بوجو عام, ويرتبط النجاح في اداء ا

بالنشاط الحركي ويحتل موضوع الرضا مكانة ميمة في عمم النفس التربوي لما لو من أىمية كبيرة في المساعدة في تحديد 
اداء الميارات الحركية وشعوره  نوع السموك المتوقع في المواقف المستقبمية, والرضا الحركي ىو احساس الفرد بقدرتو عمى

 .(357، 1995، ابراىيم)بالرضا والسعادة نتيجة ىذا االداء 
اذ ان اىمية البحث تكمن في ، من ىنا تظير جميًا اىمية دراسة الرضا الحركي لدى اطفال الرياض في مدينة الموصل

االساسية الطفال الرياض في مدينة  دراسة العالقة بين الرضا الحركي الصوري )المصور( وبعض الميارات الحركية
سنوات من جل المحاولة لتطوير واقع الرياضة الخاصة باطفال الرياض في المدينة والعمل عمى  6-5الموصل باعمار 

 تحسين مستويات االنجاز المستقبمية لمرياضيين.
 مشكمة البحث 1-2

محافظة نينوى الحظا وجود اختالف في من خالل اطالع الباحثان عمى البحوث التي انجزت عمى اطفال الرياض في 
ميول االطفال نحو بعض الميارات الحركية االساسية التي تؤدى من قبميم في العاب رياض االطفال فبعضيم ال يرغب 

 بأداء حركات معينة والبعض األخر يؤدييا بسعادة عارمة ويعمل عمى تكرارىا بصورة كبيرة في المنزل او في الروضة.
طفال فيما بينيم في ميميم نحو الحركات الرياضية االساسية وىذا ما يعبر عنو الرضا الحركي لمطفل وكذلك يختمف اال

من ىنا ظيرت مشكمة البحث لدى الباحثان في معرفة العالقة بين ىذه الميارات ، نحو ىذه الميارات الحركية االساسية
الميارات الحركية االساسية قربًا لمطفل من اجل  الحركية االساسية والرضا الحركي لمطفل من اجل التعرف عمى اىم

 تطويرىا والعمل عمى توجيو الطفل نحو الفعالية الرياضية المناسبة لو مستقباًل.
 أهداف البحث 1-3

 : وييدف البحث الحالي الى
 سنوات في مدينة الموصل. 6-5التعرف عمى قيم الرضا الحركي المصور لدى اطفال الرياض باعمار  1-3-1
 6-5المقف( الطفال الرياض باعمار ، الحجل، الوثب، التعرف عمى قيم الميارات الحركية االساسية )الجري 1-3-2

 سنوات في مدينة الموصل.
سنوات في مدينة  6-5التعرف عمى العالقة بين الرضا الحركي المصور بالميارات الحركية االساسية باعمار  1-3-3

 الموصل.
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 فرض البحث 1-4
 : ا يأتيويفترض الباحثان م

، الحجل، الوثب، وجود عالقة ارتباط معنوية بين الرضا الحركي المصور مع الميارات الحركية االساسية )الجري 1-4-1
 سنوات في مدينة الموصل. 6-5المقف( لدى اطفال الرياض باعمار 

 مجاالت البحث 1-5
ألريج في الساحل األيمن واطفال اطفال روضة الصنوبر في الساحل األيسر واطفال روضة ا: المجال البشري 1-5-1

 .2011/2012سنوات لمعام الدراسي  6-5روضة الراىبات االفراميات في قره قوش باعمار 
 .25/3/2012ولغاية  3/3/2012الفترة من : المجال الزماني 1-5-2
 مباني رياض االطفال المشمولة بالبحث في مدينة الموصل.: المجال المكاني 1-5-3
 تحديد المصطمحات 1-6
ىو حصيمة المشاعر الوجدانية التي يشعر بيا الفرد نحو نشاط معين, وتعبر عن مدى اإلشباع : الرضا الحركي 1-6-1

 .(101، 1989، المناسب لحاجاتو وتحقيق أىدافو التي من اجميا التحق بيذا النشاط )محمود
مظاىر النضج البدني في مراحمو األولى  وىي الميارات األساسية التي ترتبط ببعض: الميارات الحركية األساسية 1-6-2

بشكل أولي لذلك يطمق عمييا البعض الميارات الحركية األساسية  نسانوالن ىذه األنماط الحركية تظير عند اإل
 (. 207: 2002، )جبر وآخران

ق بمرحمة التعميم وىي نظام تربوي يحقق التنمية الشاممة الطفال ما قبل المدرسة ويييئيم لاللتحا: رياض االطفال 1-6-3
 (.21، 1999، األساسي )الرومي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2
 اإلطار النظري 2-1
 الرضا الحركي 2-1-1

وىي في مضمونيا استجابة بدنية وطريقة اساسية في التعبير عن ، الحركة ىي النشاط والشكل األساسي لمحياة
وىي استجابة بدنية ممحوظة لمثير ما سواء كان داخميا ام خارجيا, واىم ، األفكار والمشاعر والمفاىيم وعن الذات بوجو عام

الحركية وتشكيل و  فيي تساعد عمى اكتساب النواحي المعرفية، ما يميزىا ىو ذلك التنوع الواسع في اشكاليا وأساليب أدائيا
 نسانمية كبيرة لمسار التطور العام لإلالمفاىيم وحل المشكالت وقد أجمعت اآلراء في االونة األخيرة عمى ما لمحركة من اى

ومما ، اذ يرتبط النجاح في اداء النشاط الحركي بالرضا والمتعة وىما من الحوافز الدافعة الى االىتمام بالنشاط الحركي
الشك بو ان اإلحساس بالرضا واإلشباع نتيجة لالشتراك في األنشطة الرياضية التي يختارىا الالعبون ويتخصصون فييا 

دي الى شعورىم باالرتياح لممارسة األلعاب, وىذا يؤدي بدوره الى التغمب عمى كثير من الصعوبات التي تواجو الالعبين يؤ 
ة الدافعية لدييم نحو االستمرار في مزاولة ىذه االنشطة اذ ثأر عند عممية التدريب والممارسة الفعمية, كما ان ذلك يساىم في ا

، 1998، التي تستدعييا خبرات النجاح تعد من اىم األسس لمنيوض بمستوى الفرد )الحياني ان الحالة االنفعالية االيجابية
32-34) . 
 المهارات الحركية األساسية 2-1-2

ومن الصعوبة ، وفقا لألنشطة المختمفة والتي تحتاج الى ميارة، يتسع استخدام مصطمح الميارة في الحياة اليومية
والميارة ىي القدرة عمى انجاز عمل ما ، كونيا تشير الى مستويات نسبية من االداءتحديد مصطمح مطمق لمميارة نظرا ل

 .(21-9، 1987، وىذا العمل يتطمب قدرات ميارية النجازه. )عالوي ورضوان
، 129، 2000، وعرفيا قاموس بأنيا قابمية الفرد عمى استخدام معرفتو بصورة فعالة وسيمة خالل االداء. )محجوب

132.) 
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م مصطمح الميارات الحركية األساسية في مجال التربية الرياضية لإلشارة الى بعض مظاىر االنجاز الحركي ويستخد
، والتعمق، والتسمق، والرمي، والوثب، والدحرجة، والجري، والمشي، الحبو: مراحل النضج البدني المبكرة مثل التي تظير مع

والن ىذه األنماط الحركية تظير عند ، بدني في مراحمو األولىوغيرىا من الحركات التي ترتبط ببعض مظاىر النضج ال
 (.30، 1987، في شكل اولي لذا يطمق عمييا البعض اسم الميارات الحركية األساسية )عالوي ورضوان نساناإل
 رياض االطفال 2-1-3

تحاق بالمرحمة االبتدائية تعتبر رياض األطفال مؤسسات تربوية واجتماعية تسعى إلى تأىيل الطفل تأىياًل سميمًا لالل
حيث تترك لو الحرية التامة في ممارسة نشاطاتو ، وذلك حتى ال يشعر الطفل باالنتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة

مكانياتو وبذلك فيي تسعى إلى مساعدة الطفل في اكتساب ميارات وخبرات جديدة وتتراوح أعمار ، واكتشاف قدراتو وميولو وا 
 .المرحمة ما بين عمر الثالثة والسادسة األطفال في ىذه

ويحتاج األطفال في ىذه المرحمة إلى التشجيع المستمر من معممات ىذه الرياض من أجل تنمية حب العمل الفريقي 
واكتساب الكثير من الميارات المغوية ، واالعتماد عمى النفس والثقة فييا، وغرس روح التعاون والمشاركة اإليجابية، لدييم
 .جتماعية وتكوين االتجاىات السميمة تجاه العممية التعميميةواال

، ويعتبر الطفل في المناىج الحديثة ىو المحور األساسي في جميع نشاطاتيا فيي تدعوه دائمًا إلى النشاطات الذاتية
بل تركز عمى وترفض مبدأ اإلجبار والقسر ، وتشجعو عمى المعب الحر، وتنمي فيو عنصر التجريب والمحاولة واالكتشاف

وىذا كمو يستوجب وجود المعممة المدربة المحبة لمينتيا والتي تتمكن من التعامل ، مبدأ المرونة واإلبداع والتجديد والشمول
 .مع األطفال بحب وسعة صدر وصبر

ربوية إن مرحمة رياض األطفال مرحمة تعميمية ىادفة ال تقل أىمية عن المراحل التعميمية األخرى كما أنيا مرحمة ت
وترتكز أىداف ، وقائمة بذاتيا ليا فمسفتيا التربوية وأىدافيا السموكية وسيكولوجيتيا التعميمية والتعميمية الخاصة بيا، متميزة

، ة تفكيرىم اإلبداعي المستقل وتشجيعيم عمى التغير دون خوفثأر رياض األطفال عمى احترام ذاتية األطفال وفرديتيم واست
وتعويدىم العادات الصحية السميمة ومساعدتيم عمى المعيشة والعمل والمعب مع اآلخرين وتذوق  ورعاية األطفال بدنياً 

 .(41-40، 1990، )عزازي.الموسيقى والفن وجمال الطبيعة وتعويدىم التضحية ببعض رغباتيم في سبيل صالح الجماعة
 الدراسات السابقة 2-2
 (1995دراسة إبراهيم ) 2-2-1

 لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي ""مؤشر الرضا الحركي 
 ىدفت الدراسة الى

التعرف عمى مستوى الرضا الحركي لدى تالميذ الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة االبتدائية في مرحمة التعميم  -1
 األساسي في األردن.

  التعرف عمى الفروق في مستوى الرضا الحركي بين تالميذ الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة -2
تمميذا يمثمون إحدى عشرة مدرسة في محافظة عمان.استخدم الباحث مقياس تنر  (1110)اشتممت عينة البحث عمى 

 ( عبارة وأسفرت الدراسة عن30لمرضا الحركي أداة لمبحث والذي يتكون من )
 مؤشر الرضا الحركي لدى تالميذ الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة كان ايجابيا. -1
 مؤشر الرضا الحركي بين الصفين الرابع والخامس ولصالح الصف الخامس.وجود فروق في  -2
 وجود فروق في مؤشر الرضا الحركي بين الصفين الخامس والسادس ولصالح الصف الخامس -3
 عدم وجود فروق في مؤشر الرضا الحركي بين الصفين الرابع والسادس. -4
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 إجراءات البحث -3
 منهج البحث 3-1

 الوصفي باألسموب أالرتباطي لتحقيق أىداف البحث الحالي لمالئمتو وطبيعة البحث.استخدم الباحثان المنيج 
 عينة البحث 3-2

اشتممت عينة البحث عمى أطفال روضة الصنوبر في الساحل األيسر واطفال روضة األريج في الساحل األيمن 
والبالغ عددىم ، 2011/2012لدراسي سنوات لمعام ا 6-5قضاء قره قوش بأعمار  واطفال روضة الراىبات االفراميات في

تم اختيارىم بالطريقة العشوائية غير المنتظمة من كل روضة ، ( طفل وطفمة من كل روضة25( طفاًل وطفمة وبواقع )75)
من اجل تطبيق االختبارات ، من األطفال الممتزمين بالدوام في الروضة خالل فترة إجراء االختبارات الخاصة بالبحث

 وتحقيق أىداف البحث.  الخاصة بالبحث
 وسائل جمع البيانات 3-3

 : استخدم الباحثان الوسائل التالية لجمع البيانات الخاصة بالبحث الحالي
a. .مقياس الرضا الحركي المصور ألطفال الرياض 
b. .اختبارات الميارات الحركية األساسية ألطفال الرياض 
 مقياس الرضا الحركي المصور 3-3-1

( بتقنينو عمى 2012، اس الرضا الحركي المصور الطفال الرياض والذي قامت الباحثة )نقوالاستخدم الباحثان مقي
وذلك من خالل تحويل مقياس )تنر( لمرضا الحركي الى مقياس مصور يستطيع من ، اطفال الرياض في مدينة الموصل

تكون ىذا المقياس بعد التقنين من اذ ي، خاللو الطفل اختيار البديل بعد مشاىدة الصور التي تعبر عن مضمون الفقرات
( عمى البدائل 1، 2، 3ويتم تصحيح الفقرات عمى وفق مقياس ثالثي التدرج حيث تمنح الدرجات )، ( فقرة مصورة25)

( 75-25حيث تنحصر درجة المقياس النيائية لكل طفل ) ()اشعر بسعادة شديدة, اشعر بسعادة, ال اشعر بسعادة او ضيق
 درجة.

 امالت العممية لمقياس الرضا الحركي المصورالمع 3-3-1-1
اذ قامت الباحثة بايجاد صدق المقياس عن طريق الصدق الظاىري والصدق التمييزي لفقرات المقياس وذلك بتوزيعو 

وكذلك قامت بايجاد ثبات المقياس ، سنوات 6-5( طفل وطفمة من اطفال الرياض باعمار 100عمى عينة التمييز البالغة )
مما يدل عمى صالحية المقياس في قياسو لمرضا ، (0.91التجزئة النصفية اذ بمغ معامل ثبات المقياس )عن طريق 

مكانية استخدامو في ىذا ، الحركي المصور إلفراد عينة البحث وتمتعو بالمعامالت العممية العالية من صدق وثبات وا 
 البحث.

 اضاختبارات المهارات الحركية االساسية الطفال الري 3-3-2
( 2004، اذ استخدم الباحثان بطارية اختبارات الميارات الحركية االساسية الطفال الرياض والتي قام ببناءىا )الياللي

وقد توصل الباحث الى ستة اختبارات لقياس الميارات الحركية االساسية ، عمى عينة من اطفال الرياض في مدينة الموصل
 : االختبارات فييالمقف( اما ، الحجل، الوثب، وىي )الجري

 الوثب الطويل من الثبات لقياس الوثب. -
 ( م من وضع الوقوف لقياس الجري.10الجري ) -
 اختبار رمي الكرة المطاطية لألعمى ولقفيا لقياس المقف. -
 ( م بالرجل المختارة لقياس الحجل.10الحجل ) -
 وفيما يمي شرح لمواصفات االختبارات المستخدمة في البحث.-
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 االختبار األول 3-3-2-1
 الوثب الطويل من الثبات.: اسم االختبار
  .البراعة الحركية المرتبطة بالقوة االنفجارية: ىدف االختبار

 شريط قياس.، خط بداية، ارض مستوية: األدوات و  األجيزة
ويكون ، سافة ممكنةويكون االرتقاء بالقدمين معا" ويثب الطفل ألبعد م، يقف الطفل خمف خط البداية: طريقة االداء 

ويسمح لمطفل في اثناء االداء بثني الركبتين ومرجحة الذراعين وال تترك القدمان االرض في ، اليبوط عمى القدمين ايضاً 
يعطى الطفل محاولتين تجريبيتين قبل و ، حركة الوثب الى االمام اثناء ثني الركبتين ومرجحة الذراعين اال عند البدء في اداء

 ( محاوالت.3ثم يعطى الطفل )االختبار ومن 
 يتم قياس المسافة من خط البداية الى اقرب اثر تركتو قدم الطفل وألقرب سم.: طريقة التسجيل

 (383-382، 1987، تحسب أحسن محاولة لمطفل من المحاوالت الثالث.)حسانين 
 االختبار الثاني 3-3-2-2

 ( م من وضع الوقوف.10الجري ): اسم االختبار 
 الجري : تبارىدف االخ

 ساعة توقيت.، شريط قياس، ارض مستوية في خط مستقيم: األجيزة واألدوات 
يقف الطفل خمف خط البداية وعندما تعطى إشارة البدء يقوم الطفل بالركض بشكل سريع حتى يجتاز خط : طريقة االداء 

 النياية.
 (363، 1987، )عبد الجبار وبسطويسي ثانية. 1/10قياس الزمن القرب: التسجيل 

 االختبار الثالث 3-3-2-3
 .اختبار رمي الكرة المطاطية لألعمى ولقفيا: اسم االختبار 
 المقف : ىدف االختبار 

ويرسم دائرة عمى ، طباشير، شريط قياس، ارض مستوية، ( سم33كرات مطاط صغيرة الحجم بمحيط ): األجيزة واألدوات 
 ( م.1المستوية بقطر) االرض

ف المختبر )الطفل( داخل الدائرة المرسومة عمى االرض وبيده الكرة المطاطية وعند سماع اشارة البدء يقوم يق: طريقة االداء
 الطفل باداء ميارة رمي الكرة الناعمة لالعمى ولقفيا قبل سقوطيٍا عمى االرض من وضع الوقوف داخل الدائرة.

  ( محاوالت.10تعطى لكل طفل )
 .يعطى الطفل محاولتين تجريبيتين

 .تعاد المحاولة اذا خرج الطفل اثناء الرمي من الدائرة
 : التسجيل

 يمنح الطفل درجتين اذا تمكن من رمي الكرة لالعمى ولقفيا دون الخروج من الدائرة.
 يمنح الطفل درجة اذا تمكن من رمي الكرة لالعمى ولقفيا بعد خروجو من الدائرة.

 رة لألعمى ولم يمقفيا.ال يمنح الطفل أية درجة اذا تمكن من رمي الك
 (.68: 2004، (يوضح ذلك. )الياللي4درجة(.والشكل ) 20الدرجة النيائية لالختبار )

 االختبار الرابع 3-3-2-4
 .( م بالرجل المختارة10الحجل ): اسم االختبار 
 الحجل والجري : ىدف االختبار 

 .م25-20ممعب صغير بطول ، رضحبل لرسم الخطوط بالجير عمى اال، شريط قياس: الجاىزة واالدوات 
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( م بالرجل المختارة عمى الخط المرسوم عمى االرض بأقل زمن 5)الوقوف عمى قدم واحدة( الحجل لمسافة ): طريقة االداء
 ممكن مع عدم مالمسة اي جزء من اجزاء الجسم لالرض عدا رجل الحجل.

 .(365، 1987، يثانية )عبد الجبار وبسطويس 10/ 1قياس الزمن القرب : التسجيل  
اذ تم إيجاد الصدق ، اذ تتمتع جميع االختبارات السابقة الذكر بمعامالت عممية عالية من صدق وثبات وموضوعية

وكذلك ، العاممي ليذه االختبارات والذي يعتبر افضل انواع الصدق واكثرىا عممية وصدقًا من بقية انواع الصدق االخرى
عادة تطبيقيا عمى عينة الثبات والذي تراوح )ثبات االختبارات والذي تم إيجاده   – 0.75بطريقة تطبيق االختبارات وا 

مكانية استخداميا عمى عينة البحث الحالي 0.85 ( وىو معامل ثبات عالي يدل عمى صالحية االختبارات السابقة وا 
 مباشرة.

 التجربة الرئيسية لمبحث 3-4
( طفل وطفمة من اطفال الرياض في 75لبحث الرئيسية والبالغة )اذ تم تطبيق التجربة الرئيسية لمبحث عمى عينة ا

ولغاية  3/3/2012وذلك بتوزيع المقياس عمى العينة وذلك بتاريخ )، روضات )األريج والصنوبر والراىبات االفراميات(
 10/3/2012( وبعد ذلك قام الباحثان بتطبيق االختبارات الخاصة بالبحث عمى عينة البحث وذلك لمفترة )6/3/2012

 ( من اجل استكمال البيانات الخاصة بالبحث.25/3/2012ولغاية 
 الوسائل االحصائية 3-5

 : استخدم الباحثان الوسائل االحصائية التالية
 الوسط الحسابي. 3-5-1
 االنحراف المعياري. 3-5-2
 معامل االرتباط البسيط )بيرسون(. 3-5-3
 معامل االلتواء. 3-5-4
 المنوال. 3-5-5

 النتائج ومناقشتها عرض -4
 عرض النتائج 4-1

تم إدخال البيانات المستخمصة ، بعد تطبيق االختبارات الخاصة بالبحث واستالم المقاييس من عينة البحث وتصحيحيا
 ( إليجاد نتائج البحث الحالي.SPSSفي البحث الى البرنامج اإلحصائي )

 (1الجدول )
 ية لمتغيرات البحثيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيار 

 معامل االلتواء المنوال ع± -س وحدة القياس العينة المتغيرات ت 
 -0.23 48 7,13 46,35 درجة 75 مقياس الرضا الحركي المصور .1
 -0.13 3.10 0.36 3.05 ثا 75 ميارة الجري .2
 0.25 6.88 1.08 7.15 ثا 75 ميارة الحجل .3
 0.25 84 12 87 سم 75 ميارة الوثب .4
 -0.29 18.66 4.75 17.25 درجة 75 ميارة المقف .5

( درجة وبانحراف معياري 46.35( ان الوسط الحسابي لمقياس الرضا الحركي المصور بمغ )1اذ يتبين من الجدول )
غ وكذلك يتبين من الجدول اعاله ان الوسط الحسابي الختبار ميارة الجري بم، (-0.23وبمعامل التواء )، (7.13مقداره )

وكذلك يتبين من الجدول اعاله ان ، (-0.13بينما كان معامل االلتواء )، (0.36ثا( وبانحراف معياري قدره ) 3.05)
، (0.25بينما كان معامل االلتواء )، (1.08ثا( وبانحراف معياري قدره ) 7.15الوسط الحسابي الختبار ميارة الحجل بمغ )
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بينما ، (12سم( وبانحراف معياري قدره ) 87سابي الختبار ميارة الوثب بمغ )وكذلك يتبين من الجدول اعاله ان الوسط الح
( 17.25وكذلك يتبين من الجدول اعاله ان الوسط الحسابي الختبار ميارة المقف بمغ )، (0.25كان معامل االلتواء )

 (.-0.29بينما كان معامل االلتواء )، (4.75وبانحراف معياري قدره )
( انو تم التعرف عمى قيم مقياس الرضا الحركي المصور وقيم اختبارات الميارات الحركية 1)اذ يتبين من الجدول 

االساسية الطفال الرياض )عينة البحث( وكذلك تم التعرف عمى مالئمة جميع المتغيرات لمستوى عينة البحث اذ كان 
 ف االول واليدف الثاني لمبحث.وىذا يدل عمى تحقيق اليد، (1)±معامل االلتواء لجميع المتغيرات ينحصر بين 

وقام الباحثان بعد ذلك ومن اجل تحقيق اليدف الثالث لمبحث والتحقق من فرضيتو بايجاد العالقة بين الرضا 
 (.2وكما مبين في الجدول )، الحركي المصور واختبارات الميارات الحركية االساسية الطفال الرياض

 (2الجدول )
 واختبارات الميارات الحركية االساسية الطفال الرياض رضا الحركي المصوريبين معامالت االرتباط بين ال

 الداللة معامل االرتباط المتغيرات   ت
 معنوي 0.405 ميارة الجري . 1
 معنوي 0.563 ميارة الوثب . 2
 معنوي 0.463 ميارة الحجل . 3
 معنوي 0.425 ميارة المقف . 4

c. ( الجدولية عن درجة حرية )0.232( = 0.05( ومستوى معنوية )74قيمة )ر 
( ان قيم معامل االرتباط البسيط بين مقياس الرضا الحركي المصور واختبارات الميارات 2اذ يتبين من الجدول )

مما يدل ، ( وىي جميعيا قيم معنوية دالة0.425، 0.463، 0.563، 0.405الحركية االساسية قد بمغت عمى التوالي )
، الوثب، معنوية بين مقياس الرضا الحركي المصور واختبارات الميارات الحركية االساسية )الجريعمى وجود عالقة ارتباط 

 وبيذا ترفض الفرضية الصفرية لمبحث وتقبل الفرضية البديمة.، وبيذا يتحقق اليدف الثالث لمبحث، المقف(، الحجل
 مناقشة النتائج 4-2

تم التحقق من تحقيق أىداف البحث والتحقق من ، (2و 1من خالل ما تم عرضو من نتائج البحث في الجداول )
حيث تم التعرف عمى قيم مقياس الرضا الحركي المصور وقيم اختبارات الميارات الحركية االساسية الطفال ، فرضو

وكذلك تم التعرف عمى العالقة بين الرضا الحركي المصور واختبارات ، سنوات في مدينة الموصل 6-5الرياض بأعمار 
ويعزو الباحثان سبب ، يارات الحركية االساسية حيث أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات البحثالم

ظيور عالقة االرتباط بين متغيرات البحث مقدار الصدق الذي يتمتع بو مقياس الرضا الحركي المصور في قياسو لمصفة 
كما يعزو الباحثان سبب ، يارات الحركية االساسية الطفال الرياضالتي وضع من اجميا وارتباطو الوثيق باختبارات الم

ظيور ىذه العالقة الى أىمية الميارات الحركية االساسية لمطفل في مرحمة التكوين األساسي في مرحمة ما قبل المدرسة 
وكذلك ، و ووطنووالتي تعمل عمى تكوين شخصيتو مستقباًل في ان يكون شخصًا رياضيًا يتمتع بصحة جيدة يخدم مجتمع

يعود السبب الى ان مقياس الرضا الحركي المصور يقيس نفس الميارات الحركية االساسية التي تم قياسيا من خالل 
االختبارات والفرق بينيما ان الطفل يجيب عن المقياس نظريًا ويؤدي االختبارات عمميًا وىنا يتم ايجاد صدق إجابة الطفل 

 ائو في االختبارات.عن فقرات المقياس من خالل اد
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 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1

 : استنتج الباحثان ما يأتي
سنوات يتأثر ويؤثر في الميارات الحركية االساسية  6-5ان الرضا الحركي المصور الطفال الرياض بأعمار  5-1-1

المصور بصورة اكبر زاد بالمقابل  اذ ان الطفل كمما تعرف عمى الرضا الحركي، الوثب(، المقف، الحجل، )الجري
 مستواه في اختبارات الميارات الحركية االساسية.

 التوصيات 5-2
 : يوصي الباحثان بما يأتي

 .مراعاة ميول األطفال نحو الحركات التي يؤدونيا وعدم إجبارىم عمى اداء حركات ال تتناسب مع اتجاىاتيم 5-2-1
الذكور واإلناث في الرضا الحركي المصور واختبارات الميارات الحركية إجراء دراسة مقارنة بين األطفال  5-2-2

 االساسية.
 المصادر

 القران الكريم -
مجمد ، يةنسان, دراسات العموم اإلمؤشر الرضا الحركي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي: ( 1995إبراىيم, ىاشم ) -

 .العدد األول, عمان, األردن، )أ( 22
تطور الميارات الحركية االساسية لتالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي : (2002ن )صباح رضا وآخرا، جبر -

 .القاىرة، جامعة السابع من ابريل، الزاوية، المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة البدنية، بمركز مدينة الزاوية
دار الفكر ، 2ط، في التربية البدنية طرق بناء وتقنين االختبارات والمقاييس: (1987محمد صبحي )، حسانين -

 .القاىرة، العربي
اثر أسموب المنافسات والتغذية الراجعة المقارنة في الرضا الحركي والتحصيل : (1998محمد خضر اسمر)، الحياني -

 جامعة الموصل.، اطروحة دكتوراه غير منشورة، المعرفي بكرة القدم
ي األلعاب الصغيرة والقصص الحركية في بعض القدرات البدنية اثر برنامج: ( 1999جاسم محمد نايف )، الرومي -

 .جامعة الموصل، كمية التربية الرياضية، غير منشورة اطروحة دكتوراة، والحركية الطفال الرياض
، مبادئ اإلحصاء في المجال الرياضيو  االختبارات: (1987) بسطويسي، بسطويسي احمدو  قيس ناجي، عبد الجبار -

 .بغداد، لعاليمطبعة التعميم ا
استخدام السيكودراما في عالج بعض المشكالت النفسية الطفال ماقبل :  (1990عزة عبد لجواد محمد )، عزازي -

قسم الدراسات النفسية ، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس، ممخص رسالة ماجستير، المدرسة
 .واالجتماعية

، دار الفكر العربي، 2ط، اختبارات األداء الحركي: (1987ن )محمد نصر الدي، محمد حسن ورضوان، عالوي -
  .القاىرة

 بغداد.، مكتب العادل لمطباعة الفنية، موسوعة عمم الحركة التعمم وجدولة التدريب: ( 2000وجيو )، محجوب -
، لرياضةمجمة عموم وفنون ا، بناء مقياس الرضا الحركي لمتسابقي الميدان والمضمار:  (1989سميرة طو )، محمود -

 القاىرة.، كمية التربية الرياضية لمبنات، العدد الثاني، المجمد األول
 6 -5 تقنين مقياس مصور لمرضا الحركي الرياضي عمى أطفال الرياض ولعمر: (2012ايناس بينام )، نقوال -

كمية التربية ، عراقبحث مقبول لمنشر في المؤتمر العممي الثامن عشر لكميات واقسام التربية الرياضية في ال، سنوات
 العراق.، الموصل، جامعة الموصل، الرياضية
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 المالحق
 (1الممحق )

 مقياس الرضا الحركي المصور
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