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من قبل تالمذة الصف الثالث    دور األنشطة الحركية في حفظ جدول الضرب
درا ثثة تجريبيثثة فثثي مثثدار     ) الحلقثثة األولثث  / مثثن التيلثثيس األ ا ثثي   

 (محافظة درعا
 *أمســا الياس. د. أ

 **سلوى مرتضى. د. أ
 

 الملخص
 
نامج مقترح لألنشطة الحركيةة لحظةت مذمةال الاةث ال الةث مة  هدف البحث الحالي لتجريب بر ي

الحلقة األولى جدول الضرب وقياس أثره في محايل التذمال وفي اختاار الوقة  /التعليم األساسي
وقبل مطبيق البرنامج مم مطبيةق اختبةار قبلةي للت كةد مة  ماةافم اليجيةوتتي  التجريبيةة . الذزم لإلجابة

دقيقةة يوميةا    (54)برنامج تلى أفراد اليجيوتة التجريبية خةذل أسةبوب بيعةدل ثم طُّبق ال. والضابطة
ثةةةةم خضةةةةا أفةةةةراد اليجيةةةةوتتي  التجريبيةةةةة والضةةةةةابطة اختبةةةةار بعةةةةد  مبا ةةةةر  ميةةةة  مقارنةةةةة نتةةةةةا ج 

وفةي اختاةار  (8)اليجيوتتي   وبّين  اليعالجة اإلحاا يا  فاتلية البرنةامج فةي حظةت جةدول  ةرب 
 .  بةالزم  الذزم لإلجا

يومةةا  خضةةا أفةةراد اليجيوتةةة التجريبيةةة اختبةةار بعةةد  ُممجةةل  وبّينةة  النتةةا ج فاتليةةة  (12)وبعةةد 
اتتيةةةاد األنشةةةطة الحركيةةةة واأللعةةةاب قتةةةرح البحةةةث   وي(8)البرنةةةامج فةةةي ااحتظةةةار بجةةةدول  ةةةرب 

 قتةةرحيةةا يالتعليييةةة اليلتلظةةة فةةي مجةةال معلةةيم ومعلّةةم مذمةةال الحلقةةة األولةةى مةة  التعلةةيم األساسةةي  ك
بااهتيام والتدريب باورل أك ر تيقا  وإمقانا  تلى اليظاهيم الريا ية والعلييةة ليةا لهيةا مة  دور فّعةال 

 . في منيية التظاير العليي والنقد  لدى اليتعليي 
 
 
 
 
 
 
 
 .كلية الرتبية، جامعة دمشق، سورية   *
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 : املقدمة - 1

بات من املعروف أن احلركة تنمي مالحظات الطفل ومفاهيمه وقدراته اإلبداعيـة، قدـد أرتـرت دراسـات  
أن منـو الدـدرع علـى ال ـالد عنـد ا يفـاط يـرت د بشـ ل دقيـق باحلركـات و سـيما  (Koltsopha)كولتسوقا 

كمــا أن النشــار احلركـــي املــنظي  ـــالط عمليــة ال ــالد نفســـتا لــه تـــ    . رينــات لبعـــاب أنــواحم دــددع مـــن م
ندــالع عـــن ا ـــو ، )ييّــع علـــى النمـــو العدلــي للطفـــل ىـــا يتســاعدري علـــى عمليـــات التف ــ  وا نت ـــاري والتـــ ّكر 

 (.  99، ص 8991
يـة والت يـيل ا كــاد ي  أن هنــاع عالقـة بيابيـة بـا املتــارع احلرك (Alan)كمـا أوحـ د دراسـات   ن 

يف دراساته أن السلوع احلركي أسـاس كـل تنميـة ق ريـة  (Piaget)كالرياحيات والدراءع واللغة وي كر بياجيه 
 .(60، ص 6002عن مرتضى .)مبا يف ذلك ا بت ار
بـ ن أيفـاط امتمعـات املتددمــة يتيـفون بنمـو جسـمي وعدلــي ( Werner, 1994  (كمـا يككـد ويرنـر

يي، كمـا أمـي أك ـر تعليمـاع وأك ـر  داقـة باملدارنـة مـ  امتمعـات ا  ـرى، لـ ا كـان علـى الدـا ما وانفعا  سـل
علــى العمليــة الرتبويــة والتعليميــة  يفــاط مرحلــة مــا ق ــل املدرســة واملرحلــة ا بتدا يــة العنايــة بت طــيد وتديــيي 

 . واليت هتدف بىل النمو املت امل للطفلالربامج التعليمية والرتبوية اليت تشمل أنواعاع خمتلفة من ا ربات 
الرتبويـة الـيت هتـدف  و  ننا الدوط أن الرتبية احلركية وبراجمتا امل تلفة من أجنح ا ساليع واإلسـرتاتيييات

الطفــــل، قعـــن يريدتــــا ي ــــدأت  قاحلركـــة بحــــدى الـــدواق  ا ساســــية لنمـــو" بىل حتديـــق النمــــو املت امـــل للطفــــل، 
طـة وهـ ا امليـل الط يعـي لل ركـة هـو بحـدى يرا ـق التعلـيي، قالطفـل يـتعلي مـن  ـالط الطفل تعرف ال يئـة ايي

احلركــة، وهــي ع ــارع عــن مــد ل وريفــي لعــاط الطفولــة ووســيد تربــو  قّعــاط لت ســا وتطــوير النمــو احلركــي 
 (. Gallhue, 1996)والعدلي وا جتماعي للطفل 

ربـو  م ـع علـى أسـاس حاجـات ا يفـاط الط يعيـة قالرتبية عن يريق احلركة هي املد ل الط يعـي لنظـاد ت
للــتعلي، وتعمــل علــى ب ــرام التعلــيي املدرســي التدليــد  بىل أســاليع أك ــر بيابيــة وقعاليــة يف ت ــوين الطفــل 

قالرتبيــة احلركيـــة تتيــاو  مفتـــود بكســا  ا يفـــاط . وتنميتــه بىل أقيــى مـــا تكهلــه بم انياتـــه وقدراتــه ومواه ـــه
نمية ا منار احلركية، بذ أن تعلي احلركة يعع جمرد العمليـة ازئ يـة املتعلدـة بـالتعلي، ب ّ أن املتارات احلركية أو ت

اإليــار املعــريف للــتعلي احلركــي  ــر  مب تلــا ا ــربات اإلدراكيــة واملعرقيــة، ، قمــن  ــالط احلركــة يتنمــي الطفــل 
إلحســاس بــالتوا ن وامل ــان والئمــان، مالحظاتــه ومفاهيمــه وقدراتــه اإلبداعيــة وبدراكــه لببعــاد وا  اهــات كا

وي تســـع املعرقـــة ب ـــل مســـتوياهتا قيتعـــود علـــى الســـلوع املنطدـــي وحـــل املشـــ الت وبعـــدار أح ـــاد تدو يـــة 
(Sayres  &  Gallagher, 2001) . 

وبذا كــان عــ ي اع أن الرتبيــة احلركيــة هــي جمموعــة ا نشــطة املنظمــة واملديــودع والــيت تنــدرم حتــد دروس 
دنيـة، ب ّ أن تلـك الـدروس أيضـاع   تدتيـر علـى تعلـي احلركـات ق سـع بـل يـتي مـن  ال ـا حتديـق الرتبية ال 

 . النمو السليي املت امل للطفل يف مجي  جوانع النمو العدلية والنفسية وا جتماعية وا نفعالية
 منو )اآل رين ودون مشاركة ( منو انفعا )قاحلركة     ن تنفي ها دون بدراع عدلي ودون ميل ورغ ة 
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 (. اجتماعي 
ونظــراع  ةيــة احلركــة للطفــل قدــد رتــر العديــد مــن الــربامج احلركيــة الــيت تعتمــد ا نشــطة احلركيــة مــن أجــل 

 . حتديق م دأ الشمولية معتمدع على اإلم انيات احلركية الط يعية وا ساسية املتاحة للطفل
وجي واإلدراكـي للطفـل حيـب ي ـدأ  ال ـا بالتـدرم مـن بن مرحلة التعليي ا وىل تال ي قرتع النمو الفيئيولـ"

مستوى اإلدراع العاد الشامل بىل مستوى الت ديد وال  ات والت ليل قالرتبية احلسية احلركية أساس كـل تعلـي 
 (.  6006قئار ، " )ومعرقة وهي تسمح له باكتشاف ذاته وقق تسلسل منطدي

ركـــة والـــتعلي رغ ـــد ال اح تـــان بقعـــداد برنـــامج قـــا ي علـــى وانطالقــاع ىـــا ســـ ق ومـــن العالقـــة الو يدـــة بـــا احل
 . ا نشطة احلركية وقياس قاعليته يف حفظ جدوط الضر  لتالم ع اليا ال الب من التعليي ا ساسي

 :الدراسات السابقة -2

 : الدراسات العربية -2-1

ميــة يف حتيــيل دراســة هتــدف بىل استديــاء أ ــر اســت داد ا لعــا  التعلي (1001)أجةةرى الشةةرما   -
حيــب عـــّميا برناجمــاع مكّلفـــاع مــن ألعـــا  )يل ــة اليــا الســـادس ا ساســي يف الرياحـــيات وا اهــاهتي  وهـــا، 

تلميـ اع مـن اليـا السـادس ا ساسـي ( 20)وقد ت ّوند عّينة الدراسـة مـن .( اخل..  متعددع تركي ية، حركية
 يــة، درســد موحــوحم ال ســور باســت داد ا لعــا  مــن مدرســة بربــد ال انيــة، قتّســموا بىل جممــوعتا ا وىل  ري

التعليميـــة، وال انيـــة حــــابطة درســـد بالطريدـــة التدليديــــة وكانـــد أداع الدراســـة جمموعــــة مـــن ا لعـــا  الرتبويــــة 
وا ت ـار حتيــيلي ومديــاس ا اهـات  ــو ا لعــا  وبعـد انتتــاء املعازــة يت ّـق ا  ت ــار الت يــيلي يف موحــوحم 

سة وأرترت النتا ج قرقاع دا ع بحيا ياع على ا ت ار الت ييل وا  اهـات وأنـواحم ال سور على جمموعيت الدرا
 . املعرقة الرياحية لياحل امموعة التيري ية يتعئى لطريدة التدريس

وهبـــدف دراســـة أ ـــر اســـت داد تعلـــيي املفـــاهيي العلميـــة واملعلومـــات يف مـــادع الرياحـــيات لليـــا ا ـــامس 
تلميــ اع وتلميــ ع،   لــون أربعـــة ( 600) ددراســـة ي دتــا علــى عينــة بلغـــ (6006)ا بتــدا ي، أجــرى مل ــي 

واســت دد ا ت ــاراع ذا عــدت و  ــات كــاقيا . قيــوط دراســية لليــا ا ــامس ا بتــدا ي يف مديريــة تربيــة بربــد
وأرتـــرت النتـــا ج وجـــود أ ـــر داط بحيـــا ياع ل ـــل مـــن الـــ كاء، وا ســـرتاتيييات التعليميـــة .  غـــرال الدراســـة

ع على اللعع يف تعلي التالم ع للمفاهيي واملعلومـات وا حتفـاهب هبـا، وعـدد وجـود قـرت داط بحيـا ياع املعتمد
 . يتعئى بىل ازنس

دراســة هتــدف بىل استديــاء أ ـر اســت داد ألعــا  ال م يــوتر يف  (1002)وأجةرى أبةةو ريّةةا وحيةةد   -
وت ّونـــد عينــة الدراســـة مـــن . حتيــيل يل ـــة اليــا الســـادس ا ساســي ملتـــارات العمليــات احلســـابية ا ربــ 

ا وىل تعلمـــد مـــن : مـــن يل ـــة اليـــا الســـادس ا ساســـي يف مدينـــة عمـــان، وتّ عـــوا بىل جممـــوعتا ( 808)
 ــالط ا لعــا  املنفــ ع مــن  ــالط احلاســو ، وال انيــة حــابطة تعلمــد املتــارات نفســتا بالطريدــة التدليديــة، 

ى احلاسـو  وا ت ـار حتيـيلي لديـاس الت يـيل امل ا ـر وكاند أداع الدراسـة جمموعـة مـن ا لعـا  املربجمـة علـ
وأرتــــرت النتـــا ج قروقــــاع دالـــة بحيــــا ياع يف الت يــــيل امل ا ـــر واملكجــــل، تتعـــئى بىل الــــتعلي باللعــــع . واملكجـــل
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بحيـــا ياع يف الت يـــيل امل ا ـــر واملكجـــل تتعـــئى بىل  ةع ولـــيس هنـــاع قروقـــاع دالـــ. والتفاعـــل بـــا الطريدـــة وازـــنس
 . جنس التالم ع

دراســة هتــدف بىل ال شــا عـــن املتعــة الــيت يشــعر هبــا ا يفــاط ووجتـــات  (1002)وأجةةرى ميتةةاز  -
ألعــا  ال م يــوتر يف ال يــد واملدرســة، وقــد  ــارع يف هــ ري الدراســة أيفــاط أعمــارهي مــن  نظــرهي باســت داد

عـــد ال يانـــا. يفـــالع ( 22)يف بريطانيـــا بلـــم عـــددهي  ســـنوات يف  ال ـــةي مـــن ريـــال أيفـــاط( 3-5) ت مـــن ومجت
 ــالط املدابلــة الش يــية، وقــد وجــدت الدراســة أن أهــي ا نشــطة الــيت يدــود هبــا ا يفــاط يف ال يــد كانــد 
ا لعــــا ، وبالنســــ ة بىل الفروقــــاع بــــا ازنســــا وجــــدت الدراســــة أن الــــ كور  ضــــون وقتــــاع أيــــوط يف العــــا  

 . إلل رتويناحلاسو ، بينما مضي اإلناث معظي الوقد على اإلنرتند واست داد الربيد ا
دراســة هتــدف بىل ال شــا عــن أ ــر اســت داد ا لعــا  الرياحــية عنــد يل ــة  (1002)أجةةرى نجةةم  -

( 99)وت ّونــد عينــة الدراســة مــن . اليــا الســاب  ا ساســي علــى الت يــيل وا  اهــات  ــو الرياحــيات
( 49) كـــل منتـــا واملـــو عا علـــى  ـــع تا يف. تلميـــ اع مـــن بحـــدى املـــدارس التابعـــة لوكالـــة الغـــوث يف عّمـــان

الـــيت تناســـع أعمـــار هـــك ء التالمـــ ع وا ت ـــاراع  وكانـــد أداع الدراســـة جمموعـــة مـــن ا لعـــا  الرياحـــية. تلميـــ اع 
وأرتـــرت النتـــا ج وجـــود قروقـــاع دالـــة بحيـــا ياع يف ا  ت ـــار . حتيـــيلياع ومديـــاس ا اهـــات  ـــو هـــ ري ا لعـــا 

التيري ية، وط تظتر النتا ج قروقاع دالة بحيا ياع با ، ولياحل امموعة الت ييلي ومدياس ا  اهات ال عد 
 . امموعتا على مدياس ا  اهات الد لي وال عد ، ومتوسد عالماهتي على مدياس ا  اهات ال عد 

بدراســــة هتــــدف بىل تيــــميي بــــرامج  لعــــا  ال م يــــوتر يف جمــــاط الرياحــــيات   (2992)وقةةةةام تلةةةةي  -
ت ّونــــد عينــــة . لتالميــــ  اليــــا ا وط ا بتــــدا ي يف مــــدارس الدــــاهرع ك ســــلو  لتنميــــة ا بت ــــار الرياحــــي

ا وىل اســـت دمد ألعــا  احلاســـو  الرياحـــية، وال انيـــة اســـت دمد ألعـــا  : الدراســة مـــن  ـــالث جمموعـــات
تالميـ  مـن ( 80)وت ّونـد كـل جمموعـة مـن . احلاسو  ا اعة بالتسلية، وال ال ـة درسـد بالطريدـة التدليديـة

وقـــد أرتـــرت النتـــا ج قروقـــاع دالـــة بحيـــا ياع يف تنميـــة . تالميـــ  مـــن اليـــا ا ـــامس( 80)اليـــا الرابـــ  و 
ا بت ار الرياحي لياحل جمموعـة ألعـا  احلاسـو  الرياحـية، وتفوقتـا علـى امموعـة الـيت اسـت دمد ألعـا  

دالــة بحيــا ياع  احلاســو  ا اعــة بالتســلية وامموعــة الــيت درســد بالطريدــة التدليديــة، وط تظتــر النتــا ج قروقــاع 
 . با امموعتا ال انية وال ال ة

 :الدراسات األجنبية -2-2

 :بدراسة بعنوان ( (Toshini Matsuda, 2004كيا قام مو يني مامسودا  -
 "Using Instruction Activities Game to promote mathematics' teachers 

innovative instruction." 
 " التعليمية لرق  قدرع املعلما على ا بت ار يف جماط الرياحياتاست داد ألعا  ا نشطة "

وت ّونــد عّينــة الدراســة . هتــدف الدراســة بىل معرقــة  ليــة التعلــيي يف الرياحــيات هبــدف حتســينه يف اليابــان
با ت ــار   Nierمـن يـال  مرحلـة التعلـيي ال ـانو  يف املـدارس الوينيـة يف اليابـان، حيـب قامـد منظمـة نـ  

ة يف الرياحـــيات، وأرتـــرت النتـــا ج وجـــود عالقـــة بيابيـــة بـــا اســـت داد املعلمـــا لبلعـــا  وا نشـــطة الطل ـــ
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التعليميـة واكتسـا  الطل ــة ملفـاهيي ومتـارات الرياحــيات، وبن تـدين مسـتوى الطل ــة يف الرياحـيات تتعــئى بىل 
 . ة امل تلفةيرا ق التدريس اليت يّت عتا املعلمون يف تدريس املفاهيي واملتارات الرياحي

دراسة است دمد قيتا الفيديو لتيـوير التالمـ ع  (,Hildebrandt 1998)وأجرت هيلدبراندت  -
أ نـــاء ىارســـتتي اللعـــع دا ـــل اليـــا، وذلـــك هبـــدف التعـــرف علـــى تطـــور احلـــس العـــدد  لـــدى التالمـــ ع 

ل ازمـاعي وت ونـد ،واكتشاف اسرتاتيييات متعددع يف احلسا ، و يادع قابلية التالم ع يف ا تياط والعم
تلمي اع من اليا ال اين، يف و ية أيوا يف الو يات املت ـدع ا مري يـة، واسـت دمد ( 66)عينة الدراسة من 

أسـتمد  وقد أرترت النتا ج أن ا لعا  احلركية. أ ناء التدريس لع تا، أحدةا كاند من تيميي التالم ع
حـيات، كمـا  ادت مـن قتـي التالمـ ع للرياحـيات و ســيما يف يف ت ـوين ا ـاري بيـاد لـدى التالمـ ع  ـو الريا

 . العمليات احلسابية نتيية است داد ا لعا  أ ناء التعلي
كانـد هتــدف بىل تعــّرف دور ا لعــا  التعليميــة   (,Onslow 1990)وفةةي دراسةةة أجراهةةا أونسةةلو  -

، ، مث التعـرف بىل أ ـر املناقشـة سـنوات (80-1)املتعددع يف ختطي العا ق املفاهيمي لدى التالم ع من عمر 
ا ـتملد . بعد ا نتتاء من بجراء اللع ة علـى قتـي املفـاهيي الرياحـية عنـد التالمـ ع واجتيـا  العـا ق املفـاهيمي

تلميـ اع، واسـت دد ( 36)تلمي اع تابعا إلحدى املـدارس الربيطانيـة، وال انيـة علـى ( 63)الدراسة ا وىل على 
أ ـارت وط تشـر النتـا ج لفـروتي دالـة .   مـرات رّكـئ علـى مفتـومي الضـر  والدسـمةا ت ار مفاهيمي يتّ ق أرب

وأرتـــرت النتـــا ج قروقـــاع دالـــة بحيـــا ياع بـــا . بحيـــا ياع بـــا نتـــا ج التالمـــ ع علـــى ا  ت ـــار الد لـــي وال عـــد 
  أتجـر ا بعـد ا  ت ار الد لي وا  ت ار ال   أجر  بعـد ا نتتـاء مـن املناقشـة م ا ـرع وليـاحل ا  ت ـار الـ 

 . املناقشة
 ىبدراســـــة هتـــــدف بىل معرقـــــة علـــــى تـــــ    ألعـــــا  ال م يـــــوتر علـــــ (,Marty 1986)وقةةةةةام مةةةةةارمي  -

عـفاع مدسـمة بىل جممـوعتا، ( 66)الت ييل يف الرياحيات وا  اهـات  وهـا، وت ّونـد عّينـة الدراسـة مـن 
دـــد ا لعـــا  علـــى مواحـــي  ازـــرب وي عـــفاع ومو عـــة علـــى ســـ   مـــدارس، ( 88)عـــفاع وحـــابطة ( 88) ري يــة 

لديـاس حتيـيل التالمـ ع وقـدرهتي علـى الرسـي، وقـد  والرسي ا ندسي وحل املعاد ت، واست دد ا ت ار حتيـيلي
أرتـــرت نتـــا ج الدراســـة قروقـــاع دالـــة بحيـــا ياع علـــى الت يـــيل وقـــدرع التالمـــ ع علـــى الرســـي ا ندســـي ليـــاحل 

 . ا لعا  املربجمة على احلاسو 
 :ق على الدراسات السابقةتعلي -2-3

 :السابدة ما يلي تيتضح من العرل السابق للدراسا  
ط تع ــر ال اح تــان، يف حــدود علمتمــا، علـــى أيــة دراســة تناولــد أ ـــر ا نشــطة احلركيــة يف حفــظ جـــدوط 

 . الضر 
اهتمــد الدراســـات بالرياحـــيات بشــ ل عـــاد بينمـــا تركــئت الدراســـة احلاليـــة علــى حفـــظ جـــدوط الضـــر  

 . يتش ل مش لة لعدد ك   من التالم ع وذويتي ومعلميتيوال   
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أّكـــدت الدراســـات الســـابدة علـــى تعالـــي املفـــاهيي الرياحـــية مـــن  ـــالط ا لعـــا  ب ّ أمـــا  ييـــد  ـــ ا 
مربجمــة علــى احلاســو  وط يتيــمي أ  منتــا ألعابــاع الغــرل ألعابــاع تعليميــة تربويــة يف جمــاط الرياحــيات أو ألعابــاع 

 . حركية
وب مــا ( احلركيــة ا لعــا . )ئت هــ ري الدراســة عــن الدراســات الســابدة بتيــميي برنــامج مــن ا نشــطة احلركيــةمّيــ

 . رّكئت على مفاهيي الضر  واليت تتعد مد الع هاماع لتدريس الرياحيات يف املراحل الالحدة
ن حيــب بــات كمــا أمــا اهتمــد لســا  الــئمن الــ   يســتغرقه التالمــ ع يف اإلجابــة عــن أســئلة ا مت ــا

 .مطل اع أساسياع يف التعلي حتديق السرعة م  الدقة يف اإلجنا  و سيما قيما يتعلق باحلسا  ال هع
 :مشكلة البحث -3

الرياحـــيات علــــي يتعلّـــق بدراســــة العالقـــات والعمليــــات وال ميــــات بشـــ ل يســــتل معـــه دراســــة الظــــواهر 
غري ـــة عنـــا، بـــل هـــي لغـــة تل ـــ  املشـــ الت وقتمتـــا يف جمـــاط العلـــود، قالرياحـــيات يف واقـــ  ا مـــر ليســـد 

 . الواقعية واليومية اليت تعرتل س يل الفرد، وتتيح له قرعة التعامل معتا وحّلتا
وبالتــا  قــقن دراســة الرياحــيات بشــ ل نظــر  بعيــداع عــن املشــ الت الــيت م لتــا هــو قيــل غــ  منطدــي 

ت احلســابية وا ندســة ب ــل مــا قيتــا مــن للرياحــيات عــن ســياقتا الط يعــي الــ   نشــ ت قيــه، قالعــد والعمليــا
لـ ا كانـد حاجتـه متلّ ـة إليـاد . رسـود وقواعـد، كلتـا نشـ ت نتييـة رـروف واقعيـة يوميـة اعرتحـد اإلنسـان

 . ه ا النوحم من العلود حلل مش الته وقضاء حاجته، وتطوير حياته
 الت الــيت م لتــا يف احليـــاع بن أيــة داولــة لــتعلي ا يفــاط املتـــارات ا اعــة بالرياحــيات بعيــداع عـــن املشــ

اليوميــة، هــي داولـــة د ــود عليتــا بالفشـــل ســلفاع، بــل بن م ـــل هــ ري ايــاو ت هـــي املســكولة ا ساســية عـــن 
ا  اهات السل ية اليت يتظترها معظي ا يفاط  اري دراسـة الرياحـيات يف مراحـل الـتعلي مجيعتـا، وذلـك  ن 

اعدع، قا ـــدع الرياحـــيات يف حياتنـــا اليوميـــة، قت ـــدو  ـــي جاقـــة، ا يفـــاط   يســـتطيعون أن يتـــدركوا ودون مســـ
اليـاس، . )نظرية، بعيدع عن الواق ، وبالتا  يدون ععوبة ك  ع يف اكتسا  مفاهيمتا والتم ن من متاراهتـا

 (.  628، ص 6005
ية يف جماط املش الت املنتي ومن  الط عمل ال اح تا يف جماط بعداد املعلي وتدري ه  حظتا جمموعة من

التعلـيي ا ساسـي، احللدـة ا وىل، بشـ ل عـاد والرياحـيات بشــ ل  ـاص، قضـالع عـن املشـ الت الـيت يعــاين 
، 2002روبنســــون و  ــــرون )منتــــا التالمــــ ع يف اكتســــا  املفــــاهيي الرياحــــية وتط يدتــــا مــــ  مواقــــا حياتيــــة 

Robinson  ودوارد ومونتــاجو ، "Wood Ward & Montague, 20021989يللــرماو  و ، كــ 
Cawley & Miller, . 

أن ا يفـاط يني ـون يف الديـاد ( Martin Hughes 1987)وقد أوح د دراسات مـارتن هيـوجئ  -
بعمليــات حســابية باســت داد أدوات دسوســة، وافدــون يف الديــاد بعمليــات ىا لــة، أو حــ  أبســد ارت ايــاع 

راع الطفــل ملفتــود معــّا لــيس يف مددرتــه علــى ويشــ  بىل أن ايــك الــداط علــى بد. بلغــة الرياحــيات امــردع
نطــق املســـمى ا ـــاص بــه، ول ـــن يف الســـلوع بطريدـــة توحــح تيـــنيفه ملعلومـــات جديــدع ي دـــاع لتشـــاهبتا مـــن 
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بذاع لي تســـع ا يفــاط املفـــاهيي الرياحــية،   بـــّد مـــن أن  يــلوا علـــى  ـــربات . ِوجتــة تشـــ ل هــ ا املفتـــود
 فــي، كمــا أن ال تــع وال طاقــات ليســد الوســا ل املناســ ة لت ديــق م ا ــرع بــا دوات، قاليــور وحــدها   ت

 . أهداف الرياحيات
ّ ل حفظ جدوط الضر  واحدع من اليعوبات اليت يش و منتا ا هـل واملعلمـون والتالمـ ع علـى حـد   و ت

فـاهيي الرياحــية سـواء، علمـاع أنإ بتدانــه يتعـدا حــرورع متلّ ـة للتدــدد يف املراحـل الالحدـة مــن الـتعلي واكتســا  امل
  . املتددمة، وبالتا  الت ييل الدراسي بش ل عاد

هــ ا مــن جتــة ومــن جتــة أت ــرى، ومــن املعــروف أن للرياحــيات بشــ ل عــاد دوراع ك ــ اع يف تنميــة التف ــ  
فــى علــى أحــد مــا زــدوط الضــر  مــن قــدرع علــى تنميــة م ــل هــ ا التف ــ  ملــا  املنطدــي لــدى التالمــ ع، و  ات

 . من قواعد رياحية منطدية ينطو  عليه
كــل مـــا ســ ق دقـــ  ال ـــاح تا إلعــداد برنـــامج مــن ا نشـــطة احلركيـــة مــن  ـــ نه أن يســاعد التالمـــ ع علـــى 
حفظ جـدوط الضـر  وب ـارع رغ ـتتي وتشـويدتي حلفظـه بطريدـة جّ ابـة م ـ ع و سـيما أن أيفـاط هـ ري املرحلـة 

هــ ري امليــوط   ــان   بــدإ مــن بيــاد يريدــة لالســتفادع مــنيتميــئون ب  ــرع احلركــة وتعلادتــي با نشــطة احلركيــة، ق
و  ــن تل ــي  مشــ لة . احلركيــة عنــد ا يفــاط وتوريفتــا يف بكســاهبي املعــارف واملتــارات الرياحــية امل تلفــة

 :ال  ب بالسكاط الر يس التا 
الــب مــن مــا دور برنــامج ا نشــطة احلركيــة املدــرتو يف حفــظ جــدوط الضــر  مــن ِق اــل تالمــ ع اليــا ال "

 ".     احللدة ا وىل؟/ التعليي ا ساسي 
 :أهمية البحث -4

 :ت من أةية ال  ب يف 
الوعــوط بىل برنــامج متعــد  ِوقــق ا نشــطة احلركيــة قـــد يتفــاد منــه العــاملون يف جمــاط الرتبيــة لتطـــوير  -5-2

 . يرا ق التعليي والتعلي ورق  كفاية النظاد التعليمي
ن املدرتحـات الـيت قـد تفيـد يف جعـل عمليـة اكتسـا  مفـاهيي الرياحـيات الوعوط بىل جمموعـة مـ -5-1

أك ــــر جاذبيــــة وتشــــويداع بالنســــ ة للتالمــــ ع، وتعلــــي الرياحــــيات بطريدــــة وريفيــــة بعيــــداع عــــن الشــــرو واإللدــــاء 
 . والت رار
 ــــو الرياحــــيات و ســــيما جــــدوط  يتتوقـــ  أن تتســــتي هــــ ري الطريدــــة يف تغيــــ  ا اهــــات التالمــــ ع -5-3
 . ر الض

يـــ ذ هــــ ا ال  ــــب منســــيماع مــــ  التوجتــــات الرتبويـــة احلدي ــــة الــــيت تــــدعو بىل ت امــــل ا ــــربات  -5-5
 . امل تلفة اليت  ر هبا التالم ع وختفيا التيئ ة قيما بينتا

أغـ  هـ ا ال  ـب امل ت ــة العربيـة ب  ـب جديــد يف جمـاط تعلـيي وتعلـي الرياحــيات، قتـو أوط لـب مــن  -
يتعـــاش مشـــ لة مـــن مشـــ الت تعلـــي الرياحـــيات مـــن  ـــالط اســـت داد  -ال ـــاح تا  يف حـــدود علـــي -نوعـــه 

 . ا نشطة احلركية
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 :يتدف ال  ب بىل: أهداف البحث - 5
بعداد برنامج من ا نشطة احلركيـة لت فـيظ جـدوط الضـر  لتالمـ ع اليـا ال الـب مـن التعلـيي  -4-2

 . احللدة ا وىل -ا ساسي 
ج يف حفــظ جــدوط الضــر  مــن ِق اــل تالمــ ع اليــا ال الــب مــن التعلــيي قيــاس دور هــ ا الربنــام -4-1

 . احللدة ا وىل -ا ساسي 
 . الوقوف على  راء التالم ع يف حفظ جدوط الضر  هب ري الطريدة -4-3
 . قياس احتفاهب التالم ع باملعلومات اليت اكتس وها من  الط ا نشطة احلركية -4-5
 : أسئلة البحث -6
ربنــامج املدــرتو مــن ا نشــطة احلركيــة حلفــظ جــدوط الضــر  مــن ِق اــل تالمــ ع اليــا مــا  ــ ل ال -6-2

 . ال الب من التعليي ا ساسي؟
مــــا قاعليــــة الربنــــامج يف حفــــظ جــــدوط الضــــر  مــــن ِق اــــل تالمــــ ع اليــــا ال الــــب مــــن التعلــــيي  -6-1

 . ا ساسي؟
 . نشطة احلركية؟ما مدى احتفاهب التالم ع باملعلومات اليت اكتس وها من  الط ا  -6-3
 : فروض البحث -7

بـــا متوســـد درجـــات امموعـــة   0005 ≥ لـــيس هنـــاع قـــروت دالـــة بحيـــا ياع عنـــد مســـتوى  -7-2
 . التيري ية ومتوسد درجات امموعة الضابطة يف ا  ت ار ال عد  امل ا ر

د الـئمن الـ   اســتغرقته بـا متوسـ 0005 ≥ وت دالـة بحيـا ياع عنــد مسـتوى لـيس هنـاع قـر  -7-1
امموعة التيري ية لإلجابة عن أسئلة ا  ت ار ومتوسد الئمن الـ   اسـتغرقته امموعـة الضـابطة يف ا  ت ـار 

 . ال عد  امل ا ر
بـــا متوســـد درجـــات امموعـــة  0005 ≥ لـــيس هنـــاع قـــروت دالـــة بحيـــا ياع عنـــد مســـتوى  -7-3

 .  ا ر وا  ت ار ال عد  املكجلالتيري ية يف ا  ت ار ال عد  امل
بـا متوسـد الـئمن الـ   اســتغرقته  0005 ≥ لـيس هنـاع قـروت دالـة بحيـا ياع عنــد مسـتوى  -7-5

 . امموعة التيري ية لإلجابة عن أسئلة ا  ت ار يف ا  ت ار ال عد  امل ا ر وا  ت ار ال عد  املكجل
 :مصطلحات البحث - 8

لــي يتــتي بدراســة العالقــات والعمليــات وال ميــات بشــ ل يســتل معــه دراســة ع :الرياضيييات -8-1
 . الظواهر وقتمتا

أ  ال لمـات واملفـردات الفنيـة للنظـاد  Wordsا وط امليـطل ات : وتشتمل الرياحيات علـى أسـلوبا
ة بن ال لمـات وامليـطل ات الرياحـي. "والـ   يوحـح رمـو  الرياحـيات Symbolsالرياحـي، وال ـاين الرمـو  
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تســت دد يف التوحــي ات والشــرو وبعطــاء اإلر ــادات والتوعــيا واملســا ل اللفظيــة، لــ لك يــع أن يــتعلي 
 (.  91، ص 8992أبو عم ع، ". )التالم ع قراءع ا سلوبا ب فاءع مناس ة وترمجة أحدةا اآل ر

ات باإلحـــاقة بىل  قالرياحــيات لغــة ووســيلة اتيــاط وأداع لفتــي العــاط، تتعــرب عــن عالقــات وأمنــار وارت ايــ
. كومـــــــا بحـــــــدى الطرا ـــــــق الـــــــيت   ـــــــن بوســـــــايتتا تنميـــــــة متـــــــارات التف ـــــــ  وا ســـــــتنتام عنـــــــد التالمـــــــ ع

 (.  656، ص 6009جربا يل،)
وهـي جمموعــة مفــاهيي الضــر  والدسـمة والطــرو وازمــ  وال ســور الــيت : املفيياهيا الرياضييية -8-2

 . ساسي يف ازمتورية العربية السوريةيتعلمتا التالم ع من كتا  الرياحيات لليا ال الب ا
هبــا الطريدــة الــيت يت عتــا معلمــو املرحلــة ا وليــة مــن التعلــيي  دواملديــو : الطريقيية اللقليدييية  -8-3

ا ساســي يف تعلــيي الرياحــيات باســت داد الوســا ل التعليميــة التدليديــة كالرســود والط ا ــ  وبعــ  ا دوات 
 . ويلعع الدور ا ساسي ايسوسة، ي ون قيتا املعلي قّعا ع 

ويتديد به الدرجات اليت  يل عليتا التالمـ ع يف ا  ت ـار الت يـيلي  :اللحصيل الدراسي -8-4
 . ال عد  ال   أعّدته ال اح تان   ا الغرل

علــى أمــا ذلــك ازــئء مــن الرتبيــة الــ   يــتي عــن يريــق " يتعّرقتــا الــدير   :الرتبييية اكرةييية -8-5
يســـت دد ازتـــا  احلركـــي زســـي الطفـــل، ومـــا ينـــتج عنـــه مـــن اكتســـا  الفـــرد لـــ ع   النشـــار ال ـــدين الـــ  
 (. 8999الدير ، ")ا  اهات السلوكية 

حركيــة الط يعيــة  -الــنفس )ويتعّرقتــا ا ــو  علــى أمــا نظــاد تربــو  م ــع بشــ ل أساســي علــى اإلم انــات 
 (. 8991ا و ، (. )املتاحة لدى الطفل

ذلـك ازانـع مـن الرتبيـة "بن الرتبيـة احلركيـة هـي ( Goodfrey & Kepbart)ويرى جودقر  وكي فرت 
الط يعيـة ا ساسـية باعت ارهـا ختتلـا ال دنيـة أو الرتبيـة ا ساسـية الـيت تتعامـل مـ  النمـو والتـدريع  منـار احلركـة 

 (.  99، ص 8991عن ا و   ندالع " )عن املتارات احلركية ا اعة با نشطة الرياحية
اإلم انـات الـنفس حركيـة الط يعيـة املتاحـة )بية احلركية هي نظاد تربو  م ـع بشـ ل أساسـي علـى بذاع الرت 

وهــي جــئء مــن الرتبيــة العامــة، تــتي عــن يريــق ىارســة النشــار ال ــدين أو احلركــي، قتــي تعــّرف ( لــدى الطفــل
وانفعا تــه ومعارقــه  الطفــل بنفســه و،ســمه، ومــن  ال ــا يتنمــي لياقتــه ال دنيــة واليــ ية، ومفاهيمــه وعالقاتــه

 . يف حوء الظروف ال يئية اييطة
وهـــي الســـنة ال ال ـــة مـــن املرحلـــة ا وليـــة مـــن التعلـــيي  :الاةةةث ال الةةةث مةةة  التعلةةةيم األساسةةةي -8-6

 . ا ساسي وي تسع قيتا التالم ع املتارات ا ساسية ملتابعة تعلمتي كالدراءع وال تابة والرياحيات
. ا ساسـية، وهـي عمليـة ت ـرار لليمـ  العمليـات احلسـابية ا ربعـة واحـدع مـن: تيلية الضرب -8-7

مـرع هـو نـاتج حـر  العـدد  Nبىل نفسـه  Bعـدداع ي يعيـاع، قـقن نـاتج عمليـة مجـ  العـدد  Bمبعـ  أنّـه بذا كـان 
B  بالعددN  حيبN  عدداع ي يعياع ونرمئ لعملية الضر  بالرمئN x B . 
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با عـداد الط يعيـة مـن ( 80-8)ج حر  ا عداد الط يعية مـن أما جدوط الضر  قيتديد به ت ويع نوات
 (.  80ـ8)

 :منهجية البحث -9

دق ال  ب أهداقه، است دد املنتج التيرييب، حيـب عتـممد التيربـة  :منهج البحث -9-1 كي  ت
 باســـت داد جممـــوعتا، ا وىل  ري يــــة د تعلمتـــا جــــدوط الضـــر  وقــــق الربنـــامج املدــــرتو، وال انيـــة حــــابطة د

 (. تط يق الربنامج)تعلمتا ِوققا الطريدة التدليدية، ويتعئى الفرت با امموعتا بىل املتغّ  املستدل وهو 
 :وله حالتان( الربنامج املدرتو)املتغ  املستدل ويتم ل يف  :ملغريات البحث -9-2

املوقـا التيـرييب "  يـاع بىل أنـهيتط ّـق الربنـامج علـى تالمـ ع امموعـة التيري يـة ويتعـّرف بجرا :الحالة األولةى
 ". املتم ل يف قياد التالم ع ب داء ا  ت ار بعد تط يق الربنامج

التيرييب املتم ل يف  املوقا"على أنه  واحلالة ال انية،   يتعلي التالم ع وقق الربنامج املدرتو ويتعّرف بجرا ياع 
 ". تدليديةقياد التالم ع ب داء ا  ت ار بعد أن يتعلموا بالطريدة ال

ـــل يف الدرجـــة الـــيت : املتغـــ  التـــاب  ولـــه حالتـــان احلالـــة ا وىل وهـــو املســـتوى الت يـــيلي للمف ـــوص ويتمّ 
عد   ا الغرل

ت
 .  يل عليتا املف وص يف ا  ت ار ال عد  امل

 . رلوهو الئمن الال د ليدود املف وص باإلجابة عن بنود ا  ت ار ال عد  املعد   ا الغ :الحالة ال انية
 :عّينة البحث - 11

تلميــ اع وتلميــ ع مــن تالمــ ع اليــا ال الــب مــن التعلــيي ( 20)د تط يــق الربنــامج علــى عّينــة مكلفــة مــن 
 . مب اقظة درعا وهي عّينة مديودع( مدارس ا هلية الوينية)ا ساسي يف مدرسة 

لميــ ع، ا وىل حفظــد تلميــ اع وت( 30)وقتّســمد عينــة ال  ــب بىل جممــوعتا متمــا لتا تضــي كــل منتــا 
جدوط الضر  من  ـالط برنـامج ا نشـطة احلركيـة املدـرتو وال انيـة حـابطة حفظـد جـدوط الضـر  بالطريدـة 

وعنــد بجــراء ا  ت ــار ال عــد  . وقــد د الت كــد مــن ت ــاقك اممــوعتا مــن  ــالط ا  ت ــار الد لــي. التدليديــة
 العّينةةاع مـن ا ورات كانـد تالفـة قـتي اسـت عادها لتيـ ح ت ّا أن هناع عدداع من التالمـ ع قـد تغّي ـوا وأن عـدد

 . يف امموعة التيري ية( 11)يف امموعة الضابطة و( 11)تلمي اع وتلمي ع،  (55)يف النتاية مكّلفة من 
 :أدوات البحث -11

مبا أن هدف ال  ب هو تعراف أ ر برنامج من ا نشطة احلركيـة يف حفـظ جـدوط  :االخلبار -11-1
ر  وقيـاس الــئمن الـال د لإلجابــة عـن بنــود ا  ت ـار قدـد اســت دد ال  ـب ا  ت ــار الت يـيلي لت ديــق الضـ
 . هدقه

وقد د تيميي ا ت ار علمي د قيه مراعاع الشرور العلمية من حيب حتديد ا هداف وعـالحية اليـورع 
  . امل د ية و ربته على عّينة استطالعية
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 :تالية يف وح  ا  ت اروقد ات عد ال اح تان ا طوات ال
اعتــربت ال اح تــان ا هــداف الســلوكية الــيت عــيغد ل ــل درس  :حتديــد أهــداف ا  ت ــار -22-2-2

مـــن الـــدروس موحـــ  الدراســـة أهـــداقاع لال ت ـــار بعـــد حتويلتـــا بىل مواقـــا ا ت اريـــة حيـــب  لـــد مســـتويات 
بنـد ( حتليـل، تركيـع، تدـوم)ال ـة العليـا و تّيـ  للمسـتويات ال ( الت ّكر، الفتي، التط يـق: )ا هداف التالية

 . مد تغطيتتا يف ا  ت ار" مستويات تف   عليا"يف جدوط املواعفات بعنوان 
وح  جدوط املواعفات من  الط حتليل امليـادين الرتبويـة واملوحـوعات الر يسـة والعناعـر  -22-2-1

مـــن التفيـــيل مث بعـــد ذلـــك حســـا   رقـــد الفرعيـــة مث بعـــداد قا مـــة باملوحـــوعات الـــيت تتضـــمنتا املـــادع بـــ كرب
ا و ان النس ية لبهداف التعليمية للمادع العلمية م  ا    بعا ا عت ار مـدى ا هتمـاد الـ   حظيـد بـه 
املوحــوعات التعليميـــة  ـــالط عمليـــة الـــتعلي، مث د حتديـــد ا ســئلة والـــدرجات املدابلـــة ل ـــل هـــدف، ومـــن مث 

يف التدــــوم والديــــاس ،امعــــة دمشــــق، وكــــ لك علــــى عــــدد مــــن  عتــــرل ا  ت ــــار علــــى عــــدد مــــن امل تيــــا
امل تيـا يف منـاهج ويرا ـق التـدريس يف مرحلــة التعلـيي ا ساسـي إلبـداء  را تــي مـن حيـب مالءمـة ا ســئلة 
لبهـــداف الســـلوكية ومـــدى مالءمـــة اليـــياغة بالنســـ ة للتالمـــ ع، وقـــد أبـــدى الســـادع اي مـــون جمموعـــة مـــن 

 . عت اراملالحظات أ  ت بعا ا 
ا  ت ـــار متوســــد وللت كـــد مـــن ســــالمة ا  ت ـــار، د تط يدـــه علــــى عّينـــة ىا لــــة لعّينـــة الدراســـة، ت ــــّا أن 

السـكاط ا وط )بنـود، ( 80) بنـداع، وال نـود السـتلة( 85)الستولة حيب بلغـد ال نـود الـيت تتعـرّب عـن هـ ا املسـتوى 
 . قدديف حا بلغد ا سئلة اليع ة بندين (. هو جدوط الضر  

وعتـّدط ال نـدان ( 0،60)بنـداع وهـي ال نـود الـيت  اد مّيئهـا عـن ( 65)بلم عدد ال نود اليت متّيئت ميئاع جيـداع 
 . اآل ران يف حوء التيربة

 . وسيتي وعفه يف بجراءات الدراسة: الربنامج التدرييب
 :حدود البحث -12

 .6001ـ  6004الفيل الدراسي ا وط من العاد الدراسي  :الحدود الزمانية
احللدـــة ا وىل مـــن مدرســــة / تالمــــ ع اليـــا ال الـــب مــــن مرحلـــة التعلـــيي ا ساســــي  :الحةةةدود البشةةةرية

 (. مدارس ا هلية الوينية)
 (.1)جدوط الضر   :الحدود العليية

 :إجراءات الدراسة -13

عـــن أ ـــر  ق ـــل ال ـــدء بتط يـــق الربنـــامج  ضـــعد امموعتـــان التيري يـــة والضـــابطة   ت ـــار ق لـــي لل شـــا
 . الربنامج يف الت ييل ويف ا تيار الئمن الال د لإلجنا  وذلك انسياماع م  أهداف ال  ب وقرحياته

 :بعد است ماط اإلجراءات ا ساسية للتيربة جرى التنفي  الفعلي عرب املراحل التالية
 .  ذار بقجراء ا  ت ار الد لي 83بدأت التيربة يود ا حد يف 
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املدرسـة بعـد أن دتر   ال ت ـار الد لـي بـدأ تط يـق الربنـامج مـن ق ـل مـدرس الرتبيـة الرياحـية يف ويف اليود التـا  ل
 :ود تط يق الربنامج عرب ا طوات التالية . على كيفية تط يق الربنامج

د تــدريع التالمــ ع علــى بتدــان جــدوط الضــر  بعــد أن قامــد معلمــة اليــا بشــرحه للتالميــ  بالطريدــة 
 (. يدية اليت تست دمتا التدل)املعتادع 

 :ويف ما يلي  طوات الربنامج 
الدـايرع الواحـدع  نـئوط التالمـ ع بىل باحـة املدرسـة والوقـوف بشـ ل  ـالث قـايرات، يف :اللطول األولةى

تالميـ  حــ  يتغطـي كـل مــنتي  (80)تالمـ ع والسـ ع يف ذلـك أنــه نريـد  ـالث قــايرات يـوط الدـايرع  (80)
= 6×1ر  وهنـا ن ـون قـد حّضـرنا متسـ داع بطاقـات للتالميـ  علـى الشـ ل التـا  رقماع مـن أرقـاد جـدوط الضـ

ليب تغطي ال طاقات أرقاد جدوط الضر  وي ون حية التلميـ  بطاقـة عليتـا جـئء مـن عملـي جـدوط  82
 .  1ليب تغطي ال طاقات عملية جدوط الضر     1الضر  

نـــا وبنـــاءع علـــى ال طاقـــات يـــتي ت ـــرار جـــدوط كـــل تلميـــ   فـــظ بطاقتـــه و فـــظ التلميـــ  الـــ   ،ان ـــه، وه
مث يتطلـع بىل التالمـ ع الـدوران حـوط ال احـة بشـ ل منـتظي، مث تشـ يل دا ـرع ومـن مث . الضر  بيوت عـاطي 
 . العودع للوح  ا وط
يض  التالم ع ال طاقات على ا رل بش ل يظتر جدوط الضر  وك نـه م تـو  علـى  :اللطول ال انية

حولـــه مـــ  داولــــة الدـــراءع، بعـــدها توحـــ  ال طاقــــات بشـــ ل عشـــوا ي ليـــب ن ــــدط  ا رل، يـــدور التالمـــ ع
مواحــعتا وتيــ ح العمليــة  ايئـــة وذــرم التالمــ ع بالتنـــاو  إلجــراء عمليــة التيـــ يح ليــب توحــ  بشـــ ل 

 . ع يح
تــو حم ال طاقــات علــى التالمــ ع بشــ ل عشــوا ي ويتطلــع مــنتي بعــادع تشــ يل جــدوط  :اللطةةول ال ال ةةة

 . ديد م  ت رارريالضر  من ج
يتي است عاد ال طاقات ونرسي على ا رل عدع دوا ر، يف كل دا ـرع بجابـة مـن بجابـات  :اللطول الرابعة

ولت ن عشر دوا ر ل ـل جـوا  جدوط الضر  على أن ت ون لدينا عّدع دوا ر عليتا اإلجابات الي ي ة، 
كاط على أ ّ يدا حمن الدا رع الواحدع يرو السونطلع من التالم ع أن يدفوا عند اإلجابة الي ي ة عند 

يــكد  هــ ا أن كــل أقــراد امموعــة يتوجتــون  ــو الــدوا ر             9× 1مــ الع أدط تالمــ ع أك ــر مــن  ال ــة 
 (. 36)الي ي ة 

 ا رقاد وال طاقات اليت حتمل ( 1)ات اليت حتمل الرقي ـ  ال طاقـد للتالميـنتعي :اللطول اللامسة
مبـاذا   1العـدد : وندـوط.. .( 5ـ  9ـ  3ـ  6ـ  8) نعيـد ترتيـع الدـايرات مـا عـدا ا رقـاد مث( 6 - 82 - 1)

 82 =      ×  1 هـــــلس م انــــوي( 6)ي ـل الرقــــ، هنـــا يــع أن يــ ذ التلميـــ  الــ    مــ82نضــربه لييــ ح 
 .     وه  ا ح  تنتتي العملية، وتتعاد ه ري ا طوع ليب يت ادط التالم ع ا دوار

يتدســي التالمــ ع بىل جمموعــات تتــ لا كــل جمموعــة مــن  ال ــة تالمــ ع ونطلــع مــنتي  :لطةةول السادسةةةال
بعادع ترتيع ال طاقات على ا رل بش ل ع يح  ّ ل جدوط الضر  ومن املم ن أن ي ون لدينا قريدان  
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ينتتــي كــل  كـل قريــق مــن  ال ــة تالمــ ع يتســابدون يف بعــادع الرتتيــع بشــ ل عــ يح وبفــرتع  منيــة قليلــة حــ 
 . تالمي  اليا

اســتغرت تط يــق الربنــامج ســ عة أيــاد باإلحــاقة بىل  ــالث حيــ  واحــدع لال ت ــار الد لــي ق ــل الربنــامج 
يومـاع علـى تط يـق  (68)وواحدع لال ت ار ال عد  بعد الربنامج وواحدع لال ت ـار ال عـد  املكجـل بعـد مضـي 

 . الربنامج
  :عرض النلائج وتفسريها -14

  ت ـــار الد لـــي وعوزـــد املعلومـــات بحيـــا ياع وط تظتـــر النتـــا ج قروقـــاع دالـــة بحيـــا ياع بـــا د تيـــ يح ا
 . امموعتا موحوحم الدراسة ىا يككد ت اقك امموعتا ق ل بجراء التيربة

 (2)الجدول رقم 
 تبار القبليا  استغرقوه في ااخاليتوسط الحسابي واانحراف اليعيار  وقيية ت لتحايل التذمال والزم  ال

مستوى  د و قيمة ت الفرت يف املتوسد ا  راف املعيار  داملتوس العدد امموعة 
 الدرار الد لة

 غ  دالة 090 0 96 8،435 8،43 3،614 86،45 66 التيري ية العالمة
      3،381 88،06 66 الضابطة 

 ةغ  دال 745 0 96 0،382 8،81 83،109 62،95 66 التيري ية الئمن
      80،169 65،64 66 الضابطة 

 :ولل شا عن أ ر الربنامج سيتي عرل النتا ج ومناقشتتا يف حوء قرول ال  ب
بــــا متوســــد  0،05 ≥ لــــيس هنــــاع قــــرت داط بحيــــا ياع عنــــد مســــتوى الد لــــة  :الظر ةةةةية األولةةةةى

متوسـد درجــات  درجـات امموعـة التيري يــة الـيت حفظـد جــدوط الضـر  مـن  ــالط ا نشـطة احلركيـة وبــا
 . امموعة الضابطة اليت حفظد جدوط الضر  من  الط ا ستظتار يف ا  ت ار ال عد  امل ا ر

ملدارنـــة حتيــيل امموعـــة التيري يــة بامموعـــة ( ت)للت دــق مــن عـــ ة هــ ري الفرحـــية د حســا  ا ت ــار 
تعاد   ا الغرل

عـدد ( 6)امل ينة  يف ازـدوط رقـي ة نتا ج املعازة اإلحيا يوتوحح  . الضابطة يف ا  ت ار امل
ليـــاحل امموعـــة ( 9،92)عـــ ة هـــ ري الفرحـــية حيـــب بلـــم الفـــرت يف املتوســـد يف ا  ت ـــار ال عـــد  امل ا ـــر 

 . التيري ية، ويتعئى الفرت بىل قاعلية الربنامج يف الت ييل الدراسي
 (1)الجدول رقم 

جيوتتي  التجريبية والضابطة في ااختبار البعد  اليتوسط الحسابي واانحراف اليعيار  وقيية ت لتحايل الي
 .اليبا ر

 الد لة قيمة ت ايسوبة د و الفرت يف املتوسد ا  راف املعيار  داملتوس العدد امموعة
  ري ية
 حابطة

66 
66 

82،29 
88،21 

6،839 
9،193 

 02 0دالة تند  9،359 96 9،92

بــا متوســد الــئمن  0،05 ≥ عنــد مســتوى الد لــة  لــيس هنــاع قــرت داط بحيــا ياع : الظر ةةية ال انيةةة
الــ   اســتغرقته امموعــة التيري يــة ومتوســد الــئمن الــ   اســتغرقته امموعــة الضــابطة يف اإلجابــة عــن أســئلة  

 . ا  ت ار ال عد  امل ا ر
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ليــاحل ( 85،21 -)عــدد عــ ة هــ ري الفرحــية حيــب بلــم الفــرت يف املتوســد  ( 3)يوحــح ازــدوط رقــي 
وعـــة التيري يـــة، أ  أن امموعـــة التيري يـــة احتاجـــد أقـــل مـــن نيـــا الوقـــد الـــ   احتاجتـــه امموعـــة امم

ويتعـئى الفـرت بىل قاعليـة الربنـامج يف تـوق  الوقـد بالنسـ ة للميموعـة . الضابطة لإلجابة عن أسئلة ا  ت ـار
 . التيري ية

  (3)الجدول رقم 
للزم  الا  استغرقته اليجيوتتا  التجريبية والضابطة في ااختبار  اليتوسط الحسابي واانحراف اليعيار  وقيية ت

 .البعد  اليبا ر
 الد لة قيمة ت ايسوبة د و الفرت يف املتوسد ا  راف املعيار  داملتوس العدد امموعة

  ري ية
 حابطة

66 
66 

9،63 
62،98 

5،88 
80،334 

دالــــــة عنـــــــد   4،898- 96  85،21-
0،08 

بـــا متوســـد درجـــات   0،05 ≥ لـــيس هنـــاع قـــروت دالـــة بحيـــا ياع عنـــد مســـتوى :  ةةةةالظر ةةةية ال ال
 . امموعة التيري ية يف ا  ت ار ال عد  امل ا ر وا  ت ار ال عد  املكجل

ليــاحل ا  ت ــار ( 0،21)عــ ة هــ ري الفرحــية حيــب بلــم الفــرت يف املتوســد توحــح املعازــة اإلحيــا ية 
. ط علـــى قاعليــــة الربنـــامج يف ا حتفــــاهب، وبن نســـ ة النســـيان كانــــد حـــئيلة جــــداع ال عـــد  املكجـــل وهــــ ا يـــد

للعالمـات الـيت حيـل عليتـا أقـراد ( ت)يت ـّا املتوسـد احلسـاد وا  ـراف املعيـار  وقيمـة ( 9)وازدوط رقـي 
 . العّينة التيري ية يف ا  ت ار ال عد  امل ا ر وا  ت ار ال عد  املكجل

  ( 5)الجدول رقم 
 .ليتوسط الحسابي واانحراف اليعيار  وقيية ت لتحايل التجريبية في ااختبار البعد  اليبا ر وااختبار البعد  اليمجلا

 دمتوس العدد ا  ت ار
 العالمات

ا  راف 
 املعيار 

الفرت يف 
 الد لة قيمة ت ايسوبة د و املتوسد

 العالمة يف ا  ت ار ال عد  امل ا ر
  ار ال عد  امل ا رالعالمة يف ا  ت

 

66 
66 

82،29 
84،36 

6،839 
6،384 

 غير دالة  8،348- 68 0،21

بـا متوسـد الـئمن الـ     0،05 ≥  ىت دالـة بحيـا ياع عنـد مسـتو ليس هنـاع قـرو  :الظر ية الرابعة
ت ـــار ال عـــد  اســـتغرقته امموعـــة التيري يـــة لإلجابـــة عـــن أســـئلة ا  ت ـــار يف ا  ت ـــار ال عـــد  امل ا ـــر وا  

 . املكجل
ليــاحل ا  ت ــار ( 0،83)عــ ة هــ ري الفرحــية حيــب بلــم الفــرت يف املتوســد  توحــح املعازــة اإلحيــا ية

ال عـــد  املكجـــل وهـــي غـــ  دالـــة بحيـــا ياع، وهـــ ا يـــدط علـــى قاعليـــة الربنـــامج يف ا حتفـــاهب، وحتديـــق الســـرعة 
يتوّحــح املتوســد احلســاد وا  ــراف املعيـــار   (5)وازــدوط رقــي .  املطلوبــة يف اإلجابــة عــن أســئلة ا  ت ــار

للــئمن الــ   اسـتغرقه أقــراد العّينــة التيري يـة يف اإلجابــة عــن أسـئلة ا  ت ــار يف ا  ت ــار ال عــد  ( ت)وقيمـة 
 . امل ا ر وا  ت ار ال عد  املكجل
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 (4)الجدول رقم 
ه اليجيوتة التجريبية في ااختبار البعد  اليتوسط الحسابي واانحراف اليعيار  وقيية ت للزم  الا  استغرقت

 .اليبا ر وااختبار البعد  اليمجل
 داملتوس العدد  من ا  ت ار

الفرت يف  ا  راف املعيار  
 املتوسد

قيمة ت 
 الد لة ايسوبة

  من ا  ت ار ال عد  امل ا ر
  من ا  ت ار ال عد  امل ا ر

66 
66 

9،63 
9،32 

5،884 
6،596 

 غير دالة   0،893- 0،83

قدــد كانــد لـــه . وقــد يتعــئى الفــرت يف نتــا ج اممــوعتا التيري يــة والضـــابطة بىل برنــامج ا نشــطة احلركيــة
نتييتــه اإليابيـــة يف جمــاط  يـــادع الت يــيل الدراســـي قياســـاع ب ســلو  احلفـــظ املعتمــد يف املـــدارس، حيـــب  اد 

ه نتييتـه اإليابيـة يف جمـاط ا تيـار الـئمن حيـب الت يـيل الدراسـي  قـراد امموعـة التيري يـة، كمـا كانـد لـ
وهــو مطلــع . قــلإ الــئمن الــ   اســتغرقته امموعــة التيري يــة يف اإلجابــة عــن أســئلة ا  ت ــار ال عــد  املكجــل

تربـــو  يف جمـــاط الرياحـــيات، قا تيـــار الـــئمن يف احلســــابات الرياحـــية واحـــد مـــن أهـــي أهـــداف الرياحــــيات 
 . و اعة يف جماط احلسا  ال هع

أن أقـراد امموعـة التيري يـة  اهب حيـب بّينـد املعازـة اإلحيـا يةكما كاند له نتييته اإليابية يف ا حتفـ
احتفظوا باملعلومات اليت حيلوا عليتا عن يريق الربنامج وكاند نس ة النسـيان حـئيلة جـداع أ  أنإ الربنـامجا 

يـة أجنـئوا ا  ت ـار ال عـد  املكجـل بـئمن مسـاوي تدري ـاع قّعاٌط يف جماط ا حتفاهب، كمـا أن أقـراد امموعـة التيري 
للــئمن الــ   اســتغرقوري يف ا  ت ــار ال عــد  امل ا ــر، وهــ ا داط أيضــاع علــى قاعليــة الربنــامج يف ال ســع ويف 

 . ا حتفاهب
 :اعتماداع على نتا ج ال  ب تدرتو ال اح تان ما يلي :مقرتحات البحث -15
 . يف مرحلة التعليي ا ساسياعتماد ا نشطة احلركية  -24-2
بد ــاط ا نشـــطة احلركيــة يف بكســـا  التالمـــ ع املفــاهيي وامل ـــادمل العلميــة يف خمتلـــا امليـــادين  -24-1

 . و سيما يف جماط الرياحيات
 يادع ساعات الرتبية الرياحية يف ا طة الدرسّية ملرحلة التعليي ا ساسي ملـا  ـا مـن دور قّعـاط  -24-3

 . املعريف للتالم ع يف  يادع النمو
 . بعداد برامج مشاهبة لتعلي مفاهيي رياحية أ رى كاملفاهيي ا ندسية وسواها -24-5
الرتكيــئ علــى الــتعلي املــتدن يف كاقــة املراحــل الدراســية، والعمــل علــى تنميــة احلــس الندــد  عنــد  -24-4

 . التيريع ق ل الد وط هبااملتعلما، وتدري تي على احل ي على املعارف وب ضاعتا للف   والتدوم و 
 . الرتكيئ على احلسا  ال هع وعلى سرعة ا داء بالتئامن م  الدقة واإلتدان -24-6
بجــراء املئيــد مــن ال  ــوث حــوط اســت داد ا نشــطة احلركيــة يف الت يــيل املدرســي وأ رهــا يف  -24-7

 . يريدة تف   املتعلما يف مجي  املراحل الدراسية وعلى مجي  املدررات
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 . الدار العربية لل تا : الداهرع. الرياحيات الرتبوية(. 8992. )تأبو عم ع، د ا -
. تنميـــة املفــــاهيي العلميـــة والرياحــــية يف ريـــال ا يفــــاط(. 6005. )اليـــاس، أمســــا، ومرتضـــى، ســــلوى -
 . منشورات جامعة دمشق: دمشق
 . مشقمنشورات جامعة د: دمشق  املناهج الرتبوية(. 1005) .والياس، أمسا بشارع، جربا يل -
ا ردن، (. احلركيـــة الرتبيـــة)يـــرت تـــدريس الرتبيـــة الرياحـــية يف املرحلـــة ا ساســـية (. 8999. )الـــدير ، علـــي -
 . مكسسة محادع ودار ال ند  للنشر: أربد
دار : عمـان  سـي ولوجياع وتعليميـاع وعمليـاع،: ا لعا  الرتبوية وتدنية بنتاجتا(. 6006. )احليلة، دمد -
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  .ئ التعليي املفتوومرك: لرتبيةكلية ا
أ ــر ىارســة ا نشــطة احلركيــة املوجتــة علــى النمــو احلركــي  يفــاط (. 6000. )امليــطفى، ع ــد العئيــئ -

 . 36 - 68(8) 83، جملة جامعة أد الدرى. مرحلة ما ق ل املدرسة
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احلركيـة  الدـدرات اإلدراكيـة احلسـية النشار احلركـي وأةيتـه يف تنميـة(. 8991. )امليطفى، ع د العئيئ -
 . 90 - 69( 8) 89، ألاث ال موع  ردن،ا .عند ا يفاط

است داد اللعع يف تعليي املفاهيي العلمية واملعلومـات يف مـادع الرياحـيات (. 6006. )مل ي، سامي -
( 8)  89 .ســـالمية، العلـــود الرتبويـــة والدراســـات اإلجملـــة جامعـــة امللـــك ســـعود. لليـــا ا ـــامس ا بتـــدا ي

 . 421ـ  438
أ ـر اسـت داد ا لعـا  الرتبويـة الرياحـية عنـد يل ـة اليـا السـاب  ا ساسـي (. 6008. )جني، مخيس -

رســـالة ماجســـت  غـــ  منشـــورع، ازامعـــة ا ردنيـــة، . علــى كـــل مـــن اكتســـاهبي يف الرياحـــيات وا اهـــاهتي  وهـــا
 . عمان، ا ردن
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