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 إعداد              
 ]*[هالة يحيى حجازيد/ 0م0أ       
 مقدمة : 
تعــا براــ بلح برة منــه لــر ائــا بر مــمد  برتــم تعتلــا  انطــم ل ةاــه  نــم  ب   ــم  رتة نــ   

 ــ  مكرــ  لــر تــا  بلــتتابا برة مــه برتــم تعتاــ   ــمئ  ائــاباطم برتــم تاــل  برملــم برلتمملــ  را 
 ةنمة بر    الر تارطم نتعاا برمثن   ر م له م ر برانده برلةن ه اه ات ابا تا ته متعاله. 

ـــه اةـــا براـــ بلح  ـــه برة من ـــم  ب لملـــنه  ملـــم تعـــا برت ان ـــم بسلممم ـــه برتـــم تعتلـــا  ا برةانث
ر    مل  ه اانطنه، ب برتم تؤاي إرم تملنه كممءبر   نه را    مبرتم تعتا  لر بملب ب لمرنب 
رماـم  بر لـلممي  ة، اتا ـم مل ـمح ةنمتنـمح نتلـا اماطم تةاا مام ه متملي  ضاته برمان ة مبرصغن

اــم بر  مرــه ن نــا لــر إةتلــم  تعاــنا بر  ــ  من نــه اابء برة مــه الطــم ة منلــم ا اــم تملنــه متاــ ن  
 اـم ضـلمر ت ـم   لامـ ة، اـم برلطـم ب  برة منـه اـم لـر برتلت  امرة مه مبمتلمب برث ه مبرم ـمءة

 )إنشراح المشررفي رم ب ات ب  ام ب ما ه بر للممنه  ة مح. إبرملم ا  ن ه صةنةه امسضماه 
2009  :37 ) 

ـــمرمثن  لـــر اـــ   ا براـــ بلح بسمتلثـــ  برا ب ـــه برة منـــه اةـــ  ـــم تـــكت  ا ـــه برة منـــه برت ث بدن
برة منـه ام ـمءة  ت ـمر إاب ة  لـله اـم برلمبقـ إلم ا بر  ـ   اـم بساابع مبرتنم  مبر اقه برتم ت

م برعانــــا لــــر بر ــــنا برم لــــنه مب  تلم نــــه ممرلتعــــه مبراعــــب مبرتعــــممر متمباــــ  ماقــــه امسضــــماه إرــــ
  (435:  2012(  )أحمد عبد اهلل  371:  2007)أمين الخولين أسامة راتب  مبرلتم  ة. 

ت ـم  برلطـم ب  برة منـه برماـ ل مبرلطـم ب  برة منـه متال  برا ب ـه برة منـه  اـم برملـم م  
برمثــب....ت تت اــب بلــتتابا برعضــا   -بر ــ ل –براقن ــه، امرلطــم ب  برة منــه برماــ ل  برلاــم 

برمانــــ ة لــــر بر لــــا ماتمصــــه  ضــــا  بر ــــكع مبرعضــــا  برتــــم تــــ ا  ب  ــــ ب  امر ــــكع، الــــم 
املـتتابا برنـانر اا ب ـه مرـكر  اطـي تت اـب برلطم ب  برة منه بر قن ه تتلن  ااقـه لعمر ـه ب اـنمء 

ممثنـ بح لــم نعتلـا  اــم برتمباـ  برعضــام برعصـام اــنر  مي بقـ  ل م مــه امرلطـم ب  برمانــ ة،ل طـما اــا
 ( 90-89:  2017)أحمد شويقة  مبرعنمنر.  برنانر
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 ؤمنعـا برتمـمنر بر لـلممي لـر ائـا برلؤاـ ب  برتـم تلـتتاا راا رـه  اـم صـةه بر  ـ  مبرتماـ     
ب تلــمابح مانــ بح  اــم برلمبصــ م  بر لــلنه مــمر م  اأابدــه برلطــم ي ةنــس ار للــتمل ب ابء نعتلــا 

 مبرم ر مملاه برائمر امر لا. 

ملم تتأث  برللم له بر نمضنه ات منب بر لا لاامح ام إن مامح، ةنـس تـؤث  ملـاه برـائمر ام  
)عرفر  له ماـم صـةته تمصـه. بمت مضطم مبرعضا  مبرعظما ام مم نه مللتمل رنمقه بر     م

 ( 384:  2004 سالمة 

مل برماـم  بر نمضـي برللـم إ، إك تعلـ   اـم ث  براباعنـه انضـمح  اـم مم نـه مللـتملم تؤ  
ممــكر  تةــاا  مبر مقــه رــال بر  ــ  رتة نــ  برطــا ، تم نــه برلــام  مةــم ئــا  لعــنر م نــماة بر طــا
تــا  لــر  طــهم  برتعانلــي اةبرلــال برــكل نتــما  اــه بر  ــ   لاــه اــم برماــ ام ضــع   لــمإ مبال

لـر ا ـ   نثـما م اا لاـم ة لـر  طـه اتـ ل، متعلـ   اـم تاـ ن  لثـما ة بر  ـ   اـم برماـم ، إك 
عمر ـــه برلعاملـــم  ااـــم  نة ـــ  برطـــا  مكرـــ  لـــر تـــا  إتلـــما برماـــم  ةتـــم برمطمنـــه، متاـــ ن  ل

 (Ormond, 2012 ; 416)م  ح ب لداه مب لت لم ب  لر ا   بر طا.  ب متامه امث ،

 مشكلة البحث : 
تعـــا برا ب ـــه برة منـــه لؤاـــ  رلـــال إقاـــم  بر  ـــ   اـــم برماـــم  برة مـــي ام لـــال إت ممـــه ‘ 

رالطــم ب  برة منـــه برل تا ـــه امرعضــا  برمانـــ ة مبراقن ـــه برتــم تلـــم اه  اـــم  اــ  م مءتـــه مضـــا  
 – Chaddockام  ئنلـمر مختـ مر إرنـه متـمدح ا بلـه تاـمللـم ب  ب ابء رانـه، مئـكب لـم ااـم  

Heyman et al.,  بمتلـمب ب   ـم  برث ـه اـم بابء برلطـم ب  برة منـه برمانـ ة مبراقن ـه  اـم  إر
 مبرتم ت تا  اام  إن ماي امم نه صةته برة منه مبر للنه.  برا ب ه ام ب ابء

ــــائمر   ملــــم نعــــا برتمــــمنر بر لــــلممي را  ــــ  مبرلتلثــــ  اــــي  بر ــــم ، برــــم ر، برة مــــه، بر
لـتتابله راعضـا  برمانـ ة مبراقن ـه، بال بل  برلؤث ة ام اابده م مبرعضا ت لر برعم  ت ممـه رالطـم ب  مبال

أر ئمم   اقه انر برتممنر بر للممي را  ا ا( 116:  2005  )محمد أبو يوسفمئكب لم اماه 
 مانر إلمممنه برمصم  إرم برللتمنم  برعمرلنه.

ــنا لــر ائــا ل ملــم  برمصــم  امر  ــ   ا اــم للــتمل اــم ب ابء  رــمإ  متعــا براباعنــه راتعا
مبرت م ، ركب م ب بسئتلما اطم رال بر    رامصم  إرم ب ئاب  برلماماة، مئكب لم اماته اع  

ار براباعنه لر ب ئاب  برت امنه برتم نماغـي ( 315:  2017فادي سحاوي  برا بلم  ما بله  
  برتــم لــر طندــه برلمبقــتعاــا بر  ــ  لــر تــا  ت برعلــ   اــم  نماتطــم رلــم رطــم لــر خثــم  ئملــه  اــم
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 اـم للم لـه  نـماة اـك  بر طـا مبرلثـما ة مت عاـه ن اـ  اـم    لعنمـه تة ـ هامبا   ثن  انهاأمطم ار ت
 مام م  لع انه مم ابمنه مة منه. 

اــ باطم  اــم برت انــه برعلانــه م ــا  ار ئمــم  للــتمنم  اابء   ملــر تــا   لــ  برامةثــه مبال
المطا لـر نـت ر ئـكه برلطـم ب  ملـمطا لـر نلـتغ   اتـ ة  بر مضه س  م لتتا ه رالطم ب  برة منه 

 مناه ام تعالطم، م  م  براع  بآلت  لر ب لتل ب  ام ب ابء، ل  ب تك ام ب  تام    لمنه
لــ  برــكل ت تــب  انــه بمت ــم  ار ئــؤ ء ب   ــم  رــانطا تمــمنر  لــلممي لتتاــ  انلــم انــمطا، ب 

مت مظ للتمبئا اباعنتطا  . راتعاا مبال

إ ابا إةلمإ برامةثه امرلاماه لر تا  ق بءتطم متةاناطم رال ب   برعالنه مبرا بلم  ملم  
برلــما ه برتـــم تمممرـــ  برا ب ـــه برة منـــه مبرتمـــمنر بر لـــلممي مبراباعنـــه مةـــم برتعاـــنا ما بلـــه  الـــنر 

ت، 2017ت، اةلــا اــمن   2014ت،  اةــه ةلــما برــانر مختــ مر  2007برتــمري، الــمله  بتــب، 
 Kakebeek etمممان  مىت مر  Malazimog (2016)ت، لا نلمج 2018اه،  لعنا  اا   

al.,   2017 ت ممطـم برـكل نتمقـ   اـم ت مبرتـم تمممرـ  ائلنـه للم لـه بر  ـ  ر ماـ ه برة منـه مبال
 . برتممنر بر للممم ماباعنته إرم برتعاا

منـهمبرتممنر مام ةاما  اا برامةثه رـا تتمصـ  إرـم اةـس تمـمم  برعاقـه اـنر برا ب ـه برة   
بر لـــلممي مبراباعنـــه مةـــم برتعاـــنا ر  ـــ  بر مضـــه، للـــم ااـــ  برامةثـــه س ـــ بء ئـــكه برا بلـــه اطـــا  

 بس ماه  ام برتلمؤ   بآلتنه : 
 ئ  تم ا  اقه انر برا ب ه برة منه مبرتممنر بر للممي ر    بر مضه؟  -1
 ر مضه؟ ئ  تم ا  اقه انر برا ب ه برة منه مبراباعنه مةم برتعانا ر    ب -2

 ئ  تم ا  اقه انر برتممنر بر للممي مبراباعنه مةم برتعانا ر    بر مضه؟  -3

 أهمية البحث : 
تتةــا ائلنــه براةــس اــم  ــممانر، بر ممــب ب م  ب ئلنــه برمظ نــه مبر ممــب برثــممي ب ئلنــه  

 برت ان نه : 

 األهمية النظرية : 
 مي ر    بر مضه. تةانا برعاقه انر برا ب ه برة منه مبرتممنر بر للم -1

 تةانا برعاقه انر برا ب ه برة منه مبراباعنه مةم برتعانا ر    بر مضه؟  -2

 تةانا برعاقه انر برتممنر بر للممي مةم برتعانا ر    بر مضه؟  -3
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ت ـــانا إ ــــم  مظــــ ي راا ب ــــه برة منــــه مبرتمــــمنر بر لــــلممي مبراباعنــــه مةــــم برتعاــــنا ر  ــــ   -4
 بر مضه؟ 

برـــكل تمـــمم  برا ب ـــه برة منـــه مبرتمـــمنر  –ةـــا  اـــا برامةثـــه   اـــم –مممـــه براةـــس ب م   -5
 بر للممي مبراباعنه مةم برتعاا ر    بر مضه. 

نغ ــي متــمدح ئــكب براةــس مصــ مح ملنــمح  ــر لــال ا ب ــه بر  ــ  ة منــمح متممنمــه بر لــلممي  -6
 ماباعنته مةم برتعاا، ملم تما  ممع برعاقه انر ئكه برلتغن ب . 

 األهمية التطبيقية : 
 ت انا ل نمإ لصم  رااباعنه مةم برتعاا ر    بر مضه.  -1
  إلتتابا ملناه قنمإ تتص  امراقه رامقم   ام برتممي بر للممم ر    بر مضه. -2

إلـــتتابا إتتاـــم  نةـــاا برا ب ـــه برة منـــه ر  ـــ  بر مضـــه ملـــال إت ممـــه رالطـــم ب  برمانـــ ة  -3
 مبراقن ه .

متعنـمطا اـم مضـ  اـ بلح رتلـلنه  متمدح ئـكب براةـس قـا ناـ   برلتتصصـنر اـم بر  مرـه -4
 برا ب ه برة منه مبراباعنه مةم برتعاا، مب ئتلما امرتممنر بر للممي را   . 

 هدف البحث : 
 نطا  براةس برةمري إرم :  
 برتع    ام برعاقه انر برا ب ه برة منه مبرتممنر بر للممي ر    بر مضه؟  -1
 باعنه مةم برتعانا ر    بر مضه؟ برتع    ام برعاقه انر برا ب ه برة منه مبرا -2

 برتع    ام برعاقه انر برا ب ه برة منه مبرتممنر بر للممي ر    بر مضه؟  -3

 فروض البحث : يفترض البحث اآلتي : 
تم ـــــا  اقـــــه كب  ا رـــــه إةصـــــمدنه اـــــنر برا ب ـــــه برة منـــــه مبرتمـــــمنر بر لـــــلممي ر  ـــــ   -1

 بر مضه؟ 
 ــــه برة منــــه مبراباعنــــه مةــــم برتعاــــنا ر  ــــ  تم ــــا  اقــــه كب  ا رــــه إةصــــمدنه اــــنر برا ب -2

 بر مضه. 

تم ـــا  اقـــه كب  ا رـــه إةصـــمدنه اـــنر برتمـــمنر بر لـــلممي مبراباعنـــه مةـــم برـــتعاا ر  ـــ   -3
 بر مضه؟ 

 

 



 ( 2019مايو ثالثون ) عدد وال ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 حدود البحث : 
 ت لممب . 6-5ةاما اا نه : ا  م   نم  ب   م  لر  

 ةاما لمممنه :  مضم  لانمه امطم. 
 . 2018/2019  بر ص  برا بلي ب م  لر برعما برا بلي ةاما  لمنه : تا برت ان  تا

 مصطلحات البحث : 
   م نــه براقن ــه اصــم ة ئمااــه ملــ نعه، من صــا ت"بر ــا ة  اــم اابء برمب اــم  برلم البراعررة الحركيررة : 
اماـــم  برة مـــي برـــكل نـــؤاي اـــم لـــمةم  ضـــن ه  ـــابح منت اـــب ب لـــ  لـــر بر ـــمة اـــمرتمبا  برـــاقن  ر
 ت 269:  1986براقه ام برل  ه"  لنا  اا برل صما، ما  ه  مرنه لر 

ر ــا ة  اــم للم لــه برعانــا ب "بر ــا ب  مبر ماانــم  برلتعــااة برتــم تمــتح متةــ   بر ــ ا الــطمره، ام ئــي
 ت. 2004 النر برتمري مخت مر،  نا لر برلطم ب  برة منه برلتمم ه".لر بر نمضنم  ام اابء برعا

 وتعرفها الباحثة إجرائيًا : 
قا ة بر     ام اابء برلطم ب  برة منه املتتابا برعضا  برمان ة مبراقن ه اا  ه  مرنـه " 

 لر براقه مبرلطم ة". 

"برلمممم  برتم تتممر لمطم متاه بر لـا برمانـه را ـ ا متاـل  برـائمر مبرمتاـه التكوين الجسماني : 
 ت384:  2003برتمرنه لر برائمر  اام برعا  ااب ر تمح، اةلا مص  برانر، 

"متاه بر لا متال  ب ملـ ه برائمنـه مبرمتاـه برتمرنـه لـر برـائمر ام لةتـمل برلـمء اـم بر لـا"    
(Jerzy Elsterowicz et al., 2016 : 14) 

 وتعرف  الباحثة إجرائيًا : 
 –متاه بر لا برتمرنه لر برائمر  –"اع  بر نملم  بر للنه برلتلثاه ام "قنله برائمر  

لؤاــ  متاــه بر لــا م اقتطــم ااعضــطم برــاع  ةنــس نــتا  ــر  –ن  برةــم  لةــ –لةــن  برملــ  
   ن طم ت ننا بر   ". 

ةــ   برلــام  متعلــ   اــم بلــتل ب ه متم نطــه مةــم برطــا " بر ــمة برتــم تالدافعيررة نحررو التعلرريم : 
Eggen & Kauchak, 2012 : 206) ت 

لب ت ا  ب تلم ي لـر بآلاـمء بر غاه ام تة ن  برم مح متة ن  للتمل ت امي لعنر، ام نم"     
 ".برعلانـــه برت امنـــه ءمبرلا لـــنر تـــاا  االمممنـــم  بر ـــ ا برع انـــه رتة نـــ  اقصـــم ب ابء برللمـــر اثمـــم

 (221:  2018)أحمد أبو زيد  
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 :  وتعرف  الباحثة إجرائياً 

  ه اابء ب  لـــم  الـــ ،بع اـــا" غاــه بر  ـــ  اـــم برت ـــم  لـــر تـــا  برلــعي مةـــم برت ـــم  مبس      
ت  . "برلمماآ  برلمرنه مبرلعممنهم رم إ، مبر ا ة  ام ب ابء،  مر ، برلثما ة، برث ه اممبال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة : 
 :  البراعة الحركية

ناــن  لصــ اب برا ب ــه برة منــه إرــم ملــم مت ــمن  برلطــم ب  برة منــه برماــ ل مبرلطــم ب   
ماـ ل بلـتتابا برعضـا  برمانـ ة اـم بر لـا مبرتـم برقن ه، ا ا  اـب برلطـم ب  برة منـه برة منه برا

تاـــل   اـــم  ضـــا  بر ـــكع مبرـــك ب نر مبر ـــالنر، الـــم برلطـــم ب  برة منـــه براقن ـــه اطـــي تت اـــب 
برتــم تعتلــا  اــم برتمباــ  اــنر بلــتتابا برعضــا  براقن ــه مبرتــم تتلنــ  ااقــه اــم بلــتتابا ب اــنمء 

 برعنر مبرنا. 
ث بدنــه برتــم تــكت  اــمرمثن  لــر اــ   بساــابع ح بسلنــه لــر براــ باــ بلح برا ب ــه برة ممتعتاــ       

مبرتنــم  مبر اقــه، مار قــنا ممرلتعــه مبراعــب مبرتعــممر مبرتلملــ  مبرلتــم  ة تتــمبا  امثــ ة اــم ئــكه 
 ( 7:  2007)أمين الخولي  أسامة راتب  برمم نه لر برا بلح برة منه ر   م . 

 العوامل المؤثرة فى البراعة الحركية : 
 تتأث  برا ب ه برة منه امرعمبل  بآلتنه :  
 ت . آلا  ا الإ م بثنه تتتا  لر ا ا : اا عوامل وراثية -1
 : متعتلا  ام لم بمتلاه بر    لر تا ب .  الخبرات السابقة -2

 طــم لــر تــا  براباعنــه مةــم مبرتــم نلــعم بر  ــ  إرــم تة ن:تحقيررا األهررداف الشخصررية -3
  برتعاا

  سلمممم  برلمانه مبرعمبل  بر منه مبراندنه برلةن ه امر  ا.م:متأثيرات البيئة المحيطة -4

  : للتمل ث ماه بر  ا ملم نمتلاه لر تا ب  .الثقافة العامة -5

: مبرتـــم تـــ ا  ا ـــا ة بر ـــ ا  اـــم تمـــمنر  اقـــم  إ تلم نـــه ملـــال الصرررداقات والعالقرررات -6
  ت م اه ل  بآلت نر.

برللـتل  ر غاتـه اـم برت ـم  مبرمصـم   :تا نب بر ـ اةالتدريب المستمر والممارسة والرغب -7
ت ممه رالطم ب .   إرم ا ام للتمل ام ب ابء مبال

  ت مء.: مصم  بر  ا اابء لت ر رالطم ة تمرم لر ب الدقة فى األداء -8

)مرررازن  قـــا ة بر ـــ ا  اـــم برت م ـــ  بس تلـــم م لـــ  برلةن ـــنر . التكيرررف مررري اآلخررررين: -9
 ( 33:  2015الشمري  



 ( 2019مايو ثالثون ) عدد وال ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
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 : أنشطة البراعة الحركية 
تاــل  اماــ ه برا ب ــه برة منــه  اــم بر دــم  بآلتنــه مبرتــم تت اــب اقــه  مرنــه م ــماة اــم  

 ب ابء ن ا  رةا برتلن  مبرت  ا مئي   
  ة مم  ت انا برةنمبمم . -1
 برتا اب مبست بر برل امب.  -2

 ة مم  ا ب ه بست بر.  -3

 ة مم  برا ب ه بر  انه.  -4

 ( 19:  2014وآخرون   )طلحة حسام الدينة مم  برا ب ه ل  بر لن .  -5

 مكونات البراعة الحركية : 
 تتممر برا ب ه برة منه لر ل لم ه برعممص  بآلتنه :  
 : ئي اابء برلطم ة ال  ه متمبا   نا.  السرعة والرشاقة -1
 : بر ا ة  ام ب ةت مظ اثام  بر لا  ر ب ابء.  المتحرك( –التوازن )الثابت  -2

ا ة  ام تغنن  ل  ه مبت مه بسلت ماه ااقه متمقن  : مئي بر  سرعة اإلستجابة الحركية -3
 لانا. 

 : قا ة برعضا   ام اابء برة مم .  القدرة العضلية -4

: بلت ام  برلعاملم  لر برلثن ب  امبل ه برةـمبإ م ا بر عـ   الحركي –اإلدراك الحسي  -5
 ام ضمء برلام  برة مي برظمئ ي. 

 ا اة مه ل نعه مان ة امرك بع. : بر ا ة    بر نم لعلياا سرعة ودقة األطراف -6

: بر ـــــا ة  اـــــم تمباــــ   ة مـــــم  تعتلــــا  اـــــم برعضـــــا   التوافررررا العضرررررلي والعصررررربي -7
 مب  صمب ام خر مبةا. 

)طلحرة حسرام : بر ـا ة  اـم تمباـ  برة مـم  ماابدطـم اـم خر مبةـا.  توافا الطرف العلوي -8
 ( 16-15:  2014الدين وآخرون  

را ب ـه برة منـه ر  ـ  بر مضـه ممرللـتمل ب قتصـماي ملم ار ئمـم   مبلـ  لـؤث ة  اـم ب  
ت David Morley et al.,   2015مب  تلــم ي ةنــس إاــم ة ا بلــه ان نــا لــم ري مختــ مر 

ام  بر مإ  ممرملم ، ت مع برللتمل ب قتصماي مب  تلم ي لم ا  ام إت مر برا ب ه برة منه اا
م ب م ا اــم برلطــم ب  برة منــه براقن ــه، إت ممطــم ةنــس اظطــ   برمتــمدح ت ــم  برامــم   اــ مانــ  اــم

ت  اــم 2017امــا  ا بلــه اةلــا اــمن    انملــم ت ــم  ب م ا اــم برلطــم ب  برة منــه برمانــ ة، ملــم
تأثن  اماـ ه برا ب ـه برة منـه  اـم تملنـه اعـ  برلتغنـ ب  براامنـه متةلـنر ا  ـه ب ابء برلطـم ي 

لمرانــه، مئـكب لــم  ضـ نـ  بر  ــ  سمتـمج اات لــممب  اا  ـه الـ ع مالــط   مطـم تث6-5را  ـ  لـر  



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
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ح تل نمـم  لمبرتم ئاا  إرـم برتعـ    اـم تـأثن  ا مـم ت2018اماته انضمح ا بله لعنا  اا  اه  
 ــ   ابرتــم  تلــممب  10برا ب ـه برة منــه برل تــ ح  اـم للــتمل ب ابء را اــي برت بلاــمرنر تةـ   

م ـــما اـــ م  كب  ا رـــه إةصـــمدنه  ت   ـــب،مبرتم بلـــ    متمد طـــم  اـــم12 اـــم  نمـــه قمبلطـــم  
ةنـس اثـ   تل نمـم   رصمرب بر نمإ براعاي ام للتمل بر ا ب  براامنه مللتمل بر لاـه بس ام نـه

 . برا ب ه برة منه  ام إ ت مع للتمل اابء برا انر

متلــتتا  برامةثــه للــم لــا  ار راا ب ــه برة منــه ائلنــه مانــ ة رــال   ــ  بر مضــه مبرتــم  
  ـــ  مبرتـــم لـــر تارطـــم نمتلـــب برث ـــه برعضـــا  برماـــ ل مبرعضـــا  براقن ـــه را تـــ تا  ااقـــه اابء

اـــمرم إ ات نـــا لـــر اباعنتـــه إرـــم برـــتعاا مبرت ـــم  مامرتـــمرم مالـــم  ب  قنلـــه برعضـــا  مالـــم  با اابء 
ــــ  ماقــــه ما ب ــــه. ، ــــأث  اعمبلــــ   انــــاة ملــــم ار اقــــه اابدطــــم  بر   ممرلــــر مبر ــــمإ مبرللــــتمل نت
 .ب  تلم ي مب قتصماي 

 التكوين الجسماني : 

ـــكلم ـــم  بر نمضـــي، اعـــا تمـــمنر بر لـــا اةـــا برعمبلـــ  برةملـــله رإ      تارـــه نلمـــر ا بلـــه  مبر
 برل ـــمننإ برمانـــه را لـــا مـــمر م ، مبرـــم ر، مبرمتاـــه مبرة ـــا مبرلـــعه برةنمنـــه مملـــب ا ـــ بء بر لـــا

مــه نــؤث   اــم ملــم ب،لــال لمملــاه بر ــ ا رللم لــه ماــم   نمضــي لعــنر مبرــكل نتةــاا  ــر   ن ــه 
 ، ةنس نعتا  ل اب الملي رات م  مبر ا ة  ام للم له برمام  بر نمضي.  برةمره برصةنه را  ا

م برانممــم  ت ــان  ملــب لممممتــه اعضــطم إرــم اعــ  برتــم لــر تارطــم نلمــر برةصــم   اــا     
 ن  بر ـ ا ملـال قا تـه  اـم اابء لـم نماـ  اـه لـر لطـما ، ماطـكب ملـت صـةهبرة ن نه برلعاـ ة  ـر 

 ( 5:  2005)يارا محمد  . متةلنر للتمل اابدهبرصةي   ا  للتمبة

 مكونات التكوين الجسماني : 
 يحتوى الجسم على مكونين أساسيين هما:  

 دهن الجسم : وينقسم إلى نوعين هما : -1
ائـــر الملـــي : مئـــم برـــائر برلم ـــما اـــم متـــمع برعظـــما مب ملـــ ه برعصـــانه ما ضـــمء بر لـــا  -

 برلتتا ه. 
ائــر لتــ مر : مئــم نلثــ  لتــ مر بر لــا لــر بر مقــه، منم ــا اــم ب ملــ ه برائمنــه امر لــا،  -

ماص ه تمصه ال   بر اا مةم  ب  ضمء بر دنلنه ممر اب، مبرـ دتنر، متلـتتاا ملصـا  را مقـه 
)أبو العرال عبرد الفتراح  احمرد امر للر ممعمل  مقمدي ضا برا ا مبرةلمنه لر برصالم  براندنه. 

 (76:  2003ن  نصر الدي
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 كتلة الجسم الخالية من الدهون : -2
من صا اطم بر ـ ء برلتا ـم رلمممـم  بر لـا لـر برعظـما مب ملـ ه برع انـه مغن ئـم لـر مماـه املـ ه 
بر لا انلم  اب ب مل ه برائمنه، متةلب  ر   ن    ح م ر بر لا برلت مر لر برم ر برمام 

:  2000(  )إيهراب إبرراهيم  76:  2003الردين  )أبو العال عبرد الفتراح  أحمرد نصرر را لا. 
412 ) 
ملــر تــا  كرــ  م ــا ار راتمــمنر بر لــلممم را  ــ  ام  مانــ  اــم برمصــم  اــه إرــم للــتمل      

ت مبرتــم ئــاا  إرــم ا بلــه Mulazimog  2016ا بلــه لا نلــمج  برا ب ــه اــم ب ابء مامــا كرــ  
ت   ــ ، مبرتــم الــ    60اــم  نمــه قمبلطــم  برعاقــه اــنر برا ب ــه برة منه،ملؤاــ  متاــه بر لــا،  

متمد طم امه تم ـا  اقـه اـنر برا ب ـه برة منـه ملؤاـ  متاـه بر لـا ةنـس بر رالطـم ب  براقن ـه  ائا
  ,.Kakebeck et alا بله مممنا  مخت مر ه،م مبرمان ة  اقه نتممل  بر لا مقمته مص ه برة م

ر لـا مب ابء برة مـي رـال ا  ـم  بر مضــه برتـم ئـاا  إرـم تةانـا برعاقـه اـنر تمـمنر ب (2017)
ت   ــاح م  اــه، مبرتــم بلــ    ائــا متمد طــم ار لــل  ثممنــم بر اــا لــ تا  476 اــم  نمــه قمبلطــم  

ؤلا  متاه بر لا ل تا  اام  إن ماي امرلطم ب  برمان ة، ملم ل ملنمح الطم ة بر   ، ام ةنر ار 
نـــ  برعاقـــه اـــنر تمـــمنر بر لـــا تةا إرـــم Eler, Nabhat (2018)نطـــم  مرنـــ  م إئـــاا  ا بلـــه 

 ،هت   ا311،      ت286مللتمل برانمقه براامنه رال ب   م ، ةنس  ا    ام  نمه قمبلطم  
برملـ ، متصـمد  برـمل  مبرتم ال    ائا متمد طم  ام م ما  اقه انر بر ـم  مقنـمإ لةـن  

 بر للي مبتتام ب  ب ابء. 
تةانــا لــال بمتاــم   Sivrikaya et al.,  (2019) ملــم ئــاا  ا بلــه لــن  نمنم مختــ مر     

برللمه مللتمل ب  تام  انر تممنر بر لا ملل  ثممنم بر اا انر ب م ا مبرامم  برللم لنر مغن  
ت  ملـمح، مبرتـم الـ    14:  6برللم لنر را نمضه،  ام  نمه لر ب   ـم  تتـ بمح ا لـم ئا لـر  

ت  ملــمح، انملــم مصــا  ب ت ــمع برلــلمه إرــم 11:  6ر  ائــا متمد طــم م ــما بمت ــم  اــم برلــلمه اــن
ت  ملمح ر م ا برغن  للم لنر را نمضه انملم ممم  بر نماة اـم برلـلمه 12ا ام للتمل ام  ل   

 ت لمه. 14:  8 انعه راامم  لر  
 متلــتتا  برامةثــه للــم لــا  ار برتمــمنر بر لــلممي را  ــ  نتمــمر لــر لمــممنر ئلــم برــائر     

ــه بر  نــؤث بر  اــم للــتمل برماــم  برة مــي را  ــ ، متمصــه مبرــكبر لــا برتمرنــه لــر برــائمر ممتا
برة مم  برتم تتا املتتابا برعضا  برمان ة مبرعضا  براقن ه، ملم ار برتممنر بر للممي نؤث  

  ام برةمره برصةنه را    مبرتم تعتا  ل اب بلملي رات م  مبرا ب ه برة منه.
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  الدافعية نحو التعلم :
نعــا برــابا  مةــم برــتعاا لــر برــامبا  ب لملــنه برتــم تةــ   لــام  بر  ــ  مةــم ئــا  برــتعاا  

مبر غاــه اــم برةصــم   اــم اماــ  قــا  لــر برلع اــه، مقــا نمــمر ئــكب برــابا  قــمة ابتانــه را  ــ  ام 
 تم  نه امبل ه لثن ب  تة  ه  ام برتعاا. 

ل برتم تااعـه متةثـه  اـم كرـ  مـمرتة ن  االتنعمب بر  ا م اما ااعمره تتتا  امتتا  بر م       
ااب ـه، مئـم اـم  مبرلثما ة مبر مقه متم نه برلام  ةنس تؤث  ام لاممه متعاله مت من ه، متنمره مبال
برل ـــم  برت اــــمي إةـــال برعمبلــــ  برللـــدمره  ــــر بتــــتا  برلتعالـــنر لــــر ةنـــس اابدطــــا برلا لــــي 

لطا ا ا  مان  اـم برعلانـه برتعانلنـه مللتمنم  مام طا برا بلنر مار لع اتطم ملةممره ةص ئم ن
ماــم م ـــمح برلـــتعاا مبرتـــم اـــاممطم نصـــعب إتلـــما تاــ  برعلانـــه  اـــم برم ـــه ب ملـــ ، قـــا ب  امباـــ  
بر اب مبرعل   ام  نماة اباعنتطا لر ااـ   ب ئـاب  برت امنـه برتـم تلـعم إرنطـم برـمظا بساب نـه. 

)إيهررراب المصررررى  طرررارا  ( 27:  2008  )آمرررال يوسرررف  1869:  2005)حسرررين فايرررد  
 (. 97:  2014محمد  

  -أنواع الدافعية نحو التعلم :
 يوجد نوعان يدفعان الطفل نحو التعليم وهما :  
تــأتي لــر برــابت ، لصــا ئم بر  ــ  م لــه، ةنــس نعلــ  لــر تارطــم الدافعيررة الداخليررة :  -1

تلما متاعـه اـم اتأانه برلام  لر تا مء م له، مرانه بر غاه ام اك  بر طا للتما  ام إئ
برعل ، إضماه إرم ملب برلعم   مبرلطم ب  برتم ن غب اطم منلن  إرنطم، مظـ بح  ئلنتطـم 
 امرملاه ره، رـكب اـار براباعنـه برابتانـه تعـا اـ  مح الملـنمح راتعاـنا برـكبتي مبرـتعاا برللـتل .

(Schneider, 2012 ; 6)  (Foss, 2012 : 7)  ( 247:  2010  )إيمان الخفاا 
لصا ئم برلعاـا، ام إاب ة رالا لـه ام امرنـمء  لر تم ج بر    متأتيفعية الخارجية : الدا -2

ـــا ام امرنـــمء  ب لـــم  مب قـــ بر، ا ـــا ن اـــ   انطـــم بر  ـــ   اـــم برـــتعاا لـــعنمح س ضـــمء برلعا
ب لــم  رملــب ةــاطا متاــ نعطا رــه، مبال  ــماطا مت ــان ئا سم ــم بتطر ام راةصــم   اــم 

نممر ب ق بر لصا بح رطكه براباعنـه انلـم   برلعممي لمطا، مقا برلمماآ  برلمانه ام برتا ن
نااممــه لــر إ  ــمب رــ لناطا ملــر برلطــا م ــ  اباعنــه برــتعاا لــر برللــتمل برتــم  ي إرــم 
ـــتعاا،  ـــما بح  اـــم بسلـــتل ب  اـــم بر ـــتعاا رنا ـــم ق ـــنا بر  ـــ  ن ـــ  ن ـــابتانر متعا برللـــتمل بر

(Mocabudbud, et al., 2009 : 19)(248:  2010اا    )إيمان الخف 

 العوامل المؤثرة فى الدافعية نحو التعلم : 
 ئمم   مل  لؤث ة ام براباعنه مةم برتعاا ملمطم :  
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تعتاـ  ب لـ ة برل ـم  ب م  برـكل نمتلـب انـه بر  ـ  براباعنـه،  المحيط االجتماعي واألسري :-1
تلـتلاه لــر قـنا برل تلــ  منـتا كرـ  لــر تـا  مــمع ب لـامب برت اـمي برــكل تلـتعلاه ب لــ ة مبرـكل 

 ملعمنن ه. 
منتضــب كرــ  لــر تــا  برعاقــه اــنر اباعنــه بر  ــ  مةــم برــتعاا ملتتاــ   العوامررل المدرسررية :-2

برعمبلــ  برتعانلنــه، لــمبء مممــ  ل تا ــه امرلا لــه ملمــمئح برتــا نإ ام برعمبلــ  برتعانلنــه برتمصــه 
 نه ممسم عم ، برتم ، بر ا ، برلا . امر    كبته لث  برعماب  برا بلنه ام اع  برعمبل  براتص

 نه اا رم ةنــس تــؤث   اــم اباعنــه بر  ــ  مةــم برــتعاا لــمبء مممــ  الــنم العوامررل الشخصررية : -3
م لــنه، ممسم عــم  مبرتــم ئــم  اــم ة  ــر بلــت مام  الــنمرم نه مم لــنه تــؤث  اــم بسا ب  مبرــتعاا 

(  )صرال  الرداهري  82  81:  2003(  )نبيرل زايرد  143:  2002)محمد شرفيا  مب ابء. 
2005  :185 ) 

 دور المعلمة فى تطوير دافي التعلم لدى الطفل : 
تاعـــب برعاقـــه اـــنر برلعالـــه مبر  ـــ  ام بح اـــم  بح اـــم ت ـــمن  م مءتـــه اـــم لـــممب  لـــم قاـــ   

ماـمء اندـه ا بلـنه لة ـ ة را  ـ  تعلـ   اـم تملنـه لطم بتـه ب  تلم نـه إبرلا له، مكر  لر تـا  
ن ــماي لــر برلعالــه، مرانــه  اقــه ةلنلــه ب ممانلنــه، امر  ــ  برــكل نلــتلت  امرــا ا بسمبرعم  نــه م 

مثن ــه لعطــم نظطــ  م ــمءة ب تلم نــه ماممانلنــه، ةنــس تعتاــ  ئــكه برصــم ة لــر براباعنــه اــم الــلم 
لعالــه ااباعنــه لاــت مه اــم برــتعاا، ةنــس برة نــه مبرتم نــه، رصــم ئم ةنــس نتةــ   انطــم بر  ــ  مب

  85:  2004)حمررردي الفرمررراوي  ا  رالـــتعاا مب  تـــ ب  امرللـــدمرنه رالعالـــه. بسم ـــا  مبرضـــ
86  )(Dovis, 2016 : 106) 
اأئلنــه تة نــ  بر  ــ  راتعاــنا  Fatih Koca (2016)مئــكب لــم امضــةته ا بلــه اــمتب مممــم      

تعاــنا، اــم برم ــمءة ب ممانلنــه مب  تلم نــه، متــأثن   ــماة برعاقــه اــنر برلعاــا مبرلــتعاا رتة نــ ه  برم 
مقا ال    ائا برمتمدح ار برا ا مبرتا ن  بركل ن اا را  م  ام   ام  نمه لر ا  م  بر مضه،

برلعاــا مبرلــتعاا تــؤث  ئــكب برلــر ن عاطــا ناــا مر ل م مــه ام   ــم  بآلتــ نر، ملــم ار برعاقــه اــنر 
  ام اباعنتطا راتعاا. 

ت 138ه  اـم  ن ـت اناعنه مةم برتعاا مقما ااممء ل نمإ راابات 2017ي  م للم امال ملم قما     
ت لممب ، مقا ال    ائا برمتمدح ار برل نـمإ رـه 6-5ت   اه ت بمة  ا لم ئا لر  362     ،

ا    ثام  مصا   مرنه، ملم ار برل نمإ اأاعماه بر   نه قما بح  اـم برتلنـ  ااـم  ةلـمإ اـم 
 تطم. قنمإ اباعنه ب   م  مةم برتعانا ام لتتا  للتمنم

ملــم مممـــ  براندـــه برلا لـــنه مب ماــ ه برصـــ نه مب صـــ نه اثـــ   اــم ام  برلعاـــا اـــم برعلانـــه      
برتعانلنه، مالامب اباعنه بر ـاب اـم برلاـم مه امرعلانـه برتعانلنـه مبرعـ م   ـر برلاـم مه، مئـكب 

اــا ت لع70ت   ــ  م  اــه،  600ت  اــم  نمــه قمبلطــم  2018لــم امضــةته ا بلــه اةلــا ااــم  نــا  



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــ
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مبرتم ال    ائـا متمد طـم  ـر بمت ـم  للـتمل ب ماـ ه ابتـ  برة ـ ة برصـ نه ممـكر  تم  طـم، 
م  م  برلتعاا  ر برلام مه رعاا م ما ل ملـم  لمانـه ام لعممنـه ت نـا لـر اباعنـه برلـتعاا مةـم 

 برتعاا مبرلام مه بر عمره. 

لـام  بر  ـ  متم نطـه    متلتتا  برامةثه لر برلما  اـأر براباعنـه ئـم بر ـمة برتـم تةـ 
ةنـــس تةــاا براباعنــه مم نــه ب ئـــاب  برلــ با برمصــم  إرنطــم مبر طـــا  مةــم برطــا  برلــ با تة ن ــه ،

مبر مقه برتم ناكرطم بر   ، مقا تممر براباعنه ابتانه مماعه لر بر    ام تممر تم  نه لر تا  
عنمح مدطا ام ملـــب ةـــاطا املـــلـــعنمح س ضـــ برلعاـــا ام امرنـــمء ب لـــم  ام اق بمـــه، ن اـــ   انطـــم بر  ـــ 

راةصم   ام بر مد ة، ملم ن ب برعل   ام م   براباعنه مةم برتعانا لر برللتمل برتم  ي إرـم 
برللــتمل برــابتاي ةتــم نلــت ن  بر  ــ  تة نــ  ا اــم قــا  لــر براباعنــه مب لــتل ب  رامصــم  إرــم 

 ئااه مئم برت م  مبرا ب ه. 

 إجراءات البحث : 
كم ب لـــامب بس تاـــم ي رلاءلتـــه م انعـــه برمصـــ م ا بلـــتتابا برلـــمطح تـــالمرررنهل المسرررتخدم : 

 براةس. 
 :  مجتمي وعينة البحث

 : ا  م   نم  ب   م  الاب إ لانمه امطم.  مجتمي البحث
: تــا بتتنــم   نمــه براةــس امر  ن ــه برعل نــه لــر ا  ــم   مضــم  لــاب إ  امــإ اــر  عينررة البحررث

ات نـب  –لةلا ا نـا  ملـم  برـانر ةلـنر  –  لم  ب اغممي –امطم برةانثه  –ار تاامر  –لمر  
بسلـما لةلـا  – لـ  اـر  اـا برع نـ   –لتما سا   ب – ه ةلنر  –برة إ برم مي  –بر اناة 
 صـاملـر برل تلـ  ب %30بر ـاإ براـ ن ت، ماملـاه  –امتـم  لصـ  م برلـنا  –برثم ة  – ااه 

  لامب بآلتنه : نه مكر  رامر  ن ه برعلاةنس تا بتتنم  برلاب إ 
 تلث   لن  اةنمء لانمه امطم.  -
 إا ب  برامةثه  ام برتا نب برلنابمي اطم رعاة لممب .  -
 اب تطم مبرلعالم . إبرعاقه بر ناه برتم ت ا  برامةثه امر مدلنر  ام  -

ت     م  اه، ماعا إلـتاعما 340مقا تا بتتنم  ب   م  امر  ن ه برعامبدنه ااغ  اائا   
ت   ــ  م  اــه تــا ت لــنلطا إرــم 230  ــم  مثنــ ي برغنــمب اصــاة   نمــه براةــس لمممــه لــر  ب 
 ت     م  اه راعنمه ب لملنه.200ت     م  اه راعنمه بسلت ا نه،  30 

 



 ( 2019مايو ثالثون ) عدد وال ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 تجانس عينة البحث : 
 –قمل  برامةثه اعل  ت ممإ رعنمه براةس اـم اعـ  برلتغنـ ب  بآلتنـه :  برعلـ  بر لمـي  
 ل نمإ براباعنه مةم برتعانات.  –منر بر للممي مبرت –  برا ب ه برة منه امبتت – برم ر –بر م  

 ( 1جدول )
  والوزن والطولبحث في متغيرات السن التوصيف اإلحصائى لعينة ال

 230ن=                                                                           
 معامل االلتواء ىاالنحراف المعيار  الوسيط طالمتوس وحدة القياس المتغيرات

 0.4- 0.7 5.1 5 سنة السن

 1.2 3.8 23 24.5 كجم الوزن

 0.05 6.2 117 117.1 سم الطول

(  1.2: 0.4-)بين  تااللتواء لمتغيرات السن والوزن والطول انحصر  تمعامال ( أن قيم 1) جدول يوض    
 التوزيي الطبيعى للبياناتة مما يدل على إعتدالي 3±بين  تقي هاأى أن

 
 ( 2جدول )

 اختبار بريوننكس اوسيرتسكي للبراعة الحركيةبحث في التوصيف اإلحصائى لعينة ال
 30ن=                                                                                     

اختبار بريوننكس اوسيرتسكي للبراعة    
 الحركية

 الوسيط المتوسط اسوحدة القي
االنحراف 
 ىالمعيار 

معامل 
 االلتواء

 0.6 0.5 9.4 9.5 ث م ذهاب واياب 13.5الجرى 

الوقوف على القدم المفضلة على عارضة 
 ث 10التوازن لمدة 

 1.4- 1.3 7 6.4 ث

 0.2 2.7 14 14.2 سم  الوثب ألعلى

 0.5- 7 72.5 71.3 سم  الوثب العريض من الثبات
 0 0.7 8 8 عدد االخطاء ى البصرى) رسم الدوائر( التحكم الحرك

 وضي العمالت داخل الصندوا المفتوح
 ث 15باليد المفضلة خالل 

 0.4 0.8 8 8.1 عدد

(  0.6:  1.4-)بين تااللتواء لمتغيرات السن والوزن والطول انحصر  تمعامال (أن قيم2جدول) يوض       
 . التوزيي الطبيعى للبيانات مما يدل على إعتدالية 3±بين  تقي هاأى أن
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 (3جدول )
 التكوين الجسمانىبحث في التوصيف اإلحصائى لعينة ال

 30ن=                                                                                      

 ىاالنحراف المعيار  الوسيط المتوسط التكوين الجسمانى
 معامل االلتواء

 

 0.75 1.6 5.4 5.8 نقيمة الدهو

 0.72 2.5 18.1 18.7 الجسم الخالية من الدهون بالماءكتلة 

 0.75 0.04 0.92 0.93 محيط الوسط / محيط الحوض

 0.29- 2.1 18 17.8 مؤشر كتلة الجسم

 تانحصر  لقياسات التكوين الجسمانى للعينة قيد البحثااللتواء  تمعامال ( أن قيم3 ) جدول يوض       
  مما يدل على إعتدالية 3±بين  تقي هاأى أن(  0.75:  0.29-) بين 
 

 (4جدول )
 مقياس الدافعية للتعلمبحث في التوصيف اإلحصائى لعينة ال

 30ن=                                                                                   

 ىمعيار االنحراف ال الوسيط المتوسط مقياس الدافعية للتعلم
 معامل االلتواء

 

 2.3- 0.9 5 4.3 والنجاح التفوا نحو السعى

تقان بسرعة األعمال أداء  2.4- 1.4 5 3.9 وا 

 2.3- 0.9 5 4.3 المثابرة

 0.3 0.9 4 4.1 األداء على والقدرة بالنفس الثقة
 0.5- 0.6 4.5 4.4 والمعنوية المالية المكافآت
 1.1- 2.7 22 21 المجموع

-) برين تانحصرر  لمقياس الدافعية للرتعلم للعينرة قيرد البحرثااللتواء  تمعامال أن قيم(4) جدول ض يو       
 .التوزيي الطبيعى لبيانات المقياس مما يدل على إعتدالية  3±بين  تقي هاأى أن(  0.3:  2.4
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 أدوات ومواد جمي البيانات : 
لــم ه  –لتــ  : تلــمم راا ب ــه برة منــه ات انــ  بتتاــم  ا نــمتممإ ام لن   أواًل : األدوات الخاصررة

 –صـمام   – اـ   –لتـ  قنـمإ  –اقـاا  صـم   –ل عـا  –لمضاة  –ضه تمب ر   م  –إن م  
 لم ه إن م .  – لا  لعامنه 

 ثانيًا : األجهزة المستخدمة : 
 ت. متنلت  طم  بر لتملنت  ر نمإ بر م   ل -1
 منام   بات.    لن بر  اي ر نمإ برم ر  -2

 تBody stat لمممم  بر لا  طم  تةان   -3

 ( 1ثالثًا : إستمارة جمي بيانات عينة البحث مرفا )
 ا با برعنمه مم  لر بر نملم  بآلتنه رعنمه براةس :  لتلم ة برانممم  براتصنه تضلم  بس

 بتتام  برا ب ه برة منه.  -1
 رتممنر بر للممي را   . ب -2

 برتعاا. ل نمإ براباعنه مةم -3

 والمقاييس : رابعًا : االختبارات 
 تا نممممإ بملن تلميإ ابا    بتتام  برا ب ه برة منه  -1
 إ ابا  برامةثهت.   ل نمإ براباعنه مةم برتعانا -2

 ( 2مرفا ) Body statجهاز تحليل مكونات الجسم 
 وصف الجهاز : يتكون الجهاز من :  
  طم  تةان  لمممم  بر لا.  -1
 مماا .  -2

  ص م .  -3

 يقة القياس( : مواصفات األداء )طر 
 نتا تمصن  مماا  امر طم .  -
 نتا رص   ص م   ام برنا برنلمم را   .  -

نـتا اـتب بر طــم  اتظطـ  مماــكة تتا مـم اــ قا ب تتاـم  برـكل ن ــما بر طـم  اتم نــكه، ثـا تظطــ   -
 . تبرعل  –انممم  برلتتا   بر مإ رمماكة ات ل رتةانا بساتم  

 اكة ات ل.  م ت برلتتا  امم –م ر  نتا إاتم   -
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 امماكة ات ل.  تلةن  برةم  –نتا إاتم   لةن  برمل   -

، ممتـمدح  لانـه قنـمإ برتمـمنر بر لـلممي. إمرعلانم  برلما ه تاـاا  لانـه بر نـاعا إ  بء ب -
 (. 425:  2016)إيهاب عماد الدين  

 ت. 3ل ا    اختبار البراعة الحركية -

ت راا ب ـــه برة منـــه، مظـــ بح لن تلـــميا نـــممممإ بم ماطـــكب تـــا ب  تلـــما  اـــم بتتاـــم        
سةتمبدــه  اــم بتتاــم ب  اــملاه رلطــم ب  برعضــا  برمانــ ة مبرلطــم ب  براقن ــه ملاءلتطــم 

 ر    بر مضه، مقا ال   ام ب تتام ب  بآلتنه : 
 نمب. بال ا كئمب م 13.5بر  ل  -
 س راا  ه بر صمل.  10اه  ام  م ضه برتمب ر ضبرمقم   ام بر اا برل  -

 ام. برمثب    -

 برمثب برع ن  لر برثام .  -

 برتةما برة مي براص ي   لا برامبد ت.  -

 س. 15رل تمح امرنا برل صاه تا  مض  برعلا  ابت  برصمام  ب -

 صدا االختبار : 
 (  5جدول )             :  صدا المقارنة الطرفية -

     سيرتسكي للبراعة صدا المقارنة الطرفية بين الربيعين االعلى واألدنى الختبار برونكس أو 
 30ن =                  الحركية لعينة البحث اإلستطالعية 

اختبار بريوننكس اوسيرتسكي 
 للبراعة الحركية

وحدة 
 القياس

الفرا بين  الربيي األدنى الربيي األول
 متوسطين

 تقيمة 
 ع س   ع س  

 *14.2- 0.7- 0.1 9.6 0.6 8.9 ث م ذهاب واياب 13.5الجرى 

وقوف على القدم المفضلة على ال
 ث 10عارضة التوازن لمدة 

 *14.9 3.4 0.5 4.4 0.4 7.8 ث

 *6.2 6.2 1.5 11.1 2.3 17.3 سم الوثب ألعلى

 *16.4 16.5 2.8 62.1 1.7 78.6 سم الوثب العريض من الثبات
 التحكم الحركى البصرى

 رسم الدوائر( )
عدد 
 االخطاء

8.8 0.5 7.2 0.6 1.6 4.6* 

العمالت داخل الصندوا  وضي
 ث15باليد المفضلة خالل  المفتوح

 *6.4 1.8 0.8 7.2 0.6 9 عدد

  160 2= 13ودرجة حرية  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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الختبار بريوننكس اوسيرتسكي للبراعة  ( قيمة ت المحسوبة بين الربيعين األول واألدنى 5يوض  جدول )     
(  وكانت اكبر من قيمة  16.4: 14.2-د البحث حيث ترواحت قيم " ت " المحسوبة بين ) الحركية للعينة قي

 مما يدل على صدا اختبار بريوننكس اوسيرتسكي للبراعة الحركية 0.05ت الجدولية عند مستوى معنوية 
 وقدرت  على التمييز بين المجموعات .

 
 ثبات االختبار : 

 مبال ماة برت ان . تا ثام  ب تتام  لر تا  برت ان   
 (6جدول )

لبراعة الحركية فى اختبار بريوننكس اوسيرتسكي لمعامالت اإلرتباط بين التطبيا األول الثانى 
30ن=           قيد البحث لعينة البحث اإلستطالعية                               

اختبار بريوننكس اوسيرتسكي 
 للبراعة الحركية

وحدة 
 القياس

 قيمة  التطبيا الثانى ولالتطبيا األ 

) ر ( 
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

 ع س   ع س  

 0.0 **0.91 0.5 9.4 0.5 9.5 ث م ذهاب واياب 13.5الجرى 

الوقوف على القدم المفضلة على 
 ث 10عارضة التوازن لمدة 

 ث
6.4 1.3 6.3 1.2 0.98* 0.0 

 0.0 *0.98 2.6 14.3 2.7 14.2 سم الوثب ألعلى

 0.0 0.83 6.7 72.3 7.1 71.3 سم ثب العريض من الثباتالو 

 التحكم الحركى البصرى
 ) رسم الدوائر(  

عدد 
 االخطاء

7.9 0.7 8 0.8 0.92* 0.0 

وضي العمالت داخل الصندوا 
 0.0 0.95 0.7 8.1 0.8 8 عدد ث15باليد المفضلة خالل  المفتوح

  0.361=   28رية  ودرجات ح 0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

( أن  يوجد ارتباط طردى قوى بين التطبيا األول الثانى حيث انحصرت قيم معامالت 6يوض  جدول )       
  وكانت قيم ر المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية (  0.95:  0.83اإلرتباط بين ) 

ثبات اختبار بطارية   مما يدل على   ى المعنوية لها  كما أن القيم اإلحتمالية المحسوبة أقل من مستو  0.05
 قيد البحث .بريوننكس اوسيرتسكي للبراعة الحركية 

 
 
 



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــ
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 ( 4مقياس الدافعية نحو التعلم المصور لطفل الروضة مرفا )
  قنمإ  غاه     بر مضه ام برت م هدف المقياس : -
  ـــ  اـــم ئـــكه برل ةاـــه لـــ  : ئـــكب برل نـــمإ اـــ اي رنمملـــب  انعـــه مت منـــ  بر وصرررف المقيررراس -

 ل ب مة ب  تام ب  بآلتنه ام تصلنله : 
 * صنمغه برعام ب  اأر مظ لطاه الن ه ماصم ة   تةتل  برغلم  ام بسرتامإ. 

 * ل ب مة بر نممر برل نمإ صماقمح مثماتمح مقمااح رات ان   ام  نمه براةس. 
ع براةـس لثـ  م ب رمظ نـه راظـمئ ة لمضـ: قمل  برامةثه اا بله مل ب عـه ب  ـ   تصميم المقياس- 

ت، 2014ت، إنطــــمب برلصــــ ل،  ــــم   لةلــــا  2005ت، ةلــــنر امنــــا  2004ةلــــاي بر  لــــممي  
، اــمنا  Sim Mous et al., (2010)ت، لــنا لــمتإ مختــ مر 2008ما بلــه خلــم  نملــ   

Schneider (2012)  ت، اـــمتب ممتـــم 2014ت، لةلـــاتا   2013، ملـــ نا برعـــم ليFatih 

Koca  2016  ت، اةلــــا ااــــم  نــــا 2017ت، اــــماي لــــلممي  2017ت، ةلــــر  م نــــم، الــــ   بنــــا
 ت.2018 

ت ، 2016* قمل  برامةثه ام س اع  ام  اة ل مننإ ملمطم ل نمإ  اا برممصـ   اـا برةلنـا  
 ت. 2016ئاه ئماا  

ه   ــ  * قملـ  برامةثـه اتةانــا لةـمم  برل نـمإ مصــنمغه برعاـم ب  بر   نـه اصــم ة لادلـه ر انعـ
 بر مضه. 

  ب   برامةثه ام تصلنا برل نمإ بس تلما  ام  ا  برلمق  اصم ة لمملاه ره.  -
 تا إ ابا برل نمإ ام صم ته برلاادنه لتضلر :  -

 ت  ام ب . 8: برلعم مةم برت م  مبرم مح منتضلر   البعد األول
 ت  ام ب . 8        : اابء ب  لم  الطم ة منتضلر  البعد الثاني
 ت  ام ب . 9                     : برةما  منتضلر  البعد الثالث
 ت  ام ب . 9                 : برث ه امرم إ منتضلر البعدا لرابي

تا   ضه  اـم ل لم ـه لـر برتاـ بء راتأمـا لـر صـاةنته قاـ  برت انـ  رامقـم  لـال لمملـاه  -
 ، مقملـــ  برامةثـــه امرتعـــانا  برلمبقـــ  رلـــر بر  ـــ  متصمدصـــه، ملـــال لمملـــاه برصـــم ة رالمقـــ

 بآلتنه : 
 * تعان  اع  بر لملم  رتمملب برلمق . 

ت مر.   * تعان  براعا برثممي إرم اابء ب  لم  ال  ه مبال
 * تعان  براعا برثمرس إرم برلمماآ  برلمرنه مبرلعممنه. 

 * ةك  اع  برعام ب  رعاا لمملاتطم. 



 ( 2019مايو ثالثون ) عدد وال ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 تضمنت الصورة النهائية للمقياس على : 
 ت  ام ب . 5   : برلعم مةم برت م  مبرم مح منتضلر  بعد األولال

ت مر منتضلر  البعد الثاني  ت  ام ب . 5   : اابء ب  لم  ال  ه مبال
 ت  ام ب . 5                      : برلثما ة منتضلر  البعد الثالث
 ت  ام ب . 5 مرم إ مبر ا ة  ام ب ابء منتضلر: برث ه ا البعد الرابي

 ت  ام ب . 5: برلمماآ  برلمرنه مبرلعممنه منتضلر   عد الخامسالب

 صدا المقياس : 
اعا تصلنا برل نمإ مبال اباه قمل  برامةثه اع ضه  ام ل لم ـه لـر برتاـ بء صدا المحكمين : 

ت مكرـــ  راتأمـــا لـــر لـــال 5ت تاـــ بء ل اـــ   7اـــم ل ـــم   نـــم  ب   ـــمرر  اـــا برـــم إ م ـــاائا  
برل نمإ، ملال لمملاه برلمق  رلر بر  ـ  متصمدصـه ملمملـاه برصـم ة لمملاه برعام ب   اعما 

 ماة صنمغه اع  برعاـم ب ، مامرتـمري إرالمق ، مقا قمل  برامةثه اعل  اع  برتعانا  ملمطم 
 نمإ ام صم ته برمطمدنه .اصاب برل 

رل لــمع قملـ  برامةثــه اان ــما لعملـ  بس تاــم  اــنر ا  ـه مــ   اــم ة مبصرردا اإلتسرراا الررداخلي : 
برماـــي راعاـــم ب  برـــكل تلثاـــه، ماـــكر  نتة ـــ  صـــا  برتمـــمنر بر  ضـــي  اـــم الـــمإ باتــــ ب  ار 

 برا ةم  بر   نه تعا لؤا بح  نابح راا  ه برمانه. 
 (  7جدول )

 قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي 
 لدرجات محاوالت مقياسا لدافعية نحو التعلم 

  30ن =                                                                         
السعي نحو التفوق 

 والنجاح

أداء االعمال بسرعة 

 وإتقان

الثقة بالنفس  المثابرة

 والقدرة على األداء

المكافآت المالية 

 والمعنوية
قيمة )ر(  العبارة

 المحسوبة

القيمة 

 اإلجمالية
قيمة )ر(  لعبارةا

 المحسوبة

قيمة ال

 اإلجمالية
قيمة )ر(  ةالعبار

 المحسوبة

القيمة 

 اإلجمالية
قيمة )ر(  العبارة

 المحسوبة

القيمة 

 اإلجمالية

قيمة )ر(  العبارة

 المحسوبة

القيمة 

 اإلجمالية

1 0.61** 0.0 1 0.91** 0.0 1 0.82** 0.0 1 0.80** 0.0 1 0.8** 0.0 
2 0.61** 0.0 2 0.89** 0.0 2 0.74** 0.0 2 0.65** 0.0 2 0.43* 0.0 
3 0.61** 0.0 3 0.74** 0.0 3 0.60** 0.0 3 0.43* 0.0 3 0.43* 0.0 
4 0.97** 0.0 4 0.74** 0.0 4 0.39* 0.0 4 0.80** 0.0 4 0.62** 0.0 
5 0.87** 0.0 5 0.75** 0.0 5 0.50** 0.0 5 0.73** 0.0 5 0.43** 0.0 

  0.361=  28ات حرية ودرج 0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
( أن جميي قيم معامالت اإلرتباط لجميي العبارات دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  7يوض  جدول ) 

( وكانرررت القررريم المحسررروبة أكبرررر مرررن 0.89(  )0.39(  حيرررث أن قررريم )ر( المحسررروبة تراوحرررت برررين )0.05)
المحسوبة أقل من مستوى المعنويرة لهرا  ممرا (  كما أن القيم االحتمالية 0.05الجدولية عند مستوى معنوية )



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــ
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يرردل علررى إتسرراا كررل عبررارة مرري المحررور الررذى تنتمرري إليرر   وبالتررالي صرردا العبررارات فررى التعبيررر عررن محرراور 
 المقياس. 

 ( 8جدول )
 قيم معامالت اإلرتباط بين درجة مقياس الدافعية إلى التعلم لطفل الروضة

 30ن =              رجة الكلية للمقياس والد                                
القيمة  معامل االرتباط البعد البعدرقم 

 االحتمالية

 0.0 **0.91 السعي نحو التفوا والنجاح.  1
تقان  2  0.0 *0.928 أداء األعمال بسرعة وا 
 0.0 **0.93 المثابرة  3
 0.0 **0.91 الثقة بالنفس والقدرة على األداء  4
 0.0 **0.90 الية المكافآت الم 5
  0.361=  28ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية  

 0.05دالة إحصائيًا عنرد مسرتوى  األبعاد( ان جميي قيم معامالت اإلرتباط لجميي  8يوض  جدول )  
عنررد  ( وكانررت القرريم المحسرروبة اكبررر مررن الجدوليررة0.93:  0.90حيررث أن قرريم )ر( المحسرروبة تراوحررت بررين )

( كما أن القيم االحتمالية المحسوبة اقل من مسرتوى المعنويرة لهرا  ممايردل علرى إتسراا 0.5مستوى معنوية )
فرى التعبيرر عرن مقيراس الدافعيرة  ةألبعراد امي الدرجة الكلية للمقياس الذى تنتمري إلير   وبالترالي صردق بعدكل 

  إلى التعلم لطفل الروضة.

 ثبات المقياس : 
رـــم برـــتعاا ر  ـــ  بر مضـــه  ـــر إاةلـــمب لعملـــ  برثاـــم  رل نـــمإ براباعنـــه قملـــ  برامةثـــه  

   ن  بآلتي : 
قمل  برامةثه اةلمب لعمل  "ار ـم" ما ـمح رتعـان  م مماـم ،   :معامل "ألفا" وفقًا لتعديل كرونباخ -

مكر   ام برعنمه بسلت ا نه، منةل  لتمل  برلعملا  برممت ه  ر ت  اه برل نمإ إرم ا  بء 
                        لتتا ه. ا   
 
 
 
 
 



 ( 2019مايو ثالثون ) عدد وال ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 9جدول )
 معامالت ألفا كرونباخ لمقياس الدافعية 

  30ن =        الروضة لنحو التعلم لطف                               
 معامل ألفا كرونباخ  بعدال م

 **0.73 السعي نحو التفوا والنجاح.  1
تقان  2  **0.76 أداء األعمال بسرعة وا 
 **0.75 المثابرة  3
 **0.72 الثقة بالنفس  4
 **0.76 المكافآت المالية والمعنوية  5
 **0.82 المجموع  

    مقيرراس الدافعيررة نحررو الررتعلم لطفررل الروضررة تتمترري بقرريم مقبولررة  أبعرراد( أن جميرري 9يوضرر  جرردول )     
 لمعامل ألفا كرونباخ مما يدل على ثبات المقياس. 

 باستخدام معادلة جتمان.  التجربة الصنفية-
 ( 10جدول )

 معادلة جتمان لمقياس الدافعية نحو التعلم لطفل الروضة

  30ن =          
 معامل ألفا كرونباخ بعدال م

 **0.72 السعي نحو التفوا والنجاح.  1
تقان  2  **0.79 أداء األعمال بسرعة وا 
 **0.76 المثابرة  3
 **0.73 الثقة بالنفس  4
 **0.72 كافآت المالية والمعنوية الم 5
 **0.72 المجموع  

مقياس الدافعية نحو التعلم لطفل الروضة تتمتي بقيم مقبولة  أبعاد( أن جميي  10يوض  جدول ) 
 جتمان مما يدل على ثبات المقياس.لمعامل الثبات باستخدام معادلة 

عادة التطبيا :   التطبيا وا 
تــا  ت ان ــه  اــم  نمـه براةــس بسلــت ا نه، ثــا تــا تـا برتة ــ  لــر ثاــم  برل نـمإ لــر  

إ ـماة ت ان ـه  اــم م ـإ برعنمـه ا مصــ   لمـي الـام نر متــا ةلـمب لعملـ  بس تاــم  اـنر ا  ــم  
 ب   م  ام برت ان نر. 



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــ
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 (  11جدول ) 
 معامالت اإلرتباط بين التطبيقين االول والثاني لمقياس الدافعية نحو التعلم 

  30ن =          لطفل الروضة                                          
 معامل ألفا كرونباخ  بعدال م

 **0.78 السعي نحو التفوا والنجاح  1
تقان  2  **0.81 أداء األعمال بسرعة وا 
 **0.75 المثابرة  3
 **0.68 الثقة بالنفس والقدرة على األداء  4
 **0.67 المكافآت المالية والمعنوية  5
 **0.74 مجموع ال 

  0.361=  28ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية              

( وجود ارتباط طردي قوى برين التطبيرا األول والثراني لمقيراس الدافعيرة نحرو  11يوض  جدول )     
محسروبة تترراوح التعلم لطفل الروضة فى محاور المقياس والمجموع الكلي للمقياس حيرث كانرت قريم )ر( ال

ممرا يردل علرى  0.05( وجميعها أكبر مرن قيمرة )ر( الجدوليرة عنرد مسرتوى معنويرة 0.81:  0.67بين )
  ثبات المقياس.

ت اقن ه رم     ، مكر  ملتمل  راـ لر برـكل 30قمل  برامةثه اتةانا   زمن المقياس : -
 بلتغ قه ب   م  ام برت  اه بسلت ا نه. 

برامةثــه ااــ ح برلمقــ  ا  ن ــه لالــ ه ماصــم  مبضــب، لــ  ت ــما تعليمررات المقيرراس :  -
     برصم ة  ام بر   ، مت اب لمه بتتام  برلمق  برلمملب ره. 

ت ا  ـــه إكب مممـــ  بس ماـــه  معـــات نةصـــ  1نةصـــ  بر  ـــ   اـــم  تصرررحي  المقيررراس :  -
 بر     ام  ص  ت ا  ه إكب ممم  بس ماه   ت. 

لةصــم ة اــنر برمطمنــه تــم نةصــ   انطــم مــ    ــ  ماــكر  تمــمر برا  ــه برمانــه رال نــمإ بر 
 ت بم برمطمنه برصغ ل  ص  ت25برعظلم  

 خطوات إجراء البحث:
ت   ـ  30قمل  برامةثه اا  بء برا بله بسلـت ا نه  اـم  نمـه قمبلطـم    :الدراسة اإلستطالعية

اــه رال تلــ  م  اــه لــر ا  ــم   نــم  ب   ــم  الانمــه امطــم لــر تــم ج برعنمــه ب لملــنه مرممطــم للث
/ 18/10إرـــم  2018/ 14/10بر تـــ ة لـــر  م م ـــإ لمبصـــ م  برعنمـــه ب لملـــىه اـــمب صـــام مرطـــ

  /15/11إرـــم  2018/ 4/11ثــا تــا إ ــماة برت انـــ   اــم م ــإ برعنمــه تـــا  بر تــ ة لــر  2018
2018  



 ( 2019مايو ثالثون ) عدد وال ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
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ه ت   ـ  م  اـ200قمل  برامةثه اا  بء برا بله ب لملنه  ام  نمه قمبلطـم   الدراسة األساسية:
تتاـم ب  برا ب ـه برة منـه مكرـ   لر ا  م   نم  ب   م  الانمـه امطـم مكرـ  ات انـ  برل نملـنر مبال

  3/1/2019إرم 24/11/2018ام بر ت ة لر 
رةلـــمب برلعـــملا  بسةصـــمدنه  SPSS: تـــا بلـــتتابا ا مـــملح األسرررلوب اإلحصرررائي المسرررتخدم 

لعملـ  ب رتـمبء  –لعملـ  بس تاـم   –ب مة ب  برلعنـم ي  –برملن   –رااةس  برلتمل  برةلماي 
 لعماره  تلمرت.  -بسمة ب  برلعنم ي –لعمل  ار م م ممام   –

 عرض النتائل : 
 (  12جدول )

 العالقة اإلرتباطية بين البراعة الحركية والتكوين الجسماني لطفل الروضة 
  200ن =                                                                               

 التكوين الجسماني          

 البراعة الحركية 

كتلة الجسم  قيمة الدهون

الخالية من 

 الدهون بالماء

محيط الوسط / 

 محيط الحوض

مؤشر كتلة 

 الجسم

ية 
حرك

ة ال
راع
 الب
بار
اخت

 

ياب 13.5الجري   **0.96 **0.92 **0.93 **0.97 م ذهاب وا 

على عارضة الوقوف على القدم المفضلة 
 ث( 01التوازن )

-0.94** -0.95** -0.91** -0.86** 

 **0.89- **0.82- **0.90- **0.93- الوثب ألعلى 
 **0.87- **0.91- **0.95- **0.95- الوثب العريض من الثبات 

 **0.86 **0.87 **0.91 **0.89 التحكم الحركي البصري )رسم الدوائر( 
لمفترروح وضرري العمررالت داخررل الصررندوا ا

 ث(15باليد المفضلة )
-0.87** -0.85** -0.92** -0.90** 

  0.138=  198ودرجات حرية  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 

( وجررود إرتبرراط عكسرري بررين اختبررارات البراعررة الحركيررة مثررل )الوقرروف علررى القرردم  12يوضر  جرردول ) 
وضري العمررالت  –الوثرب العررريض مرن الثبررات  –علررى الوثرب أل –ث  10المفصرلة علرى عارضررة التروازن لمرردة 

ث( وبرين قياسرات التكروين الجسرماني حيرث تراوحرت قريم معرامالت 15داخل الصرندوا المفتروح باليرد المفصرلة 
(   كمرا 0.05( وكانت القيم المحسروبة أكبرر مرن القميرة الجدوليرة )0.82:  0.95-اإلرتباط المحسوبة بين )

يراب  13.5ات البراعرة الحركيرة مثرل )الجرري وجد إرتباط طردي برين اختبرار  الرتحكم الحركري البصرري  –ذهراب وا 
 0.861)رسم الدوائر(  وبين قياسات التكوين الجسماني حيث تراوحت قريم معرامالت اإلرتبراط ا لمحسروبة برين 

  (.0.05( وكانت القيم المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية )0.97: 
                       

 
 



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــ
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 ( 13جدول )
  200ن =       العالقة اإلرتباطية بين البراعة الحركية والدافعية نحو التعلم لطفل الروضة 

 التكوين الجسماني          

 البراعة الحركية 

السعي نحو 

 التفوق والنجاح 

أداء األعمال 

 بسرعة وإتقان 

الثقة  المثابرة 

بالنفس 

والقدرة 

 على األداء 

فآت المكا

المالية 

 والمعنوية 

المجموع 

الكلي 

 للمقياس 

ية 
حرك

ة ال
راع
 الب
بار
اخت

 

ياب 13.5الجري   **0.96 **0.91 **0.94 **0.90 **0.94 - **0.91 - م ذهاب وا 

الوقوف علرى القردم المفضرلة علرى 
 ث( 01عارضة التوازن )

0.85** - 0.90** 0.87** 0.88** 0.85** 0.95** 

 **0.90 **0.80 **0.83 **0.77 **0.83 - **0.75 الوثب ألعلى 
 **0.97 **0.88 **0.89 **0.88 **0.92 - **0.86 الوثب العريض من الثبات 

الررررتحكم الحركررررري البصررررري )رسرررررم 
 الدوائر( 

- 0.77** - 0.86** 0.79** 0.91** 0.90** 0.90** 

وضرررري العمررررالت داخررررل الصررررندوا 
 ث(15المفتوح باليد المفضلة )

0.77** - 0.82** 0.80** 0.92** 0.90** 0.90** 

  0.138=  198ودرجات حركية 0.05لية عند مستوى معنوية قيمة )ر( الجدو 
( وجررود إرتبرراط طررردي بررين اختبررارات البراعررة الحركيررة مثررل الوقرروف علررى القرردم  13يوضرر  جرردول ) 

وضرري العمررالت  –ثبررات الوثررب لعررريض مررن ال –الوثررب ألعلررى  –ث  10المفضررلة علررى عارضررة الترروازن لمرردة 
ث( وبين محاور مقياس الدافعية نحو التعلم والمجموع الكلى للمقيراس حيرث 15اخل الصندوا باليد المفضلة د

( وكانررت القرريم المحسرروبة أكبررر مررن القيمررة 0.97:  0.75تراوحررت قرريم معررامالت االرتبرراط المحسرروبة بررين )
كسرى بررين اختبرارات البراعررة الحركيرة مثررل )الجررري (  كمرا وجررد ارتبرراط ع0.05الجدوليرة عنررد مسرتوى معنويررة )

يرراب  الررتحكم الحركرري البصررري )رسررم الرردوائر13.5   وبررين محرراور مقيرراس الدافعيررة نحررو الررتعلم 9م ذهرراب وا 
( وكانرت القريم 0.77-:  0.94والمجموع الكلي للمقياس حيث تراوحت قيم معامالت االرتبراط المحسروبة برين )

 (. 0.05جدولية عند مستوى معنوية )المحسوبة أكبر من القيمة ال
 ( 14جدول )

  200ن =     العالقة اإلرتباطية بين التكوين الجسماني والدافعية نحو التعلم لطفل الروضة     
 التكوين الجسماني          

 مقياس الدافعية نحو التعلم 

كتلة الجسم  قيمة الدهون

الخالية من 

 الدهون بالماء

محيط الوسط / 

 لحوضمحيط ا

مؤشر كتلة 

 الجسم

ية 
حرك

ة ال
راع
 الب
بار
اخت

 

 **0.90 0.80 **0.92 **0.88 السعى نحو التفوا والنجاح 

تقان   **0.88 **0.84 **0.95 **0.90 أداء األعمال بسرعة وا 

 **0.84 **0.78 **0.91 **0.86 المثابرة 
 **0.92 **0.88 **0.94 **0.91 الثقة بالنفس والقدرة على األداء

 **0.85 **0.81 **0.91 **0.88 المكافآت المالية والمعنوية 
 **0.89 **0.91 **0.96 **0.88 المجموع الكلي للمقياس 

  0.138=  198ودرجات حرية  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 



 ( 2019مايو ثالثون ) عدد وال ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 ( وجرررود عالقرررة إرتباطيرررة عكسرررية برررين قياسرررات التكررروين الجسرررماني ومقيررراس 14يوضررر  جررردول )  
( وكانرت غالبيرة 0.78-:  0.96-الدافعية نحرو الرتعلم حيرث تراوحرت قريم معرامالت اإلرتبراط المحسروبة برين )

قرريم )ر( المحسرروبة أكبررر مررن قرريم )ر( الجدوليررة  ممررا يرردل علررى وجررود إرتبرراط عكسرري بررين التكرروين الجسررماني 
 ومقياس الدافعية نحو التعلم لطفل الروضة. 

 مناقشة النتائل : 
ول : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البراعة الحركية والتكوين الجسماني لطفل الفرض األ 
 الروضة. 
ت م ــما  اقــه إ تام نــه  ملــنه اــنر بتتاــم ب  برا ب ــه برة منــه 12نتضــب لــر  ــام     

برمثب برع ن   –برمثب   ام  –س 10 برمقم   ام بر اا برل ضاه  ام  م ضه برتمب ر رلاة 
ست مانر قنملم  برتممنر 15ض  برعلا  ابت  برصمام  برل تمح امرنا برل ضاه م  –لر برثام  

ت ممممـ  بر ـنا 0.82-:  0.95-بر للممي ةنس ت بمة  قنا لعملا  بس تاـم  برلةلـماه اـنر  
ت، ملـــم م ـــا ب تاـــم   ـــ اي اـــنر بتتاـــم ب  برا ب ـــه 0.05برلةلـــماه اماـــ  لـــر بر نلـــه بر امرنـــه  

نماـمح  13.5برة منه لث   بر  ي    لـا برـامبد ت ماـنر قنملـم   براصـ ل يمـ  برةبرـتةما  –كئماـمح مبال
ت ممممـ  0.97:  0.86برتممنر بر للممي ةنس ت بمةـ  قـنا لعـملا  بس تاـم  برلةلـماه اـنر  

ت، مت  ـــ  برامةثـــه كرـــ  0.05نـــه  مـــا للـــتمل لعممنـــه  مربر ـــنا برلةلـــماه اماـــ  لـــر بر نلـــه بر ا
ام  مان  اي إقام  بر     ام للم له برمام  برة مي مبرا ب ه اـم  برتممنر بر للممي را    ره

ب ابء، ةنس تاعب ملاه برـائمر ام  مانـ  اـم اابء بر  ـ  ممالـم  با  ملـاه برـائمر قاـ  ا ب ـه 
ت ةنـس امـا امـه نم ـا إ تاـم   ملـي 48:  2003ي ةلممنر  صاةبر    برة منه مئكب لم اماه 

مقه براامنه را  ا، العمم م ـما ائـمر ار ل طـما بر ـ ا قـا قـ ، مار انر ملاه برائمر ام ر لا مبران
ــه لــر ا علــه اصــاة  ت ــم  ملنــه برماــم  برلاــكم ، ملــم ار إ ت ــمع ملــاه برــائمر  ملــاه لــم نأما
امر لــا نعتاــ  لؤاــ بح ت نــ بح، ةنــس نعاــ  كرــ   ــر م ــ  قــا ة بر ــ ا براامنــه مقاــه م مءتــه اــم اابء 

تمباــ  لــ  متــمدح ئــكب بر ــ  ، مئــكب لــم امــاه انضــمح   اــه لــاله برماــم  اصــم ة  نــاة مئــكب لــم ن
ت ار برللم له بر نمضـنه تتـأث  ات منـب بر لـا لـاانمح ام إن ماـمح، ةنـس تـؤث  ملـاه 384:  2004 

مل رنمقـــه بر  ـــ   ملـــه ماـــم صـــةته لـــتبرـــائمر ام بمت مضـــطم مبرعضـــا  مبرعظـــما اـــم مم نـــه مل
ت ار تةانـا تمـمنر بر لـا مت ـان  5: 2005نـم ب لةلـا  تمصه، ملم ات   انضمح ل  متمدح ا بلـه 

ملب لممممته اعضطم إرم اع  برتم لـر تارطـم نلمـر برةصـم   اـم برانممـم  برة ن نـه برلعاـ ة 
متمدح ئكب بر     انضم  ر برصةه، مبرتم  ر   ن طم نلت ن  تةلنر للتمل ب ابء، ملم تت  

 ي مماطــــمر نــــت، برMulzimog  2016لــــمج ت لا ن2015لــــ  متــــمدح ا بلــــه للــــم ا برعانــــممي  
Eler, Nabahat  2018 مم   اقه اـنر برا ب ـه برة منـه ملؤاـ  متاـه بر لـا ةنـس ار ئت اأر



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
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برلطم ب  براقن ه مبرمان ة  اقه نتممل  بر لا مقمته مت ه ة مته، مبرتم تؤمـا  اـم م ـما ب تاـم  
  للممي قنا براةس.   اي انر بتتام ب  برا ب ه برة منه مقنملم  برتممنر بر

الفررض الثرراني : توجررد عالقرة ذات داللررة إحصررائية برين البراعررة الحركيررة والدافعيرة نحررو الررتعلم 
 لطفل الروضة. 

ام  ت م ما إ تام    اي انر بتتام ب  برا ب ه برة منه  برمقم  13نتضب لر  ام    
 –ب برعـ ن  لـر برثاـم  برمث –برمثب   ام  -س 10بر اا برل ضاه  ام  م ضه برتمب ر رلاة 

ست ماــنر لةــمم  ل نــمإ براباعنــه مةــم برــتعاا 15مضــ  برعلــا  ابتــ  برصــمام  امرنــا برل ضــاه 
ت 0.97:  0.75مبرل لــمع برماــم رال نــمإ ةنــس ت بمةــ  قــنا لعــملا  بس تاــم  برلةلــماه اــنر  

م نم ـا إ تاـم  ت، ملـ0.05مممم  بر نا برلةلماه اماـ  لـر بر نلـه بر امرنـه  مـا للـتمل لعممنـه  
نمب 13.5 ملي انر بتتام ب  برا ب ه برة منه لث   بر  ي  برـتةما براصـ ي   لـا  –ا كئمب مبال

برــامبد ت ماــنر لةــمم  ل نــمإ براباعنــه مةــم برـــتعاا مبرل لــمع برماــي رال نــمإ ةنــس ت بمةــ  قـــنا 
بر نلــه  ت، ممممــ  بر ــنا برلةلــماه اماــ  لــر0.77-:  0.94-لعــملا  بس تاــم  برلةلــماه اــنر  

ت، مت  ــ  برامةثــه كرــ  إرــم ار ث ــه بر  ــ  ام لــه ملثما تــه 0.05بر ارمنــه  مــا للــتمل لعممنــه  
م  نلتـه  اــم برت ـم  مبرم ــمح مئــي ل ملـم  اباعنتــه مةـم برــتعاا اال إرــم ب ت ـمع للــتمل برا ب ــه 

ت ممــه رــ ابء مئــكب لــم نت ــ  لــ  متــمدح ئــكب بر ــ   ةنــس نم ــا إ تاــم   ــ   اي اــنر برة منــه رانــه مبال
 تـبل نمإ براباعنه مةـم برـتعاا مبتتاـم ب  برا ب ـه برة منـه مئـكب لـم نؤمـاه الـنر برتـمري مبلـمله  ب

ت ـمر 371:  2007  ت لر ار اما ه برا ب ه برة منه تطنئ بر    متعاه إ ابابح ت امنمح سملمب مبال
لــر بر ــنا برم لــنه  برلطــم ب  برة منــه برتمصــه ام ماــ ه بر نمضــنه برلتتا ــه، امسضــماه إرــم برعانــا

مب  تلم نه ممرث ه امرم إ مبر نماة مانضمح تملاطا برلتعه مبرتةال، ملم نتانر انضمح ل  اةلا  اا 
  ت لر ار لعظـا برـتعاا نةـاس اـم ل ةاـه بر  مرـه برلامـ ة  ر بر  ـ  ن نـا240:  2014برةمنا  

ن مانــه، مئــكب لــم نتاــنر ر نــتعاا، مئــكب لــم ن عــ  برــتعاا اــم ئــكه برل ةاــه برعل نــه  لانــه ل ا انــه مبال
ت، اةلـا ااـم  نـا 2017ت، اـماي لـلممي  Fatih Koca  2016متمدح ا بله م  لر امتب مممـم 

ت اأئلنــه تة نــ  بر  ــ  راــتعاا مبرم ــمءة ب ممانلنــه مب  تلم نــه، ملــم ار برــا ا مبرتاــ ن  2018 
ملم امــا  متــمدح ا بلــه ه بئلنــه مانــ ة اــم  عــ  بر  ــ  لاــاع،برــكل ن ــاا را  ــ  اــم ئــكب برلــر رــ

برا ب ــه  اقــه إن مانــه اــنر ت إر ئمــم  Genevieve Cadoretad  2018 نمن نــ  ممام تنــا
،امرا ب ـه برة منـه رطـم تـأثن  إن ـمام  اـم برتةصـن  برا بلـم ،ملـم امـا  برة منه مبراباعنه راـتعاا 

    بر مضه.  ام ائلنه برام  بركل ت ما اه برلطم ب  برة منه ام برتةصن  برا بلم ر  
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تتام ب  برا ب ه برة منه     اأر ئمم  ب تام   ملي انر إبرملم تان  انضمح متمدح ئكب  
ات مبرــتةما براصــ ي   لــا برــامبد ت ماــنر لةــمم  ل نــمإ براباعنــه مةــم برــتعاا 13.5اــم بر ــ ي  

ه اـار مت    برامةثه كرـ  اـأر بر  ـ   مـالم نصـ  إرـم ا  ـه برا ب ـمتمصه ام اعا برث ه امرم إ 
 .  ام بآلرنه اا نةتمج ةما  ام ا ا ملم ت ابا رانه رث ه امرم إب ابء نعتلا 

الفرض الثالث : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التكوين الجسماني والدافعيرة نحرو الرتعلم 
 لطف الروضة : 

ت م ـما  اقـه ب تام نــه  ملـنه اـنر قنملــم   برتمـمنر بر لــلممي 14نتضـب لـر  ــام    
:  0.96-ل نـــمإ براباعنـــه مةـــم برـــتعاا ةنـــس ت بمةـــ  قـــنا لعـــملا  بس تاـــم  برلةلـــماه اـــنر  م 

 ت برلةلماه اما  لر قنا   ت  بر امرنه، للم نا   ام م ما إ تام   ت مممم  غمرانه قنا 0.78
 ملـي اـنر برتمـمنر بر لـلممي مل نـمإ براباعنـه مةـم برـتعاا ر  ـ  بر مضـه. مت  ـ  برامةثـه كرـ  

 تـه ام لـه ه مقاـ  ة متـه للـم نـؤاي إرـم ا ـا ثمالم  با  برمتاه برائمنـه ا لـا بر  ـ   با م مـاأمه 
م مري امـم لـ   اابءه ر  لم  برلما  اطم مامرتـمري ت ـ  اباعنتـه إرـم برتعاـنا، مئـكب لـم ااـم  إرنـه ان

ت مبرــكل امــا  اــم ار بمتلـمب بر  ــ  برث ــه اــمرم إ اــم اابء Marouli Anna  2016مختـ مر 
رلطــم ب  برة منـــه براقن ـــه مبرمانــ ة نلـــم ا  اـــم برمصــم   ابء  ـــمري اـــم برا ب ــه برة منـــه، ملـــم ب

 تلم ائا  ام تةلر صةته برة منه مبرم لنه. 
ت اأمــــه نم ــــا ب تاــــم   ملــــي اــــنر ملــــاه برــــائمر 48:  2003ملــــم امــــا صــــاةي ةلــــممنر       

ر ق  ل طما بر  ا مضع   م مءته ام امر لا، مبرل طما بركل ناكره بر  ا امالم  با  ملاه برائم 
ت اأر براباعنه تعا ملناه رت م  برتعانا م ا  م مءة 2005اابء برمام ، ملم نان  ا ن   امته  

بر  ــ  متةلــنر لطم بتــه مت من ئــم، ملــم تت ــ  متــمدح بر ــ   لــر ا بلــه مــ  لــر للــم ا برعانــممي 
  Eler, Nebahat  مماطـمر إرنـ Kakebeke, et al.,  (2017)ت، مممنانـ  مختـ مر 2015 

ت اــأر ئمــم   اقــه إ تام نــه اــنر لؤاــ  متاــه  لــا بر  ــ  2019، لــن  اممام مختــ مر  (2018)
 مانر اابده، مالم  با  ملاه برائمر ا لله ق  اابده. 

 االستنتاجات : 
 لر تا  ت لن  برمتمدح ملممقاتطم تمصا  برامةثه إرم ب لتمتم م  بآلتنه :  

    ملي اب  إةصمدنمح انر : ئمم  ب تام -1
 –س 10بتتاــم ب  برا ب ــه برة منــه  برمقــم   اــم برــاقا برلتصــاه  اــم  م ضــه برتــمب ر رلــاة  -

ست مقنملـم  برتمـمنر بر لـلممي ت بمةـ  اــنر 15مضـ  برعلـا  ابتـ  برصـمام  امرنـا برلتصـاه 
 ت. 0.82-:  0.95- 



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
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نـــم13.5بتتاـــم ب  برا ب ـــه برة منـــه  بر ـــ ي  - برـــتةما براصـــ ي   لـــا برـــامبد ت،  –ب ا كئـــمب مبال
 ت 0.77:  0.94-ملةمم  ل نمإ براباعنه مةم برتعاا ت بمة  انر  

 ت. 0.78:  0.96-قنمإ برتممنر بر للممي ملةمم  ل نمإ براباعنه مةم برتعانا ت بمة  انر   -
 ئمم  إ تام    اي اب  إةصمدنمح انر : -2
ـــه  بر ـــ ي  - ـــم ب  برا ب ـــه برة من ـــمب 13.5بتتا ن ـــتةما براصـــ ي   لـــا برـــامبد ت  –ا كئـــمب مبال بر

 ت. 0.97:  0.86مقنملم  برتممنر بر للممي ت بمة  انر  
مض   –س 10بتتام  برا ب ه برة منه  برمقم   ام بر اا برلتصاه  ام  م ضه برتمب ر رلاة  -

ةـ  اـنر ست ملةمم  ل نـمإ براباعنـه مةـم برـتعاا ت بم 15برعلا  ابت  برصمام  امرنا برلتصاه 
 ت. 0.97:  0.75 

 التوصيات : 
 تمصي برامةثه للم نام :  نطمام ضمء ب لتمتم م  برتم تا برتمص  إر 
رة مـــي رلـــم رـــه لـــر تـــأثن  إن ـــماي ماعـــم  اـــم تملنـــه ب ب ئتلـــما اللم لـــه بر  ـــ  راماـــم  -1

  ممص  برا ب ه برة منه. 
  . تا نب برلعالم   ام من نه تملنه  ممص  برا ب ه برة منه را   -2

 ب ئتلما امرتممنر بر للممي را    رلم رطكه برل ةاه لر تصمصنه ام برملم.  -3

 برعل   ام قنمإ برتممنر بر للممي را    اام  ام ي م  لمه.  -4

ب ئتلــما ات ــمن  برتمــمنر بر لــلممي را  ــ  لــر تــا  برغــكبء برلتــمب ر مللم لــه برماــم   -5
 ر لا. مي راةا لر  نماة ملاه برائمر امبرة  

  انده لمملاه ام بر مضه رللم ه بر     اـم بمتلـمب متملنـه براباعنـه مةـم برـتعاا تمان -6
 رانه. 

إ ــــ بء ا بلــــه للمثاــــه  اــــم ب   ــــم  م ا ــــه التغنــــ ب  اتــــ ل  م لــــنه ام تةصــــنانه ام  -7
 ب تلم نهت. 
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 -:المراجي
 مــ  ، اب  برفسرريولوجيا اللياقررة البدنيررةت : 2003ااــم برعــا  اــا بر تــمح، اةلــا مصــ  برــانر   -1

 برع اي، بر مئ ة. 
ثررارة الدافعيررة للررتعلم إأثررر البيئررة المدرسررية واألنشررطة علررى ت : 2018اةلــا لاــ م  اام نــا   -2

ت، مانـه برت انـه،  ملعـه 2 ـاا   ت،349ل ـم   ، ل اـا  ، ل اـه اةـمس م والمشاركة الصرفية
 النم . 

ميكيرة تحسرين تأثير بعض أنشطة البراعة الحركيرة علرى دينات : 2017بةلا لةلا امن ه   -3
، ل اــه ت ان ــم   اــما بر نمضــه،  ــاا بعررض المهررارات الحركيررة االساسررية لمبترردئي الجمبرراز

 ت، مانه برت انه بر نمضنه،  ملعه النم . 91لم إ  
ترررأثير برنرررامل البراعرررة الحركيرررة علرررى المهرررارات الحركيرررة ت : 2012اةلـــا لةلـــا  اـــا ب    -4

، ل اـه  اـما مامـمر ة ألطفرال مرا قبرل المدرسرةاألساسية ومستوى الكفراءة اإلدراكيرة الحركير
 ت، بر مئ ة. 41ل اا  

، اب  بر مـ  برع اـي، علم نفس الرياضة  المفاهيم والتطبيقراتت : 2007المله ممل   بتـب   -5
 بر مئ ة. 

 ، اب  بر م  برع اي، بر مئ ة.تطوير حركة اإلنسانت : 1986برلنا  اا برل صما   -6
ن إسررتراتيجيات الررتعلم والدافعيررة للتعلرريم وأثرهمررا علررى العالقررة برريت : 2008خلــم  نملــ    -7

،  لـــمره لم لـــتن ، مانـــه برعاـــما ب لملـــنه مب  تلم نـــه،  ملعـــه بر  بدـــ  التحصررريل الدراسررري
biblio.univ.alger.dz 

اب  بر مـ    : دائررة معرارف الرياضرة وعلروم التربيرة البدنيرةت 2004النر برتـمري مختـ مر   -8
 برع اي، بر مئ ة. 

، اب  : نظريرات وبررامل التربيرة الحركيرة للطفرالت 2007برتمري، المله ممل   بتـب  النر  -9
 بر م  برع اي، بر مئ ة. 

ي ، إةنـمء برتـ بس بسلـال: التربية الحركية لطفرل الروضرةت 2009إما بح إا بئنا برلا اي   -10
  راما  مبرتم ن ، لمه، برلعمانه.

، اب  برلمـــمئح راماـــ  يجيات تعلرررم حديثرررةاللعرررب إسرررتراتت : 2010إنلـــمر برعاـــمإ برت ـــم    -11
 مبرتم ن ،  لمر. 



 البراعة الحركية والتكوين الجسماني وعالقتهما بالدافعية نحو التعلم لطفل الروضة    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــ
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، لؤلله  ناه علم النفس المدرسيت : 2014إنطمب  نلم برلص ل،  م    اا بر ؤم    -12
 راما  مبرتم ن ، بر مئ ة. 

القياسرررات المعمليرررة الحديثرررة : بدنيرررة  فسررريولوجية  ت : 2016إنطـــمب لةلـــا  لـــما برـــانر   -13
ه  ـــــمرا بر نمضـــــه راماـــــ  ماب  برماـــــمء رـــــامنم بر ام ـــــه، للـــــؤ ل  قواميرررررة  تكررررروين جسرررررماني

 بسلمما نه. 
فاعليرة التردريب علرى اسرتراتيجيات الرتعلم ت : 2017ةلـمم  م نـم برم ـم ، الـ  لةلـا  بنـا   -14

المنظم ذاتيًا فى تحسرين الدافعيرة االكاديميرة الذاتيرة واالتجاهرات نحرو المدرسرة لردى عينرة 
ت،  اا 18اا  ، مانه برعاما برت امنه مبرم لنه، ل حصيلمن التالميذ الموهوبين منخفضي الت

 لعه م   برانخ. ت، مانه برت انه،  م3 
، لؤللــه  ناـــه راماــ  مبرتم نـــ ، علرررم الرررنفس العرررام رؤيرررة معاصررررةت : 2005ةلــنر امنــا   -15

 . بر مئ ة
: دافعيررررة اإلنسرررران بررررين النظريررررات المبكرررررة اإلتجاهررررات  ت2004ةلــــاي  اــــم بر  لــــممي   -16

 اب  بر م  برع اي، بر مئ ة.  ،المعاصرة
ة دراسررة العالقررة بررين البراعررة الحركيررة ومؤشررر كتلررت : 2015لــم ا اــر ممصــ  برعانــممي   -17

، ل اه الـنم  رعاـما مامـمر برت انـه بر نمضـنه، واتنس 8 : 6الجسم لالطفال السعوديين من 
 ت، مانه برت انه بر نمضنه،  ملعه النم . 3ت،   ء  41برعاا  

ترأثير تمرينرات البراعرة الحركيرة علرى مسرتوى أداء ت : 2018نلي  اا  اه  لعنا لةلا غم -18
، برل اـــه برعالنـــه رعاـــما مامـــمر ( سرررنوات10الجملرررة اإلجباريرررة لالعبررري التراميرررولين تحرررت )

 ت، مانه برت انه بر نمضنه راامم ،  ملعه ةامبر. 51بر نمضه، ل اا  
، اب ب سراني مرن الطفولرة إلرى الرشردسيكولوجية التطرور اإلنت : 2004ا ن  ااح  اممه   -19

 رللن  راما  مبرتم ن  مبر ام ه،  لمر. 
 ، اب  مبد  راما  مبرتم ن ،  لمر. مبادئ الصحة النفسية:  20059صمرب ةلنر برابئ ي   -20
، أبجررديات علرروم الحركررة "الررتعلم والررتحكم الحركرريت : 2014 اةــه ةلــما برــانر مختــ مر   -21

 ل م  برمتمب برةانس، بر مئ ة  
برنامل قائم على التعلم المقلوب لتنميرة مكونرات ت : 2017 اا برممص  لةلا  اا برةلنا   -22

، ل اـه البيئة الرياضية والدافعية نحو التعلم لدى الطالبرات المعلمرات بشرب  ريراض األطفرال
 ت، بر لعنه برلص نه رت امنم  بر نمضنم . 8ت،  اا  20ت امنم  بر نمضنم ، ل اا  
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  فرررروا تركيرررب الجسرررم وعناصرررر اللياقرررة البدنيرررة المرتبطرررةت : 2004  اـــه  اـــم لـــاله   -23
ت، 20، ل اه اةمس مل م  ، ل اـا  مميز والمرحلة العمريةبالصحة تبعًا للنمط الجسمي ال

 ت، مانه برت انه بر نمضنه راامم ،  ملعه ةامبر. 3 اا  
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