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األساسية لمرحمة ما قبل  تأثير إستخدام القصص الحركية عمي تنمية الميارات
 المدرسة بمحافظة كفر الشيخ

 

 51 بحث رقم

 : البحثمقدمة 
تعتبررقضيةررلطضولة ولررطضوتالطررل ضو ة ررالض ررنضوللةررالاضولترراضتالرراضولت ا رراضوو ررعاضبررلنضول   ررقلنض

امضول جت ر ضب  رتولات ضكلركضمنض ق ارطضوولتقبوللنضعااضوختالفضتخصصاتهمضضفهيضيةرلطضتيلرقضولت ر
ولة ولطض نضألمض قو لض لاةضو ال انض،ضلتأيلقلاضوللوىضوولع لقضعااض قو لضو ال انضفل اضبعدض  اضأنض
ولة ولطضليضصراالعطضول  رتلبلضووكوض رانضوللرومضال رنضفريضومل لرطضولياليرطضفرأنض رنضووجبالراضأنضالعردضوبالالالراض

ضض(13:ضض3تت تحضفيضظلضول تغلقوتضول ت اقعطض.)ضل ووج ضول تغلقوتضضولتاضبدأتض عال ها

أنض ق اررطضقلرراطضو ة ررالضتعتبررقض ررنض قو ررلضولال رروضول ق رريضضم(2003فريػػدة عثمػػان وتطررلقض
ولها رطضلاة ررلض لررثضأالهراضو  ررابضولرركىضلبالرراضعالرطضج لرر ض ق رراتضولة ررلضول  رتلباطضلرركوضلةاررقضعالهرراض

ل ضأنضللرررومضبالعدلررردض رررنضول ق ررراتض ق ارررطضول ق ررراتضو  ا رررلطضوتصرررفضأنضة رررلضلررركةضول ق ارررطضل رررتة
و  ا رررلطضفررريض ختارررفضوطررر الهاضووالووعهررراضوعاررراضول تخصصرررونضفررريضلرررك ضول ق ارررطضأتضلتل رررووضلاة رررلض
ول ررقلضلاتعررقفضعارراضلرركةضول ق رراتضوفه هرراضوأدولهرراضوأنضدوقض  رروضولت ا الرراضلرروضت  ررلنضولة ررلض ررنض

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض(ض60:ض7وتلانضأ بقض ج وعطض نضول ق اتضوو ت ابهاضو  ت ابضولجلدضول المض)

أنضو لت امضبتالطلطضولة لضوقعالطضلعتبقضولت ا اضبال  تلبلضضم( 2003جمال الينيدي   ولقىض
 نضة لضوللومضلروضقجرلضول  رتلبلضوفراض ق ارطضولة ولرطضت رددضول عرالمضولقلل رلطضلطخصرلطضول رقدضبلردقض

وأال راةض راو  ضفريضول  رتلبلض،ضولركوض اضلوفقضل ض نضخبقوتضوبلردقض راضتت رونضيل رطضووتجالاتر ضو لولرطض
 رراضدعرريضول هت ررلنضبالة ولررطضولرراضوجررقولضدقو رراتضطررا اطضلوويرر ضتقبلررطضو ة ررالضوت دلرردضووجبرراتضول برراقض

ض(ض11:ضض4)0ال وضتالطلتهمضوتع لقضول همضب عالمضلكةضول ق اطضو ل لطضقعالطضو ة الضوتوجلهمض
ض
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إنضضوللصررلضول ق لررطضضباعتباقلرراضظررالقةضض(م 2012أمجػػد مسػػمم ميػػدو وأخػػرون   ولررك قض
 ولطضول  ت دةض نضولبللرطضوولتريضتت لرعضبعردةض  لرعوتضجعاتهراضت ترلض  االرطض ه رطضفريضأ ا لطضليلافطضولة

ضضض0ويتالاضول اليضلخد طضولع الطضولتقبولطضوولتعال لطضوخاصطضلة لضولقوةطضوو  اب ضولعادوتضولعلالطض
ض(ض5:ضض2)

أنض ق اطضولة ولطضول ب قةضألةراض رنضول ترقوتضول ا ر طضض(م 2000 سيير كامل أحمد  وتطلقض
ولتريضتت رونضخاللهرراضول  راللمضو  ا ررلطضلاة رلض،ضفل ررونضولة رلضلال  ررطض عج راضلغولرراضوبال راضلا عاو رراتض

ض(5-4:ضض6ل  ال ضتةولق ضلو ًاضبعدضلومض.ض)ض

 مشكمة البحث: 
ضأدولضةرعفض  تخصصرلنضفراض جرالضةرققضولتردقلبضو ال ظرتهمضبػاحثونالضع رلضخاللضو ن
ضعنضولقلاةلطضولتقبلطض صلضفيضلهمضولتدقلبضلتمضث لضول دق طضيبلض اضمة الضو  ا لطضول هاقوت
ضو جهعةضبعطضعااضولالطاةضباييضل عوولطضلتق ووضيمضولت قلالاتضبعطضعااضلطت لضالطاةضبقالا جضةقلق

ضول ق لرررطضول هررراقوتضوعررردمضولتق لرررعضعاررريضتال لرررطضولتوجلررر ضدونضبال دق رررطضول وجرررودةضوو لعرررابضوو دووت
ضدفر ض راضولركوضولقلاةرلطضو الطرةطض عظرمضفريضو  ا رلطضهراقوتول ضلتال لرطضو رابضتعتبرقضوولتريضو  ا لط
ضلتال لرطضول ق لرطضوللصرلضعاراضأجقلرتضدقو رطضأيضوجرودضعردمضتال رظض لرثضدقو رتهاضإلجرقولضولبا يون
ضولب ثضجقولض ضأل لطضلعةاض اضولكوضولع قلطضول ق اطضلهك ضو  ا لطضول هاقوت

ل لرراةضبالال رربطضمة ررالض رراضيبررلضأنضول ق ررطضلرريض ق ررعضوضم(2015محمػػود عبػػد العمػػيم  لطررلقض
ضضتهكلبضيدقوتهمضول ق لطضو  ا لط.ول دق طضوبالتاليضل والونضفيض اجطضولاضتال لطضوض

ض(ضض22ض-ض21:ضض10)
نض ق اررطض رراضيبررلضول دق ررطضأض(م 2005العزيػػز , عاصػػم صػػابر   ليمػػع عبػػد ولررك قض رراًلض ررنض

والطضلال رروضوتةرروقضولة ررلض ررنضخرراللض(ضتعتبررقضلرريضولبللررطضولتقبولررطضول أ ولررطضوولتعال لررطضول ةرر )ولقوةررط
ض(ضضضض13:ضض8ول ق طض)

أنضوللصرررطضول ق لرررطضإ ررردىضأ ررراللبضولعرررقطضضم( 2002أبػػػو النجػػػا أحمػػػد عزالػػػدين   ولرررك قض
وللصصرريضلفة ررالض،ضوول لصررودضبهرراضأالهرراضالطرراةض ق رريضللرردمضلفة ررالضبأ رراوبضلعت رردضعارراضوإليرراقةض

ض(ض2:ضض1وولتطولقضوولتخللض،ضو بضولتلالدضوت يللضوم دوثض.ض)
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 ؼ البحث :اىدأ
ضإليضت للقضوملدوفضولتاللط:ضلهدفضلكوضولب ث

وة ض ج وعطضيصلض ق لطضمة الض اضيبلضول دق طضلهدفضولتعرقفضعاراضترأيلقضوللصرلض .1
 ض0ول ق لطضعااضتال لطضول هاقوتضو  ا لطضمة الض اضيبلضول دق طض

 وةررواضولب ررثضلرردىضضتررأيلقضولبقالررا جضول لتررقحضعارراضتال لررطضول هرراقوتضوم ا ررلطولتعررقفضعارراض .2
ضضأة الض اضيبلضول دق طض.

 فروض البحث : 
توجرردضفرررقوقضضدولرررطضو صررراللاضبرررلنض تو ررةيضولللا ررراتضضوللبالرررطضوولبعدلرررطضلا هررراقوتضو  ا رررلطضض .1

ضلا ج وعطضولةابةطض
توجرردضفرررقوقضضدولرررطضو صررراللاضبرررلنض تو ررةيضولللا ررراتضضوللبالرررطضوولبعدلرررطضلا هررراقوتضو  ا رررلطضض .2

ضلا ج وعطضولتجقلبلطضض
توجدضفقوقضدولطضو صاللاضبلنض تو ةيضولللا اتضولبعدلرطضلا ج روعتلنضولةرابةطضوولتجقلبلرطض .3

ضلصالحضضولللابضولبعديضلا ج وعطضولتجقلبلطضضضضض

 مصطمحات البحث :  
ضالقصص الحركية  -

م(ضوللصررررلضول ق لررررطضلرررريضو رررردةضيصصررررلطض ت ا اررررطض ررررنض1998وتطررررلقض الررررالضوبرررروضول  ررررنض)
الطضوولب ررلةطضواالبرراضتأخرركض ررنض صررادقضلعقفهرراضو ة ررالض ررنضخرراللضولت قلالرراتضوول ق رراتضالررقضولتطرر ل

 (25:11ولبللطض)

 الدراسات السابقة :
ض -1 ضول ق لطضضعالوونبض(9م(  6002محروس محمود محروس  دقو ط ضلالصط ضتأيلقضبقالا ج :

لدفتضألدوفضولب ثض:ض،ضضعااضت للقضبعطضأاقوطضولتقبلطضول ق لطضلدىضة لضولقوةطض"
ضت ضدقو ط ضإلا ضبعطضأاقوطضولتقبلطضولدقو ط ضت للق ضعاا ضوللصلضول ق لط ضو تخدوم أيلق

لتجقلبيض،ضعلالطضوو تخد تضولبا يطضول الهجضو:ض الهجضولب ثض،ضول ق لطضلدىضة لضولقوةطض
ضولب ثض ضض: ض ن ض  والط ض ن ضتقوو تضض45عااضعلالط ضوليااللط ضول الط ضأة ال ض ن ضوة اط ة ل

تضولالتالجضإلاضأنضبقالا جضوللصلضولبا ثضوأطاقض:ضولب ثض،ضالتالجضض الووت6:5أع اقلمضبلنضض



 
4 

ول ق لطض انضل ضتأيلقضفيضتال لطضول هاقوتضوضول عاقفضوول  اللمضوول عاو اتضلدىضومة ال،ض
ضو  ض ضبلالهم ضفل ا ضومة ال ضبلن ضوولت اؤل ضوو  ت  اق ضلا دلث ضول الظ ط ضول قصط ضإتا ط ن وو 

  عا تهمضأ  بهمضيلطضوطجاعطضوو تقومض تبادلضو بضووالت الضلقوةتهم

ضدقو -2 ضعالوونبض(1م(  6003  سيا محمد فكري ط ضبقالا جلن: ضووملعابضضتأيلق ضول ق لط لالصط
ض" ضومة ال ضووالتبا  ضولتعبلقلط ضوللدقة ضعاا ضضولصغلقة ض، ض: ضولب ث ضإلاضألدوف ضولدقو ط لدفت

تص لمضبقالا جلنض لتق لنضلالصطضول ق لطضووملعابضولصغلقة،ضوولتعقفضعااض دىضتأيلقلمض
ضب اضعااض دىضقف ض  توىضوللد ضولتعبلقلطضوخ طض  توىضوةةقوبضوللصوقضفيضو التبا  قة

ضووالدفاعلط ضوت قا ض  قة ضالطاة ض ن ضلط ا  ض، ضولب ث ض الهج ضول الهجض: ضولبا يط وو تخد ت
ض9:ض6ة لضوة اطضتقوو تضأع اقلمض نضض30علالطض  والطض نضض:ضولب ثضلتجقلبيض،ضعلالطضو

ضض الووت ضالتالج ضولب ثض، ضولبقالا جلن: ضأن ضإلا ضولالتالج ضول ق لطضضوأطاقت ضلالصط ول لتق لن
 ووملعابضولصغلقةضيدض اعدضومة الضعااضت  لنض  توىضوللدقةضولتعبلقلطضوو التبا ضلدلهم

ضعالوونب( Tara L , Kempen    12 تارا لي كمبن  (2009دراسة   -3 ضباللقولةض: وإلل ام
يقضوملعابضوول تابطض نضخاللضوملعابضولت يلالطضوإليقوللطضفيضقلاطضومة ال،ضبهدفضت دلدضأ

ضولت يلالطضوإليقوللطضعااضبعطضجووالبضولال وضوم ادل يضوموليضلفة الضفيض ق اطضولقوةطض"
لدفتضولدقو طضإلاضتص لمضبقالا جلنض لتق لنضلالصطضول ق لطضووملعابضألدوفضولب ثض:ض،ض

ولصغلقةضوولتعقفضعااض دىضتأيلقلمضعااض دىضقف ض  توىضوللدقةضولتعبلقلطضوخ طض  توىض
:ض الهجضولب ثض،ضبضوللصوقضفيضو التبا ضب اضلط ا ض نضالطاةض  قةضوت قاضووالدفاعلطوةةقو

ضول الهجضو ضولب ثضلتجقلبيض،ضعلالطضوو تخد تضولبا يط ة لضوة اطضض30علالطض  والطض نضض:
ض6تقوو تضأع اقلمض نض ضالتالجضض الووتض9: ضولب ثض، وأطاقتضولالتالجضإلاضأنضولبقالا جلنض:

لعابضولصغلقةضيدض اعدضومة الضعااضت  لنض  توىضوللدقةضول لتق لنضلالصطضول ق لطضووم
 .ضولتعبلقلطضوو التبا ضلدلهم

 طرؽ إجراء البحث :
ضضمنيج البحث

 أيقضول تغلقضول  تللضعااول الهجضولتجقلبيضل الا بت ضلةبلعطضولب ثضل عقفطضضون تخدمضولبا يإ
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وعترانضإ ردول اضتجقلبلرطضوومخرقىضبالتصر لمضولتجقلبريضكوض ج ضول تغلقضولتاب ض،ضويدضو تعانضولبا يون
ضةابةطض،ضوتمضإجقولوتضولللا اتضوللبالطضوولبعدلطضل اتاضول ج وعتانض.

 مجتمع البحث
ضولخاصررطضب  افظررطضوللو لررطضطقوةررطضومة ررالضب دق ررطضوإلبقولل لررضأة ررالل يررلض جت رر ضولب ررثض
ضم.2020-2019  قضولطلخضلاعامضولدقو يض

 عينة البحث
تا لرركًو نضولب ررثضول ارريضض48ةقللررطضولعطررووللطضوباغررتضعررددضولعلالررطضتررمضإختلرراقضعلالررطضولب ررثضبال

تا لركضلا ج وعرطضض24تا لركضلا ج وعرطضولةرابةطض،ضض24تا لركضوترمضتل رل همضعاريضضض150وولبالغضعددةض
ضولتجقلبلط

 وسائل و أدوات البحث:
ضولو اللضولتاللطض:ضويدضو تخدمضولبا يون

 القياسات التالية : أدوات لمداللة عمع معدالت النمو وقد تمثمت في - أ

 ولع قضولع الاض:ضبالقجواضإليضتاقلخضول لالدض"ميقبض الط"ض. .1

 "ضقولةولض:ضبوو ةطضو تخدومضجهاعضولق تا لتقض"ميقبض التل ت .2

 ولوعنض:ضبوو ةطضول لعونضولةبيض"ميقبض لاوضجقوم"ض.ض .3

 اإلختبارات المستخدمة فع البحث : - ب

 إختباقضولك الضإلجاللض   دضل قي .1

 اتضوم ا لطضلة لض اضيبلضول دق ط.ول ق إختباقضيلابض .2

ويدضوت قضولخبقولضعااضأ ضلتمضأخكضج ل ضول ق اتضوم ا لطضلاة لضبلضلتمضأخكض ق اتض علالرطض
 ولويب(ضولصفضول للابضةقللطضإجقولض لضوختباقض نضو ختباقوتض.ض-ولجقيض–لاة لضوللاض)ول طيض

 -المعامالت العممية لوسائل جمع البيانات : 
 رررنضخاررروضعلالرررطضولب رررثض رررنضعلررروبضولتوعلعررراتضالرررقضوإلعتدوللرررطضترررمض  رررابضول تو رررةضلاتأ ررردض

ول  ابيض،ضوإلال قوفضول علاقىض،ضولو لةض،ض عا لضوإللتوولضإلفقودضعلالطضولب ثضفيضول تغلقوتضولتاضيردض
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ولررروعنض(ضض،ضوختبررراقضض–ولةرررولضض-ل رررونضلهررراضترررأيلقضعاررراضالترررالجضولب رررثضولررراض عرررد تضولال ررروض)ول رررنض
ويب(ضولد  تضوإل صاللطضلتوصلفض اتاض ج وعتيضولب رثضض–ولجقيضض– لطض)ول طيضول هاقوتضوم ا

،ضولتجرراالبضض48 لررثضنض ضضلبلررانضوعتدوللررطضولبلاالرراتضضول تغلررقوتضو  ا ررلطفرراضولتجقلبلررطضوضولةررابةطض
ود لطضول قوقضبلنض تو ةاتضولللا اتضوللبالطضلردىضول ج روعتلنضولتجقلبلرطضوولةرابةطضفراضول تغلرقوتض

ض.ض24 ضض2 ضنض1طضيلدضولب ثضلبلانضولت افؤض لثضنوم ا ل

 (1جدول  
الدالالت اإلحصائية  لتوصيؼ كمتا مجموعتي البحث التجريبية  والضابطة فع المتغيرات 

  االساسية  لبيان اعتدالية البيانات
 48ن=

 وحدة المتغيرات م
 القياس

 طالمتوس
االنحراؼ  الوسيط الحسابي

 المعيارو
 االلتواء التفمطح

 
 معدالت دالالت النمو

 0.176- 1.275- 0.129 5.400 5.456 سنة/شير السن 1
 0.183 1.241- 0.143 1.700 1.685 سم طول 2
 0.587 0.004- 0.767 23.000 23.417 كجم الوزن 3

 متغيرات الحركات االساسية
 0.616- 1.154 4.369 32.000 31.840 ث المشي 1
 0.361- 1.834 2.119 24.750 24.874 ث الجري 2
 0.587- 0.122 0.034 1.210 1.199 سم الوثب 3

 0.343الخطأ المعيارو لمعامل االلتواء=
 0.673= 0.05حد معامل االلتواء عند مستوو معنوية 

(ضول تو ةضول  ابيضوولو لةضوو ال قوفضول علاقيضو عا لضو لتوولضلردىضوفرقودضعلالرطض1لوةحضجدولض)
(ض3)±طضيلدضولب ثضولتةحضونضيرلمض عا رلضو لتروولضيردضتقوو رتض راضبرلنضولب ثضفاضول تغلقوتضو  ا ل

ولاضويلض نض دض عا لضو لتوولض  اضلطرلقضولراضضوعتدوللرطضولبلاالراتضوت ايرلضول ال الراضو عتردوليضض  راض
ىضخاررررررررروضولبلاالررررررررراتض رررررررررنضعلررررررررروبضولتوعلعررررررررراتضولغلرررررررررقضوعتدوللرررررررررط. لعةررررررررراضد لرررررررررطض باطرررررررررقةضعرررررررررل
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 (2جدول  
 ن متوسطات القياسات القبمية لدو المجموعتين التجريبية والضابطة فع المتغيرات األساسية قيد البحث لبيان التكافؤالتجانس وداللة الفروؽ بي

 24=2=ن1ن

 القياس وحدة المتغيرات م
بين  الفرؽ المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 مستوو الداللة قيمة  ت( التجانس المتوسطات
 ع± س ع± س االحصائية

 معدالت دالالت النمو

 0.221 1.241 1.217 0.046 0.122 5.479 0.134 5.433  الط/طهق السن 1
 0.369 0.907 1.080 0.037 0.146 1.704 0.140 1.667ض م طول 2
 0.711 0.373 1.866 0.083 0.647 23.375 0.884 23.458ض جم الوزن 3

 متغيرات الحركات االساسية
 0.900 0.127 1.026 0.162 4.443 31.921 4.387 31.759 ث المشي 1
 0.606 0.519 1.059 0.320 2.166 24.714 2.105 25.034 ث الجري 2
 0.735 0.341 1.203 0.003 0.032 1.201 0.035 1.198  م الوثب 3

 3.132(= 23, 23.  ودرجتع حرية  05قيمة     ؼ  ( الجدولية عند مستوو معنوية 
2.021. =05توو معنوية  د مسقيمة     ت  ( الجدولية عن
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(ضونضيل طضولتبالنضو  بقضعاراضولتبرالنضو صرغقضفراضج لر ضول تغلرقوتضويرلض رنضيل رطض2لوةحضجدولض)
  اضلطلقضولاضتجاالبض ج وعتيضولب رثض  راضلتةرحضعردمضض0.05)ف(ضولجدوللطضعالدض  توىض عالولطض

نضولتجقلبلررطضوضولةرابةطضفرراضوجرودضفررقوقضكوتضد لرطضو صرراللطضبرلنضولللا رراتضوللبالرطضلرردىضول ج روعتل
ول تغلررررقوتضوم ا ررررلطضيلرررردضولب ررررثض  رررراضلعةرررراضد لررررطض باطررررقةضعارررراضت ررررافؤضضول ج رررروعتلنضفرررراضتارررركض

 ول تغلقوت.
ضمعامالت الصدؽ والثبات إلختبار الحركات األساسية :

ضويدضتمضإلجادضولصدقض نضخاللض:ضأواًل : الصدؽ :
 ررلطضمة ررالض رراضيبررلضول دق ررطضوإلبتدوللررطض،ضتررمضعررقطضإختبرراقضول ق رراتضوم اضصػػدؽ المحكمػػين : . أ

عااضول ادةضول    لنض رنضأعةرالضلللرطضولتردقلبضفريض جرالضول الرالجضوةرققضولتردقلبضوكلركضبغرقطض
ت دلدض رديض الل رطضلرك ضوإلختبراقوتضلة رلض وةرواضولدقو رطض ر ضتوةرلحضقألهرمضعرنضةقلرقضوإل رت اقةض

لضقألهررمضفرريضوإلختبرراقوتضوتررمضأخرركض رراضإت ررقضوإل ررتةالعلطضولترريضيررد تضإلررلهمض،ضويرردضأبررديضول ررادةضولخبررقو
ضعال ضول ادةضولخبقولضوو  تبعادضولبايي.

لات لررقض ررنضف ررلضوإلت رراقضولرردوخايضإلختبرراقضول ق رراتضوم ا ررلطضضصػػدؽ اإلتسػػاؽ الػػداخمي : . ب
مة الض اضيبلضول دق طضوإلبتدوللطضبهدفضول صولضعااضتلدلقضولصدقضولت ولاليضإلختبراقوتضولللرابض،ض

عارراضعلالررطضإ ررتةالعلطضيوو هرراضض26/9/2019:ضض18/9/2019ختبرراقوتضفرريضول تررقةض ررنضتررمضتةبلررقضوإل
تةبلرررقض(ضة رررلض رررنضول جت ررر ضومصرررايضلاب رررثضو رررنضخررراقجضعلالرررطضولب رررثضوم ا رررلطض،ض لرررثضترررمض20)

ض.ضونوإلختباقوتض نضخاللضولبا ي
ض(3جدول  

ركات لمتغيرات الح داللة الفروؽ بين متوسطي االرباعع األعمع و االرباعع األدنع
 االساسية لبيان معامل الصدؽ

 20ن=

الحركات  م
 األساسية

فروؽ  5ن=رباعع االدنع اال  5ن= االرباعع االعمع
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 معامل 2ايتا
 ع± س ع± س الصدؽ

 0.953 0.908 8.883 10.596 2.265 34.720 1.408 24.124 المشي 1
 0.957 0.916 9.361 6.268 0.367 26.982 1.452 20.714 الجري 2
 0.954 0.910 8.978 0.090 0.022 1.140 0.013 1.230 الوثب 3
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 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستوو معنوية 
.ضبررلنض تو ررةيض05(ضوجررودضفررقوقضكوتضد لررطضو صرراللطضعالرردض  ررتوىض عالولررطض3لتةررحض ررنضجرردول)

ل ق رراتضو  ا ررلطضيلرردضولب ررثضو قبرراعاضومعارراضوضو قبرراعاضومدالرراضلرردىضعلالررطضولتلالررلنضل تغلررقوتضو
ض  اضلتةحض صولضو ختباقضعااضيوةضتأيلقضضوصدقضعاللط.0

 ثانيًا : الثبات : 
ويررردضترررمضإلجرررادضوليبررراتض رررنضخررراللض عا رررلضو قتبررراةضبرررلنضولتةبلرررقضووعرررادةضولتةبلرررقضل تغلرررقوتضضضضضضض

قضو طراقةضوللهراضول ق اتضو  ا لطضلبلانض عا لضوليباتضوكلكضعاراضعلالرطضولدقو رطضوإل رتةالعلطضول راب
ض.ض26/9/2019 تيضض18/9/2019فيضول تقةض نض

 
 (4جدول  

 معامل االرتباط بين التطبيؽ واعادة التطبيؽ لمتغيرات الحركات االساسية لبيان معامل الثبات
20ن=  

الحركات  م
 األساسية

 اعادة التطبيؽ  التطبيؽ 
 معامل اإلرتباط

 ع± س ع± س
 0.968 2.534 29.318 2.846 29.422 المشي 1
 0.963 1.832 23.716 1.753 23.848 الجري 2
 0.973 0.041 1.189 0.052 1.185 الوثب 3

 0.444. = 05قيمة ر الجدولية عند مستوو معنوية 
بلرقض(ضوجرودضوقتبراةضكوضد لرطضو صراللطضبرلنضولتةبلرقضووعرادةضولتةبلرقض)ضوعرادةضتةض4لوةحضجدولض)ض

.ض  راض05 ا لطضيلدضولب رثضلردىضعلالرطضولتلالرلنضعالردض  رتوىض عالولرطض(ضل تغلقوتضول ق اتضو و ختباق
ضلطلقضولاضيباتضو ختباقض.

 خطوات سير تجربة البحث:
قولوتضتال لرركضبعرردضولتأ رردض ررنض ررنض افررطضولطررقوةضولعا لررطضوول اللررطضووإلدوقلررطضوو التهررالض ررنضإعرردودضإجرر

ضب اضلايض:ضتجقبطضولب ثضفلدضيامضولبا يون
 القياس القبمي : . أ

ولةررابةط(ضويرروومضض-ولب ررثضتررمضإجررقولضولللا رراتضوللبالررطضعارراضول ج وعتررانض)ولتجقلبلررطضلتةبلررقض
 لرثضترمضض1/10/2019ة لض نضول جت ر ضومصرايضلاب رثضوكلركضلرومضولياليرالضض24 لضوو دةض اله اض
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تةبلقضإختباقضول ق اتضوم ا لطضمة الض اضيبلضول دق طض،ضيمضترمضتال لركضولو ردوتضولتعال لرطضلابقالرا جض
دقبض وععطضعااضيالثضدقوبضو بوعلًاض،ضعا ًاضبأنضولطر لضض12ج وعطضولتجقلبلطض نضخاللضعااضول 

ضولالهاليضلادقبض انضعااضولط لضولتاليض:
ضول لد طضضضضضضضضضضضضضضضضضض .1  (ضق5)

ضولجعلضولت هلديضضضضضضضضض .2  (ضق5)

ضولجعلضولقلل يضضضضضضضضضض .3  (ضق5)

ضولجعلضولختا يضضضضضضضضضضض .4  (ضق5)

ضديللطض.ض30وبكلكضل ونضولع نضول خصلضلاو دةض
 القياس البعدي : . ب

بعدضوإلالتهالض نضتةبلقضج ل ضو دوتضولبقالا جض،ضتمضإجقولضولللابضولبعديضعااضول ج وعتانض
،ض لررثضتررمضتةبلررقضإختبرراقضول ق رراتضوم ا ررلطضض3/12/2019ولةررابةط(ضلررومضولياليررالضض-)ولتجقلبلررطض

ضمة الض اضيبلضول دق طض.
ضت اإلحصائية المستخدمة:المعالجا

ضSPSSبقالا جضول عمضوإل صاللطضضون طضووفلاضلةبلعطضولعلالطضإ تخدمضولبا يفيض دودضألدوفضولدقو
ضبام اللبضوإل صاللطضولتاللطض:ضووالجطضولبلاالاتضإ صاللاض،ضوو تعاالل ع

 ول تو ةضول  ابيضضض -
 وإلال قوفضول علاقيضضضض -
 يل طضت -
  عا لضوإلقتباةضضضضضض -
 نضضضضضض عا لضجوت ا -
 ت اللضولتبالنضأ اديضوإلتجا ضض -
ضلاتأ دض نض عالولطضول قوقض0.05إختباقضأيلضفققض عالويضب  تويضد لطض -
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 عرض ومناقشة النتائج :
 (5جدول  

 داللة الفروؽ بين القياس القبمي والبعدو لدو مجموعة البحث الضابطو فع متغير الحركات
 االساسية

24ن=  

 م
الحركاث 

 االساسيت

 القياس البعذى القبليالقياس 
فروق 

 الوتوسطاث

الخطأ 

الوعياري 

 للوتوسط

 قيوت ث
ًسبت 

 ع± س ع± س التحسي%

 13.011 4.413 0.941 4.153 0.921 27.768 4.443 31.921 المشي 1
 15.636 7.746 0.499 3.864 1.064 20.850 2.166 24.714 الجري 2
 14.782 9.794 0.018 0.178 0.084 1.378 0.032 1.201 الوثب 6

ض    1.714=0.05قيمة ت الجدولية عند مستوو معنوية 
برررلنضولللا رررلنضوللباررراض0.05(ضد لرررطضول رررقوقضو  صررراللطضعالررردض  رررتوىض عالولرررطض5لتةرررحض رررنضجررردولض)

وولبعرردىضلرردىض ج وعررطضولب ررثضولةررابةطضفرراض تغلررقضول ق رراتضو  ا ررلطضيلرردضولب ررثضولتةررحضوجررودض
ابضولبعررردىض لرررثض للرررتض)ت(ضول   ررروبطضيل رررطضتقوو رررتض ررراضبرررلنضفرررقوقضدولرررطضو صررراللاضلصرررالحضولللررر

%ضولررررراض12.078(ض  ررررراض للرررررتضال ررررربطضت  رررررنض لولرررررطضتقوو رررررتض ررررراضبرررررلنض)10.932ولررررراضض4.413)
ض%(ضض31.118

 ( 6 جدول  
لمتغير الحركات االساسية لدو مجموعة البحث الضابطو وفقا لمعادالت  معنوية حجم التأثير

 كوىن
24ن =   

 الذالالث اإلحصائيت                   
 الحركاث االساسيت

وحذة 
 القياس

 قيوت )ث(
هستوى 
 الذاللت

هعاهل 

 2ايتا
حجن 
 التأثير

داللت حجن 
 التأثير

 منخفض 0.487 0.458 0.000 4.413 ث المشي
 متوسط 0.644 0.723 0.000 7.746 ث الجري
 منخفض 0.435 0.807 0.000 9.794 سم الوثب

 : مرتفع 0.80: متوسط           0.50: منخفض           0.20     -مستويات حجم التأثير  :
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ل تغلررررقضول ق رررراتضو  ا ررررلطضلرررردىض ج وعررررطضولب ررررثض(ضونضيررررلمض جررررمضولتررررايلقض6لتةررررحض ررررنضجرررردولض)
تقوو ررررتض رررراضبررررلنضول الخ ةررررطضضطضولرررراضد لرررر(ض0.942ولرررراضض0.422تقوو ررررتض ررررابلنض)يرررردضولةررررابةطضض

أيلقضإ رتخدومضوللصرلضول ق لرطضضعاراضتال لر ضول هراقوتضتر  راضلردلضعاراضفاعالرطضضوول تو ةطضوول قت عرط
ضعااضول تغلقضولتاب ضضال بابط لضضضوم ا لطضل ق اطض اضيبلضول دق ط

ض
 (7جدول   

داللة الفروؽ بين القياس القبمي والبعدو لدو مجموعة البحث التجريبية فع متغير الحركات 
 االساسية

 24ن= 

الحركات  م
 االساسية 

 اس البعذىالقي القياس القبلي
فروق 

 الوتوسطاث

الخطأ 
الوعياري 
 للوتوسط

 قيوت ث
ًسبت 

 ع± س ع± س التحسي%

 29.257 11.379 0.817 9.292 1.349 22.468 4.387 31.759 المشي 1
 37.803 22.316 0.424 9.464 0.947 15.570 2.105 25.034 الجري 2
 33.370 24.676 0.016 0.400 0.052 1.597 0.035 1.198 الوثب 3

 1.714=0.05قيمة ت الجدولية عند مستوو معنوية 

بررلنضولللا ررلنضوللبارراض0.05 (ضد لررطضول ررقوقضو  صرراللطضعالرردض  ررتوىض عالولررطض7لتةررحض ررنضجرردولض)
وولبعرردىضلرردىض ج وعررطضولب ررثضولتجقلبلررطضفرراض تغلررقضول ق رراتضو  ا ررلطضيلرردضولب ررثضولتةررحضوجررودض

 لرررثض للرررتض)ت(ضول   ررروبطضيل رررطضتقوو رررتض ررراضبرررلنضضفرررقوقضدولرررطضو صررراللاضلصرررالحضولللرررابضولبعررردى
%ضولرررراض29.149(ض  رررراض للررررتضال رررربطضت  ررررنض لولررررطضتقوو ررررتض رررراضبررررلنض)26.248ولرررراضض11.379)

ض%(ضض64.540
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 ( 8 جدول  
لمتغير الحركات االساسية لدو مجموعة البحث التجريبية وفقا لمعادالت  معنوية حجم التأثير

 كوىن
 22= ى                                                               

 الدالالت اإلحصائية                                     
 الحركات االساسية

وحدة 
 القياس

 قيمة  ت(
مستوو 
 الداللة

معامل 
 2ايتا

حجم 
 التأثير

داللة حجم 
 التأثير

 مرتفع 1.225 0.849 0.000 11.379 ث المشي
 مرتفع 2.681 0.956 0.000 22.316 ث الجري
 مرتفع 3.107 0.964 0.000 24.676 سم الوثب

 : مرتفع 0.80: متوسط           0.50: منخفض           0.20     -مستويات حجم التأثير  :

ل تغلررررقضول ق رررراتضو  ا ررررلطضلرررردىض ج وعررررطضولب ررررثضونضيررررلمض جررررمضولتررررايلقضض(8جرررردولض)لتةررررحض ررررنض
 قت عرطضضطضولراضد لر(ض3.235ولراضض1.225وو تضولللمض رابلنض)تقضيدض(ضوضض0.80ولتجقلبلطضضو بقض نض)

تررأيلقضإ ررتخدومضوللصررلضول ق لررطضضعارراضتال لرر ضول هرراقوتضوم ا ررلطض  رراضلرردلضعارراضفاعالررطضولبقالررا جض
ضعااضول تغلقضولتاب ضيوىبط لضضضل ق اطض اضيبلضول دق ط

 ( 9جدول  
فع حث التجريبية  والضابطة داللة الفروؽ بين متوسطات القياسات البعدية لدو مجموعتي الب
 متغيرات الحركات االساسية قيد البحث

 22=2=ى1ى 

الحركات  م
 االساسية

الفرؽ بين  المجموعة  الضابطة المجموعة  التجريبية
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 فروؽ
 ع± س ع± س نسب التحسن

 16.245 15.564 5.300 0.921 27.768 1.349 22.468 المشي 1
 22.168 17.783 5.280 1.064 20.850 0.947 15.570 الجري 2
 18.588 10.594 0.219 0.084 1.378 0.052 1.597 الوثب 3

 2.021. = 05قيمة     ت  ( الجدولية عند مستوو معنوية 

د لرررطضول رررقوقضو  صررراللطضبرررلنض تو رررةاتضولللا ررراتضولبعدلرررطضضلررردىض ج ررروعتيضضض(9جررردولض)لوةرررحض
ضعالردض  رتوىض عالولرطض تغلقوتضول ق اتضو  ا لطضيلدضولب رثضوكلركضضفاولب ثضولتجقلبلطضوولةابةطضض

(ضولرراضدولررطضو صررراللاض17.783ولرراضض10.594ويرردضتقوو ررتضيل ررطض)ت(ضول   رروبطض رراضبررلنض)ض0.05
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تقوو رتض راضتضفرقوقضال ربضولت  رنضيردلتةحضونضلصالحضولللابضولبعدىضلدىضول ج وعطضولتجقلبلطض  اض
ض(ض%33.421ض%ولاض14.724بلنض)

ض
 ( 10جدول   

 معنوية حجم التأثير  لمتغير الحركات االساسية بين مجموعتع البحث 
 التجريبية والضابطة وفقا لمعادالت كوىن

 الدالالت اإلحصائية         
 الحركات االساسية

وحدة 
 القياس

 قيمة  ت(
مستوو 
 الداللة

معامل 
 2ايتا

حجم 
 التأثير

داللة حجم 
 التأثير

 مرتفع 1.930 0.846 0.000 15.564 ث المشي
 مرتفع 2.578 0.878 0.000 17.783 ث الجري
 مرتفع 1.197 0.718 0.000 10.594 سم الوثب

 : مرتفع 0.80: متوسط           0.50: منخفض           0.20     -مستويات حجم التأثير  :

ثضضأنضيرررلمض جرررمضولترررايلقضل تغلرررقضول ق ررراتضو  ا رررلطضبرررلنض ج ررروعتاضولب رررض(10جررردولض)لتةرررحض رررنض
(ضولررراض3.159ولررراضض1.157تقوو رررتضوللرررلمض ررراضبرررلنض)يررردض(ضوض0.80ولتجقلبلرررطضوولةرررابةطضو برررقض رررنض)

  ررراضلررردلضعاررراضفاعالرررطضترررأيلقضإ رررتخدومضوللصرررلضول ق لرررطضضعاررراضتال لررر ضول هررراقوتض0د  تض قت عرررطض
بطرر لض قت رر ضعارراضتارركضول تغلررقوتضلصررالحضول ج وعررطضولتجقلبلررطضضضوم ا ررلطضل ق اررطض رراضيبررلضول دق ررط

ضدىضول ج وعطضولةابةطض.عالطضل
 -:و تفسيرىا  مناقشة النتائج 

توجردضفرقوقضضدولرطضو صراللاضبرلنض تو رةيضولللا راتضوللبالرطضوولبعدلرطض مناقشة نتائج الفػرض األول :
ضلا هاقوتضو  ا لطضضلا ج وعطضولةابةط

ةطض(ضوول تعالانضبالتالجضولللا اتضوللبالرطضوولبعدلرطضلا ج وعرطضولةراب6(ض،ض)5لتةحض نضجدولض)
وولتيضتوةحضبأنضولبقالا جضولتلالديضول وجودضب ق ارطضلقلراطضومة رالضلرمضل رنضلر ضترأيلقضيرويضوووةرحض
فيضتال لطضول هاقوتضوم ا لطضلة لض اضيبلضول دق طضفالجدضأنضولبقالا جضولتلالديضفاضد لطضول رقوقضبرلنض

ت  ررررنض لررررقضال رررربطضض4.413ولللررررابضوللبارررريضوولبعررررديضفرررريض هرررراقةضول طرررريض لال رررراض االررررتضيل ررررطض)ت(ض
ولوضتأيلقض رالخ طض،ضو هراقةضولجرقيضعالرد اض االرتضيل رطضض0.487%ضويدض انض جمضولتأيلقض13.011
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ولرروضتررأيلقضض0.644%ضو ررانض جررمضولتررأيلقض15.636يرردض لررقضولبقالررا جضال رربطضت  ررنضض7.746)ت(ض
%ض14.782يرردض لررقضال رربطضت  ررنضض9.974 تو ررةض،ضويرردض لررقضفرريض هرراقةضولويرربضعالرردضيل ررطض)ت(ض

،ضال ررربض عرررد تضولت  رررنضو جرررمضولترررأيلقضلا هررراقوتضوم ا رررلطض0.435لل رررطضب جرررمضترررأيلقض رررالخ طضب
تقوو تضبلنضول الخ طضوول تو ةضوول قت ر ض،ضولركوضلردلضعاراضةرعفضولبقالرا جضول  رتخدمضفريضت  رلنض

ضول هاقوتضوم ا لطض وةواضولدقو طضعااضعلالطضول ج وعطضولةابةطض.
بلنض تو ةيضولللا اتضضوللبالطضوولبعدلطضضتوجدضفقوقضضدولطضو صاللاضضمناقشة نتائج الفرض الثاني :

ضلا هاقوتضو  ا لطضلا ج وعطضولتجقلبلطضض
(ضوول تعالرانضبد لرطضول رقوقضبرلنضولللا راتضوللبالرطضوولبعدلرطضو ركوض8(ض،ض)7لتةرحض رنضجردولض)

 جمضولتأيلقضلبقالرا جضوللصرطضول لترقحضعاراضول هراقوتضوم ا رلطض وةرواضولدقو رطض لرثض لرقضولبقالرا جض
ويرررردض ررررانض جررررمضولتررررأيلقضض11.379%ضعالرررردضيل ررررطض)ت(ض29.257نضفرررريض هرررراقةضول طرررريضال رررربطضت  رررر

ب جرمضترأيلقضض22.316%ضعالردضيل رطض)ت(ض37.803،ضو لقضال ربطضت  رنضفريض هراقةضولجرقيض1.225
%ضب جمضتأيلقض33.370يدض لقضال بطضت  نضض24.676،ضفيض هاقةضولويبضعالدضيل طض)ت(ضض2.681
تغلررقضول ق رراتضو  ا ررلطضلرردىض ج وعررطضولب ررثضولتجقلبلررطضض،ضضويرردض االررتضيررلمض جررمضولتررايلقضل ض3.107

(ضولرراضد لررطضض قت عررطض  رراضلرردلض3.235ولرراضض1.225(ضويرردضتقوو ررتضوللررلمض ررابلنض)ض0.80و برقض ررنض)
عااضفاعالطضولبقالرا جضبطر لضيروىضعاراضول تغلرقضولتراب ضوكلركضل راضلت تر ضبر ضولبقالرا حض رنض  ترويضكوتض

تضومة رالضولطرب ض اجراتهمضول ق لرطضويردضأيرقضولبقالرا جضلدفض  ددضوووةحضلت اطيض  ض لرولضوقابرا
ول لتقحضلهاضلت للقضولدوف ضولب يلرطضعاراضول ج وعراتضولتجقلبلرطضلادقو راتضولركوضلت رقضت ا رًاض ر ضالترالجض

ضول ج وعطضولتجقلبلطضيلدضولدقو طضوأيقضولبقالا جضول لتقحضعالهاض.
نض تو ررررةيضولللا رررراتضولبعدلررررطضتوجرررردضفررررقوقضدولررررطضو صرررراللاضبررررلضمناقشػػػػة نتػػػػائج الفػػػػرض الثالػػػػث :

ضلا ج وعتلنضولةابةطضوولتجقلبلطضلصالحضضولللابضولبعديضلا ج وعطضولتجقلبلطضضضضض
(ضد لرررررطضول رررررقوقضبرررررلنض تو رررررةاتضولللا ررررراتضولبعدلرررررطضلرررررديض10(ض،ض)9لتةرررررحضفررررريضجررررردولض)

ض ج وعتيضولب ثضولتجقلبلطضوولةابةطضفيض تغلقوتضول ق اتضوم ا رلطضو ركوضفرقوقض جرمضولترأيلقضفري
ج لرر ضول هرراقوتضو االررتضج لرر ضولالتررالجضلصررالحضول ج وعررطضولتجقلبلررطضف رراض هرراقةضول طرريض االررتضفررقوقض

،ضوفيض هاقةضولجقيضض1.930 انض جمضولتأيلقضض15.564%ضعالدضيل طض)ت(ض16.245ال بضولت  نض
،ضوفاضض2.578 انض جمضولتأيلقضض17.783%ضعالدضيل طض)ت(ض22.168 االتضفقوقضال بضولت  نض



16 

 

%ض ررانض جررمضولتررأيلقض18.588 االررتضفررقوقضال رربضولت  ررنضض10.594يل ررطض)ت(ضض هرراقةضولويرربضعالررد
،ض ررنضلالرراضلتةررحضونضيررلمض جررمضولتررايلقضل تغلررقضول ق رراتضو  ا ررلطضبررلنض ج رروعتاضولب ررثضضض1.197

(ضولرررراض3.159ولرررراضض1.157(ضويرررردضتقوو ررررتضوللررررلمض ررررابلنض)0.80ولتجقلبلرررطضوولةررررابةطضو بررررقض ررررنض)
ولبقالررا جضول لتررقحضضبطرر لض قت رر ضعارراضتارركضول تغلررقوتضلصررالحضضد  تض قت عررطضولرركوضلرردلضعارراضفاعالررط

ول ج وعررطضولتجقلبلررطضعالررطضلرردىضول ج وعررطضولةررابةطضولرركوضلرردلضعارراضيرروةضتررأيلقضولبقالررا جضول لتررقحضعررنض
ولبقالا جضولتلالديضول  تخدمض نضيبلضولوعوقةض،ضولتةحضلكوضفاضبقالا جالاضل راضت تر ضبر ض رنضول وةروعلطض

وولووجباتضول ق لرطضولتريضإفتلردلاضولبقالرا جضولتلالرديضولركوضلؤ ردضعاراضالجراحضضوولط وللطضوتابلطضول اجات
ضولبقالا جضوت للقضألدوف ض.

 -:اإلستنتاجات 
ضو ضفيضةول ضتةبلق ضالتالجضبعد ض ن ضولبا يون ضوللط ضتوصل ض ا ضوفاضةول ضولب يلط جقولوت
ضولبا يون ضوولبعضو تالتج ضوللبالط ضولللا ات ض تو ةات ضبلن ضو صاللا ضدولط ضفقوق ضلصالحضوجود دلط

ضولللا اتضولبعدلطضبال ج وعطضولتجقلبلطضفاضتةولقضول ق اتضو  ا لطضويدضظهقضكلكضفا:
ضلصالحض - ضولبعدي ضولللاب ضفا ضوولةابةط ضولتجقلبلط ضول ج وعتلن ضبلن ضفقوق ضد لط وجود

 %16.245ول ج وعطضولتجقلبلطضفاضت  نض هاقةضول طيضبال بطض
ض - ضولتجقلبلط ضول ج وعتلن ضبلن ضفقوق ضد لط ضلصالحضوجود ضولبعدي ضولللاب ضفا وولةابةط

 %22.168ول ج وعطضولتجقلبلطضفاضت  نض هاقةضولجقيضبال بط
ضلصالحض - ضولبعدي ضولللاب ضفا ضوولةابةط ضولتجقلبلط ضول ج وعتلن ضبلن ضفقوق ضد لط وجود

 %14.724ول ج وعطضولتجقلبلطضفاضت  نض هاقةضول جلضبال بط

 -:التوصيات 
ضبالتوصلاتضوآلتلط:ضولبا يونفيضةولضالتالجضوو  تخالصاتضولب ثضلوصاض

ضيبلض - ةقوقةضودخالضبقو جضوللصلضول ق لطضة نضول الالجضول لققةضعااضوة الض ق اطض ا
 ول دق ط

ضيبلضول دق طض - ةقوقةضع لضدوقوتضتيلل لطضوتدقلبلطضلا عا لنضوللال لنضبالتدقلبضمة الض ا
 اضلوضجدلدض نضضلتعقل لهمضبأل لطضوللصلضول ق لطضلهك ضول ق اطضولع قلطضوو ةالاضعاا

 و اللبضوةققضولتدقلب
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ضمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض2004ول دق  ضدوقضول  لقضلاالطق،ع ان،
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 ممخص البحث. 

ضول هاقوتض ضتال لط ضعاا ضول ق لط ضوللصل ضتأيلق ضعاا ضولتعقف ضإلا ضول الي ضولب ث لهدف
ضو ضيبل ض ا ضمة ال ضويو  ا لط ض، ضولبا يونل دق ط ضو تخدم ضلكوضضد ض جت   ضول يل ضولتجقلبي ول الهج

ض ضوإلبقولل لضأة الولب ث ضب دق ط ضومة ال ضب  افظطضوللو لطضطقوةط ضلاعامضضولخاصط ضولطلخ   ق
ة لضض150جت  ضلباغضعددلاضمضوتمضإختلاقضولعلالطضبالةقللطضولعطووللطض نض 2020-2019ولدقو يض

قضبلنضول ج وعتلنضولتجقلبلطضوولةابةطضفاضولللابضولبعديضلصالحضإليضوجودضد لطضفقوضض،ضوتوصاوو
ضول ج وعطضولتجقلبلطضفاضت  نض هاقوتضولجقيضوضول طيضوولويب.

ض
 

Abstract 

The current research aims to identify the effect of kinetic stories on 

developing the basic skills of pre-school children, and the researcher used 

the experimental method. The community of this research represents 

kindergarten students in the Ibrahimiyyah National School of Kafr El-

Sheikh Governorate for the academic year 2019-2020 AD. The sample was 

chosen randomly from a community of There are 150 children, and I found 

that there are differences between the experimental and control groups in 

the post-measurement in favor of the experimental group in improving 

running, walking and jumping skills. 

 

 

 

 


