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تأثري عروض التعبري احلركي علي بعض القدرات البدنية وتعزيز االنتماء الوطني  
 لدي تلميذات املرحلة االبتدائية بدولة الكويت

علي صالح نادية* د/   
قدمة ومشكلة البحث : امل   

تمثل الدعامة األساسية  تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو اإلنسانى على اإلطالق، فهى
لمراحل النمو الالحقة، ففيها تتحدد مالمح شخصية الطفل، وفيها تتشكل قدراته واتجاهاته نحو ذاته، 

 يتعلم مفاهيم التعاون والعطاء واإليثار وااللتزام واالنتماء.  كماونحو العالم الخارجى، 
ان عملية التدريب الرياضي تعتمد علي أسس معينة  من اهمها :االعداد البدني والمهارى التي 
تتطلب تركيز عالي من قبل القائمين علي التدريب لمعرفة نقاط القوة والضعف لكل من جوانب االعداد 

علي البدني والمهارى ، فهو جزء مكمل لألخر واي ضعف لدي الالعبين في هذين الجانبين يظهر 
الجانب االخر لذا أصبحت عملية التدريب الرياضي القائمة علي أسس علمية مبرمجة ومعده مسبقا 
من اعداد عام واعداد خاص لكل من جوانب القدرات البدنية والمهارية بما يحقق الهدف المرجو من 

 البرنامج.
وضحة أن على أهمية إشباع الحاجة لالنتماء، م م(٢٠١١" )صفاء صديق ،خريبة"تشير و  

إهمالها يؤدى إلى وقوع الفرد فى دائرة االغتراب النفسى الذى ينتهى بنبذة للمجتمع والسلطة والخوض 
 (٦٥٠:  ٣فى االنحرافات واالنخراط فى دائرة العنف التى ال تنتهى. ) 

ولقد تعددت سبل اهتمام دولة الكويت بتعزيز االنتماء الوطني وكيفية غرس حب هذا الوطن 
لدي اجيالها وغرس القيم الوطنيه والحماسية منذ الطفولة ومن هنا تكمن مشكلة البحث الحالية في هذه 

قومية والديمقراطية والحرية والعدالة القيم وكيفية إجراءت غرسها حيث ظهرت مفاهيم عديدة كال
االجتماعية والمواطنة والوحدة الوطنية واالنتمائية مما جعل األطفال يسألون عنها، وهى مفاهيم جديدة 
على الجيل الحالى ربما لم يشهدها من قبل، ولم يتفاعل معها فى الواقع. ونظرًا ألهمية مرحلة الطفولة، 

عامة التى ُيبنى عليها شخصية الفرد فى مراحله النمائية الالحقة، وما والتى تعد بمثابة القاعدة والد
تمثله من تكوين ألنساق من القيم واالتجاهات التى توجه سلوك األطفال وتحدد عالقتهم االنتمائية 
باآلخرين، فقد جاءت هذه الدراسة إلعداد برنامج يمكن من خالله تنمية االنتماء الوطني لدى عينة من 

 .المرحلة االبتدائيةتالميذ 

الرياضية، جامعة مدينة السادات.)*( مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية، كلية التربية   
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ويمثل االنتماء إحدى الحاجات الضرورية فى حياة اإلنسان والتى ترجع جذورها إلى خبرات الطفولة، 
شباع حاجاته رهن بارتباطه بوالديه، وتعلقه بهم، وارتمائه فى أحضانهم، واقترابه  فالطفل يعى أن بقاءه وا 

ء األسرى لتشمل االنتماء إلى جماعات أخرى كثيرة منهم، وانتمائه إليهم، ثم تعمم الحاجة إلى االنتما
 (.٣١٦-٣١٥:  ٦تحقق أغراضًا مشابهة لما تحققه األسرة، أو تشترك معها فى تحقيقه )

العناية بتنمية القدرات البدنية في هذه المرحلة  ومن هنا يتضح أننا فى حاجة ضرورية إلى 
تنمية االنتماء لدى أطفالنا وتدريبهم منذ البداية على توسيع  نطاق الجماعة لك  العمرية المبكرة وكذ

التى ينتمون إليها والتمسك بأهدافها، وأن يتجسد هذا االنتماء فى صورة سلوك يدعم بناء الجماعة 
ا، وهذا مما دفع الباحثة إلى القيام بإعداد بعض عروض التعبير الحركي ويعمل على تماسكها وتقدمه

في تعزيز االنتماء الوطني لدى عينة من تلميذات المرحلة االبتدائية، من خالل مادة التربية البدنيه 
 فهي تعتبر وسيلة محببة لنفوس األطفال في هذه المرحلة لما تتميز به من نشاط وحيوية ولعب ومرح.

حتل هذا البحث أهمية خاصة على المستويين النظرى والتطبيقى، فهو على المستوى النظرى ي     
االنتماء الوطني، وذلك لدى اللياقة البدنية و يحاول إلقاء الضوء على موضوع مهم وحيوى هو موضوع 

حلة تلميذات الصف الرابع االبتدائى، حيث ينتمون إلى مرحلة عمرية مهمة هى مرحلة الطفولة وهى مر 
تتميز بالهدوء واالستقرار االنفعالى، والتعاون مع الجماعات، واستدخال القيم والمعايير واألعراف والتقاليد 

االنتماء لديهن، أما على المستوى التطبيقى القدرات البدنية و المجتمعية، مما يجعلها مرحلة خصبة لتنمية 
 فإن البحث يقدم 

الستفادة منه في تنمية بعض قدرات البدنية لدي برنامجًا لعروض التعبير الحركي يمكن ا
 التلميذات واالنتماء الوطني لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بدولة الكويت.

علي النشاط  عمل الباحثة معلمة للطالبات ومصممة للعروض الرياضية واإلشرافومن خالل 
 عن المشاركة في النشاط الرياضي التلميذاتعزوف غالبية  ةالباحث الرياضي بالمدرسة الحظت
في  بسرعة للمشاركاتلضعف الحالة البدنية وظهور التعب  امشاهدته والعروض الرياضية كذلك

والتعرف علي  من هنا جاءت فكرة البحث تصميم برنامج عروض التعبير الحركياألنشطة الرياضية 
لميذات المرحلة االبتدائية بدولة ت الوطني لديبعض القدرات البدنية وتعزيز االنتماء  تأثيره في

 .الكويت
هداف البحث:أ  

 يهدف هذا البحث الي :
 تلميذات المرحلة االبتدائية بدولة الكويتل عروض التعبير الحركيلتصميم برنامج  -١
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 البدنية لديعلي القدرات  باليه( –التعبير الحركي )رقص شعبي  تأثير عروضالتعرف علي  -٢
 االبتدائية.عينة من تلميذات المرحلة 

تعزيز االنتماء  باليه( علي –عروض التعبير الحركي )رقص شعبي  التعرف علي تأثير -3
 الوطني لدي عينة من تلميذات المرحلة االبتدائية.

 فروض البحث :
لصالح القياس البعدي في  القبلي والبعدييوجد فروق ذات دالله إحصائية بين القياس  -١

 البدنية لدي تلميذات المرحلة االبتدائية. القدرات
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لمقياس  -٢

 االنتماء الوطني لدي تلميذات المرحلة االبتدائية.
صطلحات البحث :    م   

 *التعبير الحركي :
والمعتقدات واألفكار المختلفة وأيضًا عن البيئات ذات هو أحد الفنون المعبرة عن العادات 

 (٧:١مضمون واضح تعبر عن هذه األفكار واآلراء والبيئات مستخدمة الموسيقي المناسبة. )
 * االنتماء الوطني:

"انتساب الفرد إلى جماعة معينة، أو حزب معين، أو ناد معين أو وزارة معينة أو مؤسسة عمل 
وًا فيها، أو واحدًا منها، له ما ألفرادها من حقوق، وعليه ما عليهم من معينة.. بمعنى كونه عض

 (١٢٥: ١٠واجبات".) 
:العربية واألجنبية  *الدراسات السابقة  

( بدراسة هدفت إلى فحص فعالية تدخل قائم على اشتراك ٢٠) (٢٠٠٨)Falls فالس دراسة -١
التالميذ فى مجتمع تعليمى صغير، باإلضافة إلى إتاحة بعض االستقاللية لهؤالء التالميذ فى 

فى زيادة إحساس التالميذ باالنتماء من خالل  -ممارسة األنشطة داخل هذا المجتمع التعليمى 
( ١4-١٠( تلميذًا تتراوح أعمارهم بين )٢٥٠العينة من )تحسين االرتباط بين التالميذ. وتكونت 

عامًا. ويركز هذا التدخل على تقوية إحساس التالميذ باالنتماء من خالل القيام بمقابالت فردية 
لمواجهة االهتمامات الشخصية واألكاديمية لكل تلميذ ومحاضرات لتدعيم اإلحساس باالنتماء 

يه التالميذ والتعزيز الموجب عند مالحظة حدوث تغيرات والعمل مع المعلم واألم من أجل توج
إيجابية، واالشتراك فى األنشطة الخارجية ومساعدتهم على إقامة العالقات الشخصية مع اآلخرين. 
ولقد توصلت النتائج إلى فعالية التدخل المستخدم فى تنمية الثقة، والعالقات القوية، واإلحساس 
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ميذ وكذلك زيادة إحساس التالميذ باهتمام المعلمين بهم. كما أوضحت باالنتماء واالرتباط بين التال
دراكهم  النتائج أن اشتراك المعلمين فى هذا التدخل أدى إلى زيادة وعيهم بالتالميذ وتفاعلهم معهم، وا 

 .  ألهمية اإلحساس باالنتماء لدى التالميذ
من فاعلية برنامج متكامل  هدفت إلى التحقق التي( ٥) (٢٠٠٨طنطاوى،نسرين عادل ) دراسة  -٢

( طفاًل 9٠لتنمية االنتماء للوطن لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائية. وتكونت العينة من )
( سنوات. وحاولت الباحثة وضع استراتيجية ٧-٥وطفلة بالمرحلة االبتدائية تتراوح أعمارهم بين )

ن لديهم فوضعت برنامج متكامل خاصة لتعريف األطفال ببعض المفاهيم التى تنمى انتماء الوط
يقوم على أساس الخبرة التى تتوافر لدى الطفل والمهارات الحسية )البصرية ، السمعية، اللغوية( 
من خالل أربعة وحدات تستند على أطر لنظريات علمية وضعت لتفسير مفهوم االنتماء، ولقد 

القياس القبلى والبعدى ألفراد  بين ٠.٠١كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
العينة على أبعاد مقياس االنتماء للوطن وذلك لصالح القياس البعدى. مما يعنى فعالية البرنامج 

 في تنمية االنتماء للوطن لدى هؤالء األطفال.
عنوانها العوامل المساهمة لألداء االبتكاري في الرقص و (١٤()٢٠٠٦نادية صالح علي ) دراسة -٣

التعـرف على العالقـة بين مستوى األداء االبتكاري في الرقـص الشعبـي وبعض  -١الشعبي هدفها  
تحديـد األهمية  - ٢العوامل المعرفيـة والنفسيـة والبدنيـة والمهاريـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة .

ري في الرقص الشعبي إيجـاد المعادلـة التنبؤيـة لألداء االبتكا -٣قيد البحث.  -النسبية للعوامل 
قيد البحث علي عينة طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية للعام  -بداللة كل من العوامل

م ، وكانت النتائج وجود ارتباط دال احصائيا بين العامل النفسي قيد ٢٠٠٥-٢٠٠4الدراسي 
العامل البدني قيد البحث  البحث وبين مستوي االداء االبتكاري، ووجود ارتباط دال  احصائيا بين

وبين االداء االبتكاري ، وجود ارتباط دال احصائيا بين االداء المهاري وبين مستوي االداء 
 حصائي بين العامل االقتصادي وبين مستوي األداء.إاالبتكاري. وعدم وجود ارتباط دال 

 إجراءات البحث :
 منهج البحث : 

 التجريبى )ذو المجموعه الواحدة( بأستخدام القياس القبلي والقياس البعدي.المنهج  الباحثةاستخدمت 
 جمتمع وعينة البحث :

 -اشتمل مجتمع البحث علي تلميذات المرحلة االبتدائية في مدرسة آسيا بنت مزاحم االبتدائية 
عينة ( تلميذة  وتم اختيار 4٠، واشتملت عينة البحث علي)( ٦٠٠بنات بدولة الكويت  )وعددهم 
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، والجدول التالي يوضح توصيف من الصف الرابع االبتدائيالبحث البحث بالطريقة العمدية من مجتمع 
 العينة.

 جتانس عينة البحث : 
تم إيجاد التجانس بين افراد العينة في متغيرات الطول، الوزن، والمتغيرات البدنية واالنتماء الوطني 

 (.٢(،)١السن كما هو موضح في جدول )
 ( ١) جدول

"الطول ـ الوزن  –السن "  التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث في متغيرات  
٤٠ن=   

 وحدة القياس المتغيرات
االنحراف  مقاييس النزعة المركزية

 المعياري
 التفلطح االلتواء

 المنوال الوسيط المتوسط
 ٢.١٣ ٠.١4 ٠.٥١ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٥٣ السنة السن
 ١.٥9 ٠.٠4 ٥.8٣ ١٥٠.٠٠ ١4٥.٥٠ ١4٥.9٠ السنتمتر الطول
 ٠.٥٧ ٠.٠4 4.٣9 4٥.٠٠ 49.٥٠ 48.9٣ الكيلو جرام الوزن

 الوزن " ، -الطول  –( تجانس أفراد عينة البحث في متغيرات " السن ١يتضح من الجدول ) 
( مما يعني إعتدالية توزيع ٣)± حيث أن قيم معامالت االلتواء والتفلطح لتلك المتغيرات تنحصر بين 

 أفراد عينة البحث في تلك المتغيرات.            
 (٢جدول )

 التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث في االختبارات البدنية وتعزيز االنتماء الوطني
 ٤٠ن= 

االختبارات 
 البدنية

دة وح
 القياس

االنحراف  مقاييس النزعة المركزية
 التفلطح االلتواء المعياري

 المنوال الوسيط المتوسط
 0.07 0.55 1.39 12.00 12.00 11.86 ثانية الرشاقة

 0.32 0.84 1.48 9.00 8.00 7.77 سم مرونة

 0.42 0.09 0.53 2.20 2.21 2.31 ثانية توازن

 0.70 0.07 1.44 8.43 7.82 7.76 ثانية توافق

 0.85 0.18 4.04 21.00 20.50 19.50 سم قدرة

 0.03 0.28 0.54 3.67 4.66 4.64 ثانية سرعة

 0.69 0.77 4.26 66.00 65.00 63.64 درجة انتماء

( تجانس أفراد عينة البحث في االختبارات البدنية وتعزيز االنتماء ،  ٢يتضح من الجدول )  
( مما يعني إعتدالية  ٣± حيث أن قيم معامالت االلتواء والتفلطح لجميع االختبارات تنحصر بين ) 

 توزيع أفراد عينة البحث في تلك االختبارات.
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مجع البيانات:ووسائل أدوات    
املسح املرجعي-١  

وشبكة المعلومات  والمجالت العلمية بأجراء مسح مرجعي للمراجع والرسائل العلميةقامت الباحثة 
المتاحة، لجمع المادة العلمية النظرية المرتبطة بمتغيرات البحث الختيار بعض القدرات البدنية ومقياس 

 االنتماء الوطني المستخدمة في البحث.
استمارات تسجيل البيانات :-٢  

قامت الباحثة بتصميم واعداد استمارات لتسجيل البيانات الخاصة بأفراد العينة لتفريغها، 
 حصائيًا وتشمل جميع متغيرات البحث :إومعالجتها 

اســــــــــتمارة اســــــــــتطالع رأي الخبــــــــــراء لتحديــــــــــد بعــــــــــض عناصــــــــــر القــــــــــدرات البدنيــــــــــة الخاصــــــــــة  •
 (١مرفق )الحركي. بعروض التعبير 

 األدوات واألجهزة المناسبة لكل قياس او اختبار . •
 في مجال البحث.المقابالت الشخصية للخبراء والمتخصصين  •
مــــــــن ســـــــالمتهم الصــــــــحية  البحــــــــث للتأكـــــــدقامـــــــت الباحثـــــــة بالكشــــــــف الصـــــــحي علــــــــي عينـــــــة  •

 (٢والفسيولوجية .) مرفق 
واألجهزة : األدوات  

 كجم.١/١٠لقياس الوزن ألقرب  ميزان طبى •
 ثانية. ١/١٠ساعة إيقاف لقياس الزمن مقدرًا بالثانية حتى  •
 جهاز مقياس الطول رستامير لقياس الطول الكلى للجسم ألقرب سم. •
 شريط قياس لقياس األطوال )بالسنتيمتر(.  •
    كرات طبية كبيرة  •
 طباشير •

القياسات املستخدمة يف البحث:-١  
(١ملحق )   االختبارات البدنية : -أ  

بعد االطالع على العديد من المراجع العلمية والدراسات السابقة واستطالع رأى الخبراء تم تحديد 
 أنسب هذه الصفات واختباراتها والمتمثلة في:

(١/١ملحق )اختبار الجري متعدد الجهات         )لقياس الرشاقة (  -١  
 (١/٢ملحق )مرونة الجذع والفخذ( )لقياس اختبار ثنى الجذع من الوقوف.       -٢
 (١/3ملحق ))لقياس التوازن الثابت(         اختباروقفه اللقلق             -٣
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 (١/٤ملحق )اختبار الدوائر الرقمية.                 )لقياس التوافق العضلى العصبى( -4
 (١/٥ملحق ))لقياس القدرة (        اختبار الوثب العمودي          -٥
 (١/٦ملحق )م.                    )لقياس السرعة االنتقالية(  ٣٠اختبار عدو -٦
(  ٢مقياس االنتماء الوطني:  ملحق )  -ب  

عبد العال  مظلوم، تحيةاعداد/ مصطفى  قامت الباحثة بإستخدام مقياس االنتماء الوطني
 فعالية برنامج إرشادي لتنمية االنتماء لدى عينة مــن تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة" لدراسة " م(٢٠١٢)

 جامعة بنها. –كلية التربية 
(3)مرفق .  الحركي عرض البرنامج علي الخبراء المتخصصين في مجال العروض التعبير  

 *صدق وثبات االختبارات للعينة االستطالعية:
 أواًل: ثبات االختبارات البدنية ومقياس االنتماء الوطني:

 ( 3جدول ) 
 معامل ثبات االختبارات البدنية ومقياس االنتماء الوطني

 ١٠= ن

وحدة  االختبارات
 القياس

 متوسط الفروق التطبيق الثاني التطبيق االول
 ) م ف (

قيمة "ر" 
 ع س ع س احملسوبة

 ٠.٨9 ٠.٢٦ ٠.٦١ ١٢.٥٤ ٠.٦3 ١٢.٨٠ ثانية الرشاقة
 ٠.9٥ ٠.١١ ١.7٨ 7.٥١ ١.٦٥ 7،٤٠ سم مرونة
 ٠.9٦ ٠.٠٨ ٠.3٢ ٢.٢٥ ٠.3٤ ٢.١7 ثانية توازن
 ٠.93 ٠.١٦ ١.١٤ 7.٢٢ ١.3٢ 7.3٨ ثانية توافق
 ٠.9٢ ٠.١٤ ٤.١١ ١٨.٨٤ ٤.٠٦ ١٨.7٠ سم قدرة
 ٠.٨٤ ٠.٢٦ ٠.٦7 ٤.٥3 ٠.٤3 ٤.79 ثانية سرعة

 ٠.79 ٠.٥٢ 3.٥١ ٦١.٤٢ 3،3٢ ٦٠.9٠ درجة انتماء وطني
(٠.٥7٦)( =  ٠.٠٥قيمة " ر " الجدولية عند مستوي داللة )  

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين األول والثاني  ٣يتضح من جدول ) 
 في االختبارات البدنية وتعزيز االنتماء مما يدل علي تمتع هذه االختبارات بمعامالت ثبات عالية.
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 ثانيًا: صدق االختبارات البدنية ومقياس االنتماء الوطني:
 ( ٤جدول ) 

 االعلي والربيع االدني لالختبارات البدنية ومقياس االنتماء الوطنيداللة الفروق بين الربيع 
 ١٠ن = 

وحدة  االختبارات
 القياس

 الربيع االعلي
3ن =   

 الربيع االدني
3ن =   متوسط الفروق 

 ) م ف (
قيمة "ت" 
 احملسوبة

 ع س ع س
 9.7٢ 3.٠٠ ٠.٤9 ١3.٢9 ٠.9٥ ١٠.٢9 ثانية الرشاقة
 9.٢٤ 3.١٤ ١.٠٠ ٦.٠٠ ٠.3٨ 9.١٤ سم مرونة
 ١7.٤٠ ١.١7 ٠.33 ١.7٥ ٠.٢٢ ٢.9٢ ثانية توازن
 ٢3.٢9 3.٢٠ ٠.٥٢ ٦.١٠ ٠.٨٠ 9.3١ ثانية توافق
 ٤١.٢٤ 9.٠٠ ٢.٠٤ ١٤.٨٦ ١.77 ٢3.٨٦ سم قدرة
 ١9.٠٠ ١.١٨ ٠.3٥ ٥.٢3 ٠.٢٤ ٤.٠٥ ثانية سرعة

 ١٦.٥٠ 9.٤3 ٠.9٨ ٦7.٥7 ٢.3٤ ٥٨.١٤ درجة انتماء وطني
(١.٨3( = ) ٠.٠٥الجدولية عند مستوي داللة ) قيمة " ت "  

في  األدنىوالربيع  األعلى( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الربيع 4يتضح من جدول ) 
" المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند  ت االختبارات البدنية وتعزيز االنتماء ، حيث أن قيم "

االختبارات تستطيع التمييز بين األفراد وهذا يعنى صدق ( مما يدل على أن هذه ٠.٠٥مستوى داللة )
 هذه االختبارات.

(٣ ) ملحق : التدريبي املقرتحربنامج ال  
أهداف البرنامج: -١  

 .لدي التلميذات تنمية القدرات البدنية  •
 تعزيز االنتماء الوطني •

أسس وضع البرنامج: -٢  
وضع الباحث البرنامج التدريبي وفقا لألسس التالية:   

 بناء البرنامج طبقا لألسس العلمية . •
 مالئمة البرنامج لخصائص المرحلة السنية ألفراد عينة الدراسة . •
 مراعاة الفروق الفردية عند وضع البرنامج . •

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (2) لعدداجملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 353 

 

 

 

ISSN : : 2636-3860  

التربية البدنية وعلوم الرياضةمجلة نظريات وتطبيقات   

 

 الزيادة المتدرجة في الحمل . •
محتوي البرنامج: -3   

 مكونات جرعة التدريب اليومية:

اإلحماء العام للجسم :-١  
الذراعين  –احتوى على مجموعة من التمرينات البسيطة والمتنوعة لمختلف أجزاء الجسم )الرقبة 

الرجلين( بجانب مجموعة من تمرينات اإلطالة والمرونة لعضالت ومفاصل الجسم بصفة  –الجذع  –
وقد تم أداء  –التايبو ذات الصعوبة فى األداء  عامة والرجلين بصفة خاصة نظرًا لطبيعة تدريبات

اإلحماء بمصاحبة مقطوعة موسيقية ذات إيقاع متوسط السرعة ومشوق وذلك عند بداية كل جرعة 
 ق( على مدى الفترة الكلية لتنفيذ تدريبات البرنامج.٥تدريب يومية لمدة )

االحماء الخاص بالمهارات:-٢   
ات الهوائية، وتدريبات باستخدام البار وبدون استخدام البار وهو يشتمل على مجموعة من التدريب

وأمام المرآة التى تساعد على تحسن أداء الجهازين الدوري والتنفسي، كما تعمل على تقوية المجموعات 
العضلية الالزمة لإلرتقاء بمستوى أداء جميع العضالت بمختلف أنواعها، وقد تم التركيز على عمل 

زاء الجسم فى وقت واحد مع استغالل االتجاهات والمستويات المختلفة لصالة أكثر من جزء من أج
التدريب للوصول لقدر كبير من القدرات البدنية لتحسين مهارات البرنامج )قيد البحث( وتم أداء هذا 

 الجزء بمصاحبة موسيقية ذات إيقاع متنوع والتي تتناسب مع طبيعة أداء تلك التدريبات.
 ( ق على مدى الفترة الكلية لتنفيذ البرنامج المقترح.١٠هذا الجزء ) استغرق زمن أداء

الجزء الرئيسى والتطبيقي الخاص بالمهارات: -3  
وهو يشتمل على مجموعة من التدريبات العامة، وتدريبات باستخدام البار وأمام المرآة، التي 
تعمل على تقوية المجموعات العضلية الالزمة لإلرتقاء بمستوى أداء مهارات البرنامج بمختلف أنواعها، 

ن القدرات وقد تم التركيز على عمل مجموعات تدريبية لعضالت الجسم كامال  للوصول لقدر كبير م
البدنية لتحسين أداء المهارات )قيد البحث( وتم أداء هذا الجزء بمصاحبة موسيقية ذات إيقاع متنوع 

 والتي تتناسب مع طبيعة أداء تلك التدريبات.

( ق للتدريب علي الجزء ٢٠ق تم تقســـــــــيمها كالتالي ) (٤٠اســـــــــتغرق زمن أداء هذا الجزء زمن )
 ريب علية في الوحدة التدريبية في الجزء المهاري.ق لتطبيق ماتم التد ( ٢٠المهارى)
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التهدئة :-٤  
احتوى هذا الجزء على مجموعة من تمرينات اإلطالة واالسترخاء للعضالت مع تدريبات لتنظيم  •

 التنفس عن طريق أخذ شهيق عميق ثم إخراج الزفير ببطء مع التكرار.
لسرعة الوصول لالسترخاء والعودة للحالة تم أداء هذا الجزء بمصاحبة موسيقى هادئة وخافته  •

 الطبيعية ألجهزة الجسم.
 .( ق على مدى الفترة الكلية لتنفيذ البرنامج المقترح٥استغرق زمن أداء هذا الجزء ) •

 :زمن البرنامج  -3
م ( وكان ٢٠١8 /١٢ /٣( :)9/٢٠١8 /٢٣قامت الباحثة بتطبيق البحث في الفترة الزمنية من )

( حيث قامت الباحثة القياس ٣٠/9/٢٠١8:٢/١٢/٢٠١8امج لمدة شهرين من تاريخ )فترة تطبيق البرن
 بالتسلسل التالي :

 الدراسة االستطالعية :
مجموعة من  م علي٢٠١8/  9/ ٢٣قامت الباحثة بأجراء دراسة استطالعية يوم االحد الموافق 

 .( تلميذة بمدرسة اسيا بنت مزاحم١٠التلميذات والبالغ عددهم )
القياس القبلي :-أ  

قامت الباحثة بتطبيق القياس القبلي فى جميع المتغيرات البدنية وقياس متغير االنتماء الوطني 
 م ٣٠/9/٢٠١8:  ٢4/9/٢٠١8لدي التلميذات وذلك في 

القياس البعدي: -ب  
البعدي فى جميع المتغيرات البدنية وقياس متغير االنتماء الوطني  القياسبيق قامت الباحثة بتط

 (9/١٢/٢٠١8(: )٣/١٢/٢٠١8لدي التلميذات وذلك في الفترة الزمنية )
 سادسا : املعاجلات اإلحصائية :

تم اعداد خطة البحث من ناحية المعالجات اإلحصائية والتي تمت عن طريق برامج الحزم 
 اإلحصائية الجاهزة " واستخدمت المعالجات اإلحصائية االتية:

 مقاييس النزعه المركزية  .١
 االنحراف المعياري .٢
 معامالت االلتواء والتفلطح  .٣
 معامل االرتباط  .4
 ( Test- Re testاختبار داللة الفروق بين المتوسطات )  .٥
 تحليل التباين في اتجاه واحد    .٦
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 المئويةنسبة التحسن بواسطة النسب  .٧
 ( للداللة اإلحصائية.٠.٠٥وقد ارتضت الباحثة مستوي معنوية ) 

 عرض ومناقشة النتائج : 
( ٥جدول )   

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في اختبارات الرشاقة
3٠ن =                                                                                         

ختباراتاال  
وحدة 

 القياس
 متوسط الفروق القياس البعدي القياس القبلي

 ) م ف (
قيمة "ت" 
 احملسوبة

نسبة 
 ع س ع س التحسن

 19.19 5.72 2.47 1.71 10.40 1.59 12.87 ثانية الرشاقة

(١.٦99)( =  ٠.٠٥" الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة "   
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي  ٥يتضح من الجدول ) 

لصالح القياس البعدي لعينة البحث في متغير الرشاقة حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أعلي من 
 (. ٠.٠٥قيم ) ت ( الجدولية عند مستوي معنوية ) 

( ٦جدول )   
اختبار المرونةداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في   

3٠ن =                                                                                         

 االختبارات
وحدة 

 القياس
 متوسط الفروق القياس البعدي القياس القبلي

 ) م ف (
قيمة "ت" 
 احملسوبة

نسبة 
 ع س ع س التحسن

 37.50 12.51 3.00 2.30 11.00 1.41 8.00 سم المرونة

(١.٦99)( =  ٠.٠٥" الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة "   
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي  ٦يتضح من الجدول ) 

لصالح القياس البعدي لعينة البحث في متغير المرونة حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أعلي من 
 (. ٠.٠٥قيم ) ت ( الجدولية عند مستوي معنوية ) 

( 7جدول )   
التوازنداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في اختبار   

3٠ن =                                                                                         

 االختبارات
وحدة 

 القياس
 متوسط الفروق القياس البعدي القياس القبلي

 ) م ف (
قيمة "ت" 
 احملسوبة

نسبة 
 ع س ع س التحسن

 26.60 9.70 .54 0.52 2.57 .53 2.03 ثانية التوازن

(١.٦99)( =  ٠.٠٥" الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة "   
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( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي  ٧يتضح من الجدول ) 
لصالح القياس البعدي لعينة البحث في متغير التوازن حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أعلي من قيم 

 (. ٠.٠٥) ت ( الجدولية عند مستوي معنوية ) 
( ٨جدول )   

التوافقداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في اختبار   
3٠ن =                                                                                         

 االختبارات
وحدة 

 القياس
 متوسط الفروق القياس البعدي القياس القبلي

 ) م ف (
قيمة "ت" 
 احملسوبة

نسبة 
 ع س ع س التحسن

 14.94 12.36 1.30 1.41 7.40 1.44 8.70 ثانية التوافق

(١.٦99)( =  ٠.٠٥" الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة "   
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي  8يتضح من الجدول ) 

لصالح القياس البعدي لعينة البحث في متغير التوافق حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أعلي من قيم 
 (.   ٠.٠٥) ت ( الجدولية عند مستوي معنوية ) 

( 9جدول )   
ر القدرة العضليةداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في اختبا  

3٠ن =                                                                                         

 االختبارات
وحدة 

 القياس
 متوسط الفروق القياس البعدي القياس القبلي

 ) م ف (
قيمة "ت" 
 احملسوبة

نسبة 
 ع س ع س التحسن

 17.41 13.81 3.33 4.36 22.47 3.89 19.13 سم القدرة

(١.٦99)( =  ٠.٠٥" الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة "   
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي  9يتضح من الجدول ) 

لصالح القياس البعدي لعينة البحث في متغير القدرة حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أعلي من قيم 
 (. ٠.٠٥) ت ( الجدولية عند مستوي معنوية ) 

( ١٠جدول )   
السرعةداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في اختبار   

3٠ن =                                                                                       

 االختبارات
وحدة 

 القياس
 متوسط الفروق القياس البعدي القياس القبلي

 ) م ف (
قيمة "ت" 
 احملسوبة

نسبة 
 ع س ع س التحسن

 14.06 14.43 .39 0.48 4.28 .47 4.98 ثانية السرعة

(١.٦99)( =  ٠.٠٥" الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة "   
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( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي  ١٠يتضح من الجدول ) 
لصالح القياس البعدي لعينة البحث في متغير السرعة حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أعلي من 

 (. ٠.٠٥قيم ) ت ( الجدولية عند مستوي معنوية ) 
:ومناقشتها نتائج الفرض األولعرض   

 قدراتالبحث اإلحصائية بين القياس القبلي والبعدي في ال طبقًا لما أسفرت عنه نتائج عينة
الخاص بداللة الفروق بين (  9( ،)8( ،)٧(، )٦، )( ٥البدنية قيد البحث يتضح من الجدول )

متوسطات القياسين القبلي والبعدي، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي 
( اقل من قيمة )ت( المحسوبة وذلك ٧٠,١كانت قيمة )ت( الجدولية )لمجموعة البحث التجريبية حيث 

( لصالح القياس البعدي مما يدل علي  أن البرنامج التدريبي أدي إلي ٠٥,٠عند مستوي معنوية )
 .قيد البحثقدرات البدنية تحسين ال

لصالح  ياً زيادة نسبة التحسن التي حدثت والتي تتضح من الفروق الدالة إحصائ الباحثةوتعزو 
عروض التعبير إلى التأثير اإليجابي للبرنامج المقترح من خالل في القدرات البدنية القياس البعدي 

تلميذات المرحلة االبتدائية والتمرينات المستخدمة بالبرنامج المقترح األمر الذي أدى إلى استثارة الحركي 
دنية مما أدى إلى تطور وتحسن القدرات ودفعهم للمزيد من بذل الجهد ورفع قدراتهم الب بدولة الكويت

البدنية لديهم، وهذا ما يشير إلى أن هناك ضبط وتحكم ذاتي في األداء الحركي للتلميذات كما أشار 
( ،مها 8م( )٢٠٠١( ، عبير السيد )٦م( ) ٢٠٠٦( ، نادية صالح )١8م ( )٢٠٠٣بذلك، وفاء علي )

علمية  ألسسطبقا ير الحركي )فن شعبي او باليه( للتعب المهارى( إلى أن األداء ١٣( )٢٠٠4عزب ) 
 وتعمل على تطويرها.القدرات البدنية  تؤثر علىتدريبة 

وترجع الباحثة التطور في القدرات البدنية والحركية الي التأثير االيجابي لبرنامج التعبير الحركي 
ل خاص ،حيث ان هذه ، والذي ادي الي تطور القدرات الحركية بشكل عام ،والقدرات البدنية بشك

المرحلة العمرية تتأثر بدنيا بالتمرينات التعبيرية الحركية التي يسودها جو من التناسق والتناغم ،وقد 
ادي اشتراكهم في البرنامج الي اكتسابهم دافعية نحو االنتظام في التمرينات الحركية واتسمت بالمرح 

 مرحلة العمرية.والمتعة والسرور اثناء التدريبات مما يتناسب مع ال
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: ومناقشتها الفرض الثانيعرض نتائج  -٢  
( ١١جدول )   

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في اختبار تعزيز االنتماء
3٠ن =                                                                                         

 االختبارات
وحدة 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبلي
 الفروق

 ) م ف (

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 

نسبة 
 التحسن

 ع س ع س %

 34.96 12.22 17.83 4.02 68.83 4.32 51.00 درجة تعزيز االنتماء

(1.699)( =  0.05" الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة "   

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي  ١١يتضح من الجدول ) 
لصالح القياس البعدي لعينة البحث في متغير تعزيز االنتماء حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أعلي 

 (. ٠.٠٥من قيم ) ت ( الجدولية عند مستوي معنوية ) 

 

متوسطي القياسين القبلي والبعدي في وجود فروق دالة إحصائيًا بين عن  البحثنتائج  أثبتت
وتعزو الباحثة انه من ( ،١١من الجدول ) واتضح ذلك تعزيز االنتماء الوطني بعد تطبيق البرنامج

األنشطة الرياضية والموسيقية كان له دور مهم في اكتسابهم قيم  عن طريقإرشاد التالميذ  خالل
 .وتكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين واتجاهات إيجابية، وتنمية مهارات اجتماعية لديهم،

(، ٥م( )٢٠٠8(، طنطاوي ،نسرين )9م( )٢٠٠8عايدة ) عبداهلل،ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 
جماعة تتيح للتلميذات التفاعل أى األخذ والعطاء حيث أكدوا أن التدريب في  (٢م( )٢٠٠٧أبو سكينة )
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داللة الفروق بين متوسطي القياسين ) القبلي- البعدي ( لالختبارات البدنية وتعزيز االنتماء

القياس القبلي

القياس البعدي

القياس القبلي 12.8782.038.719.134.9851

القياس البعدي 10.4112.577.422.474.2868.83

انتماءسرعةقدرةتوافقتوازنمرونةالرشاقة
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تكوين عالقات اجتماعية جديدة واكتساب خبرات  نح لهوالتأثير المتبادل بين أعضاء الجماعة، وتتي
ومهارات اجتماعية تفيد فى تحقيق التوافق االجتماعي، كما يؤدى انتماء التلميذات إلى جماعة إرشادية 
إلى الشعور باألمن والتقبل والتخلص من الشعور باالختالف، فضاًل عن ذلك فإن للجماعة جاذبيتها 

 ألنشطة جماعية تشبع حاجات أعضائها وتجعلهم يشعرون باألمنفيرها الخاصة ألعضائها، وذلك بتو 
 للوطن.

كما أن برنامج العروض الرياضية والمحاضرات االرشادية المبسطة التي القتها الباحثة قبل كل 
وحدة تعليمية عن االنتماء الوطني كان له األثر على تشكيلة من الفنيات واألساليب التدريبية المتنوعة 

مخضت عن تلك النتائج المرجوة من البرنامج، فالمحاضرات المصغرة عن االنتماء زودت التالميذ التى ت
بمعلومات مهمة عن مفهوم االنتماء ومكوناته ، وأتاحت لهم التعبير عن أفكارهم، وتعديل األفكار 

دراك التشابه مع اآلخرين مما أدى إلى إعادة البناء المعرفى للتالميذ، األ مر الذى ساهم فى  الخاطئة، وا 
غرس هذه القيم  وتنمية االنتماء لديهم وتعزيزه من خالل التآثر االيجابي بالبرنامج التعبيري المقترح 

خراج العمل في شكل عمل تعاوني وطني.    عن طريق الموسيقي الوطنية والديكور وا 
 االستنتاجات :

استخدام التدريبات المقترحة في برنامج عروض التعبير الحركي لها تأثير إيجابي على تنمية  -١
 المرونة(.  -الرشاقة  -القدرة العضلية  -التوافق  -القدرات البدنية: )التوازن الثابت 

وتحسن كبير في تعزيز االنتماء الوطني لدي  فعاالً  أظهرت تدريبات البرنامج المقترح دوراً  -٢
 يذات في القياسات البعدية عن القياسات البعدية.التلم

لتوصيات :ا   
 إتاحة الفرصة للتلميذات لالشتراك فى األنشطة والحفالت المدرسية التى تنمى روح الجماعة.  -
 االهتمام بتنظيم رحالت ترفهيية وتثقيفية لألماكن األثرية التى تعبر عن ماضى وتاريخ البالد.  -
يشعر فيه التلميذات باألمان والحرية والتعبير الحر عن قدراتهم توفير المدرسة للجو الذى  -

 واحتياجاتهم. 
ضرورة انتقاء نماذج جيدة قدوة من المعلمين للتدريس لألطفال والتعامل معهم بأسلوب تربوى  -

 يعطى الطفل المثل والقدوة. 
تماء الوطني لدى تضافر جهود أجهزة اإلعالم المسموعة والمرئية المدرسية والعامة لتدعيم االن -

 األفراد، ،تفقعيل القيم التربوية باستمرار لما لها من اثر إيجابي في سلوكهم. 
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احترام حرية الطفل النه يبدع ويبتكر في حالة توفر الظروف المناسبة واالمكانيات وكرامته  -
ه والنظر إليه كمخلوق مكرم وبالتالى عدم تعريضه لالستخفاف والتغافل وهذا يعزز حبه لوطن

 واخالصه.
االهتمام بتنمية القدرات البدنية الخاصة بالرقص الشعبي والباليه كمتطلبات أساسية لالرتقاء  -

 بمستوى األداء المهارى في الجمل الحركية.
 االستفادة من التدريبات المقترحة لتنمية القدرات البدنية لدى العينات المماثلة. -
التعبير الحركي تشمل مراحل سنية ومهنية مختلفة مع ضرورة إجراء دراسات أخرى فى مجال  -

 تناول متغيرات أخرى لم تتناولها هذه البحث.

 قائمة املراجــــــع
  :المراجع العربية : اوال
أبو حطب، فؤاد وصادق،  -١

(١99٥آمال )  
، ٣: نمو اإلنســـــــــــــان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المســـــــــــــنين. ط

 القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية.
ابو سكينة، نادية حسن ،  -٢

، محمد حسين واخرون
(٢٠٠٧)  

لتنمية المفاهيم الســياســية لدى األطفال فى  :فاعلية برنامج تدريبى
مجلة االقتصــــــاد المنزلى بجامعة ضـــــــــوء قيم االنتماء األســـــــــرى، 

 .9٦-٥٣(، ٣) ١٧المنوفية، 
خريبه، صفاء صديق  -3

(٢٠١١)  
مجلة دراسات العالقة بين العنف واالنتماء لدى طلبة الجامعة.  :

 .٦99-٦4١(، 4) ١٠عربية فى علم النفس، 
صفية أحمد محى الدين،  -٤

(٢٠٠٢سامية ربيع محمد )  
 القاهرة.دار الفكر العربي، ، الباليه والرقص الحديث :
 

طنطاوى، نسرين عادل حسن  -٥
(٢٠٠٨محمد )  

فـــاعليـــة برنـــامج متكـــامـــل لتنميـــة االنتمـــاء للوطن لـــدى أطفـــال  :
مجلة دراســـــــات المرحلة االبتدائية. ملخص رســــــــــالة ماجســــــــــتير، 

، الطفولة بمعهد الدراســـــات العليا للطفولة، جامعة عين شـــــمس
١١ (4١ ،)٢٧٠ 

طه، فرج عبد القادر وقنديل،  -٦
  ( ٢٠٠٥) واخرون

، أســــــيوط : دار ٣. طموســــوعة علم النفس والتحليل النفســــى :
 الوفاق للطباعة والنشر.
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عارف، محمد محمود  -7
(١9٨٨)  

أثر األنشـــــــــــــطة الموســـــــــــــيقية على تنمية القيم االجتماعية لطفل  :
)غير  رســـــــــالة دكتوراهالحلقة األولى من التعليم األســـــــــــــاســـــــــــــى. 

 منشورة(، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان.
برنـــــامج لعروض التعبير الحركي علي بعض المتغيرات  "تـــــاثير -----------------    -٨

 .أسيوطالنفسية لدي طالبات كلية التربية الرياضية ، جامعة 
٢٠٠٨ عايدة ذيب ،عبداهلل  -9 ـــذات لـــدى طلبـــة الصــــــــــــــف الخـــامس :  عالقـــة االنتمـــاء بتقـــدير ال

مجلة فى مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الثالثة.  األســــاســــى
دراســـــات الطفولة، معهد الدراســـــات العليا للطفولة، جامعة عين 

 . ٢٣٦-٢٢٣(، 4٠) ١١شمس، 
عفــاف عبد الرحمن زهران  -١٠

م( ١97٥)  
" اثر التغيرات االجتماعية والثقافية على الرقص الشــــــــــــــعبي في : 

رســــالة ماجســــتير غير منشــــورة .اإلســــكندرية .  البيئة الســــاحلية " .
 كلية التربية الرياضية . جامعة حلوان .

محمد، مجدة أحمد محمود  -١١
(١99١)  

مجلة : تطور الســـــــــلوك االنتمائى لدى أطفال المرحلة االبتدائية. 
 )أ(. ٧8-٦٣، ١جـدراسات نفسية، 

(١9٨٦مختار سالم ) -١٢  
 

"تصميم واخراج بيروت، لبنان الفنون االستعراضية والرياضة : 
 دار المعارف .

:" تأثير تقنين منهج التعبير الحركي على النشاط العصبي للقلب   م(٢٠٠٤مها محـمد عـزب) -١3
رســـــــــالة دكتوراه غير منشـــــــــورة ، كلية التربية  ومســـــــــتوى األداء" ،

 . الرياضية ، بالسادات جامعة المنوفية
( ٢٠٠٦نادية صالح علي ) -١٤ االبتكاري في الرقص الشـــــعبي ، كلية  :العوامل المســـــاهمة لالداء 

 التربية الرياضية بمدينة السادات، ماجستير،جامعة المنوفية.
نادية الدمردش ، عـال توفيق  -١٥

( ٢٠٠3إبراهيم )  
، عين  :مدخل إلى علم الفولكلور دراســـــــــــة في الرقص الشـــــــــــعبي

 . للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة
 نادية عبد الحميد -١٦

(١97٢الدمرداش )  
الرقص الشــــــعبي واهميته في االعالم ،رســــــالة ماجســــــتير ،  :دور

 . كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان
نجاح التهامي حسن  -١7

(١97٢ )  
إنتاج علمي منشــــــــور  . القاهرة . كلية التربية  :"تاريخ الرقص " .
 .الرياضية للبنات 
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٢٠٠3وفاء علي عبدالمجيد) -١٨ رســـــالة ماجســـــتير غير  رقصـــــة الحجالة في مرســـــى مطروح " ،"  
 منشورة ، أكاديمية الفنون ، المعهد العالي للباليه.

 موقع  للفنون الشعبية والتراثية. موسـوعة ويبكيديا الحـرة : -١9
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