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٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١/١٢/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
أثیر اســـتخدام اســـلوب االستكشـــاف الحركـــي فـــي تنمیـــة هـــدف البحـــث فـــي التعـــرف علـــى تـــ

عینــة البحــث  مــن تالمیــذ وتكونــتحركیــة) للتالمیــذ بطیئــي الــتعلم . –القــدرات االدراكیــة (الحــس 

ئــيبطی-مدرســة اســامة بــن زیــد االبتدائیــة للبنــین، حیــث تــم اختیــار تالمیــذ صــف التربیــة الخاصــة

.) تلمیذا١١التعلم والبالغ عددهم (

اجـراء  ىإلـل الحصول على عینة متكافئة المتغیرات االساسـیة ، فقـد لجـأ الباحـث من اجو 

العمر العقلي).-الوزن-غیرات(الطولالتكافؤ في المت

حركیــة) لعینــة البحــث فقــد لجــأ الباحــث الــى -مــن اجــل قیــاس القــدرات االدراكیــة (الحــس و 

(ثبـــات حجـــم االشـــیاء ، مـــن ســـتة بنـــود هـــياالختبـــاراســـتخدام اختبـــار هـــایود المعـــدل ، ویتكـــون

االدراك البصري الكلي والجزئـي ، التعـرف علـى اجـزاء الجسـم ، التمییـز بـین اجـزاء الجسـم االیمـن 

وللحصـــول علـــى النتـــائج اســـتخدم الباحـــث الوســـائل ، التـــوازن المتحـــرك ، تحدیـــد المكـــان)واالیســـر

ـــة ( ـــاري -الوســـط الحســـابياالحصـــائیة االتی اختبـــار (ت) -ف معامـــل االخـــتال-االنحـــراف المعی

)للعینات المرتبطة

وقد خرجت الدراسة باالستنتاجات االتیة:

علــى تنمیــة القــدرات ایجــابيالبرنــامج المعــد علــى وفــق اســلوب االستكشــاف الحركــي ذو تــأثیر  .١

حركیة) للتالمیذ بطیئي التعلم . -االدراكیة (الحس 

بنـود اختبـار القـدرات االدراكیـة ل البعـدياالختبـار ) فيبطیئي التعلمتفوق تالمیذ عینة البحث (. ٢

االختبار القبلي . مقارنة بحركیة) -(الحس 

حركیة) یتالءم مع فئة بطيء التعلم. -هایود المعدل للقدرات االدراكیة (الحس  راختبا. ٣
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The effect of the motor exploring style on developing the
motor – sensory cognitive abilities of slow learners

Lecturer Dr. Nashwan M. Al-Saffar
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Abstract:

This research aims at defining the effect of the motor exploring

style on developing the motor – sensory abilities of slow-learners. The

sample is the pupils of Osama bin Zaid primary school for boys . They

are (11) in number .

In order to equalize the sample in the main variables, the researcher

equated the (weight, height, and mental age).

To measure the motor-sensory cognitive abilities of the sample, the

researcher used the modified Haywood test, consisting of sex items:

Stability of volume total and partial visual cognition, realize body parts,

distinguishing the right and left parts of the body, moving balance,

locating the place. The following statistical means are used analyze the

results (mathematical means, standard deviation, variance coefficient,

T-test for related sample.

The researcher concluded the following :

1. The program is of positive results on developing cognitive abilities of

slow-learning pupils.

2. There are statistically significant differences between the pre and post

test of slow- learning pupils with a bias towards the per and post test of

slow learning pupils with a bias towards post test .

3. Haywood modified test for cognitive ability coincides with slow –

learners
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:التعریف بالبحث -١
:البحث وأھمیةالمقدمة -١

تعد مرحلة الطفولة من اهم المراحل في حیاة االنسان . لما لها من اثر كبیر علـى حیاتـه 

المستقبلیة ، اذ تعد االساس الذي تبنـى علیـه بقیـة مراحـل حیاتـه ، وان مـا یكتسـبه الطفـل فـي هـذه 

فــي  باألطفــالاولــت معظــم الــدول عنایــة خاصــة المرحلــة ذو اثــر فعــال فــي تكــوین شخصــیته لــذلك 

علماء النفس والتربیة والتربیة الریاضیة اهتماما خاصا بنمو القدرات الحركیة  وأولىهذه المرحلة ، 

لمعرفة مدى اهمیتها في حیاة الطفل ومدى عالقتها بجوانـب النمـو االخـرى . ویعـد االهتمـام بنمـو 

ضــروریا فــي مرحلــة الطفولــة والن العجــز فــي نمــو هــذه حركیــة) امــرا–القــدرات االدراكیــة (الحــس 

).١٢:  ١٥القدرات تعمل على عجز االطفال في كثیر من عملیات التعلم بالمدرسة ( 

والن للعــب قیمــة كبیــرة فــي حیــاة االطفــال عامــة واالطفــال ذوي الحاجــات الخاصــة خاصــة 

ه ، بــالدراك العــالم المحــیطلهــذا الطفــل ، فهــو وســیلة الطفــل  يفانــه یكــاد یكــون النشــاط االساســ

فضال عن اكتشاف القـدرات المتنامیـة لـذلك الطفـل ، فاللعـب هـو نشـاط انسـاني یقـوم بـه الفـرد منـذ 

بدایة حیاته ، فاذا منع ذلك الطفـل مـن اللعـب فانـه سـیؤدي الـى اضـطرابه واخـتالل سـلوكه ، ومـن 

شك فیه ان اعتماد التربیة الریاضیة ومما ال.هنا جاءت قیمة اللعب التربویة واالجتماعیة والنفسیة 

على العلوم االخرى كان بالغ االثر في تطورها فضال عن مكانتها الممیزة في عملیـة تربیـة الطفـل 

  .) ٢٣:  ١٨وتنشئته ومساعدته على النمو الشامل المتزن (

وتشــــكل البــــرامج الحركیــــة القائمــــة علــــى عملیــــات االستكشــــاف واالبتكــــار الحركــــي بصــــفة 

حیویـــا الیمكـــن اغفالـــه فـــي مـــنح االطفـــال فـــرص النمـــو الحركـــي ، وذلـــك لمـــا لبـــرامج اً خاصــة جـــزء

االستكشـاف الحركـي مـن شـمولیته فـي المهمـات الحركیـة التـي یتعـرض لهـا الطفـل خـالل ممارسـته 

التعـرف الـىلهذه البرامج خالل سنوات المدرسة االولـى ، ومـن هنـا جـاءت اهمیـة هـذا البحـث فـي

تالمیـذحركیـة) لل-االستكشـاف الحركـي فـي تنمیـة القـدرات االدراكیـة (الحـس اثر برنـامج باسـلوب 

التعلم . ئيبطی

:مشكلة البحث ٢-١
على الرغم من ان السلوك االستكشافي هو فطري ،اال ان للبیئة دورًا كبیرًا في تكوین هـذا 

جعله یستجیب لها بشكل السلوك وتعزیزه ،فاذا كانت البیئة غنیة تربویًا فانها تثیر فضول الطفل وت

ایجـابي لــذا یمكــن تعزیــز هـذا الســلوك مــن خــالل التفاعـل بــین الصــفات الموروثــة والمكتســبة.ویؤكد 

بیاجیــه ان للبیئـــة دورا كبیـــرا فـــي تطـــویر الســـلوك االستكشـــافي للطفـــل وهـــذا یعنـــي ان الطفـــل الـــذي 

ا ونتیجة لذلك سوف یبدي یعیش في بیئة تزخر باالستثارة فانها تثیر خبراته وتساعده على تنظیمه

تطورًا وتقدماً في نموه الذهني.
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الحاجــة االساســیة لتنمیــة  انوعلــى ذلــك فــان العــاملین فــي مجــال التربیــة الریاضــیة یقــرون 

متنوعــة مــن الخبــرات الحركیــة و حركــي یمكــن تحقیقهــا مــن خــالل مجموعــة كبیــرة –االدراك الحــس 

للمرحلة االبتدائیة . لكافة اطفال ما قبل المدرسة والصفوف االولى

الـــتعلم بصـــورة خاصـــة مـــن ئـــيوالهمیـــة الطفولـــة عامـــة واالطفـــال بطیوبنـــاًء علـــى ماســـبق 

حركیـــة) مـــن جانـــب اخـــر . فقـــد ارتـــأى الباحـــث القیـــام بهـــذه -جانـــب والقـــدرات االدراكیـــة (الحـــس 

 –س الدراســة للكشــف عـــن تــأثیر اســـلوب االستكشــاف الحركــي فـــي تنمیــة القـــدرات االدراكیــة (الحـــ

التعلم وتلك هي مشكلة البحث . ئيبطیتالمیذحركیة) لل

ھدف البحث ١-٣
لــــى أثــــر اســــلوب االستكشــــاف الحركــــي فــــي تنمیــــة القــــدرات ایهــــدف البحــــث فــــي التعــــرف 

التعلم . ئيبطیتالمیذحركیة) لل–االدراكیة (الحس 

فرض البحث  ٤-١
االختبار البعدي  ةصلحموالبعدي ولوجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي 

التعلم . ئيبطیتالمیذحركیة) لل–في تنمیة القدرات االدراكیة (الحس 

مجاالت البحث  ٥-١
المجال البشري : تالمیذ مدرسة اسامة بن زید االبتدائیة / بطيء التعلم . -١

  .  ١٧/٤/٢٠٠٧ولغایة  ٤/٣المجال المكاني : الفترة من -٢

مدرسة اسامة بن زید االبتدائیة . المجال المكاني : -٣

تعریف المصطلحات  ٦-١
االســلوب ") علــى انــه ١٩٩٧عرفــه محســن محمــد حمصــي (اســلوب االستكشــاف الحركــي :.١

الذي یعتمد على نوع التفاعل الفكري بین المعلم والتلمیذ ، اذ یقوم المعلم بطـرح اسـئلة متتالیـة 

تلمیذ ، ومجموعة اسئلة متعاقبة تلیها مجموعة على التالمیذ یقابلها استجابات حركیة من كل

  ).١٠٠:   ١٩(".   إلیهاستجابات حركیة تؤدي الى اكتشاف الهدف الحركي المراد الوصول 

) علـى انهـا ١٩٨٦ابو العـال احمـد عبـدالفتاح وعمـر احمـد الروبـي ( اعرفه القدرات االدراكیة :.٢

كـي لالنسـان بوجـه عـام ، والنشـاط الریاضـي "اهم القدرات العقلیة التي یقوم علیها النشاط الحر 

  ). ٧١:  ٣بوجه خاص نظرا للعالقة الوثیقة بین الحركة واالدراك" (

:حركي–االدراك الحس.٣
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) علـى انــه " القـدرة علـى االحســاس باوضـاع الجسـم احساســا ١٩٩٨(حسـینحســن عرفـه قاسـم -

  ) . ٨٣٨: ١٦(ة او السكون"غیر بصري سواء في حالة الحرك

) : علــى انــه "الحاســة التــي یمكننــا بهــا ١٩٨٢مــین الخــولي واســامة كامــل راتــب (عرفــه اكمــا -

تحدیــد وضــع الجســم وحالتــه وامتــداده واتجاهــه فــي الحركــة وكــذلك الوضــع للجســم ومواصــفات 

) . ١٩٨١:  ٦حركة الجسم ككل ". (

) نقــال عــن جونســون وتلســون علــى انــه "القــدرة علــى ٢٠٠٠فــي حــین یعرفــه ابــراهیم ســالمة (-

حســـاس بالوضـــع والجهـــد وحركـــة اجـــزاء الجســـم كلـــه مـــن خـــالل العمـــل العضـــلي وغالبـــا مـــا اال

). ١٦٠:١٠یسمى هذا االحساس بالحاسة السادسة ". (

:بطيء التعلم .٤

العلمیــة للتربیــة الخاصــة بــوزارة اللجنــة الوطنیــة) نقــال عــن١٩٩٠عرفــه مــروان محمــد وجــدي (-

دي فـي اطـاره العـام ، اال انـه یجـد صـعوبة لسـبب التربیة الطفل بطيء التعلم بانـه "طفـل اعتیـا

او الخر في الوصول الى المستوى التعلیمي الذي یصل الیه اقرانه االسویاء في المعـدل وهـو 

) . ٩:   ٢١الیصنف ضمن فئة المتخلفین عقلیا" . (

) علــى انهــم "الــذین یواجهــون صــعوبة كبیــرة فــي بــرامج ١٩٩٨حســن عمــر شــاكر ( مكمــا عــرفه-

العادیــة المختلفـة ویعــانون مـن تخلــف دراســي فـي موضــوع او اكثـر مــن الموضــوعات المدرسـة 

التــي یتعلمونهــا ومســتوى اعمــارهم اعلــى مــن مســتوى رفــاقهم فــي الصــف الواحــد ویعــانون مــن 

مشــكالت اكادیمیـــة وســـلوكیة فــي المدرســـة والبیـــت اكثــر مـــن غیـــرهم مــن التالمیـــذ العـــادیین" . 

)٢٧: ١٠ .(  

الدراسات السابقة االطار النظري و-٢
االطار النظري ١-٢
اسلوب االستكشاف الحركي ١-١-٢

یعتمــد اســلوب استكشــاف الحركــة علــى مســتوى نضــج الطفــل ، أي ان جســم الطفــل قــادر 

على اداء الحركة ، فالحركة الصحیحة تعتمد على ان الطفل قد قـام بحـل المشـكلة الحركیـة بشـكل 

ى تجاه المشكلة الحركیة ، ان هـذا االسـلوب هـو شـكل مـن انه شعر بالرض اوله وللمعلم ، مرضِ 

اشكال حل المشكالت الن الطفل یمكنه التعلم عن طریـق البحـث واكتشـاف الحركـة ، ویعتمـد هـذا 

االسلوب على ما یاتي : 

المعلم هو صاحب القرار في طرح االسئلة على االطفال . أ . 

طفــال باختیــار بعــض الحركــات بقصــد التكــرار بعــد استكشــاف الحــل للمشــكلة الحركیــة یقــوم االب. 

  ). ٩٦:  ١٤والممارسة . (
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حركي –االدراك الحس ٢-١-٢
حركـي –معینـة مـن المـخ ویعـد االدراك الحـسان ادارة المعلومات الحركیة تـتم فـي مراكـز 

مكونا هاما في تنمیة تصور الجسم وعندما یمتلـك الفـرد مهـارات ادراكیـة بمسـتوى جیـد فـذلك یعنـي 

  ). ١٧: ١١( ب االخرى ویكون بمثابة مؤشر لهو الجهاز العصبي الذي ینعكس على الجواننم

بطیئو التعلم ٣-١-٢
انصــب اهتمــام المــربین علــى اشــكال االعاقــات المختلفــة كاالعاقــة العقلیــة او الجســمیة او 

رات الدولیــة الحركیـة وذلــك مــن خــالل انشــاء المؤسســات التربویــة والتأهیلیــة واقامــة النــدوات والمــؤتم

الخاصة بحقوق المعـاقین ، امـا فئـة التالمیـذ االسـویاء فـي نمـوهم العقلـي والجسـمي والـذین یعـانون 

في الوقت نفسه من مشكالت تعلیمیة فلم تنل مثل هذه الرعایـة مـن المـربین وقـد یرجـع السـبب فـي 

صــائص ذلــك الــى ان مثــل هــذه الفئــة لــم تختلــف فــي خصائصــها وســلوكها اختالفــا واضــحا عــن خ

االشخاص العادیین وسلوكهم لكي یعتبروا معاقین ومن ثم لم یدخلوا فـي دائـرة المؤسسـات المهتمـة 

ومهمـــا یكــن مـــن امــر هـــذه المشــكلة فهـــي تكــوین افتراضـــي الیمكــن مالحظتـــه ،بــاالفراد المعــاقین

  ).١١٠: ٢٢مباشرة وانما نستدل علیه من خالل النتائج المترتبة علیه . (

یجــدون صــعوبة واضــحة فــي مســایرة  نء الــتعلم علــى االطفــال الــذیویطلــق مصــطلح بطــي

اقرانهم االعتیادیین ممن هم في اعمارهم نفسها فیما یخص المنـاهج الدراسـیة . اذ یكونـون بحاجـة 

الــى وقــت اطــول مــن اقــرانهم االعتیــادیین لــتعلم االشــیاء الفعلیــة ولــیس بالضــرورة ان یكــون الطفــل 

وان اغفــال هــذا المبــدأ ســیقودنا الــى تجاهــل الكثیــر مــن المواهــب بطیئــا فــي المجــاالت االخــرى ، 

) ٩:  ٢والقــدرات الخاصــة بهــذا الطفــل ممــا یــؤدي الــى نتــائج وخیمــة علــى تكــوین شخصــیاتهم . (

یعـانون مـن مظـاهر مختلفـة تسـهم فـي ویمكن رسـم مالمـح االطفـال بطـيء الـتعلم بوصـفهم اطفـاالً 

  ) ٥: ١٣صنیفهم معها ضمن فئات المعاقین عقلیا . (استجاباتهم للتعلم بدرجة الیمكن ت ءبط

ان التلمیـــــذ بطـــــيء الـــــتعلم یســـــتطیع ان یـــــتعلم االشـــــیاء التـــــي یســـــتطیع التلمیـــــذ المتوســـــط 

اطــول وشــرح مبســط مــن جانــب  الــى وقــت (االعتیــادي) ان یتعلمهــا بصــورة ابطــأ ، أي انــه یحتــاج

كمــا ان المــادة التعلیمیــة التــي تقــدم لــه المعلــم وزیــادة فــي التــدریب واالعــادة والتمــرین والمراجعــة ،

، ینهــا وبــین المعلومـات التــي یعرفهــایجـب ان تقســم الـى اجــزاء صــغیرة وسـهلة مــع اظهــار العالقـة ب

كمــا یجــب اســتخدام التوضــیحات الحســیة قــدر المســتطاع باالضــافة لكــون هــذا التلمیــذ یحتــاج الــى 

  ) . ٢٢-٢١:  ٢٣( االحساس بالنجاح اكثر من التلمیذ المتوسط او التفوق .

وتشــیر الدراســات الــى ان الحركــة هــي اكثــر االســتجابات التــي تمیــز لعــب االطفــال بطــيء 

التعلم وفئات التربیة الخاصة المتبقیة ،اذ تتسم الحركة بالنمطي والتكرار التي تسـتغرق مـدة طویلـة 
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بــــاه ، وان ســــبب ذلــــك یعــــود الــــى خصوصــــیة حالتــــه واتســــام حركــــاتهم بعــــدم الهــــدف لضــــعف االنت

  )٢٤:١٨والتركیز لدیهم وغیرها من الصفات االساسیة والعامة التي تالحظ علیه .(

الدراسات السابقة ٢-٢
)١٩٩٧دراسة اقبال عبدالحسین (.١

"اثر منهج مقترح لدرس التربیة الریاضیة في تطویر المستوى 

المعرفي للتالمذة بطيء التعلم"

بطيء  همقترح في تنمیة المستوى المعرفي للتالمیذالمنهج الاثرهدفت الدراسة الى معرفة

)  تلمیـذا وتلمیـذة مـن بطـيء الـتعلم فـي الصـف ٢٠الـتعلم وتطـویرهم ، وتكونـت عینـة البحـث مـن (

) تلمیــذا وتلمیــذة ١٢االول االبتــدائي تــم تقســیمهم الــى مجمــوعتین االولــى تجریبیــة اشــتملت علــى (

النتائج استخدمت الباحثة الوسط الحسابي  الى وصل) تالمیذ ، وللت٨والثانیة ضابطة تكونت من (

مــن  دواالنحــراف المعیــاري واختبــار (ت) بوصــفها معالجــات احصــائیة . وقــد خرجــت الدراســة بعــد

استخدام المنهج المقترح قد اسهم في اطالق القدرات الكامنة للتالمذة بطيء  ان النتائج كان اهمها

ق المجموعة التجریبیة في االختبارات البعدیة . التعلم ، كما اشارت نتائج البحث الى تعو 

)٢٠٠٢دراسة ثائر رشید (.٢
"تأثیر منهج تعلیمي في تطویر بعض الصفات البدنیة والحركیة والمهارات االساسیة 

لتالمیذ بطيء التعلم"

هـــدفت الدراســـة الـــى معرفـــة تـــأثیر المـــنهج التعلیمـــي فـــي تطـــویر بعـــض الصـــفات البدنیـــة 

) تلمیـذا ٢٧مهـارات االساسـیة لـدى تالمیـذ بطـيء الـتعلم . وتكونـت عینـة البحـث مـن (والحركیة وال

بطــيء الــتعلم ، وقــد تــم تقســیمهم الــى مجمــوعتین /وتلمیــذة یمثلــون الصــف االول والثــاني والثالــث 

ا ضابطة واالخرى تجریبیة ، ولغرض التوصل الى النتائج استخدم الباحث الوسط الحسابي ماحده

معیــاري واختبــار (ت) بوصــفها معالجــات احصــائیة ، وقــد خرجــت الدراســة بعــدد مــن واالنحــراف ال

النتائج كان اهمها ان المنهج التعلیمي اثر بشكل ایجابي في تطویر متغیرات البحث . 

)٢٠٠٢ن (یخرآدراسة محمد خضر اسمر و-٣
حركیة) الطفال -"اثر برنامج مقترح لالستكشاف الحركي في تنمیة القدرات االدراكیة (الحس 

) سنوات "٥-٤ماقبل المدرسة بعمر (

هدفت الدراسة الى الكشـف عـن اثـر برنـامج مقتـرح لالستكشـاف الحركـي فـي تنمیـة بعـض 

) طفــال ٢٢حركیــة) الطفــال ماقبــل المدرســة . وتكونــت العینــة مــن (-القــدرات االدراكیــة (الحــس 
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واالخــــرى تجریبیـــة . ولغــــرض ا ضـــابطة موطفلـــة تـــم تقســــیمهم الـــى مجمــــوعتین متســـاویتین احــــده

التوصل الى النتائج استخدم الباحثون الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار (ت) بوصـفها 

معالجـــات احصـــائیة ، وقـــد خرجـــت الدراســـة بعــــدد مـــن النتـــائج كـــان اهمهـــا ان البرنـــامج المقتــــرح 

ـــ ـــة القـــدرات االدراكی ـــأثیر ایجـــابي وفعـــال فـــي تنمی ـــة) –ة (الحـــس لالستكشـــاف الحركـــي ذو ت حركی

الطفــال مــا قبــل المدرســة . كمــا اوضــحت النتــائج تفــوق المجموعــة التجریبیــة فــي االختبــار البعــدي 

حركیة). -على اطفال المجموعة الضابطة في تنمیة القدرات االدراكیة (الحس 

اجراءات البحث -٣
منھج البحث ١-٣

عة البحث . وطبیته استخدم الباحث المنهج التجریبي وذلك لمالءم

تھعینث والبحمجتمع  ٢-٣
بطیئـي الـتعلم -) مـدارس ابتدائیـة تضـم صـفًا للتربیـة الخاصـة٩تكون مجتمـع البحـث مـن (

اختیار عینـة ) تلمیذًا من التالمیذ بطیئي التعلم ، ، وقد تم ٨١وقد بلغ عدد تالمیذ تلك الصفوف (

) ١١، حیــث تــم اختیــار (دائیــةمدرســة اســامة بــن زیــد االبتالبحــث بطریقــة عمدیــة مــن تالمیــذ

ان السبب الذي على عینة للبحث، الیكونو التعلم ئيبطی-تالمیذ صف التربیة الخاصةمن اً تلمیذ

  :هوعینة البحث من تلك المدرسة اساسه تم اختیار 

ي والمعیشي الفراد عینة البحث . ئتقارب المستوى البیأ. 

ضیة لتطبیق تجربة البحث واختباراته . توفر الساحات الخارجیة واالمكانیات الریاب. 

تعاون ادارة المدرسة ومدرسة التربیة الخاصة مع الباحث في تطبیق البرنامج .  .ج

تكافؤ عینة البحث ٣-٣
اجـراء  ىإلـمن اجـل الحصـول علـى عینـة متكافئـة المتغیـرات االساسـیة ، فقـد لجـأ الباحـث 

التكافؤ في المتغیرات االتیة : 

  )١جدول (ال

األساسیةعینة البحث في المتغیرات  كافؤت

C.Vمعامل االختالف االنحراف المعیاريالوسط الحسابيالمتغیرات

%٦.٩٠.٥٧.٢٤العمر العقلي / سنة 

%٢٦.١٠٣.٢١٢.٢٦الوزن / كغم 
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%١٢٧.٠٤٣.٦٢.٨٣الطول / سم 

ت االساســیة حیــث كانــت یتضــح مــن الجــدول اعــاله ان عینــة البحــث متكافئــة فــي المتغیــرا

%) دل ١) قلیلـة ، فكلمــا كانــت قیمــة معامـل االخــتالف قریبــة مــن (C.Vقیمـة معامــل االخــتالف (

%) دل ذلـك علـى عـدم تجـانس عینـة البحـث ٣٠ذلك على تجانس عینة البحث وكلما زادت عـن (

 )١٦١: ٢٣. (  

اداة البحث  ٤-٣
نــة البحــث فقــد لجــأ الباحــث الــى حركیــة) لعی-مــن اجــل قیــاس القــدرات االدراكیــة (الحــس 

مـــن ســـتة بنـــود هـــي (ثبـــات حجـــم االشـــیاء ، االختبـــاراســـتخدام اختبـــار هـــایود المعـــدل ، ویتكـــون

و لى اجزاء الجسم ، التمییز بـین اجـزاء الجسـم االیمـن ااالدراك البصري الكلي والجزئي ، التعرف 

–(جودانف اختبـــارم اســـتخدام ) ، كمـــا تـــ١، التـــوازن المتحـــرك ، تحدیـــد المكـــان) الملحـــق (االیســـر

هاریس) للوقوف على العمر العقلي الفراد عینة البحث والذي یتصف بمعامالت علمیة عالیـة فـي 

) وعلــى ٤٧: ٨) ( ٢٠٠٠ریفــان عبــداهللا (یالصــدق والثبــات ومطبــق فــي البیئــة العراقیــة مــن قبــل ب

االختبـــار علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك قـــام الباحـــث بایجـــاد صـــدق المحتـــوى (المضـــمون) وذلـــك بعـــرض 

ارات والقیـــاس والـــتعلم الحركـــي وعلـــم الـــنفس بـــفـــي االخت*مجموعـــة مـــن ذوي الخبـــرة واالختصـــاص

مــا وضــع مــن اجلــه وبنســبة اتفــاق علــى صــدق االختبــار س فــي قیــاتهالریاضــي وقــد اقــروا صــالحی

 ٢٨/٢/٢٠٠٧بتـاریخ كمـا تـم ایجـاد الثبـات ،) ٠.٩١ – ٠.٨٧بمكوناته المختلفة تتراوح ما بـین (

وقد بلـغ معامـل الثبـات بنسـبة تالمیذ من مدرسة یافا االبتدائیة)  ٦(عینة من مجتمع االصل  على

  ) . ٠.٨٩ – ٠.٨٦تتراوح ما بین (

برنامج اسلوب االستكشاف الحركي  ٥-٣
مة كامـل ابعـد االطـالع علـى عـدد مـن المصـادر ذات االرتبـاط فـي مجـال البحـث مثـل اسـ

) ومحمــد خضــر اســمر  ٦) ( ١٩٩٨واســامة كامــل راتــب ( يالخــول) وامــین ٤) ( ١٩٩٠راتــب (

ـــى وفـــق اســـس ٢٠) ( ٢٠٠٢ن (یخـــر آو  ـــامج االستكشـــاف الحركـــي عل ) ، قـــام الباحـــث بوضـــع برن

ضـمن مجــاالت حركیـة متعـددة االتجاهــات االستكشـافالتربیـة الحركیـة والتــي تعتمـد علـى اســلوب 

حركیــة) . وقــد تــم عــرض -(الحــسومتنوعــة االغــراض بحیــث تعمــل علــى تنمیــة القــدرات االدراكیــة

فـي الــتعلم الحركـي وطرائـق التـدریس وقــد )*(البرنـامج علـى مجموعـة مــن ذوي الخبـرة واالختصـاص

  ). ٢حركیة) الملحق (-اكدوا صالحیة استخدامه لتنمیة القدرات االدراكیة (الحس

جامعة الموصل.–كلیة التربیة الریاضیة –ا.د عامر محمد سعودي -)*(

جامعة الموصل.–كلیة التربیة الریاضیة -أ.د محمد خضر اسمر-
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التجربة الرئیسة  ٦-٣
بعــد ان تــم اختیــار العینــة والتأكــد مــن تكافؤهــا واختیــار االختبــار الخــاص بقیــاس القــدرات 

حركیـــــة) والتأكـــــد مـــــن صـــــالحیته وبعـــــد وضـــــع البرنـــــامج علـــــى وفـــــق اســـــلوب -االدراكیـــــة (الحـــــس

االستكشاف الحركـي والتأكـد مـن صـالحیته هـو ایضـا ، قـام الباحـث بـاجراء االختبـار القبلـي لعینـة 

، ومن ثم تطبیق  ٤/٣/٢٠٠٧حركیة) بتاریخ -تبار القدرات االدراكیة (الحس البحث في بنود اخ

، وقـــد ) دقیقـــة٤٠د الوحـــدة التعلیمیـــة (مـــ، ا) وحـــدة اســـبوعیا٢اســـابیع وبواقـــع ( )٦البرنـــامج لفتـــرة (

الـــتعلم فـــي تطبیـــق البرنـــامج وذلـــك بعـــد شـــرح ئـــيبطی-التربیـــة الخاصـــة)*(اســتعان الباحـــث بمعلمـــة

للمعلمة ، ان السـبب الـذي دعـا الباحـث الـى االسـتعانة بمعلمـة التربیـة الخاصـة البرنامج وایضاحه

الــتعلم وذلــك لضــمان تجــاوب التالمیــذ مــع المعلمــة فضــال عــن خبرتهــا فــي تــدریس هــذه ئــيبطی–

الفئــة . وبعــد انتهــاء االســابیع الســتة ، قــام الباحــث باعــادة تطبیــق اختیــار هــایود المعــدل للقــدرات 

وبـنفس شـروط االختبـار  ١٧/٤/٢٠٠٧حركیة) (االختبار البعدي) وذلك بتـاریخ -االدراكیة (الحس

القبلي . 

المعالجات االحصائیة ٧-٣
لجـــأ الباحـــث الـــى اســـتخدام الحاســـوب االلـــي الســـتخراج نتـــائج البحـــث مســـتعینا بالبرنـــامج 

) وذلك من خالل الوسائل االحصائیة االتیة : SPSSاالحصائي (

الوسط الحسابي . .١

نحراف المعیاري . اال.٢

معامل االختالف . .٣

اختبار (ت) للعینات المرتبطة ..٤

                                                                   )٢٧٩ - ١٠١: ٢٣ (  

عرض النتائج ومناقشتھا  -٤
عرض النتائج ١-٤

حـــث بمعالجـــة البیانـــات بعـــد انتهـــاء البرنـــامج التعلیمـــي واجـــراء االختبـــار البعـــدي ، قـــام البا

احصائیا للحصول على النتائج وكما هو مبین في الجدول االتي : 

جامعة الموصل.–كلیة التربیة الریاضیة -أ.د جاسم الرومي-

جامعة بغداد.–كلیة التربیة الریاضیة -أ.د هاشم الكاظمي-

جامعة الموصل.–كلیة التربیة الریاضیة -ید وعداهللاأ.د ول -

) السیدة فائزة سالم*(
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  )٢( الجدول

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار (ت) بین االختبارین القبلي والبعدي لعینة بینی

حركیة)-البحث في بعض القدرات االدراكیة (الحس 

بنود االختبار
قیمة (ت) تبار البعدياالخاالختبار القبلي

المحسوبة عَس عَس 

٣.٥٢٠.٦١٤.٧٢٠.٦٠٥.٧٩  ثبات حجم االشیاء

٤.١٧١.٢٠٥.٥٣٠.٥٢٣.٠٠  االدراك البصري الكلي والجزئي

٧.٤٢٠.٧٩٩.٣٨٠.٥٣٦.٦٩  لى اجزاء الجسماالتعرف 

٢.٩١٠.٣٠٣.٨٠٠.٤٧٤.٨٥  التمییز اجزاء الجسم االیمن واالیسر

١.٢٦٠.٣١١.٦٥٠.٢٧٢.٨٨  التوازن المتحرك

٢.٨٦٠.٧٢٤.٠٦٠.٤٠٤.٤٨  تحدید المكان

   ٢.٢٣) = 10) ودرجة حریة (٠.٠٥* قیمة (ت) الجدولیة عند مستوى داللة (

ـــك فروقـــ٢یتضـــح مـــن الجـــدول ( ـــي اً ) ان هنال ذات داللـــة احصـــائیة بـــین االختبـــارین القبل

االختبـار البعـدي حیـث  ةصـلحمحركیـة) ول-االدراكیـة (الحـسوالبعدي في جمیع اختبارات القـدرات 

جمیع بنود االختبار . لكانت قیمة (ت) المحسوبة اكبر من قیمة (ت) الجدولیة و 
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مناقشة النتائج ٢-٤
) ان هنـــاك فروقــــا ذات داللــــة احصـــائیة بــــین االختبــــارین القبلــــي ٢یتضـــح مــــن الجــــدول (

االختبــار البعــدي  ةصــلحمحركیــة) ول-الدراكیــة (الحــس والبعــدي فــي جمیــع بنــود اختبــار القــدرات ا

الــتعلم (عینـــة البحــث) ویعـــزو الباحـــث ســبب ذلـــك الــى البرنـــامج المعــد علـــى وفـــق ئـــيلتالمیــذ بطی

اهتمـــت بتنمیـــة النـــواحي البدنیـــة والحركیـــة ضـــمن فـــي محتـــواه اهـــدافاً تاســـلوب االستكشـــاف والـــذي 

ودة فــي البرنـامج ســاعدت الطفــل فـي تنمیــة وتطــویر والمعرفیـة للتالمیــذ ، فاالنشــطة الحركیـة الموجــ

حركیــة) عــن طریــق تطــویر االدراك البصــري وادراك االشــكال -جوانــب القــدرات االدراكیــة (الحــس 

لي لعضـــالمختلفـــة وادراك الـــذات الجســـمیة والتمییـــز بـــین جـــانبي الجســـم االیمـــن واالیســـر والتوافـــق ا

) علـى ان ١٩٨٥خصـوص تشـیر انتصـار یـونس (والعصـبي والتـوازن واالدراك السـمعي . وبهـذا ال

الطفل یكتسب في حیاته خبرات ومهارات عن طریـق الصـلة االدراكیـة الجسـمیة القائمـة بینـه وبـین 

فضال عن ذلك فان البرنامج ومـن خـالل ألعابـه الحركیـة سـاعد علـى ، )١٢٢: ٧مجاله الزماني (

حركیــة) لــدى -درات االدراكیــة (الحــسســاعد فــي تنمیــة القــمــن ثــمّ خبــرات حركیــة و تالمیــذاكســاب ال

الـتعلم یعتمـدون علـى انفسـهم فـي ئـيبطیتالمیـذ، حیث ان هذه االلعاب الحركیة جعلت التالمیذال

اثناء تنفیذ هذه االلعاب بشيء من الحریة وفقا لقدراتهم ومواهبهم الخاصـة وهـذه االنشـطة الحركیـة 

یث تدفعهم نحو الممارسـة واللعـب مـع زمالئهـم التعلم في معالجتهم نفسیا حئيتساعد التالمیذ بطی

تقلــل مــن حــاالت الكبــت واالنطــواء مــن ثــمّ وكــذلك حــل الواجبــات الحركیــة واستكشــافها وتنفیــذها و 

والخجل واختالل السلوك ، وتتولد لدیهم قابلیـات وقـدرات معرفیـة وحركیـة ممـا یـنعكس ایجابـا علـى 

لوكهم خارج المدرسة . سلوكهم المعرفي واالستكشافي في داخل الصف او س

لتنمیة داً جمن خالل االلعاب الحركیة ضروریة تالمیذفالخبرات الحركیة التي یتزود بها ال

) الــى ان ١٩٩٥حركیــة) ، وبهــذا الخصــوص یشــیر عمــر ســلیمان (-القــدرات االدراكیــة (الحــس 

) ، كمـا انهـا ١٣:١٥(ن االنشـطة الحركیـة یعمـل علـى اعاقـة نمـو قدراتـه االدراكیـةحرمان الطفل مـ

أي االلعــــاب واالنشــــطة الحركیــــة الموجــــودة فــــي برنــــامج االستكشــــاف الحركــــي تعمــــل علــــى تنمیــــة 

لمســیة) وبهــذا الخصــوص تشــیر لیلــى عبــدالعزیز -ســمعیة -المهـارات الحســیة االساســیة (بصــریة

) علــى ان التربیــة الحركیــة اذا مــا احســن تخطیطهــا فــي شــكل بــرامج تضــم مجموعــة مــن ١٩٩٧(

ت الحركیـة المعـدة باسـلوب علمــي دقیـق اسـتطاع الطفـل مـن خاللهــا كیـف یفهـم ویـتحكم فــي الخبـرا

یصــبح الملعــب معمــال لتحقیــق النمــو الشــامل مــن ثــمّ الطــرق المختلفــة التــي یتحــرك فیهــا جســمه و 

) ( ١٩٩٨) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتـائج دراسـة عبـدالعزیز المصـطفى (٣٢: ١٧المتكامل (

) ونتــائج دراســة محمــد خضــر اســمر واخــرون ٨) ( ٢٠٠٠فــان عبــداهللا (یر یاســة ب) ونتــائج در  ١٢

)٢٠) ( ٢٠٠٢  .(  

االستنتاجات والتوصیات  -٥
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االستنتاجات ١-٥
علــى تنمیــة القــدرات ایجــابيالبرنــامج المعــد علــى وفــق اســلوب االستكشــاف الحركــي ذو تــأثیر .١

حركیة) للتالمیذ بطیئي التعلم . -االدراكیة (الحس 

بنـود اختبـار القـدرات االدراكیـة ل البعـدياالختبار ) فيبطیئي التعلمفوق تالمیذ عینة البحث (ت.٢

االختبار القبلي . مقارنة بحركیة) -(الحس 

حركیة) یتالءم مع فئة بطيء التعلم. -هایود المعدل للقدرات االدراكیة (الحس  راختبا.٣

التوصیات ٢-٥
التعلم لقدرته على تنمیة ئيبطیتالمیذشاف الحركي مع الالتأكید على استخدام اسلوب االستك.١

حركیة) . -قدراتهم الحركیة واالدراكیة (الحس 

هم الذاتیـة (االعتمـاد علـى استخدام اسالیب تدریسیة تعمل على جعل التالمیذ یستخدمون قـدرات.٢

.تكشاف الحركي واسلوب حل المشكالتفي الوصول الى الهدف كأسلوب االسالنفس)

هتمــام بفئــة بطیئــي الــتعلم منــذ الصــغر وذلــك باشــراكهم فــي بــرامج حركیــة مختلفــة مــن اجــل اال.٣

جتمع.مدمجهم في ال

المصادر
ابــــراهیم احمــــد ســــالمة : المــــدخل التطبیقــــي للقیــــاس فــــي اللیاقــــة البدنیــــة ، منشــــأة المعــــارف ، .١

  . ٢٠٠٠ ،االسكندریة

، دار الثقافـــة ، عمـــان،  ١بطـــيء الـــتعلم ، طن : تعلـــم الطفـــلیخـــر آابـــراهیم یاســـین الخطیـــب و .٢

  . ٢٠٠١ ، االردن

حمــد عبــدالفتاح ، احمــد عمــر الروبــي : انتقــاء الموهــوبین فــي المجــال الریاضــي ، اابــو العــال .٣

  . ١٩٨٦مطبعة عالم الكتب ، القاهرة ، 

  .  ١٩٩٠و الحركي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ماسامة كامل راتب : الن.٤

ـــدرس التربیـــة الریاضـــیة فـــي تطـــویر المســـتوى اقبـــال عبدالح.٥ ـــر مـــنهج مقتـــرح ل ســـین نعمـــة : اث

المعرفي للتالمذة بطيء التعلم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیـة التربیـة الریاضـیة للبنـات 

  .١٩٩٧، جامعة بغداد ، 

ـــة للطفـــل ، ط.٦ ، دار الفكـــر العربـــي ،  ٣امـــین الخـــولي ، اســـامة كامـــل راتـــب : التربیـــة الحركی

  . ١٩٩٤ قاهرة ،ال

  . ١٩٨٥، دار المعارف ، القاهرة ، ١السلوك االنساني ، ط:انتصار یونس .٧
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ان عبــــداهللا المفتــــي : اثــــر اســــتخدام برنــــامج مقتــــرح للتربیــــة الحركیــــة فــــي تنمیــــة القــــدرات فــــرییب.٨

حركیـــة) الطفـــال ماقبـــل المدرســـة ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ، كلیـــة -االدراكیـــة (الحـــس

  . ٢٠٠٠ ،ضیة ، جامعة الموصلالتربیة الریا

ـــة والمهـــارات .٩ ثـــائر رشـــید حســـن : تـــأثیر مـــنهج تعلیمـــي فـــي تطـــویر الصـــفات البدنیـــة والحركی

االساســیة للتالمیـــذ بطــيء الـــتعلم ، رســـالة ماجســتیر غیـــر منشـــورة ، كلیــة التربیـــة الریاضـــیة ، 

. ٢٠٠٢،جامعة بغداد

االولى،مجلــة المعلــم والطالــب، المرحلــة االساســیة-حســن عمــر شاكر:مشــكالت بطیــئ الــتعلم.١٠

. ١٩٩٨،عمان،االردن، ٢العدد 

حركـي ومسـتوى االداء المهـاري –سهام حمد النعیمات : العالقة بین متغیرات االدراك الحـس .١١

علـــى اجهـــزة جمبـــاز الســـیدات لطالبـــات كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي الجامعـــة االردنیـــة، رســـالة 

  . ١٩٩٥،ة ، عمان ، االردنماجستیر غیر منشورة ، الجامعة االردنی

الحركیـة –عبدالعزیز المصطفى : النشـاط الحركـي واهمیتـه وتنمیـة القـدرات االدراكیـة الحسـیة .١٢

،  ١٤االطفــال ، مجلــة ابحــاث الیرمــوك ، سلســلة العلــوم االنســانیة واالجتماعیــة المجلــد عنــد

  . ١٩٩٨، االردن ، ١العدد 

، دار ١الصـعوبات التعلیمیـة بطـيء الـتعلم ، طعدنان غائب راشد : سیكولوجیة االطفال ذوي.١٣

  . ٢٠٠٢االوائل للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

علــــي الــــدیري: طــــرق تــــدریس التربیــــة الریاضــــیة فــــي المرحلــــة االساســــیة(التربیة الحركیــــة):دار .١٤

. ١٩٩٩الكندي للنشر والتوزیع،اربد ،االردن،

كیــة للطفــل / النظریــة والقیــاس ، دار الفكــر الحر –عمــر ســلیمان الروبــي : القــدرات االدراكیــة .١٥

.١٩٩٥ ،العربي ، القاهرة

ــــوم .١٦ ــــات والعل ــــي االلعــــاب والفعالی ــــة الشــــاملة ف قاســــم حســــن حسین:الموســــوعة الریاضــــیة البدنی

.١٩٩٨الریاضیة،دار الفكر للطباعة والنشروالتوزیع،عمان،

لــة للطفــل منــذ ســنوات حیاتــه لیلــى عبــدالعزیز زهــران : التنمیــة الحركیــة وســیلة للتربیــة المتكام.١٧

االولـــى ، المـــؤتمر العلمـــي الـــدوري الثـــاني لریاضـــة المـــرأة ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة للبنـــات ، 

  . ١٩٩٧جامعة االسكندریة ، 

  .  ٢٠٠١ ، القاهرة ١٣ – ١٢خطوة ، العدد :المجلس العربي للطفولة والتنمیة .١٨

نشـأة المعـارف ، االسـكندریة مة ، محسن محمد حمصي : المرشد فـي تـدریس التربیـة الریاضـی.١٩

،١٩٩٧ .  
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ن : اثـــر برنـــامج مقتـــرح لالستكشـــاف الحركـــي فـــي تنمیـــة القـــدرات یخـــر آمحمـــد خضـــر اســـمر و .٢٠

) ســنوات ، مجلــة الرافــدین ٥-٤حركیــة) الطفــال مــا قبــل المدرســة بعمــر (–االدراكیــة (الحــس 

  . ٢٠٠٢،، جامعة الموصل  ٢٨للعلوم الریاضیة ، المجلد الثامن ، العدد 

، كلیـة الطـب،  ١التقصـي والتشـخیص ، ط–مروان محمد وجدي : بطئ التعلم عند االطفال .٢١

  . ١٩٩٠الجامعة المستنصریة ، 

 ١٩٩٠مصطفى محمود االمام : علم نفس الخـواص ، كلیـة التربیـة االولـى ، جامعـة بغـداد ، .٢٢

.

ــــــل للنشــــــر والتوز .٢٣ ــــــتعلم وصــــــعوباته ،دار وائ ــــــد الهــــــادي وآخــــــران:بطء ال ــــــل عب یع،عمــــــان ،نبی

  .٢٠٠٠االردن،

ودیـــع یاسین،حســــن محمــــد عبــــد:التطبیقات االحصـــائیة فــــي بحــــوث التربیــــة الریاضــــیة،مطبعة .٢٤

. ١٩٩٦جامعة الموصل ،
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  )١ملحق (ال

) سنوات٧-٥لالطفال بعمر (الحركیة–المعدل للقدرات االدراكیة الحسیةاختبار هایود 

تاریخ المیالد:االسم:

/ ایسر:ایمن الجنس:

) ، طاولــة صــغیرة كرســي صــغیر لجلــوس ٢االدوات المطلوبــة صــور مختلفــة كمــا فــي البنــد (-١

الطفــل ، كرســي كبیــر لجلــوس الباحــث، ســاعة توقیــت ، قلــم رصــاص، مســطبة تــوازن، جــرس 

صغیر.

) دقیقة.٢٠مدة االختبار (-٢

معلومات عامة:-٣

) سنوات فاكثر (مع كتابة الشهر ان وجد).٥أ.السن المناسب (

ب.ضرورة معرفة الطفل ایمن او ایسر .

ج.قبل البدء باالختبار من الضروري اعطاء الطفل فكرة عامة عن االختبار .

* بنود االختبار :

االدراك البصري (ثبات حجم االشیا ...المكان).البند االول:١

ة ) سم تقریبا والمساف١٥ضع ثالثة مكعبات على طاولة كبیرة المسافة بین مكعب واخر (

) ســم تقریبــا بعــد االنتهــاء مــن االربــع االســئلة االولــى ١٠٠بــین مكــان جلــوس الطفــل واول مكعــب (

) ثـم اسـال الطفـل عـن ترتیـب ٦،  ٥وتسجل اجابات االطفال ، ضع المكعبات كما فـي السـؤالین (

المكعبات.

خطأصحاالسئلة

.ما هو لون المكعب (ثم ضع یدك على احد المكعبات)١

اقرب مكعب منك.ماهو لون ٢

.ماهو لون ابعد مكعب عنك٣

.هل جمیع المكعبات متساویة المقاس٤

.ضع المكعب االزرق عالیا ثم االصفر اسفل االحمر٥

االحمر-االزرق-.ضع المكعبات بالترتیب التالي من اعلى الى اسفل: االصفر٦

نقاط ٦المجموع 



…ثر اسلوب االستكشاف الحركي في تنمیة القدرات االدراكیةأ 

٢٧٠

ئي)(االدراك الكلي والجز .البند الثاني:٢

اعرض لالطفال (الصورة المرفقة) مع االختبار ثم اسال الطفل عن صورتین مختلفتین ثم 

سـجل اجابــة الطفــل سـواء كــان ذلــك وصــف الصـورة او ذكــر اســم الصـورة او االثنــین معــا (وصــف 

الصورة واسمها). 

كالهمااسم الصورةوصف الصورة

١-

٢-

درجة٢        درجة٢        درجة٢

الحركي (التعرف على اجزاء الجسم)–االدراك الحسي  ث:.البند الثال٣

اطلب من الطفل االسئلة االتیة ثم سجل النتائج:

خطأصحاالسئلة

.المس انفك١

.المس حوضك (المقعد)٢

.المس رسغك (كل رسغ له نقطة)٣

.المس ركبتك (كل ركبة لها نقطة)٤

.المس كعبیك (كل كعب له نقطة)٥

س اذنیك (كل اذن لها نقطة).الم٦

.المس الكتفین(كل كتف له نقطة)٧

نقطة ١٢المجموع 

الحركي (التمییز بین اجزاء الجسم االیمن او االیسر ) –االدراك الحس .البند الرابع:٤

یجـــب معرفـــة الطفـــل هـــل هـــو ایمنـــى او ایســـر الن االفعـــال االتیـــة المطلوبـــة معـــدة لطفـــل الیمـــین 

الطفل ایسر اطلب من الطفل الحركات االتیة ثم سجل النتائج كاالتي:ویعكس اذا كان

خطأصحاالسئلة

.المس اذنك الیسرى١

.المس ركبتك الیسرى٢

.التقط قلم الرصاص بیدك الیمنى٣

(ضع القلم في الجهة الیمنى).هل القلم في الجهة الیمنى ام في الجهة الیسرى٤

ن حوضك بیدك الیمنى.المس الجزء االیسر م٥

نقاط ٥المجموع من 
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الحركي (التوازن المتحرك)–االدراك الحس :البند الخامس. ٥

) ســــم ، ١٢) ســــم وارتفاعهــــا (١٠) وعرضــــها (٤.١٦اســــتخدم مســــطبة ســــویدیة طولهــــا (

واطلب من الطفل المشي على السطبة مع تسجیل السؤال االتي:

درجة) ٢(        هاز عدد الخطوات التي قطعها الطفل على الج

االدراك السمعي (تحدید المكان)البند السادس: .٦

امسك الجرس امام الطفـل ثـم اخفیـه وراء الظهـر بحیـث نضـع الجـرس فـي الیـدین دون ان 

یعرف الطفل مكانه ، بعدها ضع الیدین اسفل الطاولة امام الطفل وهز الجـرس ، ثـم اسـال الطفـل 

) مــرات ثــم ســجل ٥د الیمنــى ام الیســرى ؟ اعــد التمــرین (عــن مكــان الجــرس ، هــل الجــرس فــي الیــ

اجابة الطفل كما في الشكل االتي:

خطأصحاالسئلة

١.

٢.

٣.

٤.

٥.

نقاط ٥المجموع من 
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  )٢الملحق (

برنامج االستكشاف الحركي

عـــة فـــي یتكـــون برنـــامج االستكشـــاف الحركـــي مـــن مجموعـــة مـــن الخبـــرات الحركیـــة المتنو 

مجــاالت الحركــة واالنتقــال باســتخدام اســلوب االستكشــاف وذلــك بوضــع المســألة الحركیــة بصــیغة 

تساؤل (هل تستطیع) ، ثم یقوم التلمیذ باالجابة على التساؤل حركیًا بواسطة تنفیذ المهمة الحركیة 

واستكشاف متطلباتها ، وقد احتوى البرنامج على المحاور الحركیة االتیة:

bodyسم .لغة الج١ languages

یســــتخدم اســــلوب االستكشــــاف الحركــــي النشــــطة لغــــة الجســــم بواســــطة طــــرح المشــــكالت 

الحركیة االتیة:

هل تستطیع؟:

تسلق االشجار.-

قطع جذوع االشجار.-

هز اغصان االشجار .-

حفر االرض.-

تنظیف االرض بواسطة مكنسة طویلة / قصیرة.-

دق مسمار في االرض / في الحائط.-

سم اثناء االستحمام.تنظیف الج-

الدخول الى كیس.-

تجعل جسمك اصغر جسم ممكن.-

تجعل جسمك اكبر جسم ممكن.-

grossاالنشطة الحركیة العامة  .٢ motor activities

یستخدم االسلوب االستكشافي الحركي لالنشـطة الحركیـة العامـة وذلـك بتوظیـف المهـارات 

الحركیة االنتقالیة االتیة:

القفز بالقدمین ، الوثب التبادلي لالمام ، الوثب مع رفع الذراع عالیا)(المشي ، الركض ،

هل تستطیع :

المشي / الركض / الوثب بین زمالئك دون لمس أي منهم.-

االن یجب ان تقلل المسافة بین الزمالء مع عمل المشي / الركض / القفز.-

تذكر بانه یجب عدم لمس الزمیل اثناء ...........-

فز / المشي مع تغییر االتجاه عند سماع الصافرة.الوثب / الق-

الركض / القفز للخلف.-
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الركض / المشي/ القفز للجانب.-

الوثب بطرق مختلفة في انحاء الملعب .-

الوثب یقدم / بقدمین البعد مسافة.-

الوثب في المكان بسرعة بطیئة / متوسطة / سرعة مختلفة.-

رض موحلة؟كیف تقوم بالمشي / الركض في یوم ممطر واال-

كیف تقوم بالقفز / الركض حول الزمالء؟-

اختر زمیال وقم بعمل الوثب مع رفع الذراع عالیا معه / الذراعین معا.-

balls.العاب الكرات ٣ plays

یطلب الى كل ان یحمل كرة وان یختار مكانا للوقوف به

هل تستطیع:

دحرجة الكرة بید وتحدة.-

.دحرجة الكرة من وضع الوقوف فتحا-

دحرجة الكرة من وضع الجلوس على االرض.-

دحرجة الكرة من وضع الوقوف على المشطین / الكعبین.-

ضرب الكرة بالید نحو االرض لترتد الى مستوى منخفض / متوسط مرتفع.-

ضرب الكرة بالید نحو االرض لترتد الى الركبتین / الفخذین / الصدر / الراس.-

د من االرض لمستواه.اوجد جزءا من جسمك واجعل الكرة ترت-

ان تجعل الكرة تدور حول جسمك من الوقوف.-

ان تجعل الكرة تدور حول جسمك من الجلوس على االرض.-

ropes. الحبال ٤

هل تستطیع:

وضع الحبل على االرض والمشي فوقه مع رفع الذارعین جانبا.-

وضع الحبل على االرض والمشي فوقه مع اغالق العینین.-

مع عدم لمسه.القفز فوق الحبل-

صنع دائرة صغیرة من الحبل على االرض والقفز داخل الدائرة.-

المشي على اربع على یمین الحبل / یسار الحبل.-

المشي في اربعة اتجاهات حول الحبل.-

الوثب فوق الحبل لالمام / للخلف.-

الركض الجانبي حول الحبل.-

جلین ، الوسط.تدویر الحبل حول اجزاء الجسم المختلفة / الذراع ، الر -


