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  . كما أتقدم بشكر خاص إىل الزميل سدراتي مجال
  .كما أشكر كل من ساعد�ي من بعيد أو من قريب يف إجناز هذا املبحث
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  :ةـــمقدم
تشير الدراسات الحديثة في التربية إلى أهمية مرحلة الطفولة المبكرة حيث يبـدأ                  

ـ               ه ذنمو القوى واالستعدادات المختلفة العقلية منها والبدنية ، ومن هنا وجب العنايـة به

المرحلة الهامة من حياة الطفل ودراستها وفهم خصائصها وسماتها كي يتم التأثير على             

  .فل وتوجيهه بما يتناسب مع القيم والمعايير السائدة في المجتمع سلوك الط

     من المعروف أن المؤسسة األولى التي تضطلع بهذه المهمة هـي األسـرة فهـي               

  .تتولى رعاية الطفل وتنشئته في السنوات األولى من حياته

والتـي أدت  االجتماعية والثقافية التي ميزت المجتمـع       و تبعا للتحوالت االقتصادية و    

إلى خروج المرأة للعمل ومساهمتها إلى جانب الرجل في عملية البناء والتشييد والـذي              

أدى بدوره إلى حدوث تغيرات جذرية في النظام العائلي والوظائف التقليدية المعروفـة              

فال الذين لم يبلغـوا  لدى األسرة الجزائرية التي كانت تمثل الوسط التربوي الوحيد لألط   

  .رس سن التمد

 ولقد ترتب على هذه التغيرات إهمال كبير لهذه الفئة مما أدى إلى البحث عن أشـكال                

بديلة  للتربية تساير واقع المجتمع وتطوراته السريعة وتطلعاته المستقبلية وتماشيه مـع       

ل الطرق التربوية الحديثة وفي هذا اإلطار تأتي الروضة كحل مناسب لتربيـة األطفـا             

حيث أصبحت روضة األطفال تشارك في أداء هذه         قبل التمدرس،    الذين هم في سن ما    

 وإشـباع   ،الطفل شخصية    تكوينالوظيفة من خالل برامجها التربوية التي ساعدت في         

  .مختلف حاجاته دون إغفال جانب النمو الجسمي السليم المصاحب للنمو العقلي

 يقـوم   الروضـة فـي    ء ممارسته ألنشطة اللعب المختلفة    توجيهه أثنا  والطفل عند      

باكتساب معلومات وأفكار تزداد نموا عن طريق تراكم الخبرات التي يمارسها فعليا من             

 من ينظم له ذلك     ه الفترة بحاجة إلى   ذخالل جسمه وحواسه المختلفة بحيث نجده خالل ه       

وإذا كان يجب إشباع رغبة الطفل و حاجاته، فيجب تنظيم سـلوكه،   . في إطار مدروس  

، بل يجب   ا يجب أال نمنعه من الحركة بالقهر       تحكمه الذاتي لنفسه، كم    ألنه ضعيف في  

  .    أن نشبع حاجاته في الحركة من خالل برامج لعب تربوية هادفة و منظمة

الموجهـة ألطفـال التعلـيم         ومن اجل الوقوف بالتحليل عند دور األلعاب التربوية         

  :التحضيري في تنمية كفاءاتهم الحركية حددنا خطة بحثنا كما يلي



   إن بحثنا ينقسم إلى بابين، باب خاص بالجانب النظـري وبـاب خـاص بالجانـب                

  :الميداني ويحتوي كل باب على فصول حددناها كما يلي

  :الباب األول

  :ويتضمن الفصول التالية: الجانب النظري 

تضمن عرض اإلشكالية العامة للبحث والتي بنينا عليها البحث، بعدهـا           : دخل العام   الم

قمنا بوضع حلول مؤقتة والتي حاولنا اإلجابة فيها على تساؤالت اإلشكالية، كما قمنـا              

بتحديد أهم المفاهيم والمصطلحات الواردة في البحث من اجل توخي الدقة والوضـوح             

كما تطرقنـا   .  للقارئ فهم واضح لما نقصده بكل مفهوم       فيما سنقدمه من اجل أن يكون     

  .كذلك إلى بعض الدراسات المعتمد عليها في بناء اإلشكالية

وتضمن هذا الفصل عرض لأللعاب التربوية الموجهة لطفل الروضـة،          : الفصل األول 

وتم التعرف على اللعب وأنواعه ونظرياته المختلفة إلى جانـب األهـداف الرئيـسية              

  .والتطرق إلى التعليم التحضيري في نظامنا التربويللروضة، 

وتضمن هذا الفصل إبراز عالقة اللعب التربوي الموجه بالنمو الحركي          : الفصل الثاني 

 للطفل، والعوامل ألطفال التعليم التحضيري، من خالل التطرق إلى معنى النمو الحركي        

  .                             راستههم نظرياته، ومظاهره المختلفة، وأهداف دالمؤثرة فيه، وأ

وتعرضنا في هذا الفصل إلى عالقة التربية الحركية بتنميـة الكفـاءات            : الفصل الثالث 

الحركية لطفل هذه المرحلة، من خالل إبراز دور برامج األنشطة الحركية الموجهة في             

الحركيـة،  الروضة ألطفال التعليم التحضيري في تطوير الكفاءات اإلدراكية الحـسية           

  . ومختلف المهارات الحركية للطفل

  :الباب الثاني

  :وهو يتضمن الفصول التالية : الجانب الميداني

يتضمن هذا الفصل التطرق لمنهج المتبع، الذي يتالءم وطبيعة دراستنا          : الفصل الرابع 

، بعدها تطرقنا لعينـة البحـث المعنيـة         المنهج التجريبي كمنهج رئيسي    المتمثل في و  

    .راسة وحددنا مواصفتها ثم انتقلنا لتحديد األدوات المالئمة وكيفية بنائها واختيارهابالد
تضمن هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج المتوصل إليها في ضوء : الفصل الخامس

  .األطر النظرية التي انطلقنا منها



  . بعدها ختمنا هذا البحث بمجموعة من االستنتاجات و االقتراحات
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  :اإلشكاليـــة -1

 لقد بينت االتجاهات التربوية المعاصرة ضرورة االهتمام بتربية الطفل في مرحلـة               

مرحلة الطفولة لها دور هام في نمو        أن) Kagan(ما قبل المدرسة، حيث يرى كاجان       

كما أظهر  . شخصية الطفل من خالل الخبرات التي يمر بها ويتفاعل معها في أثناء لعبه            

أهمية لعب األطفال وكيفية االستفادة منـه فـي العمليـة التربويـة             ) Frobel(فروبل  

فحاول استغالل هذه الظاهرة    . والتعليمية، باعتبار أن اللعب مظهر من مظاهر نشاطهم       

و بواسطتها أصبح يعلم األطفال بفضل التنظيم المبرمج والعلمي لمضامين هذا النـشاط             

  .و أشكاله

 إلى اللعب ليس كوسيلة للتسلية و التشويق فقط ، بـل               ولعل فروبل هو أول من نظر     

وكأدوات تساعد على تفتح شخصية الطفل بكل ما يحمله فـي داخلـه مـن طاقـات                 

واستعدادات، وهي زيادة على ذلك تقوم سلوكه وتنمي الروح الجماعية عنده، وتعـوده             

  .التعامل مع اآلخرين بصورة صحيحة
واسعة النطاق   بأهمية إعطاء األطفال حرية   ) Montessori(    كما نادت مونتيسوري  

  .في حركتهم وفي ألعابهم وفي استخدام لعبهم
 وغير دقيقة في الوقت الذي          إن رياض األطفال ما فتئت تقدم لألطفال مفاهيم مبهمة        

كان فيه من الضروري أن يبحث المشرفون عليها على مستلزمات تحسين مـستواها و              

ولعل هذا الواقع الذي يميز واقع الروضة يعكـس فهمـا           . اليتهاالسبل الكفيلة بزيادة فع   

خاطئا لدور هذه المؤسسة، ونظرة سطحية إلى قدرات الطفل في هذا العمر  باعتبار أن               

   .اللعب مظهر من مظاهر نشاطهم

بالتربية  ومن بين أنواع التربية التي يمر بها الطفل نجد التربية الحركية أو ما يسمى                

حركة التي تعتبر اتجاه جديد ظهر حديثا إلثراء أنواع التربية المكتسبة عن            من خالل ال  

 صيغة تطويرية    الخبرة و النشاطات المختلفة، وهذا بهدف إيجاد         اسطةطريق التعلم بو  

للطرق التعليمية الكالسيكية تكون أكثر فعالية في التربية من حيث المناهج المطروحـة             

  .لتكوينه وتنمية كفاءاته الذاتية

     



        

 15

 تعد التربية الحركية مبدءا  للممارسة الفعلية لألنشطة المختلفة للطفل التي يقوم بها من              

  .أجل إيجاد حلوال للمشكالت الحركية التي تكون محل معالجة ايجابية قدر اإلمكان 

  كما يعد أكثر من ضرورة اكتشاف وسائل بديلة تساعد الطفل علـى فـرص أكثـر                

القة بالنشاط الحركي بحيث تكون لهذه الخبرات تأثيرا إيجابيـا          الكتساب خبرات لها ع   

، ومن أهم هذه الوسائل نجد األلعـاب        نية وكفاءاته الحسية الحركية   في نمو قدراته الذه   

  .التربوية 

 كان حرا تلقائيا         من هذا المنطلق يعتبر نشاط  اللعب ال سيما التربوي منه، سواءا           

  .   همة في بناء و تنمية شخصية الطفلاطات الم، من بين النشأو موجها منظما

كاته وتصوراته عن نفسه دراإمن خالل األلعاب التربوية يستطيع الطفل أن يجسد      و

، وكذلك يستطيع أن يعكس مشاعره نحو اآلخرين في أثناء اللعب لذلك فإنه             وعن أسرته 

وات اللعب ومـن ثمـة      يجب أن نهيأ لألطفال المكان والزمان الالزمين كي ينفردوا بأد         

يتمكنون من االنطالق والتعبير عن أحاسيسهم فال يخفون منها شيئا وال يتحرجون مـن              

التخلي عن االلتزام  بالنظام والترتيب وذلك حين يفترشـون األرض وينهمكـون فـي               

  ..تر والجري والقفز واللعب بالحلقاالرسم والتلوين واالبتكا

نموه الجسدي ويرتبط به ويتصف النمو  الحركي        يتوقف النمو الحركي للطفل على         و

ألطفال األقسام التحضيرية بعدم االستقرار والنشاط المستمر وتمتاز حركاتـه بالـشدة            

وسرعة االستجابة والتنوع وزيادة التوافق الحسي الحركي الذي يساعد على اكتـساب            

ممتدة بـين سـن     مهارات جديدة لهذا فأغلب علماء النفس يتفقون على اعتبار الفترة ال          

الرابعة والسادسة تكون مليئة بالنشاط الحركي المستمر متجليا ذلك في اللعـب الـذي              

، لهذا يتركز التعليم التحضيري على      لطفل معظم وقته من غير كلل أو مل       يقضي فيه ال  

  .  اللعب الموجه الهادف الذي يساهم في تنمية الكفاءات الحركية للطفل 

فـي   في الروضة ألطفال التعليم التحضيري       ربوية الموجهة األلعاب الت  تساهم      فهل

   ؟ طفالى هذه الفئة من األتنمية الكفاءات الحركية لد

   وهل تؤثر هذه األلعاب على األداء الحركي عندهم؟-

   ؟ الحسي الحركيهمإدراك وهل لها أثر ملموس في تنمية -
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  :البحثفرضيات  -2

  :الفرضية الرئيسية

نميـة   في ت   في الروضة ألطفال التعليم التحضيري     التربوية الموجهة  تساهم األلعاب      

   .كية الحرهمكفاءات

  :الفرضية الجزئية األولى

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعـة الـضابطة                

ألفراد العينة ولصالح المجموعة التجريبية، فيما يخص تنمية بعض األبعـاد المكونـة             

  .ء الحركي ألطفال التعليم التحضيريلألدا

  :الفرضية الجزئية الثانية

 وعة التجريبية والمجموعـة الـضابطة     المجمبين     توجد فروق ذات داللة إحصائية      

 األبعاد المحددة     بعض لصالح المجموعة التجريبية من أفراد العينة،  فيما يخص تنمية         و

  . في الروضةلإلدراك الحسي الحركي لدى طفل التعليم التحضيري

  :أهمية البحث  -3

  : يمكن تلخيص أهمية البحث في النقاط التالية 

  . إبراز دور األلعاب التربوية الموجهة في رياض األطفال  -

 إظهار مدى أهمية األلعاب التربوية الموجهة في تنمية الكفاءات الحركيـة ألطفـال              -

  .األقسام التحضيرية 

  .ألطفال األقسام التحضيرية وضرورة تنميتها  إبراز أهمية الكفاءات الحركية -

  : أهداف البحث -4

  :تكمن أهداف البحث في النقاط التالية 

تحديد طبيعة العالقة بين األلعاب التربوية الموجهة و الكفـاءات الحركيـة ألطفـال             -

  .األقسام التحضيرية 

  .يجابية لأللعاب التربوية الموجهة التوعية باآلثار اإل-

  .حركية ألطفال األقسام التحضيريةالهتمام بالكفاءات ال ضرورة ا-
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  : أسباب اختيار الموضوع -5

  :يلي   من األسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع نجد ما

 قلة االهتمام باأللعاب التربوية الموجهة في رياض األطفال واعتمادها على األلعـاب             -

  .الحرة  

  .طفال على األداء الحركي ألطفال الروضة التعرف على أثر مناهج رياض األ-

  . انخفاض مستوى الكفاءات الحركية عند بعض األطفال -

  :تحديد المصطلحات الواردة في البحث -6

  :التربويةاأللعاب  -6-1

برامج متطورة للتربية الحركية تهتم بالتركيز على التعميمات الحركية الشائعة             وهي  

ب تشتمل على مجموعات صـغيرة أو كبيـرة و التـي            وهي العا .في األلعاب الكبيرة    

تستخدم المهارات الحركية األساسية من خالل قواعد قليلة، وتتضمن درجات متنوعـة            

  .جموعات تتعاون لتحقيق هدف اللعبةمن م

وتعتبر كتمهيد مالئم لبرامج التربية الرياضية وإعداد يسبق مرحلة التخصص فـي               

  .)1(ابرياضة بذاتها من رياضات األلع

مسرح  وهو اللعب المخطط و يتدخل المرشد في تحديد ):الموجه(اللعب المحدد  -6-2

                        .)2(اللعب و اختيار أدوات اللعب بما يناسب سن الطفل وخبراته السابقة

هي األلعاب التي يمارسها الطفل  : التعريف اإلجرائي لأللعاب التربوية املوجهة  -6-3

 من خالل التعليمات والتوجيهات التي تقدمها ،صة النشاط داخل الروضةأثناء ح

  المربية، وفق برنامج معين من أجل تحقيق مجموعة من األهداف التربوي

المربي و التي تلي عمليتي التخطيط للنـشاط و         / بعض مهام المدرس     : توجيه -6-4

ة أهداف النشاط إلـى     حيث يقوم المدرس بترجم    .ذ النشاط تنظيمه من خالل مرحلة تنفي    

  .)3(سلوك يقوم به المتعلمون، وذلك من خالل توجيهه و إرشاده للمتعلمين أثناء الدرس

                                                 
،دار 1الموسوعة الرياضية و البدنية الشاملة في األلعاب والفعاليات والعلوم الرياضية ، ط           : سين   قاسم حسن ح   - )1(

 .225،ص1998الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان،
  .76 ، ص2005، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،2فلسفة اللعب ،ط:  محمد الحماحمي – )2(
  .213، صمرجع سابق:   قاسم حسن حسين- )3(
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  :توجيه حركي -6-5 

 الحركي، و الذي يستنتج منه دافع       أداء المسار الحركي وفق قواعد توقع المنهج       هو    

كـي فـي    التوجيه و إيصاله من الجهاز العصبي المركزي إلى مـسار العـصب الحر            

  . )1(فمفهوم التوجيه الحركي الضيق يؤدي  إلى  تكامله جراء وظائف التنظيم. العضلة

  :التربية الحركية -6-6

 وهي جانب من التربية البدنية أو التربية األساسية التـي تتعامـل مـع النمـو و                     

ـ            ة التدريب ألنماط الحركة الطبيعية األساسية باعتبارها تختلف عن المهـارات الحركي

الخاصة بالفعاليات واأللعاب الرياضية، وتعتبر نظاما تربويا يعتمد بشكل أساسي علـى            

.                                                                       )2(اإلمكانات الحركية المتاحة

  :تربية من خالل الحركة ال-7-8

وتعرف الفرد ما يتصل بنفسه و بجـسمه  لحركة البدنية  بية تتم عن طريق ا    تروهي      

ومن خاللها ينمي الفرد لياقته و مفاهيمه وقيمه على المستوى الحركي و االنفعـالي و               

  .)3(االجتماعي

  : برنامج الطالقة الحركية-6-9

    وهو عبارة عن برنامج المهارات بدون أدوات على شكل العاب توافقية لها طـابع              

 .)4(ي بهدف تحسين إدارة الفرد لحركاتهالتحدي الفرد

  ):الحركية( الكفاءة الميكانيكية -6-10

أي أن الـشد    . لعظام التي تتـصل بهـا      تحصل عندما تنقبض العضلة بقوة تحرك ا        

  .)5(العضلي يتجه من النقطة القليلة الحركة إلى النقطة أكثر حركة

ن ينجزه الرياضي بأقصى    كن أ تدل على مقدار الشغل الذي يم      :الكفاءة البدنية  -6-11

فكلما تحسنت حالة الرياضي الوظيفية استطاع أن ينجز شغال اكبـر مـع              ،شدة ممكنة 

   .االقتصاد في الطاقة المبذولة
                                                 

 .213مرجع سابق،ص:  قاسم حسن حسين- )1(
 .841 نفس المرجع، ص– )2(
 .224 نفس المرجع، ص– )3(
 .139 نفس المرجع، ص- )4(
 .674 نفس المرجع، ص- )5(
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  :  حركة مهارية-6-12

 تدل على نتيجة اكتساب درجات الكفاءة عند أداء واجب حركي يتميز بدرجة نسبية                

 التي تتطلب الربط بين حركتين، إذ يصل الرياضي         من التعقيد، وهي الحركات المركبة    

  .)1(إلى كفاءة في أداء الواجب الحركي

  : للكفاءات الحركية التعريف اإلجرائي-6-13

والكفاءة الحركية هي قدرة الطفل على خلق       ،  الكفاءة تبنى و مادتها األساسية الخبرة        

         .أللعاب والتمارين الموجهةنتجها ا التي تتحالة تكامل بين حركته الخاصة واإلستثارا

    :قدرات اإلدراك الحركي -6-14

  وهي القدرات التي تمثل التفاعل والتكامل بين كل من الوظائف الحركية و الوظائف             

اإلدراكية في السلوك اإلنساني، وهو مفهوم متعدد األوجه يشير إلى اعتمـاد النـشاط              

د الجزئي في نمو اإلمكانـات اإلدراكيـة        والى االعتما . الحركي اإلرادي على اإلدراك   

  .على النشاط الحركي

ن نوعية العمليات اإلدراكية والمعرفية تعتمـد علـى   أ )Kephart(   ويرى كيفارت 

وعلى هذا النحو ينمي الطفل نظاما مرجعيا داخليـا        . نوعية التطور الحركي لدى الطفل    

ـ . يتأسس على عدد من القدرات اإلدراكية     التوافقـات القواميـة أو    :يالحركية تتمثل ف

  .)2(الجانبية، واالتجاهية وصورة الجسم، وإدراك الشكل، وتمييز الفراغ، وإدراك الزمن

بأنهـا  ) Mc Goo(ومـاك جـو  ، )Barrow(يعرفها بارو:   القدرة الحركية-6-15

المستوى الراهن لقدرة الفرد والتي تمكنه من القيام بواجباته في أنـشطة رياضـية أو               

لرياضية الراهنة المكتسبة والفطرية ألداء المهـارات الحركيـة ذات الطبيعـة            القدرة ا 

  .)3(العامة أو األساسية

  : المهارة الحركية-6-16

                                                 
 .372المرجع السابق ،ص -)1(
، 2004القاهرة،دائرة معارف الرياضة وعلوم التربية البدنية،دار الفكر العربي،: أمين أنور الخولي وآخرون- )2(

 .493ص
 .493ص  ، نفس المرجع- )3(
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    هي الخاصية الحركية المركبة للفرد الرياضي والتي تظهر فيها إمكانيـة التوافـق             

  .)1(الجيد بين الجهاز العصبي المركزي وأجهزة الجسم الحركية

  : دراك حسي حركيإ -6-17

األعـصاب و   اء الحسية الموجودة فـي العـضالت و        عبارة عن إثارة األعض        هو

، فهي تزود العقل  بالمعلومات مما يجب أن تفعله أجزاء الجسم عنـد القيـام                لمفاصلا

     .بتنفيذ أي مهارة

ادراك ـ مصطلح يجمع في طياته عدة أنواع من االدراكات الحسية الحركية ك   وهو

اس ـذلك إدراك اإلحسـوك بزوايا معينة أو اتجاه معين، حساس العضلي الحركي،اإل

اإلحساس بالسمع واللمس وجميع هذه اإلحساسات تشترك  والبصري المقارن بالمسافة،

   .                                             حسيا حركيادراكاإعند أداء مهارة معينة لتكون  معا

   وهو الذي يعطينا وعيا عن الجسم وأجزائه في الفراغ حتـى يمكننـا مـن تحقيـق                 

 .)2(حركات مرغوبة بدون استخدام الحواس الخمسة الرئيسية

وهو عبارة عن وسائل تدريس الطفل كيفية اسـتخدامه         :  برنامج إدراك حركي   -6-18

عله قـادرا   لميكانيكية الجسم كمرشد ومسيطر على حركات الجسم وأوضاعه بحيث تج         

  .)3(على استنباط أحسن الخبر

  : طفل التعليم التحضيري -6-19

  .لروضةلسنوات والمنتسب ) 6 – 5(     هو الطفل الذي ينتمي إلى الفئة العمرية 

  : الدراسات السابقة -7

 جامعة  ،لنيل شهادة دكتوراه دولة    ) 2003/2004( دراسة الباحثة المال شهد      -7-1

 :الجزائر

امج مقترح في التربية الحركية لتطوير القابلية الذهنية واإلدراك الحـسي           برن: بعنوان  

  . سنوات 5-4الحركي عند أطفال بأعمار 

  :فروض البحث 

                                                 
 498ص ، نفس المرجع- )1(
 .841، صمرجع سابق: قاسم حسن حسين - )2(
  .139نفس المرجع، ص - )3(
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    :الفرضية األساسية 

 إن لبرنامج التربية الحركية تأثيرا ايجابيا على تنمية القابلية الذهنية واإلدراك الحسي              

  . سنوات5-4الحركي لألطفال بعمر 

 :الفرضيات الثانوية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات في نتائج اختبارات القابليـة               -1

  الذهنية واإلدراك الحسي الحركي 

 يمكن تطبيق البرنامج المقترح مـن قبـل معلمـة الروضـة دون الحاجـة إلـى                  -2

   االختصاص الدقيق في التربية البدنية 

  :  مجاالت البحث 

 اعتمدت الباحثة في اختيار العينة األسلوب العشوائي الطبقي حيث بلغ حجم            :عينة  ال - 

 طفل وطفلة موزعين على ثالث مدارس مختلفة تضم كـل مدرسـة             135العينة الكلي   

  :بدورهم إلى ثالثة مجموعات كاآلتيمقسمين )  العينة 1/3(طفل وطفلة 45

 .ة  طفل وطفل45وتضم :  المجموعة التجريبية األولى -

 . طفل وطفلة45وتضم :  المجموعة التجريبية الثانية  -

   فلة  طفل وط45وتضم : ة لث المجموعة التجريبية الثا-

  :النتائج 

 بين مجموعات األطفال لصالح     ةيإحصائأوضحت النتائج أن هناك فروق ذات داللة           

لنـشاط  ، أما المجموعة التي لم تشترك فـي ا        مجموعة التي مارست النشاط الحركي    ال

  .الحركي فقد أظهرت ضعفا في القدرات بالمقارنة بالمجموعة التجريبية 

وقد أوصت الباحثة بضرورة إشباع حاجات األطفال الحركية خالل مرحلـة ريـاض             

مادة التربية الحركيـة ضـمن المنهـاج        رحلة االبتدائية، وضرورة إدخال     األطفال والم 

          اف مـشكالت األطفـال الجـسمية      المدرسي لتلك المرحلتين السابقتين لغرض اكتـش      

  .) ..ضعف السمع ، البصر ( 
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 ،لنيل شهادة دكتـوراه دولـة     ) 2005(بومسجد عبد القادر    : دراسة الباحث    -7-2

 :جامعة الجزائر

تعزيز نمو القدرات اإلدراكية الحركية باستخدام برنامج مقترح لنـشاط          : بعنوان        

 6 -4 (مسحي تجريبي على أطفال التعلـيم التحـضيري       التربية النفسية الحركية بحث     

 ).سنوات 

 : فروض البحث 

إن واقع تعليم نشاط حصص التربية النفسية الحركية ألطفال التعليم التحضيري على              

مستوى المدارس االبتدائية وفق البرنامج المقرر ال يـساعد علـى تعزيـز القـدرات               

 .اإلدراكية الحركية عند هذه الفئة 

البرنامج المقترح لنشاط التربية البدنية النفسية الحركية يساعد على تحقيق تعزيز            إن   -

 .  نمو القدرات اإلدراكية الحركية لدى طفل التعليم التحضيري 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقيق نمو القدرات اإلدراكية الحركيـة              -

األطفال الذين سيطبق عليهم    ( التجريبية  قيد الدراسة بين نتائج العينة الضابطة والعينة        

  . لصالح هذه األخيرة في القياس البعدي ) المقترح

 : عينة البحث 

 ،غليـزان : طريقة مقصودة موزعة على كل من مدينـة         حث عينة البحث ب   ااختار الب   

  : وعتينم مقسمة إلى مج وكانت، مستغانمالمحمدية، وهران، سيدي بلعباس

ومدراء المدارس االبتدائيـة    )  المفتشين(  رؤساء المقاطعات      ضمت :المجموعة األولى 

المعلمين الذين يشرفون على    ( التي تنتمي لها األقسام التحضيرية باإلضافة إلى المربين         

 مفتش،  16: وزع كالتالي   وكان العدد اإلجمالي للمجموعة م    ) عملية التعليم التحضيري    

 .     معلم  44،  مدير21

 ضمت فصلين من أطفال التعليم التحضيري بمدرسة عبد الـرحمن            :المجموعة الثانية 

، وقد تـم تقـسيم الفـصلين إلـى          طفل وطفلة  37:  بمستغانم يحوي كل منها      ،الديسي

  .مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية 
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 : النتائج 

  :خلصت الدراسة إلى النتائج  التالية 

ير الحسن لنـشاط التربيـة النفـسية        ـ وجود صعوبات وعراقيل جمة أعاقت من الس       

  .الحركية وفق البرنامج المقرر 

البعدي في متغيـرات    إحصائية مابين القياسين القبلي و    ـ عدم وجود فروق ذات داللة       

التي كانت تخضع لتنفيذ مفردات البرنـامج المقـرر          (البحث في المجموعة الضابطة     

ات عدا التي لوحظ بها تقدم طفيـف        في اغلب المتغير  ) لنشاط التربية النفسية الحركية     

المشي األمامي على اللوح، الوثب،     : تاليةتمثلت في القدرات التي تقيسها االختبارات ال      

  .، رسم الخط األفقي والخط الرأسي  تقليد الحركة

ـ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في متغيـرات البحـث بالنـسبة للعينـة                

   .بلي و البعدي لصالح القياس البعديالتجريبية فيما بين القياس الق

لنيل درجة الدكتوراه مـن     ) 2007/2008(حشمان عبد النور  :  دراسة الباحث  -7-3

  .جامعة الجزائر

اللعب التربوي ومدى انعكاسه على التوافق النفسي االجتماعي لطفل ما          :  تحت عنوان 

  ).دراسة نفسية تربوية.(بالجزائر العاصمة) سنوات5-3(قبل المدرسة

  :فرضيات البحث

  :الفرضية الرئيسية

ال جدال في مدى انعكاس اللعب التربوي بشكل ايجابي على التوافق النفسي االجتماعي             

للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة، ال سيما إذا كان هذا النشاط الحيوي بالمفهوم الشامل               

  .والواسع ثريا بالخبرات السارة التي تستجيب ومطالب نمو الطفل

  :ت الفرعيةالفرضيا

من بين األهداف التربوية والتعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة التي وجدت من أجلهـا              -ا

تتمثل أساسا في عملية التحضير لمرحلة التعليم االبتدائي ال سيما من زاويـة التوافـق               

النفسي االجتماعي ، هذا ولما كانت الغاية التعليمية ليست باألمر السهل والبسيط فقـد              

عب التروي األداة األكثر استجابة لتحقيق هذه الرسالة وانجازها دون إحـداث            أصبح الل 

  .أي صراع أو اضطراب في شخصية الطفل حاضرا ومستقبال
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لما كانت مرحلة الطفولة المبكرة تبدو معقدة وصعبة في نظـر المـشرفين علـى               -ب

مطالب مرحلة ما قبل المدرسة فان ذلك يستدعي بالضرورة االطالع بشكل دقيق على             

نمو الطفل وخصائص نضجه من جهة ومحاولة إيجاد مختلف أشكال اللعب التربـوي             

  .المنظم والثري من الزاوية التعليمية المساعدة على التوافق النفسي االجتماعي

ال أحد ينكر بان اللعب التربوي يختلف بشكل واضح وذا داللة بالمقارنة باأللعـاب              -ج

ل غير موجه ومقنن، بحيث نالحـظ بـان النـشاط           التي يمارسها األطفال عامة وبشك    

الحركي أو الحيوي الحر والتلقائي الذي يمارسه الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة لـه               

محدداته ومعاييره المرجعية من الناحية التربوي والتعليمية التي تنطلق من مبادئ معينة            

ة والبعيـدة المنـصوص     وتتخذ من وسيلة اللعب العملية المثلى لتحقيق األهداف القريب        

عليها في اللوائح الرسمية للمنظومة التربوية الوطنية من جهة والتي ينادي بها رجـال              

  .الفكر والتربية من جهة أخرى

إن التوافق النفسي واالجتماعي يستلزم بالضرورة توجيه وتنمية الصفات الوجدانيـة           -د

اطف المعبر عنها حـسب مـا       المختلفة كالدوافع الفطرية وشتى أنواع االنفعاالت والعو      

تتطلبه المواقف االجتماعية المتنوعة، باعتبار أن التصدي ومواجهة هذه األخيرة تتوقف           

على تنمية الجانب النفسي ومدى استثارته وجعله يستجيب لمختلف الفرص والمواقـف            

االجتماعية المتاحة، وبالتالي فان التوافق النفسي االجتماعي ال يمكـن أن يكـون فـي               

وى األهداف التربوية المنشودة إال إذا كانت مصممة بالشكل الذي كافـة العوامـل              مست

الثقيلة التي تتحكم في مفهوم اللعب التربوي وتوجيهه الوجهة الصائبة من خالل إعـداد              

المناهج التي تتضمن المواقف والخبرات الهادفة وتحديد الطرق والوسـائل المناسـبة            

  . االجتماعي المطلوبالكفيلة بتحقيق التوافق النفسي

  : عينة البحث

مربية أخذت بطريقة عشوائية موزعة على مجموعة       ) 60(  اشتملت عينة البحث على     

طفـل  ) 60(من رياض األطفال على مستوى الجزائر العاصمة، كما شـملت العينـة             

  :مقسمين الى مجموعتين 

بالمدرسة، حيـث   وتضم األطفال الملتحقين بالروضة قبل االلتحاق       : المجموعة األولى 

  ). لكل مدرسة10(طفل موزعين على ثالث مدارس بالتساوي) 30(أخذ الباحث 
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وتضم األطفال الذين لم يدخلوا الروضة والتحقوا بالمدرسة مباشرة،         : المجموعة الثانية 

  .أطفال) 10(وأخذ الباحث كذلك من مدرسة 

  :      النتائج

   :الدراسة إلى النتائج  التالية خلصت   بعد تحليل نتائج االختبار واالستبيان 

 أن هناك فرق حقيقي ذو داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتمـاعي بـين               

األطفال الذين استفادوا من اللعب في الروضة وبين أقرانهم الـذين التحقـوا مباشـرة               

ل بالمدرسة، وكذلك الدور المهم الذي تلعبه المربية من خالل تربية وتوجيـه األطفـا             

  .لتحقيق التوافق النفسي االجتماعي عن طريق خبرتها وكفاءتها في هذا الميدان

   وكذا البرنامج المطبق لما يحتويه من نشاطات اللعب الذي يساهم بشكل كبيـر فـي               

 . تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لألطفال في الروضة

جامعة (،  اجستيرلنيل شهادة م  ) 2005/2006(نقاز محمد   :  دراسة الباحث    - 3 -7

   ).الجزائر

أثر األنشطة البدنية والرياضية في تكوين شخـصية الطفـل فـي المرحلـة              : بعنوان  

  .التحضيرية

  :فروض البحث 

   :الفرضية العامة 

يساهم النشاط البدني الرياضي في تكوين شخصية الطفل في المرحلة التحـضيرية               

  .سنوات ) 4-6(

  :الفرضيات الجزئية 

حركيـة  فـي الطفولـة       -لبدني الرياضي أثر في تطوير الصفات النفسو       النشاط ا  -1

  .المبكرة 

  . مداومة ممارسة النشاط البدني الرياضي ينتج الوظائف المعرفية -2

  . ممارسة النشاط البدني أثر في اندماج الطفل اجتماعيا -3

  : العينة 

  .فلة  طفل وط 40ا ة العشوائية الطبقية وبلغ حجمه اعتمد العين      
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  : النتائج

التحـضيرية  ة  في تكوين شخصية الطفل في المرحل     أثرت التربية البدنية والرياضية       

من خالل الفروق الدالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية التي اعتـادت ممارسـة             

  .األنشطة البدنية والرياضية بانتظام مقارنة بالعينة الضابطة 
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     :تمهيد

   يعتبر اللعب ذو أهمية بالغة في حياة الطفل، خصوصا في مرحلة الطفولة المبكـرة،              

والنشاط الحركي أحد جوانب اللعب الهامة، حيث سنتطرق في هذا الفصل إلى ماهيـة              

اللعب وتعاريفه وأنواعه والنظريات األساسية التي تناولت دراسته بالشرح والتحليل كما           

 التربوية والتعليمية لأللعاب التربوية الموجهة في الروضـة ألطفـال            األهمية لسنتناو

 إلى   ،التعليم التحضيري ونتطرق إلى مميزات وخصائص الطفل في التعليم التحضيري         

التحضيري في رياض األطفال، وملمح طفل ما قبل المدرسة فـي            منهاج التعليم جانب  

  .نهاية هذه المرحلة
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  : اللــعب تعريـف -1

ـ  مفهوم اللعب بأشك   تناول كثير من العلماء و الباحثين في مجال التربية             ة الـه المختلف

  . حسب وجهة نظره كل

ـ  هـو   أن اللعب (Caillois) يوااكحيث يرى    (Sépare)لمـستق و )Libre(رنـشاط ح

يـر  ن غو يكفإنه قـد ما، ولذانتائجه مقدر قديه ال يمكن تبالفـراغ و بالوقت وأنومرتبط 

 و تقاليــد  لـوائح اليا وقد يكـون منظمـا وفقـا لقواعـد و     خعد نشاطا ه ي ما أن  ك منتج،  

  .)1(معروفــة مسبقـا

 أو النـشاط   (Directed) اللعب هو ذلك النشاط الموجـه  أن(Good)   كما يرى جود 

إلـى   يشير كذلك طفل من اجل تحقيق المتعة لذاته و       الذي يقوم به ال    – غير الموجه    -الحر

  .)2(في تنمية شخصيتهللعب دور هام أن 

  أن إيمـاءات   ،)تـكوين الرمز لدى الـطفـل   (  في كتابه     )Piaget(وكذلك يوضح بياجيه  

ـ        كما يرى أن     . انه يلعب  الطفل تكفي لإلشارة إلى     لاللعـب يكون بدافع ذاتـي مـن الطف

 كذلك ربـاحد متطلبات النمو للطفل، ويع    وانه يعد    ، المتعة لذاته  بغرض تحقيق السرور أو   

إذ أن لكـل     ،ترتبط ارتباطا وثيقا بمراحل نموه    اع اللعب    أنو حيث أن أشكال أو    ،عن نموه 

  )3(. الخاصة بهامرحلة نمو ألعابها

علـى   ون غير موجه، ويك   وجه أو  اللعب هو نشاط حر م         ويرى خير الدين عويس أن    

ـ   ، فرادىويمارسه األطفال  في جماعات أو  كل حركة،   ش  الذهنيـة  سمويستغل طاقـة الج

 خالله يحـصل  ومن ،الرتباطه بالدوافع الذاتية للطفلالخفة  ويتصف بالسرعة و  ،والحركية

   .)4(ه إال المتعةيعد جزءا من حياته، وال هدف لكما انه  ،الطفل على المعلومات

ل للطف ة لتوفير مناخ حركيبيئة معداللعب يحد ث  في ن أ  (Toureh)ويوضح توريه   

أساسـية،  ، وان هذا اإلطار يتكون من أربعة عناصـر          يها إطار اللعب  يمكن أن يطلق عل   

  :وهي
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  .  بمواقفه بأبعاده ووهذا الحيز يكون محددا: الحيز الواقعي  -

  .اهتماماته واستعداداته وقدراته وتطلعاته وه  وتمثله تجارب:  الطفل-

  .جتماعيةوهي تلك القيود المفروضة على الطفل من بيئته اال:  الضغوط الخارجية -

  .)1(رات التي يواجهها في مواقف اللعب  قابلية الطفل للتكيف مع التغي-

  : أنواع اللعـب -2

من أهمهـا أشـكال هـو       ت أنواع  اللعب وفقا للعديد من المتغيرات و التي            تعدد  لقد   

ـ طبيعته أو مستوياته، أو      ولخصائصه البدنيـة و    ئفه ولتأثراته   لوظاه ولقيمه و  وفقا ألهداف

 لمراحل  وفــقا أوفي اللعب،   اركين  المشـأو وفقا لعدد     ،حركية واالجتماعية والثقافية  لا

اللعــب التي تخدمنا فـي     أنواع  أهـم  ، ولـذا سوف نقـوم بعرض      الطفلتطور نمـو   

  .بحثنا

  : اللعب الحسي الحركي -2-1

لذي يـسمح بالحركـة الحـرة للعـضالت         اللعب الحسي الحركي هو نوع من اللعب ا          

الحـسية   اكتشاف الحواس وبالتالي تمكين الجسم من ممارسة وظائفه       لصغيرة والكبيرة و  ا

 وتمتد أمثلة ذلك النوع من اللعب مابين صنع نماذج من الطـين إلـى ركـوب               ،  الحركية

  .هذا النوع من اللعب مع نمو الطفلويتطور  ،ةالدراج

ويبدأ هذا  . م أوقاتهم سنوات في معظ   3ويمارس األطفال اللعب الحسي الحركي من سن           

سنوات، ولذا فمن الضروري توجيه الطفل      7في التناقص ليصل إلى األدنى من سن        النوع  

  .)2( و لوحات التشكيل و األلغازد متقدمة و معقدة والى مواإلى العاب

  :اللعب الرمزي -2-2

رة اـاللعب الرمزي هو اللعب الخيالي الذي يعبر األطفال عن أنفسهم من خالل اإلش   

               ، حيث يختار األطفال األلعاب المفضلة، التي يلعبون بهاعند تحريك األدوات واألشياء 

ويتطور ابتداء من سن الثانية تقريبا  .ويصبح اللعب الرمزي نوعا من الدراما االجتماعية

                                                 
 .18 مرجع سابق، ص: محمد الحماحمي– )1(
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 ثقافيا خالل السنوات السبع األولى من اوتتغير قدرة الطفل على اللعب الرمزي كلما نم

  :)1(على النحو التالي عمره

  :) سنة2-1( المرحلة  األولى

 والبد أن يكون لديه كوب حقيقي        يلعب بشيء حقيقي،   أن يحتاج الطفل الذي بدا يمشى        

  .مثال رغم انه يدعى الشرب فقط و ال يشرب حقا من ذلك الكوب 

  :)سنة2.5-2 (المرحلة الثانية 

فمـن   .يمكن للطفل أن يستخدم شيئا يشبه في شكله الشيء الحقيقي كرمز لهذا الشيء                

  .للكوبالممكن أن يستخدم كتلة ذات شكل دائري كبديل 

  :)سنة3-2.5 (المرحلة الثالثة 

يستطيع الطفل اآلن أن يستخدم أي شيء بغض النظر عن شكله أو الغرض منه بـدال                    

 ويقـول    "ةوعلى سبيل المثال يستطيع الطفل أن يلتقط حروفا خـشبي         . من الشيء الحقيقي  

  ."هذه أمي وهذا أبي

  ):سنة3.5-3(المرحلة الرابعة 

ن شيئا ما هـو شـيء        االدعاء بأ  ال يحتاج الطفل غالبا إلى     انة،في بداية فصول الحض      

وهذا نوع من التحد ي الثقافي  كان يشرب من كوب "كما لو"يديه  فبوسعه أن يرفع    ،  حقيقي

  .نه يشير إلى نموه أبالنسبة للطفل كما 

  ):سنوات 4 ـ 3.5(المرحلة الخامسة 

يكون باستطاعته في اللعب ون معه  يبدأ الطفل في هذه الفترة في إشراك أطفال آخري   

  . العاب الدراما االجتماعية  ينخرط في أن

  :اللعب التشكيلي -2-3

والورق والصلصال وأنواع   ،  كاأللوان ,التشكيل هو عمل منتجات رمزية باستخدام مواد         

  .كثيرة من المواد المماثلة 

 و تعقيدا كلمـا نمـى       والرموز التي تشير إليها المنتجات سوف تتطور وتزداد تفصيال           

وبسبب الرموز المستخدمة    .الطفل ثقافيا واكتسب المزيد من المهارات في استخدام المواد        

ويمكن أيضا تقييم النمو الرمزي للطفل من خالل        ،  يعتبر التشكيل نوعا من اللعب التعبيري     
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ــشكيلية     ــاب الت ــواع األلع ــن أن ــي م ــة وه ــشطته الفني ــر ، أن ــل يعب             فالطف

  .)1(عن األشياء الرمزية األكثر أهمية بالنسبة له

   :األلعاب ذات القواعد -2-4

وهي العاب تستلزم وجود قواعد متعارف عليها أثناء اللعب حتى يمكن المحافظة على                

ن معظم أطفال ما قبل المدرسة ليست لديهم المقدرة على فهـم وجهـة               أل .العبينتعاون ال 

فهم عادة غير قادرين على اإلشراك بشكل إيجابي في العاب ذات قواعـد             ،  نظر اآلخرين 

  .)2(يشترك فيها آخرين

  :)3(   و يصنف بعض العلماء اللعب في الروضة بشكل آخر إلى

تفقد ويتفحص وضعية اللعب أو اللعبـة، واللعـب         يستكشف الطفل فيه وي   : لعب التكرار * 

التكراري يمكن الطفل من التعامل مع األشياء دون أن يمنحهـا الكثيـر مـن االنتبـاه،                 

  .والخاصية الجوهرية في هذا الصنف هي الجانب التكراري للحركة

 يقلد الطفل نشاطات ووضعيات بإعطاء معنى لحركاته وأفعاله وخاصـيته           :لعب التقليد * 

  .ساسية هي أن الطفل يستخدم اللعب لتقليد األشخاص أو إعادة إنتاج حوادثاأل

يقوم الطفل ببناء شيء ذي داللة بواسطة أشياء عديمة الداللة مثل           : لعب البناء واإلبداع  * 

  .العجينة أو المكعبات وهذا النوع من اللعب يبلغ ذروته في سن الخامسة من العمر

 تمثيل المحيط، يجمع الطفل لعبا تطابق أشـياء فـي            ويسمى أيضا لعب   :لعب التجميع * 

البيئة، فينظمها حسب الواقع أو ما يخالف ذلك، وخاصيته الجوهرية هي انتقاء التركيـب              

  .  وتنظيم لعب جاهزة

  : نظريات اللعب-3

توجد عدة نظريات تناولت اللعب بالذات في المجال السيكولوجي لكنه تم اختيار ثـالث               

  :بر من أهم النظريات وهينظريات فقط تعت
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  :نظرية التحليل النفسي -3-1

فقد جاء بآراء ومفاهيم تستخدم في وصف نمو الطفل         ) Freud(   ومن أهم روادها فرويد   

العاطفي واالجتماعي حيث طور عالجا للمضطربين وأطلق عليه التحليل النفسي ويرجـع            

 وتقوم نظريته   ،ياتهم المبكرة ظهور تلك األعراض لتأثير خبراتهم التي تعرضوا لها في ح         

  :وقد قسم شخصية اإلنسان إلى ثالث جوانب  ,على فهم الطبيعة األساسية لإلنسان

يجابية والسلبية التي تدفع اإلنسان إلـى    ويتكون من القوى اإل    )Id" (الهو" :الجانب األول  *

  .يعمر يحيا ويبني ويحب ويكره ويدمر وأن 

وهو الجانب العاقل في الشخصية ويحول بين الهو وبين      )Ego( "األنا" :الجانب الثـاني   *

  .الذي يحافظ على الجانب الواقعي من الهو ر واالنتقام وهو الوسيط نشر الدما

ر عند الطفل مـن     فهو يتطو  ,أو الضمير ) Super-Ego" (األنا األعلى " :الجانب الثالث * 

  .ة على بعض التصرفاتبعدم الموافقجيهات التي يبديها الكبار خالل التعبيرات والتو

 وقسم فرويد مراحل نمو الطفل إلى ثالث تحدث في السنوات المبكرة من الحيـاة وتبـدأ                

  .بطفولة الرضاعة وقد سماها المرحلة الفمية ثم المرحلة الشرجية فالمرحلة القضيبية 

وكثيـرا   ةكما تعرض فرويد لمفهوم هام جدا هو أن السلوك يتأثر بالعوامل الالشعوري             

 أوجهه تتأثر بخبرات الطفل الجنسية النفسية التي تحدث في الطفولة المبكـرة وقـد               من

أسهم إتباع فرويد بما فيهم آنا فرويد وأريكسون في نشر أفكاره وتوسعها كمـا أضـاف                

  .بعض التأثيرات االجتماعية

   : )1( النمو من خالل المراحل التالية)Erickson(وقد عرف أريكسون   

يعتمد الرضيع على غيره فإذا تمت تغذيته و رعايته والـسماح           : بل الشك الثقة في مقا  -1

له بحرية جسده بما يتناسب مع أنماط احتياجاته حقا فسينمو لديه إحساس بالثقة في العالم               

  .الذي حوله 

ينمي الطفل إحساسه باالستقالل والتحكم في ذاته :  في مقابل الشك والخزي   االستقالل-2

ضج بسرعة و ينسق بين كثير من أنماط األفعال الجديـدة ليؤكـد             حيث ينمو الطفل وين   

 .لنفسه أنه كائن إنساني 
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وهو ما يعرف بسنوات ما قبل المدرسـة تبـدو          : المبادرة في مقابل الشعور باإلثم    -3

 .اهتمامات االكتشاف والرغبة من خالل الفرص التي تتيحها بيئته 

يكون الطفل مستعد لتقبل تحديات جديدة      سن المدرسة حيث    : اإلنتاجية مقابل اإلحباط  -4

 وقـد أضـاف   العقلي أو االجتماعي،وفرص تدفعه إلى اإلنجاز في المجال الجسمي أو  

 .أريكسون فكرة اإلتقان أنه بالممارسة و النضال و التحدي يستخدم الطفل اللعب 

لنمـو  يمية ألنها تؤكـد علـى أهميـة ا         في البرامج التعل      وقد أثرت النظرية التحليلية   

 من ناحية أخرى فقد لفتت االنتباه للقوى الالشـعورية المـؤثرة          و ،االجتماعي واالنفعالي 

 األطفال ال يستطيعون شعوريا ضبط      على سلوك المعلمين الذين يصبحون أكثر وعيا بأن       

  .أوجه نشاطهم كلهم

   :النظرية السلوكية -3-2

وقـد  ) Hull(باعه أمثال هل وأت )(Skinner  انبثقت النظرية السلوكية من أعمال سكنر       

و أصـحابها    ، تلعبه البيئة في تـشكيل الـسلوك       يركز هؤالء اهتمامهم على الدور الذ     

الخارجية المثيرات  ، يمكن النظر إلى     ، وبالنسبة لهم  يؤكدون دورها في التأثير على الفرد     

 مع  نيوال يتعامل السلوكي   ، فالطفل مثل المرآة يعكس بيئته      والتغير وعلى أنها مصدر النم   

  أمـا  واضح وجلي، هو ظاهر و   االنفعاالت ألنهم ال يؤمنون إال بما     مفاهيم مثل التفكير و   

  . بشكـل مباشرالتفكير واالنفعاالت فهي ال تالحظ

فإذا  ن يكون ايجابيا أو سلبيا حسب نوع التدعيم الذي يتلقاه،         أ فسلوك األطفال يميل إلى     

عقابه فمن المـرجح أن      أو تم تجاهله    اوإذ الكائن اإلنساني  السلوك فسوف يكرره     كوفئ

وبعد أن يتم تدعيم السلوك عددا من المرات فربما يتم التحكم فيه باستخدام             . يقل تكراره 

  .نفس التدعيمات 

 في تفـسير اللعـب بحيـث يمكـن          عن النظريات األخرى   وتختلف النظرية السلوكية    

فإذا اقترن سـلوك الطفـل      ت،   باستخدام المكافآ   منها في مجال تعليم األطفال     االستفادة  

إعطائه قطعة من الحلوى فمن المتوقع أن يكرر الطفل ذلك الـسلوك و مـن               أو  بالثناء  

وتأثيراتهـا علـى    تدعيمات المتباينـة    الالمهم أن  يعرف مربوا األطفال كيف يميزون         

، وهنا يبرز الـدور     أهدافهمءم مع   التي تتال  نوع المكافآت    ا يجب أن يختارو   السلوك، كما 

  .لجلي لأللعاب التربوية في توجيه سلوك الطفل من خالل هذا المبدأا
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  :                 نظرية بياجيه للنمو المعرفي-3-3

    كرس بياجيه  سنوات  كثيرة  من حياته لدراسة األطفال دراسة متعمقة وقد بدأ كعالم 

جي إلى توجيـه    البيولوللتكيف  ودفعته مواجهته   . لوجي و درس تكيف الكائنات الحية     بيو

فهـو  ،  وتعتبر خاصية التكيف وظيفة أساسـية لإلنـسان       .  وبيئته اهتمامه لتكيف اإلنسان  

  .يحاول دائما أن يوائم بين قدراته وبين متطلبات البيئة 

 التكيف والمواءمة نتيجة تفاعل الفرد فـي بيئتـه،          لتؤكد أهمية    وجاءت هذه النظرية    

 لتنظـيم خبـرات التكـوين       وم الطفل بتوظيفها  ويصنف بياجيه ثالث عمليات متكاملة يق     

المواءمـة و   و،  العمليات هـي التمثـل أو االمتـصاص       وهذه   .المشكالتالعقلي وحل   

  . الموازنة

يستمر في اللعب الرمـزي حيـث       )  سنوات 4-2 (   ويرى بياجيه أن الطفل في عمر     

 مع تطـور    يةتتطور مهاراتهم اللغو    فاألطفال ،العقلنمو  قات تترابط مع    لتصبح اللغة ح  

  .قدرتهم على اللعب

  يكون اللعب الرمزي أكثر ارتباطا بـالواقع فالطفـل          ) سنوات 7-4(  وفي الفترة ما بين   

  . يقلد الخبرات الواقعية بمشاركته لآلخرين حيث يصبح أكثر اجتماعية

إحكاما من األلعاب ذات القواعد      دقة وتنظيما و     وفي المرحلة التالية يصبح اللعب أكثر     

  .ل أثناء ذلك عناصر جديدة مثل التعاون والتنظيم و الرمزوتدخ

النمـو  أجـزاء   لربط  أنه وظيفة للتعرف و   لم يعرف اللعب على        بالرغم من أن بياجيه   

  .ماهية الوظيفة وال كيفية الترابطالعقلي فهو لم يشرح 

  :  األهمية التربوية والتعليمية للعب عند الطفل-4

 ظاهرة اللعب عند األطفال بالسلبية، وفي العادة يوجه اللوم   غالبا ما يحكم مجتمعنا على    

على الطفل اللعوب، أو يطالبه اآلباء من حين إلى آخر بالكف عن اللعب؛ حيث يعتبرونه          

مضيعة للوقت، ويعتقد الكثير من اآلباء أن الطفل اللعوب يتوقع له الرسوب والفشل في              

طفل اللعوب الذي ال يحترمه بعض اآلباء هو        الدراسة، ولو بحثنا األمر لوجدنا أن ذلك ال       

حيث أن ما يميز الطفل في هذه المرحلـة قدرتـه           . أهم األنشطة بالنسبة للطفل الصغير    

  .على النشاط الحركي، وسرعة اكتسابه للمهارات الحركية المختلفة
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  واللعب يختلف عن العمل وكالهما يعبر عن نشاط يقوم به، ولكن الطفل ينغمس فـي               

  .)1(من اجل متعة النشاط وليس ألي غرض آخراللعب 

  وثم عالقة مؤكدة بين اللعب وجميع جوانب النمو الحركـي و الجـسمي، االنفعـالي،               

ويتضح ذلك حينما نالحظ الطفل ذا العامين أو الثالث أعوام وهـو            . االجتماعي والعقلي 

هـزة الخاصـة   يقفز بقدميه إلى أعلى مكان تصل إلى قدميه، فإذا كانـت األدوات واألج      

باللعب متناسبة مع مستوى الطفل وقدراته على التحدي لسن ثالث أعوام فسوف يلزم أن              

تكون مرتفعة قدمين أو ثالثة أقدام وهذا يجب أن توظف أنواع اللعب ومساحاته توظيفـا              

جيدا تبعا الحتياجات األطفال؛ حيث يقوم اللعب بدور مهم في نمو الطفـل نـستطيع أن                

االختيار ولهذا يصمم نوع من اللعب الختبار قدرات الطفـل الحركيـة            نسميه التحدي و  

فيغطي حدود الطفل وقواه، بل تفوق أهمية اللعب لالكتساب البسيط للمعرفة؛ فالحركـة             

قاعد لنمو الشخصية، إذ يجب أن يكون الطفل دائم الحركة والتحرك والمقصود بالحركة             

  ...سيطة كالنظر والتفكيرليست النشاطات البدنية بل كذلك الحركات الب

النشاط هو مفتاح الكشف عن سر نمو الطفـل         ):" Montessori" (مونتيسوري"  تقول  

  . )2("والمرشد الذي يدلكم عن السبيل الصحيح

في التربية على الحركة واللعب أكثر من كـل شـيء           " مونتيسوري"    وتعتمد طريقة   

 الطفل الكتساب المعـارف مهمـا       حيث تعتبر اللعب المحرك األساسي الذي يدفع      . آخر

كانت اإلستراتيجية المتبعة في التعلم، فاللعب أسلوب ضروري لتربية الطفل مما يقضي            

  :اقترانه بالتعلم، ويقوم اللعب بدور أساسي في

  .الوجدانية-المعرفية واالجتماعية-الحركية والعقلية-تنمية الجوانب الحسية* 

  .عيةتنمية الوظيفة اإلبداعية واالجتما* 

  .تدعيم الخبرات والتجارب والمكتسبات التربوية والتعليمية* 

  .بناء شخصية الطفل وتأهيله إلى تحقيق أهداف التربية التحضيرية* 

   فالطفل أثناء اللعب يعبر ويجرب ويبني معارفه ويهيكل أفكاره ويشكل رؤيتـه للعـالم              

  .ويحقق ذاته ويتفاعل مع اآلخرين

                                                 
  .26مرجع سابق، ص: ي سلوى محمد عبد الباق– )1(

)2( – Montessori M,  à la découverte de l'enfant, Paris, 1972, P 50. 
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  : رياض األطفال األهداف الرئيسية ل-5 

   تعتبر الروضة المؤسسة التربوية األولى التي يتم فيها غالبا جملـة مـن العمليـات               

التعليمية المقصودة الهادفة إلى تنمية شخصية األطفـال بمجـاالت النمـو الجـسمية و               

الصحية و العقلية و اللغوية و االجتماعية و االنفعالية الروحية وما يرتبط بهذه الجوانب              

  .سية بمتغيرات أخرى األسا

تقدم أنشطة تعليمية مبسطة    ، و أطفال ما قبل المدرسة   وروضة األطفال أنشئت لتربية       

وتشكل التربية  . في إطار من اللعب بهدف التنشئة االجتماعية و التمهيد لدخول المدرسة          

    .األطفال البدنية و الحركية جانبا هام ورئيسيا في برنامج روضة

مؤسسة تربوية واجتماعية تقـوم بتربيـة       " في الجزائر على أنها        كما تعرف الروضة  

ورعاية األطفال، وتحضيرهم للتعليم المدرسي، وتستقبل األطفال بين سن الثالثة حتـى            

   )1(."نهاية الخامسة، أي اللذين لم يبلغوا بعد السن اإللزامي لدخول المدرسة األساسية

  : اجات الطفل، ولكي يتم ذلك البد منوتصبح للروضة قيمتها إذا عملت على إشباع ح

المربية على كسب ثقة أطفالها في الروضة وإتاحة الفرصة لهم في التجريب و              أن تعمل 

  :االكتشاف، كما تتحدد أهداف رياض األطفال على النحو اآلتي 

  . تأهيل التطور البدني و النفسي للطفل -1

  .  الحث على الممارسة الكافية لألنشطة البدنية-2

  .  الحركيةت تنويع السلوكيا-3

  .   العمل على انفتاح شخصية الطفل -4

  . اكتشاف البيئة المحيطة به، والعالم الذي يعيش فيه -5

 التدريب على تطوير المهارات واستخدام األدوات المختلفة بأمان وتنميـة الجانـب             -6

  .المعرفي للطفل 

لك من خالل تعلم المـشاركة أثنـاء         تنمية الرغبة في التعاون و تقدير الصداقة، وذ        -7

  .اللعب الجماعي

                                                 
 .542،ص33/23/04/1976 الجريدة الرسمية ،العدد– )1(
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   إن النشاط التربوي المتبع في رياض األطفال في الجزائر، هو نتيجة تعاون القـائمين   

عليها مع المربيات حيث يتم تحديد المواضيع وأوجه األنشطة التي تخص كل مـستوى              

  :من الفئات الثالث، المقسمة كما يلي 

  . األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والرابعةو تضم: فئة الصغار  * 

  .   وينتمي إليها األطفال ممن تتراوح أعمارهم بين الرابعة و الخامسة: الفئة المتوسطة  *

  .وتقع أعمارهم فيما بين الخامسة و السادسة: فئة الكبار  * 

اسي مقرر مـن     الروضة فانه ال يوجد منهج در      ه   وفيما يخص المنهج الذي تسير علي     

قبل السلطات المشرفة على الرياض على غرار ما هو موجود في المراحـل التربويـة               

التعليمية المختلفة، ومع اإلقرار أن الروضة تختلف عن المرحلة االبتدائية باعتبـار أن             

جميع األنشطة نفسها غير محددة ليتسنى الرجوع إليها وتعميم فائدتها عن طريق العمـل              

واألهداف التي يحققها هـذا     . ل المربيات وتبصرهن بمحتوى كل نشاط       بموجبها من قب  

  . النشاط أو ذاك، واألدوات والوسائل التربوية التي ينبغي استخدامها لتحقيق ذلك

  :المربيات-5-1

 وينبغي أن تتوفر في المربيات بعض المؤهالت األساسية ويجب أن تـشتمل عمليـة                

  :تأهيلهن على ما يلي 

ة في التخصص لكي تتمكن من معرفـة خـصائص الطفولـة وصـفاتها              تحمل شهاد * 

  .والميزات البدنية والعقلية والنفسية للطفل

دراسة ما ينبغي أن يتوفر من شروط تربوية وعملية وصحية واجتماعية في مختلـف         * 

 .األنشطة و األلعاب 

 .دراسة وسائل تعليمية وطرق استخدامها* 

ألطفال بصفات خاصة كمحبة الطفولة والعطـف و        ينبغي أن تتميز مربيات رياض ا     * 

 .الحنان على األطفال والقدرة على المثابرة في العمل والحرص على أن يكن قدوة

   : و الوسائل في الروضةدور المنشآت-5-2

   من الواضح توفر الروضة على مختلف المنشآت والوسـائل كالقاعـات الواسـعة و              

من األقسام، تساعد على تحقيق األهداف التربوية       المساحات الخضراء، وتوفر عدد كافي      

للروضة، حيث تمنح األمن واألمان لألطفال وتوفر لهم كل إمكانات النشاط والترفيه، إذ             
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أن الضغط الذي يواجه الطفل خالل تواجده داخل األقسام الضيقة ال يسهل إطالقا عملية              

  .ركة انفتاحه وال يمنحه إمكانية التعبير عن نفسه، وحرية الح

  : في نظامنا التربويلتعليم التحضيري ا-6

حدث تغير أساسي في سلم الهرم التعليمي بالجزائر ابتداء مـن العـام الدراسـي                  لقد  

، بعد إدراج مرحلة التعليم التحضيري ضمن المنظومة التربوية قبل مرحلـة            76/1977

 المتضمن تنظـيم    "1976افريل16"التعليم األساسي، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي        

وتسيير التعليم التحضيري، والذي يحدد دوره المزدوج مـن خـالل تحـضير الطفـل               

للمدرسة، وتعويض ما قد يفتقده الطفل في الوسط العائلي واالجتماعي من الناحية النفسية             

  )1(.؛ مع بقائه في مرحلة غير إلزامية..والحركية والوجدانية واللغوية 

  : تم بهذا النوع من التعليم نجد   ومن المؤسسات التي ته

  ).1962منذ( رياض األطفال التابعة للبلديات -1 

  ).1972منذ( رياض األطفال التابعة لبعض المؤسسات العمومية -2 

  ).1982منذ( أقسام تحضيرية ضمن المدارس االبتدائية التابعة لوزارة التربية -3  

  ).1992منذ( دور الحضانة التابعة للقطاع الخاص-4  

   وحسب النصوص التشريعية لهذا المرسوم والمحددة ألهداف التعلـيم التحـضيري           

  :)2(نجد

  يعتبر التعليم التحضيري تعليما مخصصا لألطفال الذين لم يبلغوا السن اإللزامي للمدرسة

والغاية منه إدراك جوانب النقص في التربية العائلية وتهيئـة األطفـال للـدخول إلـى                

  : وذلك بـالمدرسة األساسية

  .تعويدهم العادات العلمية الصحيحة والحسنة * 

 .مساعدتهم على النمو الجسمي السليم* 

 .تربيتهم على حب العمل وتعويدهم على العمل الجماعي* 

 .توفير وسائل التربية المالئمة* 

  .تمكينهم من تعلم بعض مبادئ الكتابة والقراءة والحساب* 

                                                 
 .1976افريل أ 16 المؤرخ في 70/79المرسوم الرئاسي – )1(
 .242 ،ص1976 ،33 الجريدة الرسمية،العدد– )2(
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طفال ما قبـل    أنشأت لتربية   األطفال إذ    ياضرفي   ا يتم    والتعليم التحضيري في بالدن   

تقدم أنشطة تعليمية مبسطة في إطار من اللعب بهدف التنشئة االجتماعية و            ، و المدرسة

الحركية جانبا هام ورئيسيا في برنامج      ل التربية البدنية و   وتشك. التمهيد لدخول المدرسة  

  .)1(األطفال روضة

توجد فيها رياض األطفال فان التعليم التحضيري يتم في         وأما معظم المناطق التي ال         

  . المدارس االبتدائية

  : الكفاءات القاعدية في التربية التحضيرية-6-1

تهدف التربية التحضيرية إلى تنمية القدرات وبناء الكفاءات لطفـل هـذه المرحلـة،                 

ـ            ي مجـاالت   وتتدرج الكفاءات في سيرورة تنمية شاملة، وتحدد مختلف المكتـسبات ف

  .المعرفة، والمواقف، واالتجاهات

  .والجدول التالي يبين هذه الكفاءات ومختلف جوانبها النمائية  

  

  .)2(الكفاءات القاعدية لطفل التعليم التحضيري): 1(الجدول رقم            

  

              الجوانب النمائية             الكفاءات القاعدية

  .يثبت ذاته واستقالليته-

  .يتواصل بمختلف الوسائل واألدوات-

  .يوظف استراتجيات الستكشاف محيطه-

الحركي بفعاليـة   -يوظف الجانب الحسي  -

  .في مختلف الوضعيات التعليمية

  .يتفاعل مع الغير-

  .ينجز نشاطا أو مشروعا-

  . وجداني-

  .اجتماعي- وجداني-

  .معرفي-حركي، عقلي- حسي-

  .حركي- حسي-

  

  . اجتماعي- وجداني-

  .  اجتماعي-وجداني -

  

                                                 
 .416مرجع سابق،ص: أمين أنور الخولي وآخرون– )1(
 .10صسابق، ، مرجع ) سنوات6-5أطفال في سن ( منهاج التربية التحضيرية- )2(
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 وتتطلب التربية التحضيرية مثل هذه الكفاءات ليتم على أساسها تحقيق ملمح الطفل في             

هذه المرحلة بحيث تتحقق الكفاءات القاعدية بمجموع الكفاءات النهائية التي يتمكن مـن             

  .اكتسابها الطفل في نهاية هذه المرحلة، وهي تشكل منطلق قاعدي للمستوى الالحق

أما الكفاءات النهائية فتتحقق بمجموع الكفاءات المرحلية لمختلف األنشطة مع اإلشارة              

  .إلى أن الكفاءات المرحلية ليست متتالية بل متداخلة ومتكاملة

  :مؤشرات الكفاءة الحركية لطفل التعليم التحضيري-6-2

اللهـا تكـون       تعتبر الكفاءات الحركية من الجوانب الهامة للتربية التحضيرية ومن خ         

المجاالت التعلمية منظمة ومحددة لنوع الوضعيات التعلميـة ومكوناتهـا مـن أنـشطة              

  .ومحتويات ووسائل وسندات، كما تشكل معلما لبناء متدرج للتعليمات وتقويمها

   وللكفاءات القاعدية الحركية مجموعة من  المؤشرات وتحديدها يمكن أن يساهم فـي             

  .     ربية التحضيرية لطفل هذه المرحلةتحقيق األهداف المرجوة للت

  .والجدول التالي يوضح بعض المؤشرات للكفاءة الحركية

  .)1(يبين مؤشرات الكفاءة الحركية لطفل التعليم التحضيري): 2(الجدول رقم         

              مؤشرات الكفاءة              الكفاءات القاعدية 

يتواصل بمختلـف الوسـائل     

  .واألدوات

  ...يردد، يحاكي، يبلغ،-يستمع، يصغي-

  ...يتواصل شفويا،-

  ...يتواصل بالرسم، بالصورة، بالتخطيط، بالتجسيم،-

  ...يمثل، يقلد، يتقمص،-

  ...يعبر،-

  ...يأخذ الكلمة، يتساءل،-

-يوظــف الجانــب الحــسي

الحركي بفعالية في مختلـف     

  .الوضعيات التعلمية

  

 يتـذوق،   ينظر، يتأمل، يالحظ، يـستمع، ينـصت،      -

يحس، يتألم، يشم، يزفر، يـشهق، يمـشي، يهـرول،      

يجري، يمسك، يرمي، يقفز، يسبح، يتسلق، يـراوغ،        

  ... يزحف، يتدحرج، يركب، يبني، يتعاون،

                                                 
 .11، مرجع سابق، ص) سنوات6-5أطفال في سن (منهاج التربية التحضيرية )1(
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  :األنشطة البدنية والرياضية في رياض األطفال -7

خـل  تعد أنشطة التربية البدنية والرياضية من أهم النشاطات التي يمارسها األطفال دا             

الروضة وهذا وفقا لطبيعة هذه المرحلة حيث يميل األطفال أكثر إلى الحركة واللعـب،              

فيمارسون عدة تمارين تمس صورة الجسم، تنظيم الفضاء الحسي، التنـسيق الحركـي             

وذلك باحترام بعض المبادئ    . العام، التمرينات اإليقاعية، التعبير البدني والحركي الحر      

 استعمال األسئلة واألجوبة والحرص على اإلمكانيات الفرديـة         والقواعد التي نذكر منها   

لكل طفل، المشاركة النسبية للمربيات أثناء اللعب زيادة على أن تكون الحصص جذابة             

  .والحركات واأللعاب مسلية 

  :       ومن بين األنشطة الهامة المنتهجة في الروضة ما يلي

  :التربية البدنية-7-1

 معـين و التـسابق       طريق اللعب الموجه مثل المشي وفق إيقاع       ويمارسها الطفل عن    

  .، باإلضافة إلى حركات لتنمية الجسموالقفز

  :التمارين اإليقاعية-7-2 

والهدف منها أن يتعود الطفل التحكم بوضع جسمه وان يقوم باستجابات محددة على                

المربية، كمـا أن     بها   اإلتيان بحركات بناء على دقات تقوم     كالرقص و منبهات متنوعة   

   .ي لديه الذاكرة السمعية وتجعله يفرق بين األصواتذه التمارين تعوده االنتباه وتنمه

  :تمارين تدريب وتنمية الحواس-7-3

األشياء والموضوعات الخارجيـة     وتهدف إلى زيادة قدرة األطفال على التمييز بين            

 ناعمة وأخرى خشنة    أوراق من حيث نعومتها وخشونتها وتستخدم المربية لهذا الغرض       

الملمس وقطعا من الخشب والحصى وبعض المكعبات، ثم يقوم األطفال بتـسمية هـذه              

األشياء الواحدة تلوى األخرى، مع تحديد طبيعة ما يلمسه وهذا يفيد في تدريبهم علـى               

  .استعمال اللغة بصورة صحيحة 

ى من اإلمكانيات التـي     يلخص لنا الحد األدن   ) 3(   والجدول الموضح في الملحق رقم      

، )أجهزة ومعدات والعـاب   (يجب أن تتوفر في الروضة سواء كانت من الناحية المادية           

   )إطارات مختصة وأهداف بيداغوجية(أو من الناحية المعنوية 
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 أن الجدول التالي يبين برنامج األنشطة البدنية والرياضية المتبعة فـي ريـاض                 كما

المسطر من  ) سنوات6-5أطفال في سن    (ربية التحضيرية األطفال حسب منهاج مادة الت    

  .طرف وزارة التربية الوطنية

  

  .)1(أنشطة التربية البدنية واإليقاعية): 3(                  الجدول رقم 

  

  وضعيات التعلم    المحتويات  مؤشرات التعلم  الكفاءات المرحلية

   

ــه  يكتــشف إمكانات

الجسمية             

  .يكتشف صورة جسمه-

  .يعبر بالجسم-

يعين موضع جسمه في    -

  .الفضاء

  

  وضعيات طبيعية-

تمارين حركيـة   -

  .عامة

  .تمارين التنفس-

  .ألعاب فردية-

  .ألعاب جماعية-

  .ألعاب غير موجهة-

  .ألعاب موجهة-

ــه   ــر إمكانات يختب

الحسية الحركية في   

  الفضاء والزمن

ــات  - ــدد اتجاه يح

  .جسمه بالنسبة للمعلم

ــات  - ــز حرك ينج

ــات  بتوجيهـــــ

  .اشارية/لفظية

ــات  - ــز حرك ينج

  .بأدوات ووسائل

ينجز حركات بسند    -

  .موسيقي

ــاب - ــشطة ألع أن

ــوى ــري، (الق الج

  ...).القفز، التسلق

  .ألعاب مائية-

  .ألعاب الجمباز-

  ألعاب حركية-

  .منظمة

  . وضعيات طبيعية-

  .وضعيات مألوفة-

 وضــعيات غيــر -

  . مألوفة

                                                 
 .23صمرجع سابق، ، ) سنوات6-5أطفال في سن (منهاج التربية التحضيرية )1(
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يندمج في جماعـة    

  اللعب

  

يشارك فـي أنـشطة     

  .رياضية جماعية

يطبق قواعد اللعـب    -

  .الجماعي

يقوم بدور القيادة أو    -

  .التبعية

 ألعاب رياضـية    -

  .جماعية

وضـــــعيات -

سـباق،    : رياضية

مشي، جري، قفز،   

تــسلق، رمــي  

بأدوات وبـدونها،   

علـــى أســـاس 

  .تعليمات

  .حلقات-

  . ألعاب التتابع-

  . وضعيات طبيعية-

  .ةوضعيات مألوف-

 وضــعيات غيــر -

  .مألوفة

  

  

  

  

يؤدي أنشطة جسمية   

  .بسند موسيقي

ينجز سلـسلة مـن     -

ــة   ــات مختلف الحرك

  .ومتناسقة

يتنقل على أسـاس    -

إيقاعات موسـيقية أو    

  .غنائية متنوعة

ينجز رقصة جماعية   -

  . على لحن إيقاعي

حركات متناوبـة   

ــسرعة  ــسب ال ح

  .والمدة والشدة

حلقات، صـفوف   -

وتجمعـــــات 

نيـة،  حلزو(متنوعة

  ).موكبيه

رقصات ثنائيـة،   -

رباعية، رقـصات   

  .فلكلورية

ــة،  - ــشطة اللغ أن

الرياضيات، التربية  

ــة،  االجتماعيـــ

ــشروع،الحفالت  الم

ــبات،  والمناســـ

  .المسابقات المدرسية

  

يستخدم إمكاناته الجسمية في مختلف الوضـعيات       : الطفل في الكفاءة النهائية   : مالحظة

   .الحركية
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  :ات المربية نحو لعب األطفالنموذج تطبيقي لتوجيه-8

   يعتبر سلوك المربية هام جدا في الروضة باعتبارها في احتكاك دائم مع الطفل، وهو   

وتـستطيع المربيـة أن     . طريقة للنظر إلى ما تفعله لتدخل أو تخرج من لعب الطفـل           

ين ويمكن أن تبدأ بالتمار   . تتحرك إلى األمام و إلى الخلف أثناء حصص األنشطة البدنية         

واأللعاب المفتوحة وتتحرك نحو األلعاب الموجه، وخاصة عندما تعتقد أن الطفل قـادر     

وكفء فإذا كانت تتوقع أن الطفل سيواجه صعوبة كبيرة في التكيف معها، حينئذ تبـدأ               

بالتدخل التوجيهي عن طريق النماذج أو بالمساعدة المادية ثم تتراجع إلى الخلف عبـر              

وتقع على المربية أو المشرفة مسئولية تقدير مدى الـتحكم          . المتصل لتقلل من تحكمها   

   .، والشكل التالي يبين متصل سلوك المربيةالمطلوب الذي يمثل أقصى مساعدة للطفل

  

  

  .)المشرفة(متصل سلوك المربية): 1(الشكل رقم

  
                                                 موجه        مفتوح                                                                           

  

                        نماذج                                                                 أسئلة                

                                    

                            تعبيرات توجيهية                              تدخل مادي    ي   يراقب بالنظر               غير توجيه

  

فل متحكما في اللعبة ويمارس اللعب جيدا، يكون المطلـوب مـن               وعندما يكون الط  

المربية التقليل من تدخلها، وتكون المراقبة والتعبيرات غير التوجيهيـة هـي األكثـر              

 المربية في حالـة   توجيهات  في   يوضح بعض األمثلة المتبعة      )1(مالئمة، والجدول التالي  

    .اللعب الحسي الحركي

  

  

                                                 
   .39مرجع سابق،ص :سلوى محمد عبد الباقي -)1(
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  .سلوك المربية في حالة اللعب الحسي الحركي): 4( رقم       الجدول

  

تعبيرات غيـر   المراقبة بالنظر

  تـوجيهيـة

ــرات       أسئلة تعبيــ

  تـــوجيهية

  تدخل مادي

نظرات مشجعة  

ــع   ــل م للطف

استعداد للتدخل  

  إذا لزم ذلك

ــار -1 يعبرالكب

ــه   ــا يفعل عم

ــا  ــل كم الطف

تعكس المـرآة   

الصور، كقولهم  

أنــت تمــشي "

ــاك  وذراعــ

ــان  مفتوحــ

ــق  لتحقيـــ

أنـت  "،"التوازن

تحب أن تمشي   

ــة  ــى النهاي إل

  ". وتعود ثانية

يــــساعد -2

ــي   ــار ف الكب

تكوين المفاهيم  

بألفاظ وصـفية   

سـريع،  : مثل

بطيء، طويل،  

قصير، فـوق،   

  .تحت، بين بين

أســئلة تــضع 

ــام  ــل أم الطف

تحدي اكتشاف  

أفكــار جديــدة 

ومهارات جديدة  

ــة( ــم : أمثل ك

طريقة يمكنـك   

بها أن تركـب    

ة؟ ما  األرجوح

الــذي يمكنــك 

ــى  ــه عل حمل

  ).األرجوحة؟

يساعد الكبـار   

الطفــل الــذي 

يواجه بعـض   

الصعوبة فـي   

مهمــة مــا  

بإعطائــــه 

تعليمــــات 

: مثـل (توجيهية

وضع قـدمك   "

ــدك   ــا وي هن

عليك أن  "،"هنا

تنتظــر حتــى 

  ").ينتهي أخوك

ــار  ــوم الكب يق

بتحريك جـسم   

الطفل وعمـل   

ــوذج  نمـــ

: أمثلـة (للحركة

مساعدة الطفل  

ــادر  ــر الق غي

لى المشي إلى   ع

الخلــف علــى 

ذراع 

األرجوحة فـي   

الوقــت الــذي 

يقوم فيه طفـل    

آخــر بتمثيــل 

  ).الحركة
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  : خالصـة

   يعتبر اللعب من أوجه النشاط الهامة التي تطغى على مرحلة الطفولة المبكرة، وهو             

إلى حاجة الطفـل      أشارت الدراسات المقارنة     حيث. يولد مع الطفل وينمو ويتطور معه     

نمو فـي    خاصة في إشباع متطلبات ال     إلى األلعاب التربوية الموجهة   ب عامة، و  للعإلى ا 

ة الطفل، فالطفل حين يلعب يعلم نفـسه بنفـسه ويـصحح            هذه المرحلة الهامة من حيا    

  . ويكتسب الكثير من المعلومات والحقائق عن بيئته،أخطائه، ويكتشف محيطه

قدرات البدنية والمهارات الحركيـة         واأللعاب ذات الطابع الحركي تساهم في تنمية ال       

للطفل، وتعمل على كفاية مدركاته الحركية بحيث يسهل عليه تعلم المهارات الحركيـة             

الجانب التربوي التعليمي في الروضة كتعلم مهارة الكتابة أو         في  سواء في الرياضة أو     

والـصحة  ، فضال عن أن أنشطة اللعب من شأنها االرتقاء باللياقـة البدنيـة              ...الرسم

ومن خالل هذا الفصل حاولنا التعرف على أهمية  األلعاب التربويـة            . العضوية للطفل 

الموجهة وكيفية مساهمتها في تنمية الكفاءات الحركية ألطفال التعليم التحضيري فـي            

الروضة وهذا من خالل برامج هادفة تعمل على تطوير قدرات الطفل وزيادة درجـة              

       .لحركي لديهاالنتباه واإلدراك الحسي ا
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  :تمهيـــد

النمو يتضمن مظهـرين رئيـسيين      يكاد يتفق الباحثون في علم النفس النمو على أن             

ء،  ويقصد بالنمو التكويني نمو الطفل فـي البنـا         . النمو التكويني، والنمو الوظيفي    :اهم

ينمو ككل فـي مظهـره      العرض فالطفل    ،والشكل الجسماني من حيث، الوزن، الطول     

كما يقصد بالنمو الـوظيفي نمـو       .  المختلفة اخليا تبعا ألعضائه  ، وينمو د  الخارجي العام 

  .الوظائف الجسمية و العقلية واالجتماعية لتساير تطور حياة الطفل 

فالنمو يتضمن أي تغيير يطرأ على أي جانب من جوانب الطفل سواء تعلق األمـر                  

، وفـي   ...ه الحركية   ظائف، أو العقلية أو نمو و     ئفه البيولوجية بتكوينه البيولوجي أو وظا   

 ، والعوامل المؤثرة فيـه    لنمو الحركي للطفل   سنتعرض في هذا الفصل إلى ا      هذا اإلطار 

ادة منهـا فـي     ، وكذا أهم نظريات النمو واالستف     ومختلف مظاهر تطور النمو الحركي    

  .مجال النمو الحركي
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   : معنى النمو الحركي -1
 ه من خالل النمـو الحركـي      ضية البدنية الشاملة أن   جاء في تعريف الموسوعة الريا       

يتمكن الطفل الحديث الوالدة أن يؤدي عددا من االستجابات الحركيـة ، وهـي فـي                (

   .)1() في سبيل البقاء مجملها حركات ذات طابع تكيفي

وكما جاء في تعريف أكاديمية النمو الحركي المنبثقة عن الجمعية األمريكية للصحة                

عبارة : (  أن النمو الحركي     1980في عام   ) AHHPERD(لبدنية والترويح   والتربة ا 

عن التغيرات في السلوك الحركي خالل حياة اإلنسان ، والعمليات المسئولة عن هـذه              

  .)2() رات التغي

، مثـل قيـاس     )النواتج( لحركي نوع من الحصائل     وهكذا يمكن أن نعتبر أن النمو ا         

وعنـدما يعـرف النمـو      , ة خالل أعمار سنية مختلفـة       مسافة رمي الكرة  لبعد مساف     

لماذا ؟ وكيف يحـدث     : فإننا نكون بصدد اإلجابة عن سؤالين هما        ) كعملية  ( الحركي

التغير في األداء الحركي باعتباره نوعا من الحصائل ؟ مثل دراسة لماذا تزيد مـسافة               

  رمي الكرة مع زيادة العمر ؟ وكيف يتم ذلك ؟ 

 النمـو   ت الشائعة االستخدام في مجاالت التربية وعلم النفس نجـد         ومن المصطلحا    

ة ياضيأما في مجال التربية البدنية والر     . حركيال واإلدراك   ، الحس حركي  النفس حركي 

كما يتأثر النمـو الحركـي      , والتحكم الحركي ،  ي، التعلم الحركي  فإننا نجد النمو الحرك   

النضج الناتجة عن الخبرة    ات التي ترجع إلى     ، ويقترن بالتغير   والوراثية ةبالعوامل البيئي 

، فالطفل ال يستطيع  تعلم      مل البيئية على تدعيمها وتوجيهها    ، ويقتصر دور العوا   والتعلم

فالعالقة وثيقة بين كل من  النضج والخبرة        . تعدا لذلك مهارة حركية إال عندما يكون مس     

، غيـر انـه مـن       بخاصـة النمو بعامة والنمو الحركي     و أنهما يؤثران معا في عملية       

ـ       .  كل منهما  الصعب تحديد نسبة تأثير    ل وتفسير طبيعة هذه العالقة المتفاعلة بين عوام

  .النمو والنضج والخبرة بالتكييف

   وإذا كانت دراسات تطور النمو البدني والحركي تعتمد على وصف الطفل المتوسط            

  .    ى كل طفلفي سن معينة فانه ليس من الضروري أن تنطبق هذه الخصائص عل

                                                 
 .804ص ،مرجع سابق:  قاسم حسن حسين– )1(
 .31مرجع سابق، ص:  أسامه كامل راتب -)2(
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  : العوامل المؤثرة في النمو الحركي -2

ور فـي   تعتبر العوامل البيئية والوراثية أساس تكوين شخصية الطفل ولكل منهما د             

وتعـدد هـذه    .  في نمو الطفل   ، إذ أنهما المحددان الرئيسيان    دفع النمو في مساره السليم    

عقدة ويصير التنبؤ بظـواهره     العوامل وصعوبة ضبطها أحيانا  يثبت أن النمو عملية م         

، وقد صنف العلماء العوامل المؤثرة في نمو الطفل إلى           صعوبة ومحاولة ضبطها أكثر  

  :  عوامل هي ثالث

  :  العوامل الوراثية-2-1

في النمو المستقبلي للفرد وقد كشفت الدراسات       ب العوامل الوراثية دورا رئيسيا      تلع   

  .  بعض هذه األدوار الحديثة في علم الهندسة الوراثية عن

حيـث  . العوامل الوراثية تحدد للفرد  خصائصه البنائية ونوعية هذه الخصائص            إن  

ـ      يتشارك مع أفراد نوعه ويتمايز عنهم في أن واحد كما أنها           صى  تحـدد الـسقف األق

يمكن أن يصاب بـه مـن        ، وما  عن جنسه  الممكن لهذه الخصائص وهي كذلك مسئولة     

  . األمراض الوراثيةأمراض معينة تعرف باسم

هي انتقال خصائص وصفات اآلباء إلى األبنـاء        : ة الخصائص البنائية  وراث -2-1-1

حيث يمتلكون السمات الرئيسية للنوع الواحد في نفس الوقت يكون كل فرد مختلف عن              

وعند اإلنسان توجد أالف الصفات الوراثية تحدد تقريبا كل شيء عن الشخص            . األخر

هذه المورثات تنقلهـا    .  األخرى ةلى طوله وكل الخصائص البيولوجي    بدءا بلون شعره إ   

  )ADN(الحاملة للشفرة الوراثية ) Genes( الجينات أو ما يعرف مورثات ال

هناك زوجا واحدا من الكروموزومـات       الدراسات أن    أثبتت:  وراثة الجنس  -2-1-2

االثنين والعشرين  تحمل أزواجا من الجينات غير متطابقة بخالف األزواج         ) الصبغيات(

م الكروموزوم الجنسي وهو المسئول عن جـنس الكـائن الحـي            ساألخرى وتعرف با  

  .والفروق بين الذكور واإلناث

 لـصفة ، فا رف باسم الجينات المرتبطة بالجنس     الجينات تع  هفالسمات التي تحددها هذ      

لن تتحقـق    و فالطفل يرث هذه الصفة،   . وراثة والبيئة تساهم في تحقيقها    مثال تحددها ال  

المقدار الكافي من ذلـك مـن       في حدها األقصى عند البلوغ ما لم يحصل الطفل على           

  . ، وهذا يشير إلى التفاعل بين الوراثة والبيئة إلحداث النموالغذاء
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  :العوامل البيولوجية-2-2

ـ همنا أن نت  ي، و  الجسمية ونضجها   يقصد بالعوامل البيولوجية وظائف األجهزة        اول ن

  :  درجة كبيرة من األهمية في مجال النمو وهما لى عجهازين

  : ي الجهاز الغدد-1

، فيضبط معـدالت     التمثيل الغذائي المختلفة للجسم    يختص هذا الجهاز أساسا بوظائف       

، وغير ذلك من جوانب التمثيل الغذائي ويتكون من عدد          التفاعالت الكيميائية في الخاليا   

تفـرز   و ،لـدماغ توجد في الرأس وتتدلى من سقف ا      تي  الغدة النخامية ال  ا  همن الغدد أهم  

هرمون النمو وتتحكم في تنظيم عمليات النمو في السنوات األولى من العمر كما تفـرز               

وتتحكم في وظائف عدد كبيـر مـن        . د البلوغ فتتحكم في النمو الجنسي     عن خرآهرمون  

   ... والتناسليةكالدرقية،الغدد 

  العملقة الزيادة في إفرازها فيؤدي إلى ر في النمو أما   ونقص إفرازها يؤدي إلى التأخ       

، الغدد  دد جارات الدرقية، الغدة الكظرية    ، الغ  هذه الغدة نجد الغدة الدرقية     باإلضافة إلى 

  ...التناسلية 

  : الجهاز العصبي-2

الحبـل  ) المـخ (  يتكون الجهاز العصبي لإلنسان من الجهاز العصبي المركـزي             

، والجهـاز   المخية واألعصاب الشوكية   ب، األعصا لعصبي الطرفي  والجهاز ا  لشوكيا

  .العصبي الذاتي 

الدراسات الحديثة المتصلة بالجهاز العصبي تقسم هذا األخير إلـى منـاطق وكـل                 

 تختص بـبعض    هناك مثال مناطق معينة في اللحاء     ، ف  عن وظائف معينة   منطقة مسئولة 

  .الحركة الالإرادية الوظائف كالمناطق الحسية األولية، ومنطقة 

 الـشدة   ، بواسطتها يفرق الفرد بين درجة      لكل حاسة مركز خاص في الدماغ      كما أن    

  .مكانية، ويدرك المحسوسات ، ويتعرف على العالقات الالنسبي للمنبهات المختلفة

  : العوامل البيئية-2-3

فالبيئـة  ة،   لنمو الطفل بعد الـوالد      وتلعب دورا أساسيا في توفير الشروط األفضل         

بيولوجيـة والنفـسية    االجتماعية تساعد في إشباع حاجات الطفـل ومطالـب نمـوه ال           

   .  واكتساب مختلف المهاراتلها يتعلم الطفل المشي والكالم،، ومن خال...واالجتماعية 
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 الخبرات الحسية المبكرة والمتنوعة لها أهمية قـصوى فـي           أن  وقد أثبتت الدراسات    

  . الحركي بصفة خاصة –مو الحسي النمو بصفة عامة والن

إن البيئات االجتماعية الفقيرة والتي ال تتوفر فيها اإلمكانيـات لرعايـة األطفـال،                 

  . ألطفالها والنفسية الالزمة، تشكل عائقاالرعاية الجسدية

  :المبادئ العامة للنمو الحركي-3

 و ظواهر النم  يخضع النمو الحركي إلى مميزات ومبادئ عامة تميزه عن غيره من             

  :)1(وتتمثل في

  :  مبدأ االستمرار والتتابع-3-1 

، إال أن    حياة الطفل تشكل وحدة واحدة      يعتبر النمو عملية متسلسلة ومتتابعة رغم أن         

)  5(النمو يسير في مراحل يتميز كل منها بسمات وخصائص واضحة ويظهر الجدول             

  .حلةع لكل مرالحركي والعمر الزمني المتوق تقسيم مراحل النمو

  
  تقسم مراحل النمو الحرآي والعمر الزمني المتوقع لكل مرحلة: )5(                   الجدول

  
  مراحل النمو  مراحل النمو الحركي   العمر التقريبي بالسنوات

  سنة1 –شهور 5

   سنة2 –الميالد 

   سنوات 2-7

  سنوات10 – 7

   سنة13 – 11

  سنة فأكثر14

  

  السلوك االنعكاس

  ات الحركية األوليةدرقال

  القدرات الحركية األساسية

  القدرات الحركية العامة 

  القدرات الحركية الخاصة

  المتميزة  القدرات الحركية

  سني المهد

  سني المهد

  الطفولة المبكرة

  الطفولة المتوسطة

  الطفولة المتأخرة

  المراهقة

  

  

  

                                                 
 .40 صسابق، مرجع  :كامل راتبأسامه  -)1(
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  : مبدأ التكامل -3-2

 أن النمو العقلـي والنمـو الحركـي والنمـو           يعتبر نمو الطفل عملية متكاملة حيث        

، يجب   ولفهم النمو في مظهر سلوكي معين      ، ويؤثر فيه  االنفعالي يتأثر كل منها باألخر    

مهارة المشي تعتبر في حد ذاتها نمـوا حركيـا           فهم النمو في المظاهر األخرى، فمثال     

ها تـؤثر فـي      مداركه كما أن   ع تجعل الطفل يساهم في تطور نموه العقلي واتسا        لكنهاو

 كمـا   سلوكه من الجانب االجتماعي كما يمتد تأثيرها على النمو من الناحيـة الفعليـة             

  .)1()2(يوضح الشكل 

  

  
  

  :مبدأ اختالف سرعة النمو-3-3

 يعبر هذا المبدأ على وجود اختالف في سرعة النمو البدني والحركي عبر مراحل             

هو االختالف القائم فيما بين المكونات البدنية والحركيـة فـي           العمر المختلفة كما    

                                                 
 .43سابق، صمرجع : أسامه كامل راتب -)1(

الجوانب البيولوجية والبيئية لتعلم الحرآة  

الجوانب البيولوجية والبيئية 
  لتعلم من خالل الحرآةل

 النمو االنفعالي النمو المعرفي

 النمو الحرآي

  مراحل النمو
 الحرآي

 النمو الحرآي واالنفعاليبالطبيعة المتداخلة لجوان):2(شكل
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، كما أن   ك فترات نمو سريعة يمر بها الطفل      معدل سرعة نموها، ويشير إلى أن هنا      

هناك فترات نمو بطيئة يمر بها الطفل، حيث تختلف سرعة نمو القـدرات البدنيـة               

 تـشهد نمـوا واضـحا       والحركية فيما بينها بمعنى أن مرحلة الطفولة والمراهقة قد        

يكون كذلك بالنسبة للبعض األخرى كمـا        لبعض القدرات البدنية والحركية بينما ال     

  .)1((3) رقميوضح الشكل

  
 

 
  عدم التغييرتغيير سريع جدا    تغير سريع جدا       يتغير التغيير ببطئ وانتظام           تغير النمو    
   البلوغ             سن الرشد سنوات                  03                         الميالدالجسمي                    
  
  
  

         
  

        
 
  : اتجاه النمومبدأ-3-4

  : يتم اتجاه النمو الحركي وفقا التجاهين مختلفين    

 سمى باالتجاه الطولي للنمو ويعني انه يبدأ في المناطق العليا قبل أن يبـدأ              ما ي  األول* 

 . يكتمل في المناطق السفلى، ثم يكتمل في المناطق العليا قبل أنلمناطق السفلىفي ا

ا عليـه يتجـه     أما االتجاه الثاني للنمو الحركي فهو االتجاه المستعرض األفقي وبناء         * 

  .إلى األطراف الخارجية ) مركز البدن ( سي للجسم النمو من المحور الرأ

  : وبالعكس الخاصمبدأ االنتقال من العام إلى-3-5

ـ                   ديتم النمو الحركي من العام إلى الخاص ومن المجمل إلى المفصل ومنعدم التحدي

ين متكاملين من العام الغير وباختصار فان النمو الحركي وهو يسير في خط        إلى التحديد 

 الجزء المتخصص، ومن مجمـوع جزئيـات        ، أو من الكل الغير المتخصص إلى      مميز

 كثررات كلية أكبر وأ   ن مجموع حركات متخصصة إلى مها     ، أو م   كليات أعم  خص إلى أ

  .تعقيدا 
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  الفترات الرئيسية األربع لمعدل سرعة نمو طول الجسم:)3(شكل 
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 :  الفروق الفرديةمبدأ-3-6

نهم ، إال أنهم يختلفون فيما بي     وهم البدني والحركي لتتابع منتظم    يخضع األطفال في نم      

، وتشير نتائج الدراسـات الخاصـة بـالنمو البـدني           من حيث سرعة النمو كما وكيفا     

يشترط أن تكون الخصائص المميزة للطفل المتوسط في سن معينة           والحركي إلى انه ال   

   .أن تنطبق على كل طفل من نفس العمر

 :  بتفسير النمو الحركينظريات النمو وعالقتها-4

 أن أساس نظرية التحليل النفسي هو افتراض وجود )Freud(يرى عالم النفس فرويد   

 النمو انطالقـا مـن مرحلـة        مراحادوافع أساسية البد من إشباعها في كل مرحلة من          

  .الطفولة

  : مر بأربع مراحل يفالطفل على حد قوله    

  :ة الفمية المرحل-1

  . ويكون فيها االمتصاص هو أعظم المصادر تنظيما 

  : المرحلة الشرجية-2

   وتحدث عندما يكون الطفل متحكما في وظائفه اإلخراجية 

  ) :االوديبية( المرحلة األمامية -3

  . يصبح الطفل واعيا بالفروق الجنسية  وفيها

  : مرحلة الكمون-4

  . وتوصف بأنها الوقت الذي يميل فيه الطفل أكثر إلى جماعة الرفاق

، فان العوامـل    يفيرى انه باإلضافة إلى العامل النفس     ) : Erickson(أما اركسون       

لنمو النفـسي   ، حيث انه جسد ل    دور الفاعل في تكوين شخصية الطفل     االجتماعية فلها ال  

  : )1(واالجتماعي ثمان مراحل يقابلها العمر الزمني على وجه التقريب في الجدول التالي
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  .نمراحل النمو النفسي واالجتماعي والعمر التقريبي الريك سو) :  6(الجدول    
  

  السن على وجه التقريب    المراحل       

  الثقة في مقابل عدم الثقة

  لعار والشكالتلقائية في مقابل ا

  المباالة في مقابل الذنب 

  التمكن في مقابل النقص

  الذاتية في مقابل اضطراب الذات

  األلفة في مقابل االنعزال

   على الذاتءاإلنتاج في مقابل االنطوا

   التكامل في مقابل اليأس

  

  

  المهد

 )1.5- 3 (  

)3  -  6(   

 )6 - 12 (   

  المراهقة

  الشباب

  )ةاألنوث( الرجولة 

  النضج

  

اثر للعوامل البيئية في النمو حيـث يؤكـد أن     أن ال:GESLL) (كما يرى جيزل * 

تؤثر تأثيرا كليا علـى نمـو   )  MATURATIONAL THEORY(نظرية النضج

   .هالطفل، أما العوامل البيئية فهي تكيفه وال تولد

فيرى من خالل مـا  ) ROBERT HAVIGHURST( أما روبرت هافيجرست * 

أن إشباع المطالب التـي  )  DEVELPMMENTAL TASK( سماه بمطلب النمو

تظهر في فترة ما من حياة الطفل هو السبب الرئيس في نمو سليم يحقق مـن خاللـه                  

النجاح في المراحل التالية من الحياة ، مثال تعلم المثنى في سن معينة من حياة الطفـل                 

النمو إلـى سـت مراحـل       ويعتقد أن النمو بمثابة عملية التعلم خالل الحياة ، كما قسم            

  : رئيسية على النحو التالي 

  )  سنوات 5 –الميالد ( مرحلة المهد والطفولة المبكرة -

   )  12 – 6( مرحلة الطفولة المتوسطة -

  ) سنة 18 -13(  مرحلة المراهقة-
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 )  سنة 29 -19(مرحلة الرشد المبكرة   -

 )  سنة 60 – 30( مرحلة الرشد المتوسطة  -

 )  سنة فأكثر 61( يخوخة  مرحلة الش -

وبياجيه له في هذا المجال وجهة أخرى معتمدا في ذلك على نظرية النمو العقلـي،                  

  : مقترحا أربع مراحل أساسية متتابعة من الوالدة إلى المراهقة وهي 

في هذه المرحلة والتي تستمر )  sensori – motor: ( المرحلة الحسية الحركية  -1

يستطيع فعله هو اإلحساس والحركة والتـي         الوالدة فان الطفل كل ما     عامين ابتداءا من  

مرحلـة  : تكون غير إرادية، وكما يرى أن هذه المرحلة تنقسم إلى ست مراحل ثانوية              

األفعال الغير المكتسبة مثل التشبث باإلصبع عند مالمسة كفـه، ومرحلـة االسـتجابة               

 الثانوية   ة، ومرحلة االستجابة الدائري    منها  مغزى الدائرية األساسية تميز بتكرار أفعال ال     

، ومرحلـة    في نفسه شعورا بـالفرح      كل استجابة أدت   رحيث تمتاز هذه المرحلة بتكرا    

،  غايـة مـا    التنسيق بين االستجابات الثانوية حيث يقوم الطفل بالحركة للوصول إلـى          

ـ       قصدا من ذي قبل    ومرحلة االستجابات األكثر   ن طـرق   ، وأخر مرحلة هي التجديد ع

  .التأليف والمزج العقلي 

 تبدأ هـذه  : pere – operational)المرحلة التصويرية  (  المرحلة قبل اإلجرائية-2

المرحلة في حوالي سن السنتين إلى حوالي سن السابعة أو الثامنة ، ويتعلم فيها الطفـل                

مـن   إلى أن يشير إلى عالم كامل من األشياء والعالقات بينها من وجهة نظره هـو ال               

 .وجهة نظر أخرى 

تسمى هذه المرحلة بمرحلة : ) concrete operations ( مرحلة العمليات العينية -3

  الثانية عشر  سنوات إلى سن الحادية عشر أو8التفكير المحسوس تبدأ هذه المرحلة من       

هـو   رتبط  بكـل مـا     يجيا مادامت ت  تنباط واالستدالل تدر  سيقوم فيها الطفل بعملية اال    

 . من األشياء والوقائع محسوس

 تبدأ هذه المرحلـة فـي سـن    ):formal operations( مرحلة العمليات الشكلية -4

المراهقة المبكرة حيث يعتمد في تفكيره عل التجريد ، ويصبح قـادرا علـى اسـتنباط        

 .األفكار ذاتها ، كما كان قادرا على استنباط األشياء العينية 
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            العـضوي ترح في نظريته دراسـة العمـر  فيق) : olson (  اولسن أما    

(theory organiseme age)   من خالل افتراضه أن أداء الطفل له عوامـل معينـة  

ـ    فعالي واالجتماعي والعقلي  مرتبطة بنموه وتطوره الحركي واالن     ل ـ، ويقدر عمر الطف

ـ             ـالعضوي ف  ول ـي نظره باستخدام عدد من أعمار النمو والتطور مثـل عمـر الط

)heigh age(لـر العقـ، عمmental age) (    عمـر الرسـغ(caral age)   عمـر 

 س متـوفر  للنمـو يمكـن أن    أي مقياد افترض أنـ، وق(reading age)راءة ـالق

 فـي   يعرف بعد أي من هذه القياسات األفضل       ، وال يستخدم في حساب العمر العضوي    

ة في التوقع باألداء العقلي     لعضوي مفيد ارة العمر   ـأن فك ) اولسن    ( ، هذا وقد وجد   ذلك

رغم أننا يمكننـا تـوفير بعـض التعميمـات          : هـوخاصة محددات هذا التوقع في قول     

 تنطبق علـيهم  ا نجد بعض األشخاص ال    ـالراسخة عن نمو الطفل في المتوسط، إال أنن       

  .هذه التعميمات

  :  االستفادة من نظريات النمو في مجال النمو الحركي -5

لعرض السابق استخالص جملة من ما جاء فيه  والتي تعم الفائـدة             يمكن من خالل ا      

فسر من خاللـه النمـو الحركـي    ونصل إلى هدفنا المنشود وهو اقتراح إطار نظري ي  

  : ، يمكن أن ندرجه في النقاط التالية للطفل

، حيث مثال يطلق على نظريـة        نظريات النمو ببعض مظاهر السلوك     يتفاوت اهتمام    

ر من مظـاهر تطـور      ، وتعتبر النمو النفسي مظه    نظرية النفسية الجنسية  ويد اسم ال  فر

، حيث  سون بالنظرية االجتماعية النفسية   ، بينما يطلق على نظرية اريك     الغريزة الجنسية 

) بياجيـه     (، أمـا  بالمحيط االجتماعي الذي يعيش فيه    يربط نمو الطفل النفسي بعالقته      

 نظريته على النمو البيولوجي واالجتمـاعي       ، وهافجرست يركز في   فيهتم بالنمو العقلي  

  :)1(التالي شكل ال كما يوضح. هتم جيزل بالنمو الحركي والشخصيةبينما ي
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                                        ايريكسون    
                       النمو النفسي االجتماعي         

                                    
   فرويد                                                             جيزل         

                        النمو النفسي الجنسي                                              النمو الحرآي        
               والشخصية                                          

                                        
  ي                       النمو اإلنسان

                     النفسي حرآي المعرفي 
     الوجداني                       

  
  

  هافجرست                                     بياجيه
                  النمو البيولوجي                           النمو الذهني                                  

                                                         واالجتماعي      
  
  
  
  
  
  
  

  

، فكل نظرية تبدي جانبا ايجابيـا       قة تكامل فيما بينها   تعتبر عالقة هذه النظريات عال       

  . في الواقع من الواجب االستفادة منه رغم تعارضها فيما بينها 

  :أهمية النظرية المتكاملة للنمو-5-1

، فـسلوك    قي تناسق وتوافـق بينهـا       يحدث نمو اإلنسان في كافة مجاالته وأجزائه         

.  والوظيفية والنفسية والعقلية معـا    تراك الجوانب البدنية     نتيجة اش  الشخص بشتى أشكاله  

ا، فعنـدما  ، فهذه الجوانب تشكل لنا إنـسان      ذا االشتراك ينتج السلوك المطلوب    وبفضل ه 

يتجزأ  ظر إلى جانب واحد من هذه الجوانب إنما إلى اإلنسان كجزء ال           نن ننظر فإننا ال  

ـ     )1()5( رقم شكل، وال له خصائص تختلف عن خصائص أجزائه      ين  يوضح التـداخل ب

  .مظاهر النمو المختلفة للفرد
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ـ         وما يالحظ في ضوء نظريات النمو       ا النمـو الحركـي     ، هو أنها تناولت جميعه

  .ما للناحية الوظيفية لسلوك الطفلواللعب والنشاط الحركي كونها أهم العوامل دع

  :اختالف نظريات النمو في تصنيف مراحل النمو -5-2

 من خالل دراسة نظريات النمو يتبين أن هناك اختالف فيما بينها من حيث األساس                 

  : النظري الذي يشتمل على ثالث مفاهيم 

  :)Age stage concept( وم مراحل العمرمفه* 

   إن اعتراف الباحثين بالطبيعة المتصلة بمختلف جوانب النمو، جعلهم يالحظـوا أن            

هذا النمو يأخذ في كل جانب من جوانبه سمات معينة تختلف في الشدة والعدد والنـوع                

الغالبـة،  والشكل مع اختالف الزمن، ولذا قسموا دورة العمر إلى مراحل تبعا للسمات             

حيث يمكن أن نعتمـد علـى       . وقدر بعض العلماء تصنيف مراحل العمر بعشر مراحل       

نظرية مراحل العمر في مجال النمو الحركي مع أهمية تناول ذلك بشيء من المرونة،              

 .دون إغفال مكونات الحركة، وليس االقتصار على شكل الجسم فحسب

      .لكل مرحلة يلعمر التقريبنموذجا لفترات النمو وايوضح الجدول التالي   و

 النمو البدني نمو الشخصية

  النمو العقلي

ــرد  الفــــ

 .يوضح التداخل بين مظاهر النمو المختلفة):  5(الشكل
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  )1(تقسم مراحل النمو الحرآي والعمر الزمني المتوقع لكل مرحلة: )7(الجدول       
  

  مراحل النمو  مراحل النمو الحركي   العمر التقريبي بالسنوات

  سنة1 –شهور 5  

   سنة2 –الميالد   

   سنوات 2-7   

  سنوات10 – 7  

   سنة13 – 11  

  سنة فأكثر14  

  

  سلوك االنعكاسال

  درات الحركية األوليةقال

  القدرات الحركية األساسية

  القدرات الحركية العامة 

  القدرات الحركية الخاصة

  المتميزة  القدرات الحركية

  سني المهد

  سني المهد

  الطفولة المبكرة

  الطفولة المتوسطة

  الطفولة المتأخرة

  المراهقة

  

  :)Develpmental task concept( مفهوم مطلب النمو* 

، فمثال   بنفس النظام والترتيب     تابعة أحداها األخرى    االتطور هن  حيث تكون مراحل      

 . ينمو قبله لم ينمو بعد حين العضو الذي يجب أنال مجال لنمو عضو ما في

حيث التنبؤ  عمر، ونظرية مطلب النمو واضح من       ووجه االختالف بين نظرية مراحل ال     

  .بالسلوك في المتقبل 

  ):Develpmental milestone concept(م معلم النمومفهو* 

 يتشابه مفهوم مطلب النمو ومفهوم معلم النمو في كون االثنين يعتمدان علـى توقـع                

انجاز الفرد لواجبات معينة في إطار زمني معين لكن يختلفان في شيء هو أن مفهـوم              

لنمو، دون النظر في  معلم النمو يركز أكثر على الخصائص العامة لمعرفة معدل تقدم  ا           

عالقة ذلك بتكيف افرد مع بيئة كما يكون في مفهوم مطلب النمو يتشابه مـع مراحـل                 

، لكن يختلف معه في كون مفهـوم معلـم           منه تنبئي  العمر من حيث انه توصيفي أكثر     

، متداخلة فيما بينها وبعد كل هذا نجـد أن         مراحل النمو كعملية مستمرة    النمو ينظر إلى  

  .   الخاص في دورة النمو هذه المفاهيم إسهامهكل مفهوم من
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  :  النمو البدني والحركيخصائص تغيرات-6

الخصائص المميزة لتلك   ،  1978عام   )Kopp( وكوب )Keogh(حدد كل من كيوف      

  : )1(التغيرات التي تطرأ على النمو البدني والحركي في خمسة 

  :اإلضافة-6-1

وقـت   فـي  )2(ن معين، ثم يظهر سـلوك      في زم ) 1( وهي عبارة عن هو سلوك         

، فمثال القبض على     تنوعا  في استجابات أكثر   )2(و  )  1(الحق، ويساهم نوعا السلوك     

  . األشياء براحة اليد أو األصابع فقط كسلوك جديد أو محاولة طي األوراق

  :اإلحالل-6-2

لحركـات   ومثال ذلك انتقـال ا     )1(مكان السلوك   ) 2( يحل السلوك الجديد      وهو أن    

المشي مكان الحركات االنتقالية من الوضع األفقي مثـل         من الوضع المرئي ك   االنتقالية  

 .الزحف والحبو 

  :التعديل-6-3

 ذلك تعديل السلوك الحركـي       وكمثال على  )2(ليصبح السلوك   ) 1( تنقيح السلوك   هو 

من حركات تتسم بقصر مسافة الخطوات إلى حركات تتميـز باتـساع مـسافة              للمشي  

  .خطوال

  :التضمين-6-4

 بحيث ينتج عن ذلك سلوك )2(كمكون للسلوك ) 1(وهو عبارة عن استخدام السلوك         

 باستغالليتها فعندما يربط الطفل بين األنماط الحركية        )1(متطور مع االحتفاظ بالسلوك     

  .)2(و)  1( يتطلب معرفة الطفل بنوعي السلوك الوحيدة مثل الجري والقفز فذلك

  :التوسط-6-5

 دون أن   )2( علـى الـسلوك      كوسيلة للتأثير ) 1( السلوك    استخدام نوهي عبارة ع     

يصبح جزءا منه ومثال ذلك عندما يستخدم الطفل مهارة المشي كوسـيلة الستكـشاف              

البيئة المحيطة به وهذا كلما أصبح التغيـر أكثـر تعقيـدا ازدادت صـعوبة معرفـة                 

التغير قد تشمل الخـصائص المختلفـة       الخصائص المميزة له بل أن هناك أنواعا من         

                                                 
 .36، صسابق مرجع : أسامه كامل راتب- )1(



 64

مجتمعة كما وان التغيير وفقا للخصائص الخمس يحدث بنسب مختلفة بـل أن هنـاك               

 .دل التغيير نفسه عبر مراحل العمراختالفا في مع

  :  دراسة النمو الحركي أهمية-7

 وخاصة خالل مراحل النمو   للتربية   الهامة   سة النمو الحركي احد المجاالت     درا    تعتبر

، حيث يتفـق    الحركية لكل عمر معين   نا بمعلومات قيمة عن خصائص النمو       حيث تمد 

الباحثون في حقل التربية على أن أية عملية تربوية ال تراعي شروط النمو السائدة في               

  .المجتمع لألطفال الذين تنصب عليهم العملية التربوية ال تحقق األهداف المرجوة منها

 أحد مجاالت النمو الهامة خاصة في مرحلة الطفولة         لحركيدراسة النمو ا     هذا وتمثل   

  .المبكرة، أين تمدنا بمعطيات قيمة عن الخصائص والمظاهر النمائية الحركية للطفل

  : يلي ويمكن تحديد أهداف دراسة النمو الحركي من خالل ما 

  .ية التي يسير عليها النمو الحركي للطفلمعرفة الطريقة أو الكيف* 

 . بصورة ايجابية للطفلعوامل التي تساهم في تحقيق النمو الحركيتحديد ال* 

النمو الحركي للطفل بما     العوامل والمؤثرات المختلفة التي تؤثر في        يكيفية التحكم ف  * 

التغيرات التي يفضلها على غيرها أو يقلل أو يوقـف مـن التغيـرات التـي ال              يحقق  

  .يفضلها

 الحركي تسمح لنا بالتحكم والسيطرة إلى حد مـا      ومعرفة العوامل المؤثرة في النمو    *  

  .في عملية النمو الحركي على النحو األفضل 

إن المهارة الحركية ال تتوقف فقط على النمو الحركي والجسمي، وإنما تتوقف كذلك             * 

للطفل، وكذا النمو االنفعالي والنفـسي      ) الذكاء(على الجانب اإلدراكي والحسي والعقلي    

  .  واالجتماعي

 أهمية النظرة المتكاملة للنمو من حيث الجوانب البدنيـة والنفـسية والعقليـة               معرفة *

باعتبار أن الطفل وحدة ال تتجزأ، وبالرغم أن نظريات النمو ال تغفل الجانب الحركـي               

ألهميته الوظيفية في عملية النمو، فإن مقدار االهتمام بالجانب الحركي يعتبر محدودا،            

تكاملة لتفسير النمو الحركي، األمر الذي يفيد فـي محاولـة           فضال عن وجود نظرية م    

  . تقديم نسق فكري متكامل في تفسير النمو الحركي

  



 65

  : تطور مظاهر النمو الحركي -8

النمو الحركي إلى حد كبير بتطور النمو المهاري للطفل، حيث يظهر اتساق               يرتبط  

لكبيرة، فالمشي مثال يعتمـد     في الحركات المهارية الصغيرة وذلك لتحصيل المهارات ا       

على مهارة الوقوف، ومهارة حركة األرجل، ومهارة االتزان العام للجسم، حيث تعتبر            

) المهارة اليدويـة  (جزء من المهارة العامة     ) مثل القبض على األشياء   (المهارة الخاصة   

وهي مشتقة منها وقد تكون بسيطة أو مركبة، فالبسيطة تعتمد على عـدد قليـل مـن                 

الت بينما تعتمد المركبة على عدد كبير من العضالت وتحتاج إلى نضج جسمي             العض

  .  يبين ذلك)1(والجدول التالي. وحركي كبير ويتطلب إتقانها وقت طويل
  يمثل تطور أهم مظاهر النمو الحرآي للطفل والعمر الزمني): 8(الجدول 

  .الموافق لكل مرحلة من مراحل نموه 
   الحركي مظاهر النمو  العمر بالسنة

+  مكعبات في تآزر     8يبني برجا من    + يصعد وينزل الساللم وحده       2.5

  يقلد خطا أفقيا + يقف على رجل واحدة 
يطوي قطعة ورق راسيا وأفقيـا + تقليد رسم الدائرة    + يستخدم القلم     3

يمشي +يقف وقوفا مفاجئا    + يستدير بزاوية حادة    +يجري بسرعة   + 

يبنـي  + عجـالت    3 الدراجات ذات    يركب+ على أطراف األصابع    

   مكعب 11برجا من 
يقـف  + يزر األزرار + يتبع ممرات الطرق المرسومة     +يقلد الرسم     4

يجـري بـسرعة    + يطوي قطعة ورق راسيا وأفقيا      + أثناء الجري 

يمشي علـى أطـراف     + يقف وقوفا مفاجئا    + يسير بزاوية حادة    +

 10برجا مـن    يبني  + يركب الدراجة ذات ثالث عجالت      + أصابعه  

  مكعبات 
يرسم صـورة   + يربط الحذاء   + يقلد رسم م ربع   + يقلد رسم مثلث      5

  إنسان بسيطة 
  يقلد رسم معين   6

                                                 
 .168، ص1971، عالم الكتب، القاهرة، 4ط) الطفولة والمراهقة(علم النفس النمو : حامد عبد السالم زهران )1(
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  : خالصة 

لف الجوانب المحـددة لهـذا      لقد تطرقنا لمفهوم النمو الحركي كمحاولة لمعرفة مخت          

إلنسان والعمليـات   ، وقلنا انه يعني التغيرات في السلوك الحركي خالل حياة ا          المفهوم

، هذا والنمو الحركي باعتبار كونه احد مظاهر نمو السلوك           عن هذه التغيرات   المسئولة

اإلنساني، فانه من المتوقع أن يسير وفقا للخصائص  العامة لعملية النمو كما وضـحنا               

المميزات الخاصة التي تميز النمو الحركي عن غيره من مظاهر النمو األخرى وذلـك           

  .مبادئ العامة أو النمو الحركي بخاصة بتحليل ال

 اآلباء والمربين معرفة مختلف جوانب النمو بغرض التحكم فيهـا وتوجيههـا                فعلى

  . توجيها صحيحا نافعا للنمو السوي للطفل 
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     :تمهيد.

  ، الجـري، المشـي، الوثـب(   تهتم التربية الحركية بالحركات األساسية لإلنسان مثل

حيث أنها هي األصل في جميع المهارات الحركية البـسيطة          ) الخ...التسلق، الدحرجة 

والمركبة بأنواعها المختلفة، كما تعتبر التربية الحركية مدخال رئيسيا لتفجيـر طاقـات             

ارة دوافعهم نحو اإلبداع و التعلم و االبتكار، ومن خالل ذلك تعتبر التربية             وإث. األطفال

الحركية هي القاعدة األساسية للفرد في المراحل األولى من حياته منذ والدتـه حتـى               

 الدراسات العلمية علـى أن التربيـة        ننهاية المرحلة االبتدائية، هذا وقد أكدت الكثير م       

  .ر في دول العالم المتحضرالحركية أصبحت واسعة االنتشا

   ونتعرض في هذا الفصل إلى تعريف التربية الحركية وأنواعها وأهميتهـا بالنـسبة             

  .    لتنمية الكفاءات الحركية لطفل التعليم التحضيري في الروضة
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  : مدخل للتربية الحركية -1

 على العالم الخارجي و تعرفالو  الحركية تمكن الطفل من التحرك إن التربية الحسية     

  . إثارة المالحظة لديه اكتشاف كل ما يحيط به و

 لى جسمه وعلى أعضائه من خـالل      من التعرف ع  وتمكنه   حواس الطفل    تنميكما     

الشم، اللمس، الذوق، كما تتنوع أنشطته بفعل البصر واليد بقدر ما تتاح لديه الفـرص               

 واكتشاف  تيصبح قادرا على إدراك الفروقا     التعلم وتتنوع خبرات الطفل بتجاربه و      في

  .إمكانياته 

  :)1(   ولقد تعرض الكثير من العلماء لتعريف التربية الحركية، يمكن ذكر منها ما يلي

  :بأنها )Kephart ( و كيفارت)God frey (   عرفها جود فري

ـ األساسية التي تتعامل مـع النمـو و       جانب من التربية الرياضية أو التربية       (  دريب الت

كيـة المتعلقـة    ألشكال الحركة الطبيعية األساسية حيث تختلف عـن المهـارات الحر          

 .)باألنشطة الرياضية

نظام تربوي مبني بشكل أساسي على      :( عرفها أمين الخولي وأسامة راتب على أنها      و  

  ).حركية الطبيعية المتاحة لدى الطفل اإلمكانيات النفس

تعليم الحركـة والتحـرك    (: بأنها (Pangrazi )و بانجرازي ) Deuer(ويعرفها ديور

  . )للتعليم

التعلم من  الحركة ومنحى تربوي يهدف إلى تعليم الطفل(: و يعرفها مفتي إبراهيم بأنها 

  .)خاللها

  : ويعرفها عبد الحميد شرف بأنها 

مظهر من مظاهر التربية الرياضية للمراحل األولى من عمر الطفل تهدف إلى تعلـيم              (

  )تنميتها من خالل هذه الحركة  والحركة

   فالتربية الحركية تعنى بتنمية الجانب البدني فيما يتعلق بأجهزة الجسم سواء كان ذلك             

دورة تنفـسية،   (أو أجهزة داخلية حيوية     ...) عضالت، عظام، أعصاب  (جهازا حركيا   

  ...).دورة دموية، دورة لمفاوية

                                                 
، مركز الكتاب للنشر، 2التربية الرياضة والحركية لألطفال األسوياء ومتحدي اإلعاقة، ط:  عبد الحميد شرف– )1(

 . 40 ، ص2005القاهرة، 
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  : المتغيرات المؤثرة في التربية الحركية-2

   لقد توصل العديد من العلماء والباحثين إلى مجموعة من العوامل والمتغيرات التـي             

والتي تساعد في اكتساب األداء الفـائق ألي مهـارة           ،تؤثر في التربية الحسية الحركية    

   :)1(حركية، ومن أهم تلك المتغيرات يمكن أن نذكر ما يلي

  :  الممارسة-2-1

يجب البحث كـذلك     هام من عوامل التعلم الحركي،    في الممارسة كعامل     لبحث ا عند   

عن الوقت المستغرق للممارسة، فرياضة الغولف مثال تتطلب مستوى عال من األداء،            

وبالتالي فان تكرار الممارسة للمهارات األساسية يحتاج إلى زمن أطول مقارنـة بـأي              

 العمليـة   نشاط آخر يشمل كرة ومضرب،فكلما زاد تكرار األداء عن طريق الممارسة          

  .كلما أمكن تحسين مستوى األداء

   وكذلك من المهم تحديد الهدف من الممارسة، مع التركيـز علـى االسـتفادة مـن                

ويمكن االستفادة من التقنيات الحديثة كوسائل معينـة        . المكونات الفعلية التي تؤثر فيها    

  .في ممارسة مختلف التمارين واألنشطة الرياضية

  : معرفة النتائج-2-2

 هي جزء  فمعرفة النتائج  ومتغير معرفة النتائج له عالقة ترابط وثيقة مع الممارسة،            

، والتي يستقبلها الطفل مـن  )Feed Back(من العملية الكاملة المسماة التغذية الراجعة 

أعضاء في جسمه مثل المفاصل كما لو كان يؤدي بالفعل لذلك النشاط، وتسمى التغذية              

وقد تحدث أيـضا مـن      . لة الثانية  بالتغذية الراجعة الحس حركية      الراجعة في هذه الحا   

الفرد المالحظ لألداء مثل المربية، وقد أجريت بعض التجارب والتي طلب فيهـا مـن               

األطفال أداء حركة رفع الرتفاع معين مع حجب المسافة والهدف عن الرؤية، وعلـى              

قيها المربية وذلك بتوجيـه     الطفل محاولة تحديد ذلك في ضوء بعض التوجيهات التي تل         

  ...بعض العبارات البسيطة مثل هذه المسافة طويلة أو قصيرة أو حاول مرة أخرى 

  : انتقال اثر التدريب-2-3

 في رياضـة الجـري     فمثال ويعتبر من المتغيرات الهامة في عملية التعلم الحركي،          

  .اليجابي للتدريبا وهذا ما يعرف باالنتقال، تستخدم الطفل مهارات بسيطة كالمشي
                                                 

 .283،ص1998شر،القاهرة،، مركز الكتاب للن1،ط1علم الحركة التطبيقي،ج:  طلحة حسام الدين وآخرون– )1(
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  :توافق االستجابة للمثير-2-4

هناك عالقة ترابط وثيقة بين مثيرات معينـة لتنفيـذ حركـة أو نـشاط مهـاري                     

واالستجابة المطلوبة لذلك، أي هناك توافق االستجابة للمثيرات، فهناك ترتيب للجهـاز            

ختلفة ثم المرور   الحركي في الجسم يبدأ من إرسال إشارات وذلك طبقا لنظم التحكم الم           

  .بالنظم اإلدراكية ثم تحدث االستجابة الحركية بعد ذلك

  :  برامج التربية الحركية في الروضة-3

  برامج التربية الحسية الحركية هي برامج منهاج ريـاض األطفـال التـي توافـق               

والتـي   احتياجات الطفل في هذه المرحلة العمرية مستعينة باألداء الحركي المتنـوع،          

 وفي امة له في عملية التعليم والتعلم     الحركة محور أساسي في حياة الطفل وأداة ه       تجعل  

هذا اإلطار تم إلقاء الضوء على العديد من األنماط الحركية الشائعة للعديد من الحركات              

من خالل نتائج البحث العلمي إذ كانت االقتراحات والتوصيات تشير إلى وجوب بنـاء              

الحركية، فالواجبات الحركية يجب أن تـتالءم مـن حيـث           برامج تعتمد على األنماط     

ـ المحتوى والتتابع مع مستوى النمو البدني والحركي والعقلي واال         .  )1(اعي للطفـل    جتم

ويجب أن يتضمن برنامج التربية الحركية العديد من الخبرات التي تسهم فـي تطـوير             

ة يجب وضعها عند بناء     قدرات الطفل الذهنية والحركية والتأكيد على اعتبارات أساسي       

  :  )2(البرنامج ومن هذه االعتبارات ما يلي

يجب إتاحة الفرصة إلدارة الجسم والتحكم فيه من خالل مواقف متنوعة كاألنـشطة             * 

  .التي تتم على األرض وفي الهواء وحتى األجهزة

عارضة التوازن، األدوات   (يجب أن يتضمن برامج التربية الحركية أنشطة التوازن         * 

  ) .لخاصةا

مـع  ) القدم/العين(و) اليد/العين(يجب أن يسمح البرنامج بممارسة أنشطة التوافق بين       * 

  ...تكرار األنشطة بطريقة متتالية سواء بكرات أو حلقات أو أطراف صغيرة

األسفل، األعلـى،   (يجب االهتمام بالتوجيه المكاني من خالل تنويع اتجاهات األداء          * 

  ...) .حول األطراف

                                                 
 .44،45ص ص،1982التربية الحركية،دار الفكر العربي، القاهرة، : تب أمين أنور الخولي ، أسامة كامل را– )1(
 .213ص: نفس المرجع– )2(
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داءات المختلفة وذلك بعمل التبادالت المناسبة بين متغيرات وعناصر         أل تشكيل ا  يجب* 

  ...).اإلدراك الفراغي،الوعي بالجسم، نوعية الحركات وعالقاتها(الحركة 

يجب أن يسمح البرنامج بممارسة أنشطة التوافق العام بحيث تمثل الحركات المنتظمة      * 

وهذا يتطلب من المعلم مقدرة علـى التخيـل         في البرنامج تحديا مناسبا لقدرات الطفل       

  .وتفهم قدرات مراحل نمو الطفل

  : أهداف التربية الحركية في رياض األطفال -4

  :)1(   تهدف تربية األطفال حسيا في الروضة إلى

 األخذ بيد الطفل حتى يكون على إدراك تام وصـحيح بجـسده بكـل شـموله                 -1   

  .والتعرف على بناء الجسم 

صول بالطفل إلى أن يكون لديه القدرة على التوازن الذي يؤهله للقيام بأقـل               الو -2   

  .جهد ممكن بأخذ أوضاع مختلفة 

 تعليم الطفل القدرة على توجيه سلوكه بالتغلب على المخاوف وعدم الثقة التـي              -3   

  .تظهر لديه 

 ،رة علـى العـضالت    الـسيط إكساب الطفل الرشاقة وخفة الحركة، التحكم و       -4    

  . التناسق الحركي، تنظيم اإلدراك 

 مساعدتهم على التكيف لبيئتهم التي يعيشون بها وتطويعها بالقدر الذي يـسمح             -5

  .به سنهم إلشباع حاجاتهم المتطورة 

  وتهيئة الفرص الستخدامها في الكشف ) الحواس( إثارة وعي الطفل بإمكاناته -6 

 .عن الخواص الحسية لألشياء

  . الف أشكال األجسام وأوزانها وحركاتهاتمييزه اخت-7    

بناء عناصـر    رفع قدراته و    كما تهدف تمارين التربية الحركية العامة لجسم الطفل إلى        

صفاته البد نية األساسية  وتطورها كال على حدة وتشمل القوة، الـسرعة، المرونـة،               

  . التحمل، والرشاقة

                                                 
 عبدالفتاح:،ترجمة)النظريةوالتطبيق(التربية النفسحركية والبدنية والصحية في رياض األطفال : جوليانا برانتوني- )1(

 .40،ص1991ن،دار الفكر العربي،القاهرة،حس
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يقاع و االنسجام و الوزن الحركي و          وكذلك الصفات األخرى الثانوية كالتوازن و اإل      

  .االنسيابية 

   وتعمل على تحسين العمل الوظيفي ألجهزة الجسم بما فيها تمـارين تقويـة جهـاز               

  .الدوران و الجهاز التنفسي، و بناء الجسم مورفولوجيا وتشريحيا

مكانية   والفائدة الكبرى من مزاولة التمارين هي االرتقاء باإلمكانية الحركية وزيادة اإل          

الوظيفية ألجهزة الجسم التي لها عالقة مع البناء المورفولـوجي لـصياغة المهـارات              

، من خالل إعطاء الطفل أنشطة حركية متنوعـة وذلـك لتنميـة             الحركية و تطويرها  

عناصر اللياقة والتحمل مثل الجري لمسافات محددة، مع التركيز علـى زيـادة تعلـم               

، ومهـارات   ...) المشي، الجري، الوثب، الحجل   (تقاليةالمهارات الحركية األساسية االن   

، وهذا عن طريق تمرينـات مقننـة        ...)دقة الرمي، التوازن  (حركات التحكم والسيطرة  

  . العصبي-للقوة العضلية وأنشطة تنمي عنصر الدقة والتوافق العضلي

 والقلب وكذلك تنشيط الدورة الدمويـة       عمل الجهاز المركزي العصبي و       كما تحسن   

هذا ويلعب المربي دورا كبيرا وفعاال في تنميـة حركـات           . الرئتين وتقوي العضالت  

  :)1(الطفل وزيادة فاعليته وتقسم التمارين الرياضية العامة إلى األنواع التالية

  .تمارين التربية الرياضية العامة للذراعين و األكتاف   - أ

 .تمارين التربية الرياضية العامة للرقبة و الجذع   - ب

 . التربية الرياضية العامة للرجلين تمارين  - ت

تمارين التربية الرياضية العامة لتنمية العناصر األساسية للصفات البدنية بشكل            - ث

 ).تنمية القوة، والمرونة، و التوافق، والرشاقة ( خاص

تمارين التربية الرياضية العامة لتحسين المستوى الوظيفي ألنظمـة الجـسم ،              - ج

 .م جهاز الدورانتنظيم الجهاز التنفسي ،تنظي

   يحدث تغيير واضح في سن الخامسة من عمر الطفل في عمل األنظمـة ألجهـزة               

نب الحية في حيـاة     الجسم تحدده نوعية الحركة وكميتها، تنمية وتطوير كثير من الجوا         

  ... الجوانب النفسية الحركية األخرى والتفكير الطفل كالنطق و

                                                 
التربية البدنية والحركيـة لألطفـال قبـل المدرسـة ،دار الفكـر      :  لؤي غانم الصميدعي، وضاح غانم سعيد   – )1(

 .125العربي،عمان ،ص
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  :لحركية األسس العلمية للتربية الحسية ا-5   

   تنادي النظرية المعرفية بان فروق األخطاء بين إدراك أطفال مـا قبـل الـسادسة               

وترجع أسـباب هـذه     .  السادسة بها  أطفال العاشرة باألشياء عن خبرات أبناء      وخبرات

إلى إثبات إبعاد المرئيات من أشياء وكائنات قريبة أو بعيدة إلى ترابط مجـال               الظاهرة

، هذا الترابط يـؤدي إلـى تطـابق         ينع مجاله الحسي اللمست   الطفل الحسي البصري م   

، وبين أبعاده الظاهرية للطفل ومن ثمة فـان رؤيـة           سالمتعدد بين إبعاد الشيء الملمو    

الطفل إلى الشيء وتداوله بين يديه، ولمسه له وقبضه عليه يعبر عن نـشاط بـصري                

 الخارجية ذاتها، وبذلك    تطابقها مع أبعاده   الشيء الملموس و   حسي لمسي ينظر بين إبعاد    

   : )1(ينتهي خداع البصر، ولهذا تنادي النظرية المعرفية انه باإلمكان

 تصويب إدراك حسي معين للطفل، بادراك حسي من نوع أخر، وعلى سبيل المثـال               -

 الحسي أللمـسي    يمكن تصويت إدراك الطفل البصري لشكل الشيء عن طريق إدراكه         

لطفل مع األشياء شرط جوهري في تطـوير إدراكـه          وتؤكد أن تعامل ا   . لنفس الشيء 

  .ألشكالها كما هو شرط أساسي إلدراكه ألبعادها و إدراكه لديمومتها

أبعاد األشياء إلى تعلـيم و       و يحتاج النشاط العقلي الذي يقوم به الطفل إلدراك أشكال        -

 .تدريب حسي مبكر 

 في الوقت المناسب، الن      على األهمية الكبرى في تدريب الطفل حسيا       ه   ويعلق بياجي 

أي تأخير لهذا التدريب أو انعدامه يعوق التكوينات العصبية عن أداء عملها في تنظـيم               

المجال اإلدراكي، بمعنى أن التربية الحسية تحدث الترابط العصبي المطلـوب لتنظـيم             

المجال اإلدراكي فصال عن االستخالص المعنى الذي ينبثق عن هذا اإلدراك، وال شك             

المجال اإلدراكي للطفل ينتظم تلقائيا في وحدة متكاملة تبعا لخمس قوانين أساسـية             أن  

  :)2(هي قوانين سيكولوجية الشكل

  .قانون اإلثارة -1

  .قوانين تكوين األشكال -2

  .قانون انفصال عناصر الوحدات -3

                                                 
 .25التربية الحسية نشاط الطفل في البيئة،مكتبة االنجلوا مصرية ،القاهرة،ص:  عواطف إبراهيم محمد– )1(

  .26 نفس المرجع،ص– )2(
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  .قوانين أرضية الشكل -4

                                           .                                  دراسة خداع البصر-5

   ومن ثم يقوم المجال اإلدراكي للطفل على أساس اختالف المدركات إذ تتمايز أشكال              

األشياء عن األرضية بينما اختالفها يعطي وحدات أي أشكال صـغيرة تتمـايز عـن               

  .رضية، ويوجد تصنيف  متدرج بين األشكال الصغيرة من األشكال الكبيرةاأل

  وتكون األشياء الصغيرة تبعا لقوانين التشابه والتجاوز، إذ تميل كل مـن العناصـر              

  .المتشابهة أو العناصر المتقاربة إلى تكوين وحدة أو شكل 

  :  أما العناصر التي تدعم تكوين الشكل فتضمن

    بساطة الشكل- أ

   التطابق-ب

  القة الشكلع -ج

   تحديد إطاره أو حدوده-د

وعندما يتلقى عضو حسي إثارة ما، يصبح العضو المثار مراكز لتوزيع الـشحنات                

الكهربائية التي تعكس قوة طاقة المثير ولهذا ففي تجربتنا الثانية تتوزع طاقة مثيـرات              

ه األولى بطريقـة عامـة علـى        التجربة األولى، بمعنى أن الكائن ينقل استجابة تجربت       

  .   )1(تجريبيته الثانية

   فالطفل عندما يكتشف لعبة فإن نشاط الحركات يزداد ويعمل علـى هـذه الزيـادة               

مثيرات منبهة ناشئة من عملية االستكشاف نفسها حيث االثارات البصرية الناتجة مـن             

ثـم االثـارات الـسمعية      األلوان المختلفة وااليثارات اللمسية الناتجة من ملمس األداة         

واثارات حركية ناتجة عـن حركـات       )  الكرة مثال (الناتجة عن صوت أو نظام األداة       

أجزاء الجسم في تعاملها مع األداة، كل ذلك يعمل على تقنيـة النـشاط االستكـشافي                

للموقف، ويقصد بدمج اإلحساسات إشراك أكثر من حاجـة واحـدة عنـد أداء عمـل                

  .)2(معين

                                                 
 .26 المرجع السابق،ص– )1(
  ،1996،دار الفكر للنشر والتوزيع،الرياض،2التطور الحركي للطفل،ط:  المصطفىم عبد الكريز عبد العزي- )2(

 .150ص
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   :لحركية والحركات األساسية المهارات ا-6

  :)1(المهارة كما عرفها أمين أنور الخولي وأسامة كامل راتب هي   

  ).المفردات األولية األصلية في حركة الطفل(

  :)2(وعرفها عبد الحميد شرف بأنها  

حركات نشأت من طبيعة اإلنسان يؤديها الطفل لذاتها تلقائيا وتكون على شكل حركـة              (

  ).تة أو مركبةانتقالية أو ثاب

   يطرد نمو المهارات الحركية لدى طفل الروضة بسرعة ملحوظة، فتراه يسـابـق           

حيث يعمل جهازه الحركي كله في توازن جيد إال انه في الخامسة يقـل              ويحجل ويثب، 

في توافقه فإذا ما هم بركل كرة بقدمه فانه يجمع بين الدفع والركل في آن واحـد، كما                 

  .عقولية في حركاتهانه يكون أكثر م

أن مهارة الطفل تمر بأربع مراحل في نموها ) Guteridge(   وأثبتت دراسة جوتريدج 

  :)3(هي

  . ال يظهر الطفل أي محاولة لممارسة النشاط الحركي بل يتجنبه-1

  . يؤدي المهارات األساسية التي تتميز بالسهولة والتوافق والدقة النسبية-2

 سـاذجة لالشتراك في نشـاط معين مفتقرا المهـارات         يقدم على اتخاذ محاوالت    -3

  .األساسية

 يؤدي المهـارات بدقة مستخدمـا أجـزاء جسمه وينجح في الربط والتكـامل بين            -4

  .األنشطة والمهارات الحركية التي اكتسبها حديثا وتلك التي سبق أن اكتسبها

  : الحركات األساسية االنتقالية-6-1

حركات االنتقالية األساسية المهارات التي تستخدم تحرك الجسم           يتضمن تطور نمو ال   

ق الجسم ألعلى، ومن أمثلة هذه الحركات األساسية نجـد          أو انطال  من مكان إلى آخر،   

المشي والجري والحجل والوثب بأنواعها المختلفة، حيث يتمكن األطفـال مـن األداء             

  .، وفيها يتحرك الجسم من مكان آلخر) سنوات7-4(الناضج لمهارة المشي في عمر 

                                                 
 .41مرجع سابق،ص: عبد الحميد شرف– )1(

 .42 نفس المرجع،ص– )2(

 .40ق،صمرجع ساب:  لؤي غانم الصميدعي و وضاح غانم سعيد– )3(
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  .ة وينمي ثقته في نفسه إن إحساس الطفل باكتسابه لهذه الحركات يشبع لديه دافع الكفاء

  :للتحكم والسيطرة الحركات األساسية -6-2

حركات التحكم والسيطرة للعـضالت      ،لحركات األساسية للتحكم والسيطرة      وتشمل ا 

، حيث تتضمن حركـات الـتحكم       التحكم والسيطرة للعضالت الكبيرة   الدقيقة وحركات   

ائعة فـي مرحلـة الطفولـة       والسيطرة للعضالت الدقيقة ثالث أنواع من المهارات الش       

  :المبكرة وهي

  .مهارات مساعدة الطفل لنفسه - 1

 ) .اإلنشاء(مهارات البناء - 2

 .ى أدوات الكتابة والرسمعلمهارات القبض  - 3

كما تتضمن حركات التحكم والسيطرة للعضالت الكبيرة على نوعين مـن المهـارات             

  :األكثر تداوال في هذه المرحلة وهما

  .مهارة الرمي-1  

  ).اللقف(ة االستالممهار-2  

   هذا ويبدأ الطفل ممارسة كل فئة من الحركات السابقة بشكل مستقل عن اآلخر، ثـم               

وفيها ال يقوم الجسم بالتحرك من مكان إلى آخـر ولكـن            . يتبع ذلك التزاوج فيما بينهم    

  ...) الدحرجات، اللفات، االهتزاز(تؤدى في نفس المكان مثل 

  : واتزان الجسم الحركات األساسية لثبات-6-3

وتـسمى بالحركـات    .    وتتضمن كل من مهارات التوازن الثابت، والتوازن الحركي       

المركبة، وفيها يستخدم أكثر من جزء أو عضو من أعضاء الجسم مثل اليـد والرجـل             

، ويلزم هنـا    )كمسك الكرة باليد وضربها بالقدم، أو بالعكس إيقافها بالقدم ومسكها باليد          (

هارات أو الحركات الخاصة باألنشطة الرياضية سواء كانت العاب أو          أن نفرق بين الم   

،حيث يوجد لكل نشاط    ...رياضات مثل المهارات الخاصة بكرة القدم أو اليد أو السباحة         

 لممارسة  من هذه األنشطة مجموعة من المهارات الخاصة به وتعتبر الركيزة األساسية          

  .اصة تقوم أساسا على الحركات األساسية، وهذه المهارات الخهذا النشاط والتفوق فيه
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 ساسية والحركات الخاصة بكل نشاط، والتحكم     وبذلك تتضح العالقة بين الحركات األ        

في حركات الثبات واتزان الجسم يعكس تطور نمو قدرة الطفل على التحكم في وضـع               

  .الجسم من حيث الثبات والحركة

  :األنشطة و الخبرات الحسية في الروضة -7

تطيع المربية االستفادة من الخبرات الحسية التي يعيشها الطفل في البيت في تنميـة              تس

  :الخبرات التالية

باستخدام أنشطة على األلوان و األشـكال و        :  خبرات اإلدراك و التمييز البصري     -1  

األحجام، وتنسيق الزهور، ومالحظة ما في ركن المطبخ أو االستقبال، ثم التعبير عمـا              

  .لتدريب الذاكرة البصرية رآه فيه 

باستخدام أنشطة تقليد أصوات أفراد األسـرة       :  خبرات اإلدراك و التمييز السمعي     -2 

وأصوات الطيور والحيوانات التي تعيش في البيت، وإعادة ترديد األنغام الموسيقية بعد            

يتها االنتهاء من سماعها، والتمييز بين أصوات األجهزة الكهربائية التي تعمل بدون رؤ           

 شريط مسجل، و التمييز بين صـوت الرعـد، و المطـر              ىوبمجرد سماع صوتها عل   

المياه المتدفقة، والطيارة، والسيارة، والقطار المسجلة على شريط، وإعادة ترديـد كـل             

 .صوت بعد سماعه لتدريب الذاكرة السمعية

          بـالتعرف علـى روائـح التوابـل التـي تـستخدم               :   خبرات التمييـز الـشمي      -3 

 .العطور الموجودة في البيت، وروائح األطعمة المختلفةفي ركن المطبخ، و

، والناعم واألشياء خشنبتمكين الطفل من تمييز الملمس ال: خبرات التمييز أللمسي -4 

           وبتدريب، وضع قناع على العيندذات الحواف والمستديرة، واالسطوانية، والمربعة بع

إكـسابه االتجاهـات المناسـبة،      والباردة   الساخنة و   التمييز أللمسي لألشياء   الطفل على 

  .الخ...المديدة  الساخنة والحادة ووتحذيره من لمس األشياء

وفرة فـي   بتمكين الطفل من تذوق طعم األطعمة المت      :  خبرات التمييز في المذاق    -5  

عبيرا سليما وإكـسابه    التعبير عما يتذوقه ت    ومر وحار والذع، و    ،ركن المطبخ من حلو   

  .االتجاهات المناسبة نحو األطعمة واألدوية والعقاقير وتحذيره من شربها واستخدامها
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  : القدرات اإلدراكية الحسية الحركية عند الطفل-8

   تهتم معالجة المعلومات بطبيعة المعلومة التي يستطيع الطفل تمييزها واستنباطها من           

، ولكي يتمكن الطفل من هذا األداء يقوم بأنـشطة عقليـة            المثيرات البيئية المحيطة به   

  :تتتالى على النحو التالي

  . حل المشكلة– معالجة – استرجاع – تخزين – ترميز – إدراك – انتباه –   مثير 

  .وبهذا يكون اإلدراك الحسي هو العملية الثانية من سلسلة العمليات المعرفية

 علماء النفس المعرفي بآليـات إدراك وتنظـيم         ، ومن جهة ثانية فقد اهتم     هذا من جهة  

المعلومات، فكل خطوة من خطوات معالجة المعلومات قد تتـداخل مـع سـابقتها أو               

  .الحقتها، أو أنها تتكون من خطوات فرعية

   ويعرف اإلدراك بأنه العملية التي تشير إلى استخالص وتنظيم وتفسير البيانات التي            

  .رجية و البيئة الداخلية عن طريق الحواستصلنا من كل من البيئة الخا

ن طفل هذه المرحلة العمرية وهو يقوم باإلدراك كعملية عقلية تهدف إلى التعـرف              إ  

مازال يخضع إلى مبادئ الجشطلت التي تؤكد على إدراك الشكل أو الكل              . على الشيء 

ذاتـه أي   الذي يدركه الطفل ليس هو الشيء في        ) الجشطلت  (وهذا الكل    .على أرضية 

وادراكات الطفل تتم وفقـا     . كما هو في الواقع، إنما أكثر أو اقل من الشيء في الواقع           

لمبادئ التجاور و التشابه و اإلغالق، ويستخدم في العملية اإلدراكية الوحدات المعرفية            

.  من إشكال تصورية عامة وصور ذهنية ورموز ومفاهيم          هالتي أشار إليها جان بياجي    

 به من خبرات مـستخدما فـي ذلـك الوحـدات            ر التمثل العقلي لما يم    وهو قادر على  

  . الترميزالمعرفية التي أشار إليها بياجيه هذا التمثيل العقلي الذي يعرف باسم

 وللتعرف على قدرة األطفال على اإلدراك يمكن استخدام تقنيتي  التقليد و المقارنـة                

 .بقان يطلب منه أن يقلدهما رسما     معينة كأن يعرض على الطفل شكالن متطا       برسومات

  : أهمية االنتباه في اإلدراك-8-1

المعينة بحيث تصبح   ) الرموز(نحو المثيرات   ) Awareness(    االنتباه يوجه الوعي    

المعرفة بتلك المثيرات، فـذلك يعنـي       الحواس وعندما يكون لديك الوعي و     في متناول   

 في إدراك تلك المثيرات فذلك يتطلـب        وكذلك عندما تأخذ القرار باالستمرار    . اإلدراك

  .االنتباه لألشياء التي تدركها
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، بينما اإلدراك يستخدم االنتباه لتحقيق الوعي للمثيرات أما          ن االنتباه يوجه الوعي      فكأ

الفرق بين االنتباه و التركيز، فان التركيز نوع من تضييق االنتباه وتثبيته على مثيـر               

  .           )1(مقدرة على االحتفاظ باالنتباهأي أن التركيز هو ال. معين

  :أهمية الذكاء في اإلدراك-8-2

 الذكاء عملية تكيف و التوازن بين عمليتـي االسـتيعاب و الموائمـة               ه   يعتبر بياجي 

وعلى هذا األساس حاول دراسة تطور الذكاء عند الطفل من الوالدة إلى سن الثانية في               

.              ل تطبيق هذه المفاهيم على مختلف مراحل تطور الـذكاء         كما حاو " والدة الذكاء "كتابه  

  :وحدد أربع مراحل رئيسية هي

  ).من الوالدة حتى الثانية(مرحلة الذكاء الحسي الحركي  - 1

 .ويضم مرحلتين)  سنوات7من العامين إلى (الذكاء الحدسي  - 2

 .ويضم مرحلتين) سنة12 إلى 7من (الذكاء المحسوس  - 3

 .                        ويظهر في طور المراهقة)  فما فوق12من( المجردالذكاء - 4

وتمتاز هذه المراحل بنشاط مهم ينحصر في نمو الحواس وتطور الحركـات وهـذا                 

ك المحيط الخارجي، وعلى هذا فـإن كفـاءة أو قـدرة            بالتالي يساعد الطفل على إدرا    

 تبعا لمختلف المتغيرات والعوامل فمثال      ليست ثابتة بل هي دائمة التغير، وهذا       اإلدراك

اكتشاف الطفل ألعاب جديدة يثير عنده أفكار جديدة وبالتالي يطور في قدراتـه العقليـة    

واإلدراكية، وتبعا كذلك لزيادة العمر فكلما ازداد عمر الطفل كلما زادت القدرة العقلية              

  . واإلدراكية عنده تبعا لزيادة خبراته ومواهبه

  :دث اإلدراك الحسي الحركي كيف يح-8-3

الـنفس حركـي،        تعتبر عملية اإلدراك الحسي الحركي عملية جد مهمة في المجال         

حيث تشترك فيها مجموعة من العناصر الضرورية، وال يمكن أن يكون اإلدراك سليما             

وال صحيحا إال إذا كانت هذه العناصر سليمة وصحيحة، وال يتم إدراك الفرد للموقـف               

إال عن طريق التفاعل المتبادل بين هذه العناصر، ويعتبر الجهاز العـصبي            بشكل جيد   

من أهم هذه العناصر، حيث يستقبل المؤثرات من العالم الخارجي ثم ينقلها إلى الجـسم               

                                                 
ي ، دار الفكر العربي ، القاهرة، تدريب المهارات النفسية في المجال الرياض:  أسامة كامل راتب– )1(

 .285،ص2004
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عن طريق األلياف العصبية، المنتشرة في جميع أنحاء الجسم ليتم تحليلها بعد وصولها             

ولكي يتم اإلحساس الحركي بـصورة      .  في المخ  إلى الجهاز العصبي المركزي المتمثل    

  :)1(سليمة يجب أن يمر بالخطوات األربع التالية

  . يجب أن يكون هناك منبه-1

 أن يؤثر المنبه في الخاليا العصبية المستقلة وهي خاليا متخصصة تتـأثر عـادة               -2

 الصوتية،  بالتغيرات التي تحدث أنواعا معينة من الطاقة، فخاليا السمع تتأثر بالموجات          

) المـواد (وخاليا البصر تتأثر بالموجات الضوئية، وخاليا الذوق والشم تتأثر بالمؤثرات         

  ...    الكيميائية، وهكذا

  . أن تقوم األعصاب بنقل النبضات العصبية من الخاليا المستقلة إلى المخ-3

، فيرى أن اإلحساس الحركي يـتم بـالطريق         Marteniak (1979( أما مارتنياك    -4

  :تاليال

  

  المعلومات الخاصة     الجهاز العصبي للشخص الممارس     الخروج      الحركة 

  

  : الحسي الحركيك مظاهر اإلدرا-8-4

  :)2(ة   قسم العلماء والباحثين اإلحساسات الحركية إلى العناصر التالي

ويقصد به قدرة اإلنسان على معرفة مكان الجزء الملمـوس مـن            : اللمس المكاني -1

  .لجسم دون استخدام البصر وتزداد القدرة في اإلحساسات المكانية مع زيادة العمرا

ويقصد به قدرة الطفل على التمييز بين لمستين مختلفتين         : اللمس المتعدد أو المتباين   -2

  . الطفلرومكانين مختلفين من أجزاء الجسم وتزداد هذه القدرة مع زيادة عم

 الشئ وتحديد مواصفاته دون االعتماد على البصر        ويقصد به معرفة  : إدراك األشياء -3

ويعتمد الطفل أساسا في إدراكه عن طريق القبض على األشياء وتداولها بـين يديـه،               

ويكون بصورة عشوائية في البداية وفي سن الرابعة يكون إدراك الطفل لألشياء بقصد             

                                                 
 . 138صمرجع سابق،:  المصطفىم عبد الكريز عبد العزي-) 1(

 .145 نفس المرجع ،ص– )2(
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ر حتى السادسة   عن طريق اليد، وفي الخامسة تصبح عنده القدرة على االكتشاف وتستم          

  .حيث تصبح منظمة ومعروفة

يعرف األطفال أجزاء أجسامهم المختلفة كمظهـر مـن         : إدراك األطفال ألجسامهم  -4

مظاهر إدراك الطفل وتزداد قدرة الطفل على معرفة أسماء أجزاء جسمه مـع زيـادة               

رة ما  العمر، ويعد طفل الثالثة تقريبا قادرا على فهم أعلى وأسفل وأمام وخلف وفي الفت             

بين الرابعة والخامسة يصبح قادرا على تمييز اليمين واليسار وذلك عن طريق بعـض              

  .أجزاء الجسم كالعينين واليدين والرجلين واألذنين

  : برامج تدريبية لإلدراك الحسي الحركي-8-5

  من اجل إكساب الطفل المهارات الحركية الدقيقة وضع علمـاء التربيـة الرياضـية              

لإلدراك الحسي الحركي ومن ضمن ما تتناوله هذه البـرامج التدريبيـة            برامج تدريبية   

  :على

ـ        - اليد و العين   –   تآزر العين    التـسلق،  :  القدم، ويتم التدريب على التآزر الثاني بـ

  .ضرب الكرة بالقدم، الجري، التزلج

  :وتهتم هذه البرامج بنوعين آخرين من الحركات

  .ةالحركة التعبيرية و الحركات الهادف

المشاعر، وتشمل هذه   و األفكار   نيكون الجسم فيها وسيطا للتعبير ع     :  النوع األول  -  

  .الحركات الرقص و الدراما

يكون مطلوبا لتحقيق هدف من األهداف مثل المصارعة التي تحتاج          :  النوع الثاني    -  

ذكاء  ورشاقته والى ال   إلى القوة الجسمية، وبعض الرياضات التي تحتاج إلى خفة الجسم         

  .همثل رياضة الكاراتي

    فالتربية البدنية في رياض األطفال تسمح ببناء القواعد األساسية األربع للتعلم عـن            

  .   )1(، الحسابالكالم، القراءة، الكتابة: طريق

ومن ضمن هذه البرامج توجد نماذج لتعليم بعض المواد من خالل التربية الحركية ومن            

  : الروضة نجدبين هذه النماذج المتبعة في

                                                 
)1(  -L’éducation physique à l'école maternelle: Inspection académique de MAINE et LOIR 

équipe départementale EPS,2002, page 07.  
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  :)2(   النموذج األول

  .تعليم درس في مادة المهارات المنطقية الرياضية

  . هيا نجري:  االسم

  .تعليم األطفال شكل األرقام:  الهدف

  . مجموعة أرقام- صفارة-جير: األدوات

يرسم على األرض مربعات و في كل مربع رقم معين ويقف األطفال فـي              :    التنفيذ

 خمسة أمتار تقريبا من المربعـات       5مربع ناقص ضلع على بعد      شكل صف واحد أو     

التي بها األرقام و بإشارة من المعلمة يطلب من الطفل الوقوف على رقم معـين مـن                 

  .األرقام المكتوبة داخل المربع فيجري الطفل و يقف على الرقم المطلوب

على اليمـين و    الطفل الذي ينجح في التعرف على الرقم ويقف عليه يقف           :    التسجيل

الذي لم يوفق يقف على اليسار وتكرر العملية حتى يلم كل األطفال بإشـكال األرقـام                

  .  المكتوبة

  ) 3:نظر بعض النماذج في الملحق رقملالطالع أكثر أ: مالحظة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . 47مرجع سابق، ص: عبد الحميد شرف) 2(
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  :خالصة

 أهمية األلعاب التربوية الموجهة فـي        من خالل هذا الفصل توصلنا في دراستنا إلى         

مية الكفاءات الحركية ألطفال التعليم التحضيري في الروضة من خالل زيادة درجـة             تن

وذلك عن طريق برامج هادفـة فـي        . االنتباه وتطوير قدرات اإلدراك الحسي الحركي     

تؤدي إلى فهم وإدراك مكونات الحركة وكذا إعطاء فرصـة للطفـل            . رياض األطفال   

ية القابليات العلمية والمعرفية والمهـارات      ، كما تساهم في تنم    لكي يبتكر ويبدع ويفكر   

الحركية والقدرات الحسية الحركية عند األطفال بحيث تعمل على خلـق حالـة مـن               

التوازن والتكامل بين الخبرات الحسية الحركية من جهـة ونمـو القـدرات العقليـة               

ذا مع  واإلدراكية من جهة ثانية، حيث أن الطفل في هذه المرحلة ينمو بدنيا ويتوازى ه             

     ...  نموه الحسي الحركي والعقلي واإلدراكي
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  :تمهيد

  لقد اكتسب ميدان التربية البدنية الطابع العلمي بـسبب إرجـاع الظـواهر للقيـاس،               

وباعتمادها على التجريب أخضعت لمناهج إحصائية جعلها تكتسب درجة كبيـرة مـن             

وهنا تتجلى أهمية الجانب التطبيقي في الدراسات الميدانية إليجـاد حـل            . الموضوعية

ى مدى حقيقة الفرضيات المصاغة، وإبراز قيمة البحث        لألسئلة المطروحة، والتوصل إل   

  .في ضبط نتائجه من خالل حسن االختيار واالستعمال السليم لها

   من خالل ذلك سنتناول في هذا الجزء المنهج المتبع، وعينة البحث ومجاالته وشرح             

  . أدواته وإجراءات دراسته االستطالعية واألسلوب اإلحصائي المطبق
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  : منهج البحث-1

وبما أننا كنـا     ،لمنهج المتبع   بما أن طبيعة الموضوع المدروس هي التي تحدد نوع ا          

 فقد اقتضى ذلك من الباحـث اعتمـاد المـنهج    في إطار دراستنا و ،بحاجة إلى التجربة  

جعل مـن   تأن إمكانية التجربة    "  زمادلين قراويت "  ترى   حيث،   كمنهج رئيسي  التجريبي

 بتحليـل المعطـى الـواقعي       يـة م  االجتماع  وعللنة الوسيلة الوحيدة التي تسمح ل     المقار

  .)1(الملموس

   فالبحث التجريبي هو الذي يعتمد على المنهج التجريبي من خالل محاولة ضبط كل              

العوامل األساسية المؤثرة في تغيير المتغيرات التابعة للتجربة إال عامال واحدا يـتحكم             

  .ه بقصد دراسته وقياس تأثيره في المتغير التابعفيه الباحث ويغير

   التجريبي من بينها المـنهج الوصـفي ،        لمنهجل متممة   ىهج أخر ا على من  ناا اعتمد كم

 بتجميـع   يهـتم ف الظاهرة والتعبير عنها سواء كميا أو كيفيا، حيث          صبو" حيث يهتم   

 تساهم فـي    تي ال رض الوصول إلى االستنتاجات   غالشواهد من الظروف السائدة فعال ل     

مـات ووصـف    مع المالحظات والمعلو  والعوامل  ومعرفة أهم التغيرات     )2 ("فهم الواقع 

 ثم تحليلها ضمن حاالت مختلفة بوجـود متغيـرات تـضمنت هـذه              مختلف جوانبها،   

  .الدراسة

  : عينة البحث-2

   بما أننا ربطنا في بحثنا الكفاءات الحركية باأللعاب التربوية الموجهة فـي ريـاض              

، وبما أن العينة هي تمثيل للمجتمع الكلي ومن خاللها          ياإليجابالتأثير  األطفال من حيث    

بطريقة يكون مجمل عمل الباحث، ووفقا لطبيعة موضوع بحثنا، فقد قمنا بتحديد العينة             

، بحيث تم األخذ بعين االعتبار في ذلك صفتا التشابه والتجانس ألفرادها مـن              مقصودة

  .            والتربوية والظروف البيداغوجيةالنفسيةحيث الجوانب 

أطفـال التعلـيم    ( فئـة الكبـار       كل  طفل وطفلة، يمثلون   40حجم العينة      حيث بلغ   

مـن   ن على قسمين متكافئي   موزعين بالتساوي )  سنوات 5التحضيري ومعظمهم في سن   

                                                 
)1( - GRAWITZ ( modelaine)les méthodes en sciences sociales, dallos, paris 1990, p 470. 

مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات : محمد محمود الذنيبات: عمار بوحوش -)2(

  .131ص،1995 الجزائر، الجامعية،
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 وفقا لمجموعتين، المجموعـة األولـى تمـارس األلعـاب           )الغليسين ( األطفال ةضرو

والمجموعة :  ) أنظر الملحق رقم  (تربوية الموجهة، حسب البرنامج السنوي للروضة       ال

وبطريقة عشوائية وحرة وغير    الثانية ال تمارس إال بعض األلعاب والحركات البسيطة         

  :  مجموعتين وتم تقسيم عدد أفراد العينة إلى.منظمة

لة يمثلون القـسم     طفل وطف  20وهي المجموعة التجريبية وتضم     :  المجموعة األولى  -

  .)الغليسين( الكائنة ببوزريعة  فئة الكبار لروضة األطفالاألول من

 طفل وطفلة يمثلون القـسم     20وهي المجموعة الضابطة وتضم     : يةالمجموعة الثان  و -

  .لروضةونفس ا الثاني لنفس الفئة

  : الدراسة االستطالعية-3

نا ت األولية، ومن أجل معرف       من اجل ضبط متغيرات البحث ضبطا دقيقا في الدراسة        

اختبار األداء الحركي و              ( في هذا البحث     ين المستعمل ينمدى مصداقية ومالئمة االختبار   

، كان البد علينا أن نقوم بدراسة اسـتطالعية         )اختبار دايتون لإلدراك الحسي الحركي    

حيـث تـم تطبيـق      وكان ذلك قبل نهاية الثالثي األول من السنة الدراسـية الحاليـة،             

 10 على مجموعة أطفال في المرحلة التحضيرية مكونة من        هماذكرين السابق   االختبار

أفراد، وهذا من أجل الوقوف على التغيرات والنقائص الممكن حدوثها أثنـاء التطبيـق              

  . النهائي لالختبار

  :  مجاالت البحث-4

 فـي   الفئة الكبـرى  ( سنوات   5 أطفال التعليم التحضيري بعمر      :المجال البشري -4-1

  ).الروضة

قبـل نهايـة الثالثـي األول مـن الـسنة الدراسـية الحاليـة                : المجال الزمني -4-2

تطبيـق   تـم    ومع بداية الثالثـي الثالـث     تمت الدراسة االستطالعية،    ) 2008/2009(

  .االختبارين

  .ببوزريعة) الغليسين( روضة األطفال :المجال المكاني-4-3

  : متغيرات البحث-5

تكون الفرضيات واضحة ومفهومة وعملية يجب تكون مبنية علـى متغيـرين              حتى  

  .أحدهما مستقل وهو الذي نريد قياس مدى تأثيره على المتغير الثاني وهو التابع
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  .عاب التربوية الموجهة في الروضةيتمثل في األل و:المتغير المستقل-5-1

  . التعليم التحضيري ويتمثل في الكفاءات الحركية ألطفال:المتغير التابع-5-2

  : أدوات البحث-6

تعتبر أدوات البحث أساس الدراسة الميدانية التي تعطي مصداقية أكبـر لإلشـكالية                

ومن خاللها يمكن قياس العالقة بين متغيرات البحث، وفي العادة يـتم اختيـار أدوات               

، وفي ضـوء األهـداف المـسطرة، وحـسب           تصميم البحث  جمع البيانات أثناء إعداد   

  .تحليلها مالئمتها لمشكلة البحث، وهذا ما يساعد في ضبط النتائج ودقة

فـي   األطفـال حث منذ البدء بتخصيص وقت كاف لمالحظة        اانصب اهتمام الب     وقد  

، مـع   مستوياتهمحسب  في أقسامهم   توزيعهم  و االروضة المختارة ألخذ عينة البحث منه     

لومات التي لها صـلة بموضـوع       إجراء بعض المقابالت معهم وبالتالي جمع كل المع       

  :اإلطارالبحث واستعمل الباحث في هذا 

  : الميدانيةالمالحظة -6-1

بأنها محاولة منهجيـة يقـوم بهـا        "تعرف المالحظة عند محمد الجوهري وآخرون          

الباحث بصبر وأناة للكشف عن تفاصيل الظواهر وعن العالقـات التـي توجـد بـين                

  .)1(" عناصرها

  . والتجول داخل مختلف أقسامهاروضة األداة خالل تواجده بالذهلى هواعتمد الباحث ع

 :المقابلة -6-2

  مع  مع بعض المسئولين والمشرفين ثم     استخدمت في بداية الدراسة الميدانية المقابلة        

  . رياض األطفال في وهذا للتحدث معهم حول سير العملالمربيات

  :)2( اختبار األداء الحركي-6-3

) أنظر الملحق رقـم       (لقياس األداء الحركي  ) هبلنك، بورمز ( اختبار   باحث   استخدم ال 

  :وهو اختبار بلجيكي ويتكون من

  :أو السرعة ويجب على المختبر أن يتبع مايلي) م25(اختبار الجري* 

  .  البدء من وضع الوقوف العالي-

                                                 
  .12، ص1975دراسة علم االجتماع، القاهرة، دار المعرف :  محمد الجوهري وآخرون-)1(
 . 80،ص2006، 5، المجلد2 مجلة علوم التربية الرياضية ، جامعة بابل ،العدد- )2(
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 . يقاس الزمن حتى الجزء بالثانية-    

  . إعطاء محاولة واحدة-    

  .بار الوثب العريض من الثباتاخت* 

  . يؤدي التلميذ الوثب أماما بالقدمين معا من خلف خط البداية-

  .ونهاية الكعبين عند الهبوط خط البداية تقاس المسافة بين -   

  . ألقرب سنتمترتقاس المسافة -   

  . تعطى محاولتين وتحسب أفضل محاولة-   

  .اختبار رمي كرة الهوكي* 

  .بمسافة جري أو اقتراب غير مسموح -  

  . إلى مكان سقوط الكرة ألول مرة ألقرب سنتمترخط البداية منتقاس المسافة  -  

  .  تعطى محاولتين وتحسب أفضل محاولة-  

  ).ثانية30(اختبار الجلوس من الرقود* 

 يؤدى االختبار من وضع الرقود مع سند الرقبة وثني الركبتين بحيث يكون بـاطن               - 

  .قدمين على األرض من سند مفصلي القدم بمساعدة زميلال

  .فقط)ثانية30( يتم احتساب عدد المرات الصحيحة خالل - 

  . يجب لمس الركبة بالمرفق في كل مرة- 

  .  غير مسموح بترك باطن القدم لألرض- 

  :)1( اختبار دايتون لإلدراك الحسي الحركي-6-4

إلدراكية الحسية الحركية والتي تعتمـد علـى           وهو اختبار يهدف إلى قياس الكفاءة ا      

نمو القدرات اإلدراكية الحـسية،     العديد من العوامل الحركية التي تساعد على تحديد و          

ويعني امتالك الطفل لهذه العوامل انه يمتلك القدرة على اإلدراك الحسي الحركي، ومن             

  :هذه العوامل التي يهدف مقياس دايتون الختبارها هي

  . )التوافق الحركي(العصبي-التحكم العضلياإليقاع و - 1

 .التوجيه الفراغي - 2

 .مفهوم الذات الجسمية - 3
                                                 

 .153،ص1988،الكويت،2 سعد عبد الرحمان،ط:االختبارات والقياس ،ترجمة:تايلور . ليونا أ - )1(
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 .اليد-توافق العين - 4

 .القدم-توافق العين - 5

 .التمييز السمعي - 6

 .اإلدراك الشكلي - 7

  ).التمييز باللمس(العصبي الدقيق-التحكم العضلي - 8

يـاس دايتـون    وفي الملحق نجد عرضا تفصيليا للشكل النهائي لبطارية االختبار لمق            

  .لإلدراك الحسي الحركي

  :ما وتصحيحهينطريقة تطبيق االختبار-7

الميدانية تم تخـصيص حـصص        في الدراسة    ين المستعمل ين  من أجل إجراء االختبار   

مع بداية الثالثـي األول مـن       (خاصة لذلك وتم على مرحلتين األولى في القياس القبلي        

، وكان هذا   )مع بداية الثالثي الثالث   (ياس البعدي   والثانية في الق  ) السنة الدراسية الحالية  

بالتنقل الفردي لكل قسم وهذا للتحكم في النتائج والتدقيق في المالحظة أثناء التطبيـق،              

تطبيق مقسم  الوالتأكد من أن كل طفل قد فهم المطلوب منه، ومن األفضل أن يكون هذا               

  . ن التعجيل في اإلجراءاتإلى جلستين أو ثالث، مع المحافظة على نفس الشروط ودو

  :  ولتنفيذ إجراءات الدراسة قمنا بـ

  : إجراء القياسات القبلية -7-1

تم تنفيذ القياسات القبلية لعينة الدراسة خالل دروس التربية البدنية في األسـبوع            

هيئـة  وقد تم ت   . )2008/2009( الدراسي الحالي  الثاني من الفصل الدراسي األول للعام     

إلنجاح هذا  ) توفير الجو المناسب  (والمعنوية) كالوسائل واألدوات (لمادية  كل الظروف ا  

 بحيث ال يتجاوز    ختبارين بطريقة منظمة   على اال  األطفالوقد تم توزيع    .  الباحث القياس

  .  على التوالي االختبارين، ثم التبديل بين لعشرة الواحد اختبارعدد األطفال في اال

 ربيـة  الم بمـساعدة    باحـث  بـشرح ال   رة م  في كل  ينبدأت إجراءات االختبار  

 بأداء محاولة كنموذج وبعد ذلك يقوم كل        باحثللمطلوب تنفيذه من قبل التلميذ ثم قيام ال       

   . األولى تحلل أفضلهما الحقاً رةتلميذ بأداء محاولة تجريبية يتبعها محاولتان في الم
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  : إجراء القياسات البعدية-7-2

ي اتبعت فـي    متغيرات قيد الدراسة بنفس الطريقة الت     تم إعادة إجراء القياسات لل      

 السنة الدراسية بحوالي ست حصص بحيـث تـم          انتهاء كان ذلك قبل  القياسات القبلية و  

  .استنفاذ معظم برنامج الروضة

  :مصداقية وصالحية أدوات البحث-8

  ثبات االختبارين بعد تطبيقهما على عينة عـشوائية         تم حساب  وع   تبعا لطبيعة الموض  

استعملنا التجربة البعدية كتصميم تجريبي في هذه الدراسة وهذا للحصول علـى            بحيث  

 نتائج موضوعية ذات داللة، وذلك من خالل اختيارنا لعينتين عـشوائيتين متكـافئتين            

، ثم  )المجموعة التجريبية (ثم أدخلنا المتغير التجريبي على إحداهما       أطفال   10قوامهما  

 للتأكـد مـن     ر داللة الفرق بينهما بواسطة األساليب اإلحصائية      قمنا بالمقارنة بعد اختبا   

ومن خالل الدراسة االستطالعية تم تحكيم أدوات البحث بعرضها على أسـتاذين            ذلك،  

 في  واآلخر) رئيس قسم ( أحدهما في علم النفس      عة البليدة يحمالن درجة الدكتوراه    بجام

التربية البدنيـة   ( ممارسين  أستاذة ثالثوكذا  )  ما بعد التدرج   رئيس قسم (علم االجتماع   

  .في كل من جامعتي المسيلة والجلفة) والرياضية

  : صدق وثبات االختبارين-

صدق االختبارين باستخدام الجذر التربيعي لمعامل الثبات لكل منهما كما هو          تم حساب    

  :موضح في الجدول التالي

  تبارينمعامل الصدق والثبات لالخ):9(جدول رقم                  

                   

معامالت االرتباط              

                     االختبار  

معامالت 

 الثبات
 الصدق عامالتم

 الذاتي
 0.80 0.64 األداء الحركي

 0.78 0.61 اإلدراك الحسي الحركي
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  :األدوات اإلحصائية-9

 والمتمثلة في معلومات كمية وذلك من     يلجأ الباحث للحصول على متغيرات إحصائية          

ـ  استعماله يك   من البيانات والمعلومات وتصنيفها وتكميمها رقميا والهدف     خالل جمع    ن م

أرقـام وتحليلهـا رياضـيا باسـتعمال        إلى   وترجمة معطياتها    دراسةبير عن ال  عفي الت 

ـ  ، واالنحراف المعياري والنسب المئوية الحسابية، توسطاتالم ض ، وطبقنا هذا فـي بع

حتـى تكتـسي طـابع الدقـة         المعطيات والمعلومات اإلحصائية وتم تحليلها وتفسيرها       

حاطـت بهـا    أمختلف الجوانـب التـي      لى نتائج يمكن من خاللها معرفة       وللوصول إ 

  .الدراسة

  وال يمكن للباحث االستغناء عن التقنيات اإلحصائية فثبات مدى صحة النتائج التـي              

 فـي هـذه     كـذلك   ومن بين األساليب التي استخدمناها     توصل إليها عن طريق القياس،    

 لداللة الفروق، وهو من المقـاييس االسـتداللية، ذات الداللـة            – ت   -اختبارالدراسة  

قياس داللة فروق المتوسطات المرتبطة وغير المرتبطة و العينـات          اإلحصائية ويسهل   

  .     المتساوية

س  لقيـا  بإلشكالية، فهو االختبار المناس      واخترنا هذا االختبار ألنه مناسب لطبيعة ا      

ن األطفال الذين يمارسـون األلعـاب التربويـة،          بي الفروق في مستوى األداء الحركي    

ت داللة إحصائية أم    ، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذا       واألطفال الذين ال يمارسون   

ستخدام حزمة  ال، حيث تمت معالجة بيانات الدراسة من خالل إخضاع النتائج للتحليل با           

  ) .SPSS(البرامج اإلحصائية
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  :تمهيد

   لقياس العالقة بين متغيرات البحث سوف نتعرض فيما يلي للجداول المتعلقة بنتـائج             

الجري، الوثب العريض من الثبات، الرمي، الجلوس من        ( اختبار األداء الحركي     تطبيق

)  بمحاوره التسع المذكورة سـابقا    (اختبار دايتون لإلدراك الحسي الحركي      وكذا   )الرقود

 الذين يمارسون األلعاب التربوية والذين ال يمارسون، في المرحلـة           لمجموعة األطفال 

  .التحضيرية

هذه النتائج بالتحليل والمناقشة لنصل فيما بعد إلى اسـتنتاجات             وفيما بعد نستعرض    

  .الدراسة والخالصة ثم الخاتمة
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  :  عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى-1

األلعاب التربوية الموجهة على األداء الحركي ألطفـال التعلـيم          تأثير  رفة مدى   مع* 

  :التحضيري

مقارنـة أداء أفـراد     ب تين التجريبيـة والـضابطة    للتأكد من مدى تكافؤ المجمـوع         

، وذلك حتى يتـسنى للباحـث       ) ت( في القياسات القبلية باستخدام اختبار       تينالمجموع

األلعـاب التربويـة    مناسب الختبار مدى تأثير برنـامج       اختيار األسلوب اإلحصائي ال   

وبهدف التعرف على مدى التطور الحاصل في األداء الحركي لعينة الدراسة           . الموجهة

قام الباحث بمقارنة القياسات القبلية والبعدية ألداء كل مجموعة على حـدة باسـتخدام              

 أداء أفـراد عينـة      علـى  األلعاب التربويـة  لفحص مدى تأثير برنامج     ) ت(اختبارات  

 والذي تم بمقارنة القياسات البعدية      ها مدى تأثير  معرفة، والذي يعتبر ضرورياً ل    الدراسة

   .)ت( التجريبية والضابطة باستخدام اختبار تينألداء أفراد المجموع

سات القبلية لألداء الحركـي للمجمـوعتين التجريبيـة         تمت مقارنة نتائج القيا      حيث  

 وجود فـروق ذات داللـة       عدم) 10(مويتضح من الجدول رق   . لعينةفراد ا والضابطة أل 

 المهـارات الحركيـة األساسـية       ( األداء الحركي  إحصائية بين المجموعتين في اختبار    

  . ، مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين قبل البدء في البرنامج  )مهارات التحكمو ،االنتقالية

  مجموعتين التجريبية والضابطةداللة الفروق بين ال) : 10(الجدول رقم      

  لألداء الحركي في القياسات القبليةفراد العينة أل                     

   

  التجريبية     

  20= ن     

  الضابطة     

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م       االختبار          

  )ت(قيمة 

  *1.99    1.45  9.99  2.34  10.03    ألداء الحركي        ا

   α=0.01: غير دال عند             *  .2.02=)0.05( عند مستوى الجدولية" ت  "

  .2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت  "

  ).38(   درجة الحرية 
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     من خالل هذا الجدول والموضح لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة

، عدم وجود فرق كبير في       الحركي  القبلية الختبار األداء   في القياسات ة  فراد العين أل    

ـ      لدراسة الفروق بين   " ت" ، أما اختبار   0.04المتوسط الحسابي بين المجموعتين مقدر ب

الجدوليـة  " ت"وهي أقل من قيمة     )  1.99(المحسوبة  " ت"المجموعتين، فقد كانت قيمة     

ـ  وق ذات داللة إحصائية بين القياسـين عنـد          ، وهذا ما يبين وجود فر      2.70المقدرة ب

  .     38  ودرجة الحرية 0.01مستوى الداللة 

  داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية) : 11(الجدول رقم            

  في األداء الحركي  للمجموعة الضابطة                            

    

  القبلية     

  20= ن     

  البعدية      

  20= ن     
  القياسات                    

  

  ع    م     ع    م     االختبار          

  )ت(قيمة 

  *0.50  2.53  9.97  1.45  09.99  ألداء الحركي       ا

  

   α=0.05: غير دال عند             *  .2.02=)0.05( عند مستوى الجدولية" ت  "

  .2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت  "

  ).38(درجة الحرية    

 التعليم التحضيري والممثلـين     لمعرفة مدى داللة التغير في األداء الحركي ألطفال           

 بين القياسات القبلية والبعدية كنتيجة للمـشاركة فـي برنـامج            في المجموعة الضابطة  

، فقد تمت مقارنة هذه القياسات لكلتـا مجمـوعتي األطفـال            األلعاب التربوية الموجهة  

 الفروق بين القياسـات     من خالل هذا الجدول المبين لداللة     . يوضح ذلك  أعاله الجدولو

األداء الحركي  يتضح عدم وجود فـروق ذات         في   للمجموعة الضابطة  القبلية والبعدية 

 للمجموعة الضابطة في حساب كل مـن المتوسـط           القياسات القبلية والبعدية   داللة بين 

ـ    ـ ياري، وعنـد اال   ـالحسابي واالنحراف المع ـ  ـختب ـ  ـار الت " ت"ا أن   ـائي الحظن
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ـ  ـالمحسوب ـ   "ت" أقل من    0.50ة والمقدرة ب  عنـد مـستوى     2.02 الجدولية المقدرة ب

  .38 ودرجة الحرية 0.05الداللة 

  .    وهذا ما يعكس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين

                  للمجموعة ة داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدي) : 12(الجدول رقم 

  . الحركي في األداء)الممارسين لأللعاب التربوية الموجهةألطفال ا (التجريبية

  

  القبلية     

  20= ن    

  البعدية     

  20= ن     
  القياسات                    

  

  ع    م     ع    م     االختبار          

  )ت(قيمة 

  *07.00  1.43  10.33  2.34  10.03   ألداء الحركي      ا  

   α=0.01: غير دال لما             *  .2.02=)0.05( عند مستوى الجدولية" ت  "

  .2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت  "

  ).38(   درجة الحرية 

مجموعـة  لل  الفروق بين القياسات القبلية والبعدية     من الجدول أعاله والموضح لداللة      

 وجود فروق بين المتوسط الحسابي لالختبـار        نالحظ  الحركي الختبار األداء  تجريبيةال

الممارسـة لأللعـاب    ( لصالح المجموعة التجريبيـة      0.30في القياسين وهو مقدر بـ      

  ).غير الممارسة(مقارنة بالمجموعة الضابطة )التربوية الموجهة

  )  07.00(المحسوبة " ت"ين، فقد كانت قيمة لدراسة الفروق بين القياس" ت"   أما اختبار 

ـ  " ت"وهي أكبر من قيمة       ، وهذا ما يبين وجود فـروق ذات         2.70الجدولية المقدرة ب

  .     38  ودرجة الحرية 0.01داللة إحصائية بين القياسين عند مستوى الداللة 

 بعـدي  في القياس ال   حدوث تطور دال إحصائياً   ) 13،12(ويتضح من الجدولين رقم        

في العينة  أطفال  الضابطة من    على حساب المجموعة      التجريبية ةجموع أفراد الم  لصالح

، مما يشير إلى    )ات الحركية األساسية االنتقالية ومهارات التحكم     لمهارا ( الحركي   األداء

   . األداء الحركي في تطوير مهاراتلعاب التربوية الموجهةتأثير برنامج األ
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 ، تمت مقارنة نتـائج      على األداء الحركي لألطفال    تأثيرا ال هذوبهدف تحديد مدى        

الجـدول  (سات البعديـة لـألداء الحركـي        المجموعتين التجريبية والضابطة في القيا    

   .)الموالي

   داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية:)13(الجدول رقم 

   في القياساتفراد العينةأل والضابطة          

  البعدية لألداء الحركي                                    

  

  التجريبية     

  20= ن      

  الضابطة    

  20= ن    

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع   م      االختبار            

  )ت(قيمة 

  *8.67  2.53  9.97  1.43  10.33  ألداء الحركي          ا

  α=0.05: دال لما                     *  .2.02=)0.05( عند مستوى الجدولية" ت  "

  .2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت"  

  ).38(  درجة الحرية 

ـ ين  داللة الفـروق بـين المجمـوعت      ل  المبين    الجدول  هذا  من نالحظ     ة ـالتجريبي

البعدية الختبار األداء الحركي، وجود فرق بين       في القياسات ا  فراد العينة   أل ابطةـوالض

ـ     ـ  لصالح   0.70المتوسط الحسابي للمجموعتين مقدر ب مقارنـة   التجريبيـة    ةالمجموع

لدراسة الفروق بين المجموعتين، فقد كانت قيمـة        " ت"، أما اختبار  الضابطةبالمجموعة  

ـ  " ت"وهي أكبر من قيمة     ) 8.67(المحسوبة  " ت"  ، وهذا مـا     2.02الجدولية المقدرة ب

  0.05بين المجموعتين عنـد مـستوى الداللـة         يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية       

  . 38ودرجة الحرية 

 وهذا ما يعكس وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة            

  .  الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية

 كانتسات البعدية لألداء الحركي      في القيا  دراسةن الفروق في استجابة أفراد عينة ال         إ

بصفة على األداء الحركي    األلعاب التربوية الموجهة    تأثير  ، مما يشير إلى     إحصائياًدالة  
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  ومهـارات الـتحكم    )الجري، والوثـب   (اسية االنتقالية لمهارات الحركية األس  عامة وا 

  .بصفة خاصة، وهذا ما سنبينه في الجداول التالية) الرمي، والجلوس من الرقود(

   داللة الفروق بين المجموعتين:)14(الجدول رقم                                 

  وثب العريض من  والجري، القياسات القبلية للفيالتجريبية والضابطة 

  .الثبات، والرمي، والجلوس من الرقود

  

   α=0.05: غير دال لما.             *2.02=)0.05 ( عند مستوىالجدولية" ت  "

  .2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت  "

  ). 38(درجة الحرية   

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة     ل  الموضح    الجدول  هذا يتبين من    

 الجـري،   القبلية الختبارات األداء الحركي والمتمثلـة فـي       في القياسات   فراد العينة   أل

وق فـي    وجود فـر    عدم .والوثب العريض من الثبات، والرمي، والجلوس من الرقود       

في لدراسة الفروق بين المجموعتين     " ت"، أما اختبار  سط الحسابي بين المجموعتين   المتو

" ت" قيمـة     مـن  المحسوبة في كل اختبار أقـل     " ت"انت قيمة   ، فقد ك  اتختبارجميع اال 

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين           عدم  ما يبين   ، وهذا   الجدولية المقابلة لها  

 ،  0.05، عند مستوى الداللـة      لضابطةالمجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة ا    

  . 38ودرجة الحرية 

    المجموعة       

      التجريبية

     المجموعة

     الضابطة 

               القياسات

      

     ع     م      ع      م        االختبار

  

  "ت"قيمة    

  *2.01  0.79 10.85  0.60  10.80  ) م25(     الجري

  *1.99  3.96  0.90  2.82  0.95   الوثب العريض من الثبات

  *1.97  2.80 11.02  2.96  11.10      رمي كرة الهوكي

  *1.50  2.02 14.86  1.97  15.00      الجلوس من القعود 
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 يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة               كما   

 واختبار رمي كـرة     م،25الجري   في القياسات القبلية الختبار       العينة والضابطة ألطفال 

كـذلك  كـن   لـم ي   ثلما م . والرمي جري، مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين في ال       هوكيال

الختبار المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات القبلية        أداء الفرق بين متوسطي  

ى شير إل وهذا ي  إحصائياً،   واختبار الجلوس من الرقود دالين     من الثبات    عريضلوثب ال ا

 إحصائياً عند مقارنة القياسـات      ما تم معالجته  انذل وال ين المتغير ين التكافؤ في هذ   كذلك

   .البعدية للمجموعتين

  داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية) : 15(الجدول رقم             

  وثب العريض من والجري،لافي  لمجموعة الضابطةألطفال ا

  .لرقودالثبات، والرمي، والجلوس من ا

  

  

   α=0.05: غير دال لما             *  .2.02=)0.05( عند مستوى الجدولية" ت  "

  .2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت  "

  ).38(   درجة الحرية 

قياسـات القبليـة والبعديـة       ال داللة الفروق بـين   ل  الموضح    الجدول  هذا يتبين من    

وق كبيـرة فـي المتوسـط    د فر، ال توجللمجموعة الضابطة الختبارات األداء الحركي   

        القبلية

  20=      ن

     البعدية

   20=   ن

               القياسات

      

     ع     م      ع      م        االختبار

  

  "ت"   قيمة 

  *2.02  0.80 10.90  0.79  10.85  ) م25(     الجري

  *0.90  1.17  0.96  0.96  0.90   الوثب العريض من الثبات

  *1.57  2.92 11.01  2.80  11.02      رمي كرة الهوكي

  *0.99  2.18 14.79  2.02  14.86      الجلوس من القعود 
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القياسات لدراسة الفروق بين    " ت" ، أما اختبار   الحسابي لجميع االختبارات بين القياسين    

" ت" قيمـة     أقل من  المحسوبة في جميع االختبارات   " ت"القبلية والبعدية فقد كانت قيمة      

، وهذا ما يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسـين    الجدولية المقابلة لها  

  .     38  ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 

عدم داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعديـة        ) 15(يتضح من الجدول رقم      

ي باعتبار أن األطفال في وهذا طبيع، ربعللمجموعة الضابطة في أي من االختبارات األ   

) 16(بينما يالحظ في الجدول رقـم       . لم يمارسوا أي برنامج للعب    المجموعة الضابطة   

حدوث ) مارسةالم(والذي يتضمن مقارنة القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية         

  .جميع االختبارات األربع تطور ذي داللة إحصائية في 

  البعدية وداللة الفروق بين القياسات القبلية : )16(الجدول رقم             

  وثب العريض من  والجري،لالمجموعة التجريبية في     ألطفال ا

  . الثبات، والرمي، والجلوس من الرقود

  

  

    α=0.05: دال لما * .            2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت"

  .2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت"

  ). 38( درجة الحرية 

   

        القبلية

  20=      ن

     البعدية

   20=   ن

               القياسات

      

     ع    م       ع      م        االختبار

  

  "ت"   قيمة 

  *10.12  0.49  8.35  0.60  10.80  ) م25(     الجري

  *3.48  0.61  1.03  2.82  0.95   الوثب العريض من الثبات

  *8.01  2.85  11.96  2.96  11.10      رمي كرة الهوكي

  *2.54  1.79  15.67  1.97  15.00      الجلوس من القعود 
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للمجموعـة    الفروق بين القياسات القبلية والبعدية     من الجدول أعاله والموضح لداللة       

 وجود فـروق بـين المتوسـط الحـسابي          نالحظ  الحركي الختبارات األداء  تجريبيةال

  .لصالح القياس البعدي مقارنة بالقياس القبليلالختبارات في القياسين وهو 

المحسوبة في جميع   " ت"لدراسة الفروق بين القياسين، فقد كانت قيمة        " ت"   أما اختبار   

الجدولية المقدرة الموافقة لها وهذا ما يبين وجود فروق         " ت"االختبارات أكبر من قيمة     

  .     38  ودرجة الحرية 0.05ذات داللة إحصائية بين القياسين عند مستوى الداللة 

 على تطـور األداء الحركـي        لعاب التربوية الموجهة  برنامج األ  ولفحص مدى تأثير    

، فقد تمـت مقارنـة نتـائج أفـراد           لألطفال الممارسين لمهارات الحركية األساسية    وا

لالختبـارات  فـي القياسـات البعديـة     العينة  المجموعتين التجريبية والضابطة ألطفال     

   . التاليالجدول وهذا كما يوضحه األربع،
  

  داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية) : 17(الجدول رقم 

  وثب العريض من  والجري،في القياسات البعدية لل  العينةألطفالوالضابطة        

  .الثبات، والرمي، والجلوس من الرقود

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ).38(   درجة الحرية 

        المجموعة   

      التجريبية

     المجموعة

     الضابطة 

               القياسات

      

     ع     م      ع      م        االختبار

  

  "ت"   قيمة 

  *12.11      0.80 10.90  0.49   8.35  ) م25(     الجري

  **6.31      1.17  0.96  0.61  1.03   الوثب العريض من الثبات

  *11.08      2.92 11.01  2.85  11.96      رمي كرة الهوكي

  **5.45      2.18 14.79  1.79   15.67  جلوس من القعود     ال
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  المجموعتين التجريبية والضابطةداللة الفروق بين ل  الموضح  الجدول هذايتبين من   

، وجود فرق بـين المتوسـط        الحركي البعدية الختبار األداء  في القياسات ا  فراد العينة   أل

ـ    مقارنـة بالمجموعـة     التجريبية   ةالمجموع لصالح   2.55الحسابي للمجموعتين مقدر ب

ـ  " ت"، أما اختبار  الضابطة ت لدراسة الفروق بين المجموعتين الختبار الجري، فقـد كان

ـ  " ت"أكبر من قيمة    ) 12.11(المحسوبة  " ت"قيمة    ، وهذا مـا     2.02الجدولية المقدرة ب

يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة           

 ،  0.05الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في هذا االختبار، عند مستوى الداللـة            

النسبة الختبار الوثب العريض من الثبات، فقد كانت قيمة         وكذلك ب . 38ودرجة الحرية   

ـ  " ت"أكبر من قيمة    ) 6.31(المحسوبة  " ت" ، وهذا مـا يبـين      2.70الجدولية المقدرة ب

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين المجموعة التجريبيـة والمجموعـة            

 ،  0.01ستوى الداللـة    الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في هذا االختبار، عند م        

) 11.08(المحسوبة  " ت"أما بالنسبة الختبار الرمي فقد كانت قيمة        . 38ودرجة الحرية   

ـ  " ت"أكبر من قيمة      ، وهذا ما يبين وجود فروق ذات داللـة          2.02الجدولية المقدرة ب

إحصائية بين المجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة         

وبالنـسبة  . 38 ، ودرجة الحرية     0.05بية في هذا االختبار، عند مستوى الداللة        التجري

" ت"أكبر من قيمة    ) 5.45(المحسوبة  " ت"الختبار الجلوس من الرقود،  فقد كانت قيمة         

ـ   ، وهذا ما يبين وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين              2.70الجدولية المقدرة ب

وعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في      المجموعتين المجموعة التجريبية والمجم   

  .38 ، ودرجة الحرية 0.01هذا االختبار، عند مستوى الداللة 

 دالة  لالختبارات األربع في القياسات البعدية     أن الفروق بين المجموعتين      يتضح  حيث  

 تشير نتائج البيانات المدرجة بالجدول الموضح أعاله أن األداء الحركـي             كما .إحصائياً

يتميز بزيادة في المجموعة التجريبية عنه في المجموعـة         )  م25العدو لمسافة   (للجري  

  .الضابطة وكذلك الشأن بالنسبة لالختبارات األخرى

 التجريبية مما يعكس    المجموعة  أفراد  حدوث تحسن دال إحصائياً لدى     ذا ما يؤكد     وه

لعاب التربوية الموجهة في تنميـة المهـارات الحركيـة األساسـية            ألالدور االيجابي ل  

  .االنتقالية وحركات التحكم لهذه الفئة من األطفال
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  : عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية-2

األلعاب التربوية الموجهة على اإلدراك الحسي الحركي  ألطفـال          تأثير   مدىمعرفة  * 

   :التحضيري التعليم

  ) : 18(الجدول رقم                 

   .اإلدراك الحسي الحركيفي  للمجموعة الضابطة                          

    

  القبلية     

  20= ن    

  البعدية     

  20= ن     
  القياسات                     

  

  ع  م  ع  م  االختبار        

  )ت(قيمة 

  *1.40  0.92  1.63  1.04  1.60      اإلدراك الحسي الحركي

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 
  للمجموعةداللة الفروق بين القياسات القبلية والبعديةمن خالل هذا  الجدول المبين ل 

 القياسات اإلدراك الحسي الحركي  يتضح عدم وجود فروق كبيرة بينفي  الضابطة

 للمجموعة الضابطة في حساب كل من المتوسط الحسابي واالنحراف القبلية والبعدية

 أقل من 1.40المحسوبة والمقدرة بـ" ت" التائي الحظنا أن المعياري، وعند االختبار

 ، 38 ودرجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 2.02الجدولية والمقدرة بـ" ت"قيمة 

  . وهذا ما يفسر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين للمجموعة الضابطة

  .فال هذه المجموعةوهو ما يعكس عدم تغير نسبة اإلدراك الحسي الحركي ألط

   وكما تبين القياسات البعدية فعدم ممارسة هؤالء األطفال لأللعاب التربوية الموجهة 

أثر سلبا على إدراكهم الحسي الحركي وبالتالي على كفاءاتهم الحركية، وهذا عكس 

  .  أطفال المجموعة التجريبية
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 المجموعة التجريبية   طفال أل دراك الحسي الحركي  ولمعرفة مدى داللة التغير في اإل         

 األلعاب بين القياسات القبلية والبعدية كنتيجة للمشاركة في برنامج          والممثلين في العينة  

 التاليالجدول  و عندهم، القبلية والبعدية  القياسات   بين، فقد تمت مقارنة     الموجهةالتربوية  

  .يوضح ذلك

  القياسات القبلية والبعديةداللة الفروق بين ) : 19(الجدول رقم                   

   .اإلدراك الحسي الحركيفي لتجريبية للمجموعة ا                         

    

  القبلية     

  20= ن     

  البعدية     

  20= ن     
  القياسات                    

  

  ع   م     ع    م     االختبار        

  )ت(قيمة 

  **3.27  1.04  2.50  0.93  1.61    الحسي الحركي    اإلدراك

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

   

وعـة  للمجم  الفروق بين القياسات القبلية والبعدية     من الجدول أعاله والموضح لداللة       

 وجود فروق بين المتوسط الحـسابي       نالحظ اإلدراك الحسي الحركي  الختبار   تجريبيةال

كما يالحظ عـدم وجـود       . 1.09لالختبار في القياسين القبلي والبعدي وهو مقدر بـ         

لدراسة الفروق بين القياسين، فقد     " ت"فروق كبيرة في االنحراف المعياري، أما اختبار        

ـ  " ت"وهي أكبر من قيمة     ) 3.27(المحسوبة  " ت"كانت قيمة     ،  2.70الجدولية المقدرة ب

  0.01وهذا ما يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين عند مستوى الداللـة               

  .     38ودرجة الحرية 

 ةجموع أفراد الم  لصالح  في القياس البعدي    حدوث تطور دال إحصائياً       وهو ما يؤكد   

اإلدراك الحسي    اختبار فيالعينة  أطفال  الضابطة من   عة   على حساب المجمو   التجريبية

كفـاءات   في تطـوير     لعاب التربوية الموجهة  ، مما يشير إلى تأثير برنامج األ      الحركي
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  .اإلدراك الحسي الحركي عندهم

 التربوية الموجهة ساهم بشكل كبيـر       لأللعاب   إن ممارسة أطفال المجموعة التجريبية      

لحسي الحركي لديهم، وهذا ما يؤدي إلى تنميـة كفـاءاتهم           في تطور كفاءات اإلدراك ا    

   .  وقدراتهم الحركية

  

  داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة) : 20(الجدول رقم     

   لإلدراك الحسي الحركيفي القياسات القبليةفراد العينة أل             

  

  التجريبية 

  20= ن 

  الضابطة 

  20= ن 

  المجموعة                    

  

  ع  م  ع  م  باراالخت          

  )ت(قيمة 

  *0.293  1.04  1.60  0.93  1.61   الحسي الحركي اإلدراك      

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ).38( الحرية    درجة

  

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والـضابطة      ل    من خالل هذا الجدول والمبين    

 لإلدراك الحسي الحركي، ال نالحظ وجود فروق كبيرة في القياسات القبلية فراد العينة   أل

 في القياسـات     العينة الضابطة ألطفال المجموعة  التجريبية و المجموعة   ذات داللة بين  

 اإلدراك الحسي الحركي في حـساب كـل مـن المتوسـط الحـسابي               ية الختبار القبل

واالنحراف المعياري، حيث كان كل منهما مقارب لآلخر في كلتا المجموعتين، فكـان             

" ت"، كما نالحـظ أن      ) 0.01(الفرق بين المتوسط الحسابي للمجموعتين مقاربا للصفر      

ـ   ـ  الجدولي" ت" وهي أصغر من     0.293المحسوبة تقدر ب عند مـستوى   2.02ة المقدرة ب

  .38 ودرجة الحرية 0.05الداللة 
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   باعتبار أن المجموعة التجريبية في القياس القبلي لم تمارس أي نوع مـن األلعـاب               

التربوية وخصوصا الموجهة فإنها تكافأت مع المجموعة الـضابطة باعتبارهـا غيـر             

  .ممارسة لأللعاب أصال

 الحركـي   اإلدراك الحـسي  علـى    التربوية الموجهة    لعاباأل تأثير  مدى    وللتأكد من 

 سـات البعديـة    ، تمت مقارنة نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة فـي القيا         لألطفال

   .التالي يوضح ذلكالجدول و الحركي الختبار اإلدراك الحسي

  

  داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة) : 21(الجدول رقم 

  البعدية الختبار اإلدراك الحسي الحركيي القياسات اففراد العينة أل

  

  التجريبية 

  20= ن 

  الضابطة 

  20= ن 

  المجموعة                    

  

  ع  م  ع  م  االختبار          

  )ت(قيمة 

  *2.5  0.92  1.63  1.04  2.50   الحسي الحركي اإلدراك      

      α=0.05:دال    * .         2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

  داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطةل  الموضح  الجدول هذايتبين من   

 فـرق بـين    ، وجود إلدراك الحسي الحركي  البعدية الختبار ا  في القياسات ا  فراد العينة   أل

ـ     ـ  لصالح   0.87المتوسط الحسابي للمجموعتين مقدر ب مقارنـة   التجريبيـة    ةالمجموع

لدراسة الفروق بين المجموعتين، فقد كانت قيمـة        " ت"، أما اختبار  الضابطةبالمجموعة  

 ، وهذا ما يبين 2.02الجدولية المقدرة بـ" ت"وهي أكبر من قيمة ) 2.5(المحسوبة " ت"

  ودرجـة    0.05إحصائية بين القياسين عند مـستوى الداللـة         وجود فروق ذات داللة     

  .     38الحرية 
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الحـسي   لـإلدراك سـات البعديـة      في القيا  دراسةالفروق في استجابة أفراد عينة ال       ف

اإلدراك  لعاب التربوية الموجهة في   األ تأثيريدل على    دالة إحصائياً، مما     كانت يالحرك

   ).21(لجدول رقم، وهذا ما يؤكد نتائج ا الحركيالحسي

   إن ممارسة األلعاب التربوية الموجهة في الروضة ألطفال التعليم التحضيري تساهم           

 لديهم كما تعطي الدعم الكـافي لتنميـة الكفـاءات           إلدراك الحسي الحركي  في تطوير ا  

  .  الحركية عند الطفل

  

القياسات  والضابطة في ة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبي):22(الجدول رقم

  .ألدراك مفهوم الذات الجسمية البعدية

  

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار          

  )ت(قيمة 

  **4.09  1.55  3.75  2.22   6.23          مفهوم الذات الجسمية

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05(توى  عند مسالجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

   نالحظ من الجدول أعاله والذي يوضح مفهوم الذات الجسمية عند األطفـال، أنـه               

المجموعة الممارسـة   بية وهي   حسابي بين المجموعة التجري    المتوسط ال  فيهناك فروق   

لأللعاب التربوية، والمجموعة الضابطة وهي المجموعة الغير ممارسة، وهـذا الفـرق            

  .2.48يقدر بـ

الجدوليـة  " ت" من   كبر  هي أ   4.09المحسوبة والتي قدرت بـ     "  ت"   كما نالحظ أن    

ين ، والتي تعكس وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجمـوعت          2.468المقدرة بـ   

   .38 ودرجة الحرية 0.01عند مستوى الداللة 
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ن بين المجمـوعتين إلـى أ     " ت"   وترجع نتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية لـ         

المجموعة التجريبية أثناء لعبهم يتداولون الكلمات الدالة على أجـزاء أجـسامهم            أطفال  

        . اخل أقسامهمبكثرة وهذا عكس أطفال المجموعة الضابطة والذين يتلقونها نظريا د

  

  

 والضابطة في القياسات ةداللة الفروق بين المجموعتين التجريبي ):23(الجدول رقم

  ).     المجال واالتجاهات(توجيه الفراغيألدراك ال البعدية

   

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار          

  )ت(ة قيم

  *2.54  1.23  2.35  1.27    3.35 ) المجال واالتجاهات(التوجيه الفراغي

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

   

   كما يبين هذا الجدول والموضح للتوجيه الفراغي عند فئة الكبار نالحظ وجود فروق             

ـ      بين ا في المتوسط الحسابي      1.00لمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية مقدرة بـ

" ت"لدراسـة الفـروق كانـت       " ت"أما بالنسبة لالختبار    . لصالح المجموعة التجريبية  

 ، وهذا مـا     )2.02(المجدولة والتي قدرها  " ت"من   أكبر   2.54المحسوبة والمقدرة بـ    

الممارسـة  (يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعـة التجريبيـة             

في مقابـل المجموعـة      38ة الحرية  ودرج 0.05عند مستوى الداللة    ) لأللعاب التربوية 

  ) .الغير ممارسة لأللعاب التربوية الموجهة(الضابطة
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ف لأللعاب التربوية الموجهة ألطفال المجموعة التجريبيـة  سـاعد           البرنامج الهاد    ف

المربية في تلقينهم األداء الحركي الذي ساهم في تنمية قدراتهم ومهـاراتهم الحركيـة،              

األمر الذي جعل هؤالء األطفال يتحكمون في توجيههم الفراغـي وذلـك باالسـتعمال              

  ) .على، جانبأمام، خلف، أسفل، أ(المتقن للمجاالت واالتجاهات 

      

  

في القياسات   والضابطةة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبي):24(الجدول رقم

  . التوازن الديناميكيالبعدية اإلدراك

  

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار          

  )ت(قيمة 

  *2.60  1.23  2.35  1.27    2.70          التوازن الديناميكي

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

   

 الديناميكي ألطفال الفئة الكبرى ، ومن خاللـه             يوضح الجدول المبين أعاله االتزان    

ـ    في حساب المتوسط ا   بسيط  ق  رنالحظ وجود ف    0.35لحسابي للمجموعتين وهو مقدر ب

 الممارسة لأللعاب التربوية الموجهة في الروضـة ، أمـا            التجريبية لصالح المجموعة 

ـ  " ت"االختبار التائي فنالحظ أن       الجدوليـة   "ت"ر مـن    كب أ 2.60المحسوبة والمقدرة ب

ـ   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين         كذلك  وهو ما يبين   2.0.2المقدرة ب

  .38 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 
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   وهذه النتيجة تعكس وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين مـن خـالل              

التي تسيطر على حياة    الحركة العفوية التي يجدها األطفال في المشي والجري والوثب و         

 من مكان إلى أخر وفقا النفعاالته ،        لالطفل في هذه المرحلة ، والتي تؤمن تنقل األطفا        

  .وحسب قوانين السيالة العصبية الحسية والحركية 

   أما بساطة الفرق بين المتوسطين الحسابيين للمجموعتين فهو يعكس إفراط أطفـال            

اجدهم معظم وقتهم وطيلة أيـامهم فـي قـسم          المجموعة الضابطة للحركة ، وهذا لتو     

الروضة فهو في الغالب محدود المساحة في الوقت الذي يكون فيه أطفال هذه المرحلة              

  . الحركةفي أمس الحاجة إلى

  

في القياسات   والضابطةةداللة الفروق بين المجموعتين التجريبي): 25(الجدول رقم

  ).العصبي-عضلياإليقاع والتحكم ال(لتوافق الحركيل البعدية

  

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار          

  )ت(قيمة 

  *2.60  0.93  1.95  1.13    2.70          التوافق الحركي

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

 تبين من خالل هذا الجدول الذي يظهر التوافق الحركي والتحكم العضلي عند أطفال              

 0.75المجموعة التجريبية ، أن هناك فرق في حساب متوسطي المجموعتين قدر بــ              

   . لأللعابالممارسة التجريبية عةلصالح المجمو

المحـسوبة والمقـدرة   " ت"كانت دالة ، لكـون أن  فقد " ت"   أما داللة اختبار الفروق  

 0.05 عند مـستوى الداللـة       2.02المجدولة والمقدرة بـ    " ت" من  أكبر  كانت 2.60بـ

  .38ودرجة الحرية 
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والغيـر ممارسـة       إن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الممارسة          

لتربوية الموجهة وتأثيرها على الطفل الممارس لها وهو ما يبين          تعكس أهمية األلعاب ا   

الدقيق فـي عـضالت تثبيـت       ه وأطرافه، من خالل التحكم      جسمقدرته في التحكم في     

األطراف العلوية والسفلية ، والقدرة على االسترخاء الجيد ، والـتمكن مـن عـرض               

ن طريق التمدد العضلي والمفصلي وذلـك حـسب طبيعـة           الحركات بدرجة عالية ع   

وأما أطفال المجموعة غير الممارسة ألي نوع من األلعاب ، يتعرضون في            . التمارين  

  .  أدائهم الحركيو  توازنهمغالب األحيان إلى صعوبات متباينة في

  

ت في القياسا  والضابطةةداللة الفروق بين المجموعتين التجريبي): 26(الجدول رقم

  ).لألمام، للجانب، لألمام والخلف(للزحف البعدية

  

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار          

  )ت(قيمة 

لألمـام، للجانـب، لألمـام      (الزحف

  )والخلف

 1.90    0.85  1.10  0.91  2.87**  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى دوليةالج" ت  "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

لألمـام،  (الزحف بجميع أنواعه المدروسـة       من خالل هذا الجدول الموضح لخاصية       

، نالحظ وجـود فـرق بـين        وعة التجريبية المجم عند أطفال ) للجانب، لألمام والخلف  

ح  لـصال  )0.80(المتوسط الحسابي للمجموعين التجريبية والـضابطة وهـذا بمقـدار           

المحسوبة " ت"نالحظ في االختبار التائي لدراسة الفروق أن        المجموعة التجريبية ، كما     

 0.01 عند مـستوى الداللـة       2.70ـالجدولية المقدرة ب  " ت" من   أكبر 2.87المقدرة ب 

   . 38ودرجة الحرية 
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   مما يوضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجمـوعتين ، وبالتـالي كـان               

  .)0.01(دال عند مستوىاالختبار التائي 

ولـصالح  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة          و   

هـة ألطفـال التعلـيم      المجموعة التجريبية يعكس مدى أهمية األلعاب التربويـة الموج        

التحضيري في الروضة في تطوير مختلف المهارات الحركية وخـصوصا مهـارات            

الزحف المختلفة وذلك لتقوية عضالت الكتفين والصدر والبطن مما يساهم فـي تنميـة              

   . الكفاءات الحركية لديهم

  

        في         والضابطةةداللة الفروق بين المجموعتين التجريبي): 27(الجدول رقم

  .القدم-توافق العينالقياسات البعدية 

  

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار          

  )ت(قيمة 

  *1.98  0.60  0.95  0.67    1.35   القدم -      توافق العين

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05 ( عند مستوىالجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

 والمبين لعنصر التوافق بين العين والقدم لفئة الكبار نالحـظ           )27( من الجدول رقم       

 لـصالح المجموعـة     )0.40(ار  وجود فرق  بين المتوسط الحسابي للمجموعتين بمقـد        

 التربوية الموجهة مقارنة بالمجموعة الغير ممارسة وعنـد اختبـار           لأللعابالممارسة  

ـ  الجدولية " ت" أكبر من    2.40المحسوبة والتي تقدر بـ     " ت"، نالحظ أن    " ت"الفروق ل

القدم -وهذا يعكس وجود فروق ذات داللة إحصائية في توافق العين          2.02والمقدرة بـ   
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ئة الكبار لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة عند مستوى الداللة           لف

  .38 ودرجة الحرية 0.05

   وهذه الفروق راجعة إلى كون ممارسة األلعاب التربوية توجه توافق حركة العـين             

 القدم وتدعم طريقة عرض األداء الحركي للقدم عند الطفل مثل رمي الكـرة               حركة مع

تـستقبل  )  سيالة عصبية حـسية   (في المرمى فهذا يتطلب تحديد المسافة بالبصر        بالقدم  

  . وتترجم في المخ  ليتم تحويلها إلى القدم عبر سيالة عصبية حركية

   وأما المجموعة الغير ممارسة فتجد صعوبات في الترتيب اإلدراكي الحركـي، الن            

  . أعضاء اإلدراك الحسي الحركي لم تتعود على ذلك

  

في القياسات   والضابطةةداللة الفروق بين المجموعتين التجريبي): 28(دول رقمالج

  ).التمييز باللمس(العصبي الدقيق-التحكم العضليالبعدية 

  

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار          

  )ت(قيمة 

  *2.21  0.60  0.95  0.68  1.40 العصبي الدقيق    -   التحكم العضلي

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

العصبي الدقيق لفئة الكبـار     - التحكم العضلي    كما جاء في هذا الجدول والذي يوضح      

نالحظ وجود فروق بين المتوسطين الحسابيين للمجموعتين التجريبية والضابطة بمقدار          

"  ت"  لصالح المجموعة التجريبية ، وكما بينت النتائج في االختبار التـائي أن               )0.55(

ـ الجدولية والمق " ت" هي أكبر من     2.21المحسوبة والتي تقدر بـ      لصالح  2.02 درة ب
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 مما يدل على وجود     38 ودرجة الحرية    0.05المجموعة التجريبية عند مستوى الداللة      

  . فروق ذات داللة إحصائية ، لصالح المجموعة التجريبية 

   إن داللة الفروق الموجودة بين المجموعة الممارسة والغير ممارسة تعكس فعاليـة            

 تطوير قدرة األطفال في التحكم فـي أجـسامهم          األلعاب التربوية الموجهة ودورها في    

وفي أطرافهم ، واستغاللهم لحركة المفاصل بقدر عالي من اللياقة والرشاقة والليونة في             

وهذا بربط العالقة بين أعضاء الحركة والمراكز العصبية الرئيـسية          . أدائهم الحركي   

لغير ممارسة ، التي يجد    وهذا باختالف المجموعة ا   . المتمثلة في المخ والنخاع الشوكي      

  .          أطفالها صعوبات في التحكم العصبي العضلي والتركيب بين الحركات

  

في القياسات   والضابطةة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبي):29(الجدول رقم

  . الشكلياإلدراكفي  البعدية

  

  ريبية التج    

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار           

  )ت(قيمة 

  *2.68  0.60  0.95  0.69  1.50           اإلدراك الشكلي

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

   

    هذا الجدول يبين اإلدراك الشكلي ألطفال المجموعة الممارسة لأللعـاب التربويـة            

ـ               الموجهة ، حيث نالحظ وجود فروق في المتوسط الحسابي بين المجموعتين قدر بـ

لدراسة الفروق بين المجمـوعتين     " ت"أما اختبار   .  لصالح المجموعة الممارسة     0.65

ـ المحسوبة" ت"رت  فقد قد  وهذا  2.02ـالجدولية المقدرة ب  " ت"وهي أكبر من     2.68 ب
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ما يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة عنـد              

  .38 ودرجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

   ويمكن القول أن هذه الفروق ذات داللة إحصائية في االختبار التائي ، بدرجة أقـل               

لصالح المجموعة التجريبية أما أطفال المجموعة الضابطة فهم يشتركون مع األطفـال            

الممارسين في الصفات العقلية والمعرفية والنفسية والبدنية ، والفـرق فـي المتوسـط              

الحسابي للمجموعتين فهو راجع لممارسة أطفال المجموعة التجريبية لبعض األلعـاب           

عض األشكال الهندسـية كالمـستطيل والـدوائر        التي تحتوي أشكاال ورسومات مثل ب     

  .  المرسومة على أرضية الملعب

                                                        

                           ة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبي):30(الجدول رقم

  .لتمييز السمعيفي القياسات البعدية ل والضابطة

  

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار           

  )ت(قيمة 

  **2.85  1.32  1.95  1.35    3.15           التمييز السمعي

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05( عند مستوى الجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

   

   من خالل هذا الجدول الموضح لخاصية التمييز السمعي ، نالحظ وجود فرق بـين              

ح  لـصال  )1.20(المتوسط الحسابي للمجموعين التجريبية والـضابطة وهـذا بمقـدار           

المحسوبة " ت" في االختبار التائي لدراسة الفروق أن        نالحظالمجموعة التجريبية ، كما     
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 0.01 عند مـستوى الداللـة       2.70ـالجدولية المقدرة ب  " ت" من   أكبر 2.85المقدرة ب 

   . 38ودرجة الحرية 

   مما يوضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجمـوعتين ، وبالتـالي كـان               

  .)0.01(دال عند مستوىاالختبار التائي 

ولـصالح  د فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة          وجوو   

المجموعة التجريبية يفسر أهمية األلعاب التربوية الموجهة ألطفال التعليم التحـضيري           

   .في الروضة وخصوصا في هذه الفترة الحساسة من حياتهم

  

في القياسات  بطة والضاة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبي):31(الجدول رقم

  .اليد- توافق العينالبعدية في

  

  التجريبية     

  20= ن     

  ة الضابط   

  20= ن     

  المجموعة                    

  

  ع    م     ع    م      االختبار          

  )ت(قيمة 

  *2.39  0.51  0.45  0.41    0.80   اليد-        توافق العين

  

      α=0.05:دال.             * 2.02 =)0.05(ى  عند مستوالجدولية" ت   "

  α=0.01:دال.             ** 2.70)=0.01 (عند مستوىالجدولية " ت   "

  ). 38(   درجة الحرية 

   

اليـد ، وجـود     حركة   العين مع     حركة نالحظ من خالل هذا الجدول المبين لتوافق         

 لـصالح المجموعـة     0.35دارفروق نسبية بين المتوسطين الحسابيين للمجموعتين بمق      

" ت"كما نالحظ في االختبـار التـائي أن         . التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة      

 عند مستـوى   2.02 الجدولية والمقدرة ب   "ت" من   وهي أكبر  2.39بـالمحسوبة تقدر   

  .38ـ ودرجة الحرية المساوية ل0.05 الداللـة
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الممارسـة  التجريبيـة   ة بين المجموعة    وهذا ما يبين وجود فروق ذات داللة إحصائي         

  . الغير ممارسة  الضابطةلأللعاب التربوية والمجموعة

 ولصالح المجموعـة التجريبيـة    فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين       ال    وهذه

 كون أن أطفال المجموعتين التجريبية والـضابطة يتحكمـون بنـسب            ىلهذا إ يرجع  و

  .  اليد مع العين متفاوتة نسبيا في توافق حركات

   أما وجود فرق في المتوسط الحسابي بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية،           

فهو دليل على أهمية األلعاب التربوية في توجيه وإكساب الطفل التناسق والتوافق بـين              

  .ليدالعين وا
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  :العامة النتائجمناقشة تفسير و-3

  :ج الفرضية الجزئية األولى تفسير ومناقشة نتائ-3-1

جل التحقق من صحة الفرضية الجزئية األولى للبحث والتي نفترض فيهـا أن             من أ    

هناك فروق ذات داللة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ألفراد العينة فيما            

  : يخص بعض األبعاد المكونة لألداء الحركي والتي حددناها في المحاور التالية

  .يالجر -

 .الوثب العريض من الثبات -

 .الرمي -

 .بعض الحركات، كحركات الجلوس من الرقود -

تبين في هذه الفرضية من خالل محورها األول وجود فروق ذات داللة بين المجموعة              

التجريبية الممارسة لأللعاب التربوية الموجهة والمجموعة الضابطة الغير ممارسة، فيما           

  .   لصالح المجموعة التجريبية) يسرعة الجر(يخص األداء الحركي 

عينة الدراسة من األطفـال     المجموعة التجريبية من    إن التحسن في مستوى أداء        

 عند مقارنة القياسات القبليـة والبعديـة لـألداء          الممارسين لأللعاب التربوية الموجهة   

 فاعليـة    يشير إلى  عندهم خصوصا في بعده األول المتمثل في سرعة الجري        الحركي  

الجـري،  ( في تطوير المهارات الحركية األساسـية االنتقاليـة        تبعرنامج التعليمي الم  الب

    .الروضةألطفال ...) الرمي، الجلوس من الرقود ( ومهارات التحكم...)الوثب

أنه هناك فروق بين المجموعتين فيمـا يخـص         ) 17(   ويتبين من خالل الجدول رقم    

لداللة الفروق تبين لنا أنه توجد فروق ذات        " ت"، وباختبار   )م25(متغير الجري لمسافة    

داللة بين المجموعتين وهو لصالح المجموعة التجريبية وهذا ما جعلنا نقبل هذا البعـد              

 منها هذه الفرضية تؤكـد      استنتجتمن الفرضية الجزئية األولى واألطر النظرية التي        

  .ذلك
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المتمثل في الوثب العريض       أما فيما يخص المحور الثاني للفرضية الجزئية األولى و        

من الثبات حيث ننطلق في هذه الفرضية من أنه هناك فروق بين المجمـوعتين فيمـا                

  .يتعلق بهذا البعد لصالح المجموعة التجريبية

   ويتبين من خالل أرقام الجداول التي تعرضنا لها المحللة لهذا البعد ، ومن اختبـار               

داللة إحصائية بـين المجموعـة التجريبيـة        أنه توجد فروق ذات     . لداللة الفروق " ت"

والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، وهذا ما جعلنا نقرر قبـول هـذه             

  .الفرضية والتأكيد على أنه فعال توجد فروق بين المجموعتين

  .   وترجع هذه النتيجة إلى األطر النظرية التي بنيت عليها هذه الفرضية

الثالث لهذه الفرضية والمتمثل في الرمي لكـرة الهـوكي ، فقـد                وفيما يتعلق بالبعد    

توصلنا إلى وجود فروق ذات داللة بين المجموعتين التجريبية والـضابطة ولـصالح             

المجموعة التجريبية وهذا من خالل النتائج المبينة في الجداول المحللة لهذا البعد، وكذا             

  .من خالل االختبار التائي لداللة الفروق

ذا ما جعلنا نقبل هذه الفرضية والتأكيد على أنه فعال توجد فروق بين المجموعـة              وه

وهذا راجع إلى األطر النظريـة التـي تبنتهـا هـذه            . التجريبية والمجموعة الضابطة  

  .الفرضية

عـدد  (   أما ما يخص البعد الرابع لهذه الفرضية والمتمثل في الجلوس مـن الرقـود               

ا أن هناك فروق بين المجموعتين التجريبية والـضابطة         فقد افترضن ) ثا30المرات في   

  .فيما يتعلق باالهتمام بهذا البعد

لداللة الفروق أن   " ت"   وقد تبين من نتائج الجداول الموضحة لهذا البعد، ومن اختبار           

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية الممارسة لأللعاب التربويـة            

  .ة الضابطة الغير ممارسة ولصالح المجموعة التجريبيةالموجهة والمجموع

 مقاسـاً   األداء الحركـي   حققوا تقدماً ملحوظاً فـي       مجموعة التجريبية أطفال ال ف 

 )الجري، والوثب العريض مـن الثبـات      (باختبار المهارات الحركية األساسية االنتقالية    
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علـى أهميـة   يـدل   ا  ما  هذو . )الرمي، والجلوس من الرقود    (واختبار مهارات التحكم  

  .ممارسة األلعاب التربوية الموجهة في الروضة

 سجلوا تحسناً ملحوظاً داالً إحصائياً عند مقارنة القياسات القبلية والبعديـة فـي                 كما

المتبع فـي   مما يشير إلى فاعلية البرنامج التعليمي       .  لألداء الحركي   األربع االختبارات

وبهـذا  . لـيم التحـضيري   عتاألساسية ألطفال ال  طوير المهارات الحركية    في ت الروضة  

ـ  تي  ت وال فرضية الجزئية األولى  تتحقق صحة ال   ـ       ىنص عل ة  وجـود فـروق ذات دالل

   .عينة في الممثلين بين األطفال ال من خالل أبعاده األربعإحصائية في األداء الحركي

الممارسـين لأللعـاب    ألطفـال   ل التحسن في األداء الحركـي       هذاويمكن عزو   

المتبع في ريـاض    لبرنامج   ا تطبيق إلى كفاية    –ن متوقعاً   اك والذي   – وية الموجهة الترب

الء األطفال فـي عينـة الدراسـة        لهؤلمهارات الحركية األساسية    ا لتطويراألطفال وهذا   

تم تطبيق حيث   )Rarick & Beuter, 1985)( راسة دنتائج دراستنا يمكن إدراج ولتأكيد

  فيها تحسناً داال    التجريبية  تقريباً وحقق أفراد العينة    بهة االختبارات في دراسة مشا    نفس

   . )1( مقاساً بذات االختبارات المستخدمة في الدراسة الحاليةإحصائياً في أدائهم الحركي

األداء أو تطويرها والذي يـؤدي      ) كيفية(كما قد يكون ذلك بسبب التغيير في طريقة            
 ,Porretta) الحركـي  فـي األداء  -مؤقت على األقـل   -بالضرورة إلى انخفاض 

 مؤقتـاً علـى     - كفاءة ولكنه يرمي   أكثر، حيث يمكن أن يرمى الطفل بطريقة        (1988
 فيبدأ عندها بتطوير الجانـب       لمسافة أقل حتى يصل للمرحلة التلقائية في األداء        -األقل
   . )2(مهاري الحركيال

يئه مـن مواقـف تربويـة          إن برنامج األلعاب التربوية الموجهة في الروضة بما يه        
وتعليمية  يعمل على تسريع وتيرة نمو المهارات الحركية لدى األطفال الممارسين لهذا             
البرنامج، باعتبار أن ما يحدد درجة نمو هذه القدرات ال يكمن فقـط فـي المعطيـات                 

وإنما وبشكل أساسي في تفاعل الطفل والمؤثرات التربوية التعليمية التي تثير           . الوراثية
لطفل من خالل األلعاب، والتمارين، والتدريبات الحسية الحركية، وغيرها مما يتم في            ا

  .     الروضة
                                                 

 .23 ، الكويت، ص13 ، العدد4مجلة الطفولة العربية، المجلد – )1(
  .24ص :   نفس المرجع - )2(
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  : تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية-3-2

، والتي افترضنا فيها أنه توجد هناك فروق        الفرضية الجزئية الثانية   من نتائج    للتحقق   
 ألفراد العينة،  فيما يخص بعض  األبعاد المحددة           بين المجموعتين التجريبية والضابطة   

  :لإلدراك الحسي الحركي والمتمثلة في المحاور التالية

  .مفهوم الذات الجسمية -

 .التوجيه الفراغي -

 .التوازن -

 ).التوافق الحركي(العصبي -اإليقاع والتحكم العضلي -

 ).لألمام، للجانب، لألمام والخلف(الزحف  -

 .القدم-توافق العين -

 ).التمييز باللمس(العصبي الدقيق -كم العضليالتح -

 .التمييز السمعي -

 .اإلدراك الشكلي -

 .اليد-توافق العين -

    تبين من خالل نتائج الجداول المحللة لهذه األبعاد، ومن خالل االختبار التائي لداللة             
الفروق، أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجوعـة التجريبيـة والمجموعـة              

 فيما يتعلق باختبار دايتون لإلدراك الحسي الحركـي ولـصالح المجموعـة             الضابطة
وهذا ما جعلنا نقرر قبول هذه الفرضية والتأكيد على أنه فعال توجد فـروق              . التجريبية

وهذا راجع إلى نتيجة األطر النظرية التي انطلقنا منها في بناء هـذه             . بين المجموعتين 
  .الفرضية

 ه في إدراك الكفاءة الـذي يظهـر       بتطور الحركيالحسي   كرااإلدتطور   وقد يفسر     
  في إيجابا، والذي يؤثرأطفال المجموعة التجريبية الممارسين لأللعاب التربوية الموجهة    

وفي دراسة عن ارتبـاط إدراك الكفـاءة        . والتطويرالدافعية للتعلم   الكفاءات الحركية و  
عدم تأثير إدراك الكفاءة البدنيـة      إلريك   وجد   (Ulrich,1987)البدنية باألداء الحركي    
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 بأن المشاركين   (Harter,1979)اإليجابي في تطوير األداء الحركي، بينما وجد هارتر         
   . )1(هم أكثر كفاءة من غير المشاركين يدركون أنفسمن األطفالفي البرامج الرياضية 

لتـالي فـي    ، وبا لتعليم التحضيري  أطفال ا  أنشطةقد يؤثر إدراك الكفاءة في      فعليه     و
  .أدائهم الحركي كفاءات 

الطفـل     حياة المهم في  يوصي بدراسة هذا الجانب      االستنتاجات تجعل الباحث     وهذه  
في  وبضرورة تنمية الكفاءات الحركية لديه من خالل برامج األلعاب التربوية الموجهة          

  .الروضة ألطفال التعليم التحضيري

   : استنتاجات الدراسة-4

ل ومناقشة نتائج االختباران المطبقان في الدراسة نرى وبوضوح أثر           تحليمن خالل      

األلعاب التربوية الموجهة في الروضة ألطفال التعليم التحضيري على بنـاء وتنميـة             

  .الكفاءات الحركية في هذه المرحلة الهامة من حياة الطفل

تنمية على  جهة  األلعاب التربوية المو   استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى تأثير         حيث

التعلـيم  ألطفـال    )، واإلدراك الحـسي الحركـي     األداء الحركـي  (الكفاءات الحركية   

  : ، وقد توصلت الدراسة ضمن حدودها إلى ما يلي التحضيري

ألدائهـم  و لكفاءاتهم الحركيـة   لأللعاب التربوية الموجهة   الممارسين األطفال   تنمية -1

   .المتبع في الروضةتعليمي البدنية الة تربيالالحركي نتيجة لمشاركتهم في برنامج 

المجموعة الضابطة نتيجـة    ألطفال   األداء الحركي  الكفاءات الحركية و   عدم تطور  -2

  .لعدم ممارستهم لأللعاب التربوية الموجهة في الروضة

 يتأثر مردود األطفال الحركي إيجابيـا بانتهـاج برنــامج لأللعـاب التربويـة              -3

  . جهة في الروضةالمو

 ممارسة األطفـال لأللعاب التربوية الموجهـة يـساهم فـي  إيجـاد تأثــيرات                      -4

إيجابية على اإلدراك الحـسي الحركـي لـديهم باإلضـافة إلـى اآلثـار االيجابيـة                             

  ...على الجوانب الجسمية والبدنية والتربوية والنفسية واالجتماعية

  
                                                 

 .24 المرجع السابق، ص– )1(
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  :   اتمةـخ

، والحركيـة،    المؤثرة على الجوانـب الحـسية       مهم من العوامل    عامل اللعب   يعتبر  

,  لطفل التعليم التحـضيري فـي الروضـة        االجتماعية، والعقلية، والنفسية و   اإلدراكيةو

 القاعدة األساسية للتربية والتي يبقى تأثيرها علـى بـاقي           مرحلة الروضة أن  وباعتبار  

  .في حياة اإلنسان الن هذه المرحلة مهمة مراحل حياة الفرد

   ومما تجدر اإلشارة إليه أن النتائج التي وصلنا إليها في هذا البحث تبقى نسبية كونها               

ر على  لم تأخذ كل المتغيرات أو باقي العوامل األخرى التي تلعب دورا كبيرا في التأثي             

الكفاءات الحركية للطفل كالجو التربوي داخل الروضة، وطريقـة التعلـيم، والحالـة             

  .الثقافية التي تحيط بالطفللصحية، والظروف االجتماعية واالقتصادية وا

   ويتعلم الطفل بنفسه من خالل اللعب ويقوم بتصحيح أخطائه و االستفادة من تجاربه،             

ويكتشف تمارين كثيرة تسمح له بفرصة اكتساب المعرفة، وتدعيم الكفـاءة العلميـة و              

تبر اللعب التربوي الموجه هو مدرسة الحياة في        بالتالي يع عملية في شتى المجاالت، و    ال

من طـرف المـربين و      إليه   االهتمام   ولذا أصبح من الضروري توجيه    أجمل أشكالها،   

  .المختصين لجعله مادة تعليمية تربوية ووسيلة شيقة لالستراحة في نفس الوقت

ي الموجـه و       وقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى تبيين العالقة المبنية بين اللعب التربـو            

العمل على تقوية الكفاءة الحركية للطفل في المراحل األولى مـن التحـضير للجانـب               

  ...الجانب االجتماعي النفسحركي، والجانب المعرفي،

عن طريق االطالع على عدة بحوث ودراسـات حاولنـا اإلحاطـة بتعـاريف و               و   

بدراسة ميدانيـة   نا  ولتدعيم ذلك قم   .نظريات وتصنيفات عدة باحثين في هذا الموضوع      

لطفـل    الحسي الحركـي اإلدراكواألداء الحركي   جانب  ب تناولنا فيها اختبارين خاصين   

ت ذات داللـة    التي أفرزت نتائجها علـى وجـود اختالفـا        التعليم التحضيري داخل و   

ـ  التي  إحصائية والتي كانت لصالح المجموعة التجريبية         فـي ممارسـة     ةستمركانت م

 المجموعة الـضابطة غيـر      في الروضة وعلى عكس   لموجه  اللعب التربوي ا  برنامج  

التكفل بنمو الطفل بـدنيا،     الممارسة، ومن خالل ذلك استنبطت تفسيرات تحلل وتوضح         

  .  لرجال الغدوحيث أن حسن تربية األطفال اليوم هو بناء
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  .التوزيع السنوي لألنشطة في رياض األطفال): 1(رقمملحق ال

  
 

      األسابيع  
  

  األشهر

  

  األسبوع األول

  

  األسبوع الثاني

  

  األسبوع الثالث

  

  األسبوع الرابع

  التعرف على األطفال ونشاطات أولية متنوعة                     سبتمبر

         األدوات المدرسية  ة            أدوات النظاف      أكتوبر

        نوفمبر

  أشغال يدوية 

مظاهر فصل        لوازم األكل         

  الشتاء

مظاهر فصل          ديسمبر

   الشتاء

عطلة فصل           مالبس فصل الشتاء 
الشتاء،أشغال 

  يدوية
عطلة فصل        جانفي

الشتاء،أشغال 
  يدوية

        سوق          الخباز            
       الخضر 

         فيفري
  سوق الخضر

  
  البقرة، الخروف، الدجاجة: الحيوانات األليفة

         مارس
          مظاهر فصل الربيع

  
     الحشرات

عطلة فصل 
الربيع،أشغال   

  يدوية
عطلة فصل        أفريل

الربيع،أشغال   
  يدوية 

  
           حديقة الحيوانات

   وسائل    
        النقل

     
    وسائل النقل        ماي

  
        البحر       الغابة إشارات المرور

                                  التحضير        جوان
  

  
  
  
  

       



  .توزيع الحجم الساعي األسبوعي في الروضة): 2(رقم الملحق               

  

  
      الحجم الساعي 

     
  ل        المجا

  
   المجاالت الفرعية

  
        األنشطة

  
  
  . اللغوي-
  
  

  
  .التعبير الشفوي-
  .التخطيط-
  .ألعاب القراءة-

          
  

       
  

   سا8        

   
  
   
  

       التواصلي
  
  .المدني -
  .اإلسالمي-

  
  .تربية مدنية-
  .تربية إسالمية-

  
  الرياضي-

  .الحساب-
  .دسةالهن-
  .القياس-
  .حل المشكالت-

  
  
  

   سا5      

  
  
  

       العلمي
  
العلمي -

  والتكنولوجي

  
  .إيقاظ بيولوجي-
  .إيقاظ فيزيائي-
  .إيقاظ تكنولوجي-

  
  البدني- 

  
  .التربية البدنية-
  .ألعاب إيقاعية-

  
  

  سا9       

  
  

   البدني والفني

  
  
  الفني-

  
  الموسيقى واإلنشاد-
  .الرسم واألشغال-
  المسرح والعرائس-

  
  ا س5       

  
   التنظيمي

  
  .الدخول والخروج-
  .الراحة-

  . ساعة27:                                       المجموع



الضروري أن تتوفر في حدها األدنى األجهزة التي من يبين اإلمكانيات و :)03(الملحق

  .البيداغوجيةاألهداف باإلضافة إلى األلعاب المقترحة و في الروضة،
  

  

  األهداف البيداغوجية           األجهزة                                  نوع  األلعاب 

 حواجز • jeux d'orientationألعاب التوجيه 
 مربعات خشب  •
 طباشير  •
 إشارات ملونة •
 مخططات •
 خرائط •
 صافرة •
 صورة •
  مساحة خضراء •

 أخذ معالم في الميدان و تخزينها •
االستقاللية عن المربي و االعتماد  •

 عن النفس
 االستعالم  •
 تطوير اإلمكانيات العضوية  •
 التركيز في أخذ المعاونات •
وضع عالقة بين المساحة و  •

 الخريطة
 العبور على مسلك محدد •
  منح التصحيح الذاتي •

 كرات بعدد كافي •  األلعاب الجماعية
 صناديق لوضع الكرات •
 براميل بالستيكية  •
 أشرطة •
 صدريات •
 أطواق •
 مساحات بالعشب لأللعاب •

 التنافسية
 صافرة  •
  عداد •

الدفاع عن المنطقة و ذلك للتصدي  •
 لمنطقة المنافس بإرجاع الكرات

محاولة البحث  في وضع الكرة في  •
 هدف معين في إطار تنافسي

البحث عن الوصول إلى منطقة  •
  محرمة عن طريق المنافسة بالكرة

 أفرشة  •  الجمباز الرياضي 
 طوق سميك  •
 خشبة التوازن للتنقل  •
 جهاز للقفز •
 ص باالرتكازحائط خا •

 المقلوب
 عارضة •
 ساللم •
  حبال •

الطيران بعد الثبوت في السلم إلى  •
  وضعية صحيحة 

  الدحرجة األمامية •
  التنقل و البحث عن التوازن •
تجاوز حاجز باستعمال ارتكاز  •

اليدين و ذلك عن طريق جهاز 
  القفز و النزول بتوازن

السيطرة على التوازن في الوضعية   •
البقاء ، المقلوبة و ذلك بالصعود ،

 أو التدرج
الدوران باستعمال اليدين على  •

عارضة أو حبلين مع البقاء في 
  وضعية التعلق



 مساحة كبيرة مغطاة •  الجمباز الرياضي اإليقاعي
 أداة لكل طفل  •
 كرة،حبل ، شريط •
  سم 16كرات خفيفة  •
  سم65دوائر  •

البحث في التحكم في بعد في شريط •
تكييف الطاقة الالزمة لحركة تدوير  •

 شريطال
إدخال مسافة معينة في رمي الكرة  •

 إلى األعلى ثم استرجاعها
  إدخال االنسجام في حركة معينة •

 أطواق •  التسلق و التنقل 
 حائط مطاطي عمودي •

مجهز بثقب متعددة 
 األشكال  و العلو

  رسومات متعددة  •

  محاولة الصعود إلى المكان •
 اإلحساس بالمخاطرة •
االستحواذ بالحائط مع تنويع  •

ت إلى األعلى ، جانبيا ، التنقال
 نزوال مع رسم مسلك

 التقييم الذاتي •
 و  المبحث عن المسلك السهل  •

 الذي يتالءم مع القدرات
توسع رقعة النظر مع احترام  •

 المسلك
توسيع رقعة النظر مع تفريق  •

 اليدين و الرجلين
التوازن في تفريق اليدين و  •

الرجلين مع تطوير حركة المسلك 
 في الرجلين

  
  

  
  ألعاب القوى

 ، مسطحة مساحات كافية •
 ملعب مع مساحة خضراء •
 حائط للرمي •
 شواهد ملونة •
 بطاقات لتقييم النتائج •
 مربعات •
 أعالم •
 شرائط ملونة •
 شرائط لينة •
 عداد •
  صافرة •

 تقييم الجهد الذاتي •
 العد ألكثر سرعة ممكنة •
الجري بدون توقف وبدون تغيير  •

 السرعة
 الجري بسرعة •
 الجري بسرعة بالتنافس •
 لرمي إلى ابعد مكانا •
 الرمي إلى أعلى مكان •
 القفز إلى أطول مكان •
  القفز إلى أعلى مكان •

  
  

  

  

  

  

  

  



 .لقياس األداء الحرآي) هبلنك، بورمز(إستمارة اختبار:)4(رقمالملحق 

  
  

        العدد
 

 الوحدات االنجاز   االختبار   

           )م25( الجري 01

............ 

 ثا

من الوثب العريض  02

 الثبات

          

............ 

 ألقرب سم

          رمي كرة الهوكي 03

............. 

 ألقرب سم

اختبار الجلوس من  04

 الرقود

         

............. 

عدد المرات في 

 ).ثا30(
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .سنوات5-4مقياس دايتون لإلدراك الحسي الحركي لألطفال  :)5(رقمالملحق 

  

   .تطبيق االختبار وكيفية تصحيحه                          

  

  :  الجنس                :االسم            

  :              الروضة:                          تاريخ الميالد

    :  تاريخ االختبار       

  

  ).9نصف درجة لكل إجابة صحيحة وأقصى درجة (:الذات الجسمية-1

  :   يطلب من الطفل وصف أجزاء جسمه التالية حسب نداء المربي
 

       المعدة       األذنان       الكعبان        الرأس

      الرجالن       األنف     أصابع القدم       المرفقان

      القدمان       العينان       الظهر        الذقن

      الصدر      الرسغان      الوسط        الفم

          الكتفان    أصابع اليد   
 
   ).5نصف درجة  لكل اتجاه وأقصى درجة: (المجال واالتجاهات-2

 :    يطلب من الطفل اإلشارة إلى االتجاهات التالية
 

      جانبك       أسفل       أعلى        أمام
 

  :   يوضع مكعبان على منضدة ويطلب من الطفل وضعهما

  

      بين    في القاع  قمة على ال      أعلى      أسفل 

  



  ).يمنح الطفل درجتين إذا حقق لالختبار وصفر إذا لم يحققه(: االتزان-3

  .ثا8   على أطراف القدمين لمدة 

    ). وصفر إذا لم يؤد4يمنح الطفل درجتين لكل قدم أقصى درجة (: االتزان-4

  .لقدمثا ثم تبديل ا5   يقف الطفل على قدم واحدة والعينان مختلفتان لمدة 

  ).يمنح الطفل درجتين إذا احتفظ بالقدمين معا أثناء الوثب  (:االتزان-5

  .   يثب الطفل بالقدمين معا ألعلى

إذا تمكن من الحجل علـى      يمنح الطفل درجتين    : العصبي–اإليقاع والتحكم العضلي  -6

  .4مرات متتالية وأقصى درجة) 6(قدم واحدة

 أدى زمن زحف المـسافة لألمـام لمـسافة       يمنح الطفل درجتين إذا   : الزحف لألمام -7

  .قدم30

  . يمنح الطفل درجتين إذا زحف بشكل صحيح  لالتجاه السليم:الزحف للجانب-8

 يمنح الطفل درجتين إذا زحف بـشكل صـحيح  لالتجـاه             :حف لألمام والخلف  الز-9

  .السليم

  ).يمنح الطفل درجتين إذا قام بأداء المسافة (:القدم–توافق العين-10

أقدام وعالمة طباشير على األرض ويمشي الطفل بخطوات        8يستخدم شريط بطول        

  .متقاطعة مع الوثب عاليا على العالمة

 يمنح الطفل درجتين في حالة اللف الكامل للورقة ودرجة          :التحكم العضلي الدقيق  -11

في حالة جزء من الورقة، وال يحصل على درجات إذا احتـاج الطفـل للمـساعدة ،                 

في أداء هذا االختبار نصف صفحة من صفحات الجرائد حيث يلتقط الطفـل             ويستخدم  

الورقة من على األرض بيد واحدة واليد األخرى خلف ظهره، ثم يحاول لف الجريـدة               

  .حوله بيده وهو في هذا الوضع

  ). يمنح الطفل درجة لكل اختبار صحيح بين الشكلين (:إدراك األشكال-12

رسوم عليها دوائر ومربعات ومثلثـات مقاربـة فـي             يستخدم الطفل قطعة ورق م    

  .المسافة بينها، دائرتان متشابهتان تماما وبعيدتان عن بعضهما البعض



يطلب من الطفل التعرف إلى الشكل الذي يمثل نداء المعلـم،           : نفس الورقة السابقة  -13

 إذا  فيقال أشر إلى الدائرة أو أشر إلى المربع ومنح الطفل درجـة للـدائرة ودرجتـين               

  .5تعرف إلى المربع أو المثلث، الدرجة من

  ).يمنح الطفل درجة إذا سجل كل مرة بطريقة صحيحة: (التمييز السمعي-14

 مرات فيستدير حينها    3   يطلب من الطفل أن يواجه بظهره، يقوم المدرس بالتصفيق          

  .الطفل

  ).يمنح الطفل درجة لكل محاولة ناجحة (:اليد-توافق العين-15

  : ثقوب أقطارها كالتالي3دم لوحة بها    يستخ
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  .     ويطلب منه وضع أصبعه فيها دون لمس حوافها

    
                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


