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تأثیر برنامج مقترح للعالقات المكانیة في تطویر اإلدراك 
  الحسحركي ألطفال الریاض

  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة                                               نبیل محمود شاكر   . د.أ
  یة العامة لتربیة دیالى المدیر                                          رفیعة عیسى موسى    . م.م
  
  

  : الملخص 
عملیة تربیƩة الطفƩل كƩل جوانƩب نمƩوه ومنھƩا قدراتƩھ الحسƩحركیة إذ تعبƩر ھƩذه  تشمل  

القƩƩدرات عƩƩن العالقƩƩة بƩƩین الوظƩƩائف اإلدراكیƩƩة والحركیƩƩة والتفاعƩƩل والتكامƩƩل والتنسƩƩیق بƩƩین 
ان والتعƩرف علƩى حركات الیدین والرجلین والعینین والتعرف على األشكال واألحجƩام واأللƩو

أجزاء الجسم وقدراتƩھ وسƩرعة االسƩتجابة للمثیƩرات الخارجیƩة والعدیƩد مƩن األنشƩطة الحركیƩة 
الجانبیة واألتجاھیة والتوازن والتوافق الحركƩي ، كلھƩا تسƩاعد فƩي تكƩوین حركƩات الجسƩم فƩي 

الحاسƩب لذا فقƩد تبنƩى الباحƩث اسƩتخدام برنƩامج للعالقƩات المكانیƩة بأسƩتخدام . صورتھا المثلى 
ألطفƩال الریƩاض اآللي بھدف معرفة تƩأثیر البرنƩامج فƩي تطƩویر قƩدرات اإلدراك الحسƩحركي 

سƩƩنوات ، وافتƩƩرض وجƩƩود فƩƩروق معنویƩƩة ذات داللƩƩة إحصƩƩائیة بƩƩین المجموعƩƩة ) ٥(بعمƩƩر 
التجریبة التي خضعت للمتغیر المسƩتقل والمجموعƩة الضƩابطة التƩي لƩم تخضƩع للمتغیƩر ، وقƩد 

  . االستنتاجات وأوصى ببعض التوصیات  توصل الباحث لعدد من
  

The Summary : 
 The process of the child education consists all the parts and 
sides such as his growth and the abilities of his activities sense . Since 
these abilities represented the relations between the functions of active 
and sensitive realizing and its active and coordination between the 
movement of hands & legs and eyes and to Know the shapes and sizes 
and colors also to Know the parts of the body and its abilities and its 
speed for response on the outside changes and severed of moving 
activities and sided and directed activities , also the moving balance , 
All these activities help to forming the movements of the in its good 
manner .  
 So, the researcher used a suggested program concerning the 
location relations and that by using the automatic computer to aim at 
Knowing the impact of this program in developing the abilities of the 
realizing of active and sense to the children of Kindergartens in age of 
(5) years . The researcher supposed that there was a moral differences 
with a statistics important between the experimental group which is 
submitted to the independent variable and the criterion (controlling) 
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group which is not submitted to the free variable . The researcher 
concluded many findings out and many recommcndations .  

  
 

  : المقدمة واھمیة البحث 
اھƩƩƩتم العدیƩƩƩد مƩƩƩن العلمƩƩƩاء والبƩƩƩاحثین بدراسƩƩƩة قƩƩƩدرات اإلدراك الحسƩƩƩحركي للطفƩƩƩل     

وعالقتھƩƩا بعملیƩƩة تعلƩƩم المھƩƩارات الحركیƩƩة والمعرفیƩƩة لألطفƩƩال ألن امƩƩتالك الطفƩƩل مھƩƩارات 
وانƩب األخƩرى أدراكیة حركیة بمستوى جید یعني نمو الجھاز العصبي الƩذي یƩنعكس علƩى الج

  . ویكون بمثابة مؤشر لھا 
أن التربیة المتكاملة للطفل یجب أن تشمل جمیع جوانب نموه ومنھا قدراتھ اإلدراكیة   

والحركیƩƩة وعالقتھƩƩƩا بسƩƩƩلوكھ الحركƩƩي المتمثƩƩƩل بقدرتƩƩƩھ علƩƩƩى التنسƩƩیق بƩƩƩین حركƩƩƩات الیƩƩƩدین 
قƩƩƩات المكانیƩƩƩة والƩƩƩرجلین والعینƩƩƩین والتعƩƩƩرف علƩƩƩى األشƩƩƩكال واألحجƩƩƩام واألتجاھƩƩƩات والعال

واأللƩƩوان والتعƩƩرف علƩƩى أجƩƩزاء جسƩƩمھ لتكƩƩون وسƩƩیلتھ لألتصƩƩال بنفسƩƩھ وبیئتƩƩھ ولفھƩƩم مظƩƩاھر 
الحیƩƩاè المختلفƩƩة وإقامƩƩة الƩƩدعائم األساسƩƩیة لمعارفƩƩھ بشƩƩكل عƩƩام عƩƩن طریƩƩق اسƩƩتخدام خبراتƩƩھ 

  . الحسحركیة 
لقƩƩد حظƩƩي موضƩƩوع القƩƩدرات الحركیƩƩة للطفƩƩل بأھتمƩƩام كبیƩƩر مƩƩن البƩƩاحثین لمعرفƩƩة   

یتھƩƩا فƩƩي حیƩƩاè الطفƩƩل وتأثیرھƩƩا علƩƩى سƩƩلوكھ الحركƩƩي وشخصƩƩیتھ فضƩƩالً عƩƩن الكشƩƩف عƩƩن أھم
العوامƩƩل والظƩƩروف التƩƩي تƩƩدفع بعملیƩƩة النمƩƩو وتعوقھƩƩا ، وتمكƩƩن العلمƩƩاء مƩƩن التوصƩƩل إلƩƩى 
مجموعƩƩة نظریƩƩات فƩƩي ھƩƩذا المجƩƩال كنظریƩƩة كیفƩƩارت لƩƩإلدراك الحركƩƩي التƩƩي وضƩƩعت نمƩƩاذج 

ومƩƩن أھمھƩƩا ك توصƩƩلوا إلƩƩى قیƩƩاس ھƩƩذه القƩƩدرات لمكونƩƩات قƩƩدرات اإلدراك الحسƩƩحركي وكƩƩذل
  ) . ١٩٨٤(ومقیاس ھایود ) كات بارییت(مقیاس 

وتأتي أھمیة البحث من أستخدام برنامج تعلیمƩي عƩن طریƩق الحاسƩوب یحتƩوي علƩى   
مجموعƩƩة مƩƩن المعلومƩƩات تھƩƩدف إلƩƩى توظیƩƩف العالقƩƩات المكانیƩƩة فƩƩي تنمیƩƩة قƩƩدرات الطفƩƩل 

النظریƩƩة وتمكنƩƩھ مƩƩن أسƩƩتخدام قدراتƩƩھ الحركیƩƩة بالشƩƩكل الحسƩƩحركي وتكƩƩون أساسƩƩاً لمعارفƩƩھ 
األمثل ، وتساعده على المضي فƩي تعلƩم األنشƩطة المختلفƩة إذ یحتƩوي البرنƩامج علƩى نشƩاطین 
تعلیمیƩƩین وآخƩƩر تقƩƩویمي لكƩƩل عالقƩƩة مƩƩن العالقƩƩات یƩƩتم تعلمھƩƩا ، ویصƩƩاحب البرنƩƩامج رسƩƩالة 

مƩع العالقƩات واألشƩكال والصƩور صوتیة وموسیقى ، یشƩرح مƩن خاللھƩا كیفیƩة تعامƩل الطفƩل 
  . المختلفة 

  
  : مشكلة البحث 

مرحلƩة ریƩاض األطفƩال وضƩرورè بنƩاء البƩرامج التعلیمیƩة المتطƩورè  بالنظر ألھمیƩة  
على أساس ینمƩي القƩدرات الحسƩحركیة لƩدى أطفƩال ھƩذه المرحلƩة وبمƩا یحقƩق تطƩویر معارفƩھ 

امج التعلیمیة في ریاض األطفال ارتƩأى النظریة وقدراتھ العامة ولقلة استخدام الحاسوب والبر
الباحث تصمیم برنامج تعلیمي بالحاسوب للعالقات المكانیة یتالئم مع المرحلة العمریة وینمƩي 

فیƩƩھ األسƩƩس التربویƩƩة قƩƩدر اإلمكƩƩان ،  وسƩƩلوكھم الحركƩƩي ، وقƩƩد روعیƩƩتقƩƩدراتھم الحسƩƩحركیة 
  . األنشطة المختلفة واستخدام أسالیب التعزیز التي تحفز الطفل وتساعده في تعلم 

  
  : ھدف البحث 
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معرفƩƩƩة تƩƩƩأثیر البرنƩƩƩامج المقتƩƩƩرح للعالقƩƩƩات المكانیƩƩƩة فƩƩƩي تنمیƩƩƩة قƩƩƩدرات اإلدراك   
  . سنوات ) ٥(الحسحركي ألطفال الریاض بعمر 

  
  : فروض البحث 

ولصƩالح  وجود فروق معنویة بین نتائج األختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة -١
  . األختبار البعدي 

وجود فروق معنویة بین االختبار البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة ولصƩالح  -٢
 . التجریبیة 

 . ال توجد فروق معنویة بین نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  -٣
  

  : مجاالت البحث 
/ فƩي روضƩة أطفƩال الفƩارس ) بنƩین بنƩات(أطفال الصف التمھیدي  :المجال البشري  -١

  .  بعقوبة
 .  ٢٠٠٥/ ١٦/٤ولغایة  ١/٢/٢٠٠٥الفترè من  :المجال الزماني  -٢
 . ساحة روضة الفارس  :المجال المكاني  -٣

  
  :تحدید المصطلحات 

إدراك الطفƩƩل لألشƩƩیاء والعناصƩƩر المتواجƩƩدè فƩƩي بیئتƩƩھ وإدراك  :العالقƩƩات المكانیƩƩة  -١
، األتجƩاه ، أعلƩى  الشكل ، الحجم ، التضاد ، التناظر ، األمƩام ، الخلƩف(العالقة بینھا 

  ) . ، أسفل ، داخل ، حول
إدراك المكƩƩƩان والجھƩƩƩد وإدراك حركƩƩƩة أجƩƩƩزاء الجسƩƩƩم أو "  :اإلدراك الحسƩƩƩحركي  -٢

ھƩƩƩو " ، او ) ١(" الجسƩƩƩم ككƩƩƩل أثنƩƩƩاء العمƩƩƩل العضƩƩƩلي دون اسƩƩƩتخدام الرؤیƩƩƩة والسƩƩƩمع 
والتƩƩƩوازن والتوافƩƩƩق والتصƩƩƩور مجموعƩƩƩة األنشƩƩƩطة الحركیƩƩƩة الجانبیƩƩƩة واألتجاھیƩƩƩة 

 " . والتصمیم الزمني  الجسمي
٣- è٢( المھارات الفیزیقیة وتشمل مھار( : 
  . التآزر البصري الحركي للیدین   -  أ

 . التمییز البصري   - ب
أنعكاس شيء ما ینشأ في الوعي نتیجة لتأثیر العƩالم الموضƩوعي : " اإلدراك الحسي  -٤

  .   )٣(" على الحواس 
  
  
  
  

  : الدراسات النظریة 
                                                 

المƩؤتمر . اإلدراك الحسي الحركƩي والتفكیƩر االبتكƩاري وعالقتھمƩا بمسƩتوى األداء فƩي كƩرè السƩلة . دالل علي حسین  - ١
 .  ٨٥، ص ١٩٩٥الدولي للریاضة والمرأè ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة السكندریة ، 

 .٨٩، ص ٢٠٠٢، عمان ،  ١الفكر للطباعة والنشر ، طالحاسوب في تعلیم األطفال ، دار . ماجدè محمود صالح  - ٢
 .  ١٦، ص ١٩٨١، دار الطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ،  ٣ط. الموسوعة الفلسفیة : روزئتال ویودین  - ٣
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  : الحاسوب في تعلیم األطفال  -١
یعد الحاسوب من اكثر أجھزè التكنولوجیا الحدیثة جاذبیة في عالم الطفولة لمƩا تتمیƩز 
بƩƩھ مƩƩن وسƩƩائط متعƩƩددè تتمثƩƩل فƩƩي الصƩƩورè والصƩƩوت وسƩƩھولة التعامƩƩل بمƩƩا یجعلƩƩھ أداè مھمƩƩة 
لتوفیر درجة كبیرè مƩن الدافعیƩة للƩتعلم الجیƩد ، فالطفƩل یتفاعƩل مƩع الكومبیƩوتر الƩذي یƩراه فƩي 

والروضة والمؤسسات وھو مƩن األجھƩزè المحببƩة لدیƩھ ففیƩھ مƩن الممیƩزات مƩا  بیئتھ في البیت
  . یشد انتباھھ ویجعلھ مقبالً علیھ بشكل كبیر 

أن استخدام الحاسب اآللي فƩي التعلƩیم سƩیؤدي إلƩى الفƩروق الفردیƩة بƩین األطفƩال مƩن 
اماتƩƩھ ومسƩƩتوى إذ یƩƩتم الƩƩتعلم وفƩƩق تقƩƩدم الطالƩƩب حسƩƩب قدرتƩƩھ وإھتم. خƩƩالل مبƩƩدأ تفریƩƩد الƩƩتعلم 

تحصیلھ دون أن یؤثر ذلك على سƩرعة تعلƩم بقیƩة زمالئƩھ فضƩالً عƩن أن اسƩتخدام الحاسƩب قƩد 
یزیƩƩد مƩƩن طاقƩƩات التفكیƩƩر عƩƩن طریƩƩق تعلƩƩم أسƩƩالیب متنوعƩƩة مƩƩن التفكیƩƩر وبخاصƩƩة األسƩƩتدالل 
بمكبنونیھ األستقراء واألستنباط والذي یؤدي إلى سھولة حل المشكالت وتƩوفیر الوقƩت الƩالزم 

   . )١(" من أھم األھداف التعلیمیة ھو تعلم كیف نتعلم " اء أنشطة أكثر ابتكاریة فقد اصبح ألد
  
  : دور الحاسب اآللي في ریاض األطفال  -٢

یتیح الحاسب اآللي نمو عقلیاً ملموساً من خƩالل قƩوè الدافعیƩة نحƩو الƩتعلم عƩن طریƩق 
وعƩن طریƩق التكƩرارات  األكتشاف بتحریƩك األصƩابع علƩى لوحƩة المفƩاتیح الخاصƩة بالحاسƩب

الستعمال اللوحة المنظم ومعرفة أسباب استخدام كل مفتاح سوف یتیح لƩھ سƩھولة التعامƩل مƩع 
الجھاز ویساعده على تشغیل حواسھ بصورè فعالة لتنمیƩة مدراكƩھ وعقلƩھ ، فتنمƩو قدرتƩھ علƩى 
التمیƩƩز البصƩƩري والتƩƩآزر اللفظƩƩي والبصƩƩري والتƩƩآزر البصƩƩري الحركƩƩي ، وحیƩƩث ان طفƩƩل 
الروضة یتعلم في مرحلة التعلیم باالستبصار حتى سن سبع سنوات إذ ینتقل إلى مرحلƩة الƩتعلم 

فƩƩأن الحاسƩƩب بمƩƩا لƩƩھ مƩƩن " اللفظƩƩي ، حینمƩƩا یكƩƩون قƩƩادراً علƩƩى تعلƩƩم مبƩƩادئ القƩƩراءè والكتابƩƩة 
إمكانیات في الصور والصوتیات تتیح ظھور استجابات الطفل في شƩكل مفھƩوم لدیƩھ لتعƩد مƩن 

مة والجیدè في دعم استجاباتھ الذاتیة وتمھده لمرحلة التفكیر اللفظي المجƩرد بشƩكل األمور المھ
  . )٢(" سھل وسریع 

أن توفیر الظروف المالئمة للتعلم الذاتي للطفل كالحاسب یعد من األمور المھمƩة فƩي 
نمƩƩو طفƩƩل مƩƩا قبƩƩل المدرسƩƩة علƩƩى مختلƩƩف مسƩƩتویاتھم العقلیƩƩة وأنƩƩواعھم الجنسƩƩیة لعƩƩدم معنویƩƩة 

  . وق في التعلم والقدرات الحركیة بین البنین والبنات في ھذه المرحلة العمریة الفر
  

 èالبرامج األساسیة لمرحلة الطفولة المبكر :  
ھناك العدید من البرامج التي یطلق علیھا مبرمجو الشركات التجاریة ما یسمى تنمیة     

بعƩƩض األنƩƩواع  * عƩƩن شƩƩركة ھƩƩوم انتراكتƩƩف) ٢٠٠٢ماجƩƩدè محمƩƩود (المھƩƩارات وقƩƩد أشƩƩارت 
   -:الفعالة من البرامج في مرحلة ما قبل المدرسة وكما یلي 

لعبƩƩة ملونƩƩة تقƩƩوم أساسƩƩاً علƩƩى خلƩƩط األشƩƩكال واختیƩƩار الشƩƩكل  :برنƩƩامج المخلوقƩƩات  -١
المناسƩƩب مƩƩن بینھƩƩا وتعتمƩƩد ھƩƩذه اللعبƩƩة علƩƩى ظھƩƩور صƩƩورè أحƩƩد الحیوانƩƩات مقسƩƩمة 

                                                 
 .  ٤٨مصدر سبق ذكره ، ص. ماجدè محمود صالح  - ١
  .  ٦١مصدر سبق ذكره ، ص. ماجدè محمود صالح  - ٢
مƩƩن ضƩƩمن سلسƩƩلة البƩƩرامج التربویƩƩة والثقافیƩƩة  (HOMEINTRACT.VE)كة ھƩƩوم انتراكتƩƩف بƩƩرامج مƩƩن انتƩƩاج شƩƩر  *

  . لألطفال ، بیروت ، لبنان 
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مƩƩة الشاشƩƩة ، یلیھƩƩا الجƩƩذع فƩƩي بطریقƩƩة أفقیƩƩة إلƩƩى ثƩƩالث أجƩƩزاء الƩƩرأس ویبƩƩدو فƩƩي ق
المنتصف ثم األقدام في األسƩفل وھƩذه الحیوانƩات لیسƩت مرتبƩة فƩي وضƩعھا الطبیعƩي 
المƩƩألوف مشƩƩاھدتھ علیھƩƩا ، وأن محƩƩور اللعبƩƩة یعتمƩƩد علƩƩى تكƩƩوین حیƩƩوان فƩƩي ھیئƩƩة 
الصحیحة بواسطة مفاتیح التحكم في لوحة المفاتیح ویƩتم تعلƩم ھƩذه اللعبƩة عƩن طریƩق 

  . خطأ المحاولة وال
یحتƩوي علƩى العدیƩد مƩن المھƩارات المتطلبƩة لمرحلƩة مƩا قبƩل  :برنامج بذور المعرفة  -٢

المدرسة إذ یحتوي في األفتتاحیة على مجموعة من الصور التي یسƩتطیع الطفƩل نقƩر 
 . أي منھا بالفأرè لیتعلم مھارè العدد أو مھارè خاصة ریاضیة أو لغویة أو اجتماعیة 

ینمƩƩي مھƩƩارات الطفƩƩل وھƩƩو برنƩƩامج  * :الریاضƩƩیة للطفƩƩل برنƩƩامج تنمیƩƩة المھƩƩارات  -٣
دقƩائق وھƩي فتƩرè انتبƩاه ) ٧(الریاضیة المرتبطة بالعالقات المكانیƩة التبولوجیƩة مدتƩھ 

الطفل في ھذه المرحلة ویحتوي على نشاطین تعلیمیین وآخر تقویمي لكل عالقƩة مƩن 
فƩي البرنƩامج إال عنƩد  العالقات المراد تعلمھا وال ینتقل الطفƩل مƩن عالقƩة إلƩى أخƩرى

ویعتمƩد البرنƩامج فƩƩي تشƩغیلھ علƩى الفƩأرè إذ ال یتطلƩب سƩƩوى . إتقانƩھ العالقƩة السƩابقة 
ضغط الطفل مرè واحدè علیھƩا ألختیƩار النشƩاط التعلیمƩي أو أجتیƩاز النشƩاط التقƩویمي 

حول ، داخƩل (المرتبط بالعالقة المراد تعلمھا ویتضمن البرنامج العالقات التبولوجیة 
 ) . خارج ، أمام ، خلف ، أعلى ، اسفل، 

  
  : نمو مھارات الطفل بأستخدام الحاسب 

تلعƩب البرامجیƩƩات دوراً مھمƩاً فƩƩي تنمیƩƩة شخصƩیة الطفƩƩل فƩƩي الجوانƩب اآلتƩƩي ذكرھƩƩا   
   -:وھي 
یعƩƩد الحاسƩƩب مƩƩن الوسƩƩائل الفعالƩƩة فƩƩي أكتسƩƩاب الطفƩƩل  :تنمیƩة المھƩƩارات االجتماعیƩƩة  -١

توزیع العمل بین األطفال وتقویة العالقƩات اإلیجابیƩة للمھارات االجتماعیة من خالل 
  .بینھم 

ینمي الحاسب جانباً مھماً من المھƩارات الفیزیقیƩة المتمثلƩة  :تنمیة المھارات الفیزیقیة  -٢
  -:باآلتي 

إذ تلعƩƩب المھƩƩارات الیدویƩƩة الحركیƩƩة لألعضƩƩاء  :التƩƩآزر البصƩƩري الحركƩƩي للیƩƩدین  ·
عƩƩن طریƩƩق تقویƩƩة العضƩƩالت الدقیقƩƩة فƩƩي یƩƩده  الدقیقƩƩة للطفƩƩل دوراً ھامƩƩاً فƩƩي نمƩƩوه

وھذا التآزر بین حركƩة العینƩین والیƩدین یقƩود وأصابعھ من خالل ما تقع علیھ أعینھم 
وتنمƩƩƩي . ھƩƩƩؤالء األطفƩƩƩال إلƩƩƩى تعلƩƩƩم مھƩƩƩارات القƩƩƩراءè والكتابƩƩƩة المسƩƩƩتقبلیة الحقƩƩƩاً 

التƩي برامجیات الحاسب مھارè التآزر البصري الحركي كالبرامج الخاصƩة بƩالتكوین 
تجعƩل الطفƩƩل اكثƩƩر تحكمƩƩاً فƩƩي حركتƩƩھ وخصوصƩاً حركƩƩة الیƩƩدین مƩƩن خƩƩالل اسƩƩتخدام 
أجھƩƩزè الƩƩتحكم الخارجیƩƩة مثƩƩل الفƩƩأرè وعصƩƩا الƩƩتحكم ومفƩƩاتیح األسƩƩھم علƩƩى لوحƩƩة 

  . المفاتیح 
یقصد بھ تمیز بھا األشكال واأللوان باسƩتخدام المھƩارات الفیزیقیƩة  :التمایز البصري  ·

فیƩƩƩة ، إذ یمكƩƩƩن لألطفƩƩƩال أن یعثƩƩƩروا فƩƩƩي البƩƩƩرامج علƩƩƩى والقƩƩƩدرات العضƩƩƩلیة والمعر
عناصر معینة مخیفة في العرض ، ویصاحب ذلك أصƩوات وموسƩیقى تظھƩر للطفƩل 

                                                 
 . جامعة األسكندریة  –كلیة ریاض األطفال  –مدرس المناھج وطرق التدریس . ماجدè محمود صالح . إعداد د  *
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عند نجاحھ في أیجاد الشكل الناقص أو العثƩور علƩى الشƩكل المطلƩوب وذلƩك كوسƩیلة 
 èلتعزیز وتدعیم ھذه المھار . 

سب اآللي في تنمیة مفاھیم الطفل حƩول یساعد الحا :تنمیة القدرè على إدراك األشیاء  -٣
األشƩƩیاء والعناصƩƩر المتواجƩƩدè فƩƩي بیئتƩƩھ وإدراك العالقƩƩات بینھƩƩا مƩƩن حیƩƩث الشƩƩكل 
والحجم واللƩون والتضƩاد والتنƩاظر والتƩذكر والتصƩنیف والترتیƩب والتفكیƩر المنطقƩي 

  . الریاضي وبما یعمق مفاھیمھ ویدعمھا لفترè زمنیة طویلة 
ینمي الحاسب قدرè األطفال على االبتكار من خالل تحكمھƩم :  تنمیة الفكر األبتكاري -٤

بتشغیلھ واألستجابة الذاتیة للمثیرات إذ تقدم برامج الرسومات قƩدرات ابتكاریƩة فائقƩة 
فكل برامج الحاسبات المتعلقة بتنمیة المفƩاھیم فƩي مرحلƩة الطفولƩة تسƩاعد .. لألطفال 

ر خمسة انواع من العملیƩات العقلیƩة ، كما میز جیلفو (Janice,1992)على األبتكار 
ھƩƩي المعرفƩƩة ، التƩƩذكر والتفكیƩƩر التقƩƩاربي والتفكیƩƩر التباعƩƩدي ، التقƩƩویم ، وتƩƩدار ھƩƩذه 

 . العملیات من خالل محتوى األشكال والرموز والمعاني والسلوك 
أن للدافعیƩƩƩة الداخلیƩƩƩة دوراً حاسƩƩƩماً فƩƩƩي عملیƩƩƩة اإلبƩƩƩداع وال یعنƩƩƩي ھƩƩƩذا أن الƩƩƩدوافع 

س لھا وجود في تلك العملیة ، وبقدر ما یمƩنح الطفƩل إمكانیƩة العفویƩة واألسƩتقاللیة الخارجیة لی
  . یمكن أن یكون مبدعاً فیما بعد 

یسƩƩتطیع الحاسƩƩب بطریƩƩق غیƩƩر مباشƩƩر مƩƩن تنمیƩƩة الجانƩƩب العƩƩاطفي والوجƩƩداني عنƩƩد 
مما یولƩد الطفل من خالل تفاعلھ مع البرنامج او األطفال المحیطین بھ وتبادل اآلراء واألفكار 

مشاعر الحب تجاه الحاسب وتجاه أصƩدقائھ المحیطƩین بƩھ ، ویمكƩن لبƩرامج الحاسƩب ان تنمƩي 
بیƩنھم والحصƩول . القدرè اللغویة لألطفال من خƩالل عملیƩة الحƩوار بƩین األطفƩال والتسƩاؤالت 

على إجابات لھا وھذا بدوره یؤدي إلى نمƩو القƩدرات الحركیƩة المباشƩرè مƩن قبƩل المعلمƩة عنƩد 
  . اء المھارات الحركیة األساسیة في درس التربیة الریاضیة أد
  

  : اإلدراك الحسحركي والمھارات الریاضیة 
یƩƩرتبط اإلدراك الحركƩƩي مƩƩع العدیƩƩد مƩƩن المھƩƩارات الریاضƩƩیة إذ إن إدراك الظƩƩواھر     

" إلƩى ) ١٩٩٨عبƩد العزیƩز ، (واألحجام واألشكال في البیئة تتطور بعملیة التدریب وقد أشƩار 
ƩƩƩارات            وجƩƩƩور أداء المھƩƩƩرعة تطƩƩƩحركي وسƩƩƩدرات اإلدراك الحسƩƩƩین قƩƩƩة بƩƩƩة ایجابیƩƩƩود عالق

وتƩƩرتبط األنشƩƩطة الریاضƩƩیة وفقƩƩاً لنƩƩوع القƩƩدرات الحسƩƩحركیة ارتباطƩƩاً موجبƩƩاً . ) ١(" الحركیƩƩة 
  . ینعكس على قدرè الطفل في أداء الحركات الریاضیة المختلفة 

بیƩرè فƩي األداء الحركƩي كمƩا تلعƩب حاسƩة البصƩر دوراً وتلعب قƩدرات أدراك المكƩان أھمیƩة ك  
إن عملیƩƩة اإلحسƩƩاس تƩƩؤدي إلƩƩى . " رئیسƩƩاً فƩƩي حƩƩل الكثیƩƩر مƩƩن متطلبƩƩات الواجبƩƩات الحركیƩƩة 

  .  )٢(" أكتشاف المثیرات وتحدیدھا وتقدیرھا وتزوید الفرد بالمعلومات 
" اس ویحتوي جسم اإلنسان علƩى انظمƩة متخصصƩة لجمƩع المعلومƩات تسƩمى بƩالحو    

كما توجد حاستان إضافیتان تكشƩفان حركƩة الجسƩم ) البصر ، السمع ، التذوق ، اللمس ، الشم(

                                                 
ي تنمیƩة القƩدرات الحركیƩة عنƩد األطفƩال مجلƩة ابحƩاث النشƩاط الحركƩي وأھمیتƩھ فƩ. عبد العزیƩز عبƩد الكƩریم مصƩطفى  - ١

  .  ٣١، ص ١٩٨٨،  ٨، عدد  ١٤الیرموك ، سلسلة البحوث االجتماعیة واإلنسانیة ، مجلد 
، دار ماكجل وھیƩل للنشƩر ، القƩاھرè ، ) سلسلة ملخصات شوم ، نظریات رسائل(مقدمة في علم النفس . ارنوف ویتج  - ٢

 .  ٧٨، ص ١٩٨٧مصر ، 
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حاسƩƩة الحركƩƩة والحاسƩƩة الدھلیزیƩƩة والتƩƩي تسƩƩمى أحیانƩƩاً بحاسƩƩة التوجƩƩھ أو حاسƩƩة (نفسƩƩھ وھمƩƩا 
  . )١() التوازن

مناسƩبة وتمكننا الحواس من التقاط المعلومƩات والتوافƩق مƩع االسƩتجابات المختلفƩة وال    
فعنƩƩدما یقƩƩع منƩƩھ علƩƩى احƩƩد األعضƩƩاء الحیƩƩة او مجموعƩƩة مƩƩن " فƩƩي المحƩƩیط الƩƩذي نعƩƩیش فیƩƩھ 

األعضاء الحیة ینتقل أثر ھذا المنبھ عن طریق أعصاب خاصة إلƩى مراكƩز عصƩبیة فƩي المƩخ 
  .  )٢(" لكي تترجم ھذه المنبھات إلى حاالت شعوریة بسیطة تعرف باإلحساس 

  
v  اإلحساس الحركي :  

مجموعƩƩƩة مƩƩƩن الخالیƩƩƩا المسƩƩƩتقبلیة فƩƩƩي جمیƩƩƩع " إلحساسƩƩƩات الحركیƩƩƩة علƩƩƩى تعتمƩƩƩد ا
عضالت الجسم واألوتار المتصلة بھا وھي ضروریة لألداء الحركي في األنشطة والمھƩارات 
الریاضƩƩیة مƩƩن أجƩƩل أداء ریاضƩƩي أمثƩƩل والƩƩتحكم الƩƩدقیق فƩƩي الجسƩƩم وأوضƩƩاعھ المختلفƩƩة وإذا 

  . )٣(" عن الحركة تعطلت ھذه اإلحساسات أضطرب اإلنسان وعجز 
  

v  إدراك الحركة :  
من العملیات المعقدè في الجسم نظراً الستشارè العدید من األعضاء الحسƩیة المختلفƩة 

تنسƩیق نشƩاط أجھƩزè الحƩس المختلفƩة وحجومھƩا ووزنھƩا وشƩكل " فƩي أن واحƩد وتƩتم بواسƩطة 
Ʃات الƩمل حركƩي تشƩات التƩة للتمرینƩات مھمƩدم معلومƩوازن تقƩالت èول سطحھا فأجھزƩدوران ح

محƩƩاور الجسƩƩم الثالثƩƩة ، كمƩƩا تكمƩƩل حاسƩƩة البصƩƩر أدراك الحركƩƩة أسƩƩتناداً إلƩƩى وضƩƩع الجسƩƩم 
  .  )٤(" وحركتھ 

أن حركƩƩة األشƩƩیاء مƩƩن مكƩƩان إلƩƩى آخƩƩر تجعلƩƩك " إلƩƩى ) ١٩٩٦ویشƩƩیر عبƩƩد العزیƩƩز (
تدرك الحركة كذلك إذا تحرك وضعھا أو وضع أي شيء في المكان تغیرت العالقة بینھ وبƩین 

األشیاء األخرى الموجودè حولھ وھذا ما یساعد علƩى إدراك الحركƩة ، ویسƩتطیع الطفƩل  جمیع
المسƩƩتقیمة كتمریƩƩرè الكƩƩرè علƩƩى األرض ثƩƩم أدراك الحركƩƩة : إدراك الحركƩƩة بالترتیƩƩب التƩƩالي 

اإلدراك الحركي العمودي مثل ضرب الكرè على األرض ثم لقفھا ثم اإلدراك الحركƩي المائƩل 
  . ) ٥(" والدائري 

    ) ٦ (: الحسحركي من خالل تتابع عدè عملیات وعلى النحو األتي وتحدث عملیة اإلدراك       
  ) . السمعیة والبصریة الحسیة(التعرف على المعلومات الحسیة من خالل قنواتھا  -١
تمییز وانتقاء المعلومات وإرسالھا إلى خالیا المƩخ لخزنھƩا مƩع الخبƩرات السƩابقة والحالیƩة  -٢

 . كرè الطویلة والقصیرè األمد من خالل الذا
 . انتقاء ما ھو مالئم للواجب الحركي ثم اإلیعاز إلى الجھاز العضلي للقیام باألداء  -٣
  

                                                 
، دار ماكجل وھیل للنشر ، القاھرè ، مصƩر ،  ٣، ط) ترجمة السید طواب وآخرون(مدخل علم النفس . ندال دافیدون ل - ١

 .  ٢٥١، ص ١٩٨٣
 .١٦٨، ص١٩٩٣دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد العراق ، . علم النفس الریاضي : نزار مجید الطالب كامل طھ  - ٢
، الریƩƩاض  ٢التطƩƩور الحركƩƩي للطفƩƩل ، دار روائƩƩع الفكƩƩر للنشƩƩر والتوزیƩƩع ، ط .عبƩƩد العزیƩƩز عبƩƩد الكƩƩریم مصƩƩطفى  - ٣

 .  ١٤٣، ص ١٩٩٦السعودیة ، 
 .  ١٦٤، ص ١٩٩٣نزار مجید الطالب ، كامل طھ ، مصدر سبق ذكره ،  - ٤
 .  ١٦٤، ص ١٩٩٦عبد العزیز عبد الكریم مصطفى ، مصدر سبق ذكره ،  - ٥
 .  ٢٠٩، ص ١٩٨٢التربیة الحركیة ، دار الفكر العربي ، القاھرè ، مصر ، :  أمین أنور الخولي ، أسامة كامل - ٦
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  :  )١(مكونات القدرات الحركیة االدراكیة 
یعنƩƩي مقƩƩدرè الطفƩƩل علƩƩى التحƩƩرك بإیقƩƩاع جیƩƩد مƩƩع السƩƩیطرè علƩƩى : التوافƩƩق العƩƩام  -١

علƩƩى  ساسƩƩیة ویتضƩƩمن مقƩƩدرè الطفƩƩلعضƩƩالت جسƩƩمھ مƩƩن خƩƩالل أدائƩƩھ الحركƩƩات األ
  . استخدام أجزاء جسمھ سواء كانت منفصلة أو مجتمعة 

مقƩƩدرè الطفƩƩل علƩƩى تمییƩƩز أجƩƩزاء جسƩƩمھ أو الƩƩوعي بجسƩƩمھ : مفھƩƩوم الƩƩذات الجسƩƩمیة  -٢
 . وھي من القدرات المھمة في عملیة التعلم الحركي 

ن حجƩم ووزن تصبح كƩرè العƩین للطفƩل فƩي سƩن الثانیƩة قریبƩة مƩ: اإلدراك البصري  -٣
الطریقƩة التƩي یعƩي بھƩا الƩدماغ األشƩیاء كرè عƩین الكبƩار ، واإلدراك البصƩري یعنƩي 

التي ترى بالعین فƩالعین ھƩي الجƩزء المرئƩي مƩن الƩدماغ ، ویتمثƩل اإلدراك البصƩري 
  -:بالمظاھر آألتیة 

  . أدراك بثبات الحجم والشكل واللون  -
 . أدراك العمق  -
 . أدراك الكل والجزء  -
ویقصد بƩھ التوجیƩھ الفراغƩي وقƩدرè الطفƩل علƩى أن یعطƩي أبعƩاداً : التجاھي الوعي ا -٤

   -:ذاتیة وتحدید موقع األشیاء وھو على نوعان 
  . یتضمن مفھوم اجزاء الیمین والیسار : األول  -
 . جانب  –یتضمن أمام خلف : الثاني  -
األرضƩیة ، یعني الحفاظ او السیطرè على مركز ثقل الجسم مقابل الجاذبیƩة : االتزان  -٥

وتلعب القنوات الھاللیة داخل األذن دوراً مھماً في حفƩظ التƩوازن أضƩافة إلƩى الرؤیƩة 
  . والنھایات الحسیة في القدم إلمداده بالمعلومات الخارجیة عن األرضیة المحیطة بھ 

بعملیƩƩة التمیƩƩز وتحدیƩƩد مكƩƩان األشƩƩیاء عƩƩن طریƩƩق یبƩƩدأ األطفƩƩال : اإلدراك السƩƩمعي  -٦
أن األنتقƩƩال یحƩƩدث مƩƩن السƩƩمع إلƩƩى البصƩƩر ولƩƩیس العكƩƩس ، سƩƩمعھم قبƩƩل بصƩƩرھم و

ویستعین المخ بھذا في إدراك األتجاه الذي یأتي منھ مصدر الصƩوت حتƩى یسƩتطیعوا 
وال یمكƩƩن إغفƩƩال ارتبƩƩاط العوامƩƩل مƩƩع . أتخƩƩاذ القƩƩرار الƩƩذي یتناسƩƩب نوعیƩƩة الصƩƩوت 

 . بعضھا لتعین الطفل في اتخاذ المواقف الصحیحة 
  

  : ھة الدراسات المشاب
   )٢( :دراسة احمد عبد الرحمن المسالمة : أوالً 

اثƩƩر المƩƩنھج التƩƩدریبي المقتƩƩرح فƩƩي تطƩƩویر اإلدراك الحسƩƩحركي وعالقتƩƩھ بالمسƩƩتوى   
  . المھاري في كرè الید 

  
  

  : أھداف الدراسة 
  . وضع مجموعة اختبارات لإلدراك الحسحركي  -١

                                                 
علƩم الحركƩة التطƩور والƩتعلم الحركƩي حقƩائق ومفƩاھیم ، جامعƩة دیƩالى ، كلیƩة التربیƩة اإلساسƩیة ، . نبیل محمود شƩاكر  - ١

 .  ١٦٠، ص ٢٠٠٥العراق ، دیالى ، 
تƩƩدریبي المقتƩƩرح فƩƩي تطƩƩویر االدراك الحسƩƩحركي وعالقتھƩƩا بالمسƩƩتوى اثƩƩر المƩƩنھج ال. احمƩƩد عبƩƩد الƩƩرحمن المسƩƩالمة  - ٢

 . المھاري بكرè الید ، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة 
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 . وضع منھج تدریبي لرفع مستوى اإلدراك الحسحركي  -٢
عرف على العالقة بین اإلدراك الحركي والمستوى المھاري بكرè الید وقƩد اسƩتنتج الت -٣

 . الباحث بعض االستنتاجات منھا 
  . للمجموعة التجریبیة وجود فروق معنویة بین نتائج االختبار القبلي والبعدي  -١
٢-  èتأثیر المنھج التدریبي بشكل إیجابي في تقلیل زمن تعلم المھار . 
 . مجموعة من األختبارات لقیاس مستوى اإلدراك الحسحركي  التوصل إلى تحدید -٣

  
  : )١( دراسة محمد مھدي صالح العبیدي: ثانیاً 

لحƩƩراس ) المكƩƩاني(أثƩƩر المƩƩنھج التدریسƩƩي المقتƩƩرح فƩƩي تطƩƩویر اإلدراك الحسƩƩحركي   
  . المرمى بكرè الید 

  
  : أھداف الدراسة 

اإلدراك الحسƩƩحركي وضƩƩع مƩƩنھج تدریسƩƩي مقتƩƩرح والتعƩƩرف علƩƩى آثƩƩره فƩƩي تطƩƩویر  -١
  . لحراس المرمى بكرè الید ) المكاني(

 . لحراس المرمى بكرè الید) المكاني(تحدید مجموعة اختبارات لإلدراك الحسحركي  -٢
  : وقد استنتج الباحث 

  . فاعلیة المنھج المقترح في تطویر كفاءè حراس مرمى كرè الید  -١
 . سحركي تطویر قدرات اإلدراك الحأن للمنھاج المقترح أثر في  -٢

  
  : منھج البحث وإجراءاتھ 

محاولƩƩة " المƩƩنھج التجریبƩƩي لمالئمتƩƩھ طبیعƩƩة المشƩƩكلة وأھƩƩدافھا فھƩƩو : مƩƩنھج البحƩƩث  -
للتحكم في جمیƩع المتغیƩرات والعوامƩل األساسƩیة بأسƩتثناء متغیƩر واحƩد ، حیƩث یقƩوم 

  .  )٢(" الباحث بتطویعھ او تغیره بھدف تحدید وقیاس تأثیره العلمي 
سƩنوات ) ٥(بعد تحدید مجتمƩع البحƩث المتمثƩل بأطفƩال الریƩاض بعمƩر :  عینة البحث -

فƩي مدینƩƩة بعقوبƩة ، ثƩƩم اختیƩار روضƩƩة الفƩارس بالطریقƩƩة العمدیƩة لتƩƩوافر مسƩƩتلزمات 
مƩƩن البحƩث فیھƩƩا تلƩƩي ذلƩك اختیƩƩار عینƩƩة البحƩث مƩƩن الصƩƩف التمھیƩدي أ ، ب وتألفƩƩت  

 : القرعة وكما یلي سنوات وزعوا إلى مجموعتین بطریقة ) ٥(بعمر ) طفل ٦٠(
ال تتعرض إلƩى أي مثیƩرات جدیƩدè وتبقƩى تحƩت ظƩروف الƩدرس : مجموعة ضابطة  -١

  . طفل  ٣٠التقلیدي وعددھم 
 ٣٠وعƩƩددھم ) البرنƩƩامج المقتƩƩرح(تعرضƩƩت للمتغیƩƩر المسƩƩتقل : مجموعƩƩة تجریبیƩƩة  -٢

 .طفل
  

  : إجراءات األعداد للتجربة 
  . لمصادر العلمیة إعداد البرنامج المقترح اعتمادا على البرامج وا -١

                                                 
المكƩاني لحƩراس المرمƩى . أثر المنھج التدریبي المقترح في تطویر اإلدراك الحسحركي . محمد مھدي صالح العبیدي  - ١

 . ة ماجستیر ، جامعة دیالى ، كلیة التربیة الریاضیة رسال. بكرè الید 
،  ٢٠٠٤دلیƩل الباحƩث لكتابƩة االبحƩاث فƩي التربیƩة الریاضƩیة ، بغƩداد ، : نوري ابراھیم الشوك ، رافƩع صƩالح الكبƩیس  - ٢

 .  ٥٨ص
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ثƩم عƩƩرض البرنƩƩامج علƩى مجموعƩƩة مƩƩن الخبƩراء فƩƩي مجƩƩال الƩتعلم الحركƩƩي وخبƩƩراء  -٢
 . برمجة الحاسوب 

وضƩƩع الخطƩƩط التدریسƩƩیة لمƩƩدè ثمانیƩƩة اسƩƩابیع وتوضƩƩیح كافƩƩة االجƩƩراءات لمعلمƩƩات  -٣
  . التربیة الریاضیة في الروضة 

  
  : األجھزè واألدوات 

  ) . ٦(حاسبات عدد  -١
 . مكعبات ملونة  -٢
 . جرس صغیر  -٣
 . مجموعة صور  -٤
 . ساعة توقیت  -٥

  
  : وسائل جمع المعلومات 

 – ٥(لقیاس قدرات االدراك الحركي ألطفƩال  ١٩٨٦استخدم الباحث اختبار ھایود ،  -١
فƩي ) ٢٠٠١(سنوات والمكیƩف علƩى البیئƩة العراقیƩة مƩن قبƩل الباحƩث ولیƩد كمƩال ) ٧

الختبار وقƩد اسƩتبعد الباحƩث اختبƩار وقد قام بحساب األسس العلمیة لبنود ا. ) ١(دراسة 
قƩƩدرات التوافƩƩق العƩƩام واالتƩƩزان بسƩƩبب عمƩƩر العینƩƩة وصƩƩعوبة االختبƩƩارات لتصƩƩبح 

  -: االختبارات المعتمدè على النحو التالي 
  ) . ثبات حجم االشیاء ، المكان والزمان(اختبار االدراك البصري  -
 ) . االدراك الكلي والجزئي(االدراك البصري  -
 ) . التمییز بین اجزاء الجسم األیمن واالیسر(حسحركي االدراك ال -
  ) . تحدید مكان الصوت(االدراك السمعي  -
  . المالحظة والتجریب   -٢
 . المصادر العلمیة  -٣
 . الوسائل االحصائیة  -٤

  
  : االختبار القبلي 

السƩƩاعة  ١٣/٢/٢٠٠٥-١٢قƩƩام الباحƩƩث بƩƩأجراء االختبƩƩار القبلƩƩي للمجمƩƩوعتین یƩƩومي   
  . وبأشراف الباحث التاسعة صباحاً 

  
  
  
  

  : تنفیذ البرنامج 

                                                 
یƩƩذ المرحلƩƩة حركƩƩي لتالم –اثƩƩر اسƩƩتخدام األلعƩƩاب الصƩƩغیرè فƩƩي تطƩƩویر قƩƩدرات اإلدراك الحƩƩس . ولیƩƩد كمƩƩال محمƩƩود  - ١

 .  ٢٠٠١كلیة التربیة األساسیة ، . سنوات ، رسالة ماجستیر ، جامعة دیالى ) ٧ – ٦(االبتدائیة بعمر 
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 ١٦وبواقƩƩƩƩع  ١٦/٤/٢٠٠٥ولغایƩƩƩƩة  ١٥/٢/٢٠٠٥فƩƩƩƩي أسƩƩƩƩتأنف العمƩƩƩƩل بالبرنƩƩƩƩامج   
مƩƩن وقƩƩت المحاضƩƩرè لتطبیƩƩق البرنƩƩامج علƩƩى المجموعƩƩة دقƩƩائق  ١٠محاضƩƩرè یƩƩتم اسƩƩتخدام 

امƩƩƩام الحاسƩƩوب بأنتبƩƩƩاه ثƩƩم نسƩƩƩتكمل  التجریبیƩƩة وھƩƩي الفتƩƩƩرè التƩƩي یمكƩƩƩن للطفƩƩل أن یقتضƩƩیھا
 èرƩƩرر المحاضƩƩة وتكƩƩة التقلیدیƩƩطة األعتیادیƩƩباألنش èرƩƩرات ٣(المحاضƩƩق ) مƩƩتطبی èرƩƩالل فتƩƩخ

التجربة وقƩدر وعƩي إتقƩان الطفƩل للعمƩل علƩى أجƩزاء الحاسƩب وتثبیƩت معارفƩھ ومداركƩھ قبƩل 
األنتقال للمحاضرè التالیة وقد اعتمد تشغیل البرنامج إذ ال یتطلب التشغیل سوى ضƩغط الطفƩل 

ا لبدء البرنامج ، أو اجتیاز النشاط التقویمي المƩرتبط بالعالقƩة المكانیƩة المƩراد مرè واحدè علیھ
أشƩƩكال وأنƩƩواع العالقƩƩات المكانیƩƩة المسƩƩتخدمة فƩƩي البرنƩƩامج ) ١(تعلمھƩƩا ، ویوضƩƩح الملحƩƩق 

  . المقترح 
  

  : األختبار البعدي 
والضƩƩابطة  ١٥/٤/٢٠٠٥اجƩƩرى االختبƩƩار البعƩƩدي للمجمƩƩوعتین التجریبیƩƩة فƩƩي یƩƩوم   

  . الساعة التاسعة صباحاً في ساحة الروضة  ١٦/٤/٢٠٠٥
  

  :  )١( المعالجات األحصائیة
  الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعیاري  -
 للعینات المترابطة ) ت(اختبار  -
 للعینات المستقلة ) ت(اختبار  -

  
  : عرض النتائج ومناقشتھا 

  ا عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ومناقشتھ
  )١(الجدول 

  نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وداللتھا االحصائیة لقدرات االدراك الحسحركي
االختبار   المتغیرات 

القبلي 
  س

االختبار 
  البعدي س

قیمة ت   ف ٢مج ح  س ف 
  المحتسبة

قیمة ت 
  الجدولیة 

الداللة 
  االحصائیة 

ثبات (االدراك البصري 
ان ، حجم االشكال ، المك

  ) الزمان

٠.٩٩  ١٤.٩٥  ٠.١٣  ٢.٣٣  ٢.٢٠    
  
  

  
٢.٠٤  

  عشوائي

االدراك البصري 
  االدراك الكلي والجزئي

 عشوائي  ٠.٤٤  ٢١.٩١  ٠.٠٧  ٢.٢١  ٢.١٤
االدراك الحسحركي 

التعرف على اجزاء (
  )جسم االنسان

 عشوائي  ٠.٧٤  ١٥.٩٣  ٠.١٠  ٥.١١  ٥.٠١

االدراك الحسحركي 
التمیز بین اجزاء الجسم (

  )یسر واالیمناال

 عشوائي  ٠.٢٧  ٢٩.٨٥  ٠.٠٥  ١.٤٥  ١.٥

تحدید (االدراك السمعي 
  )مكان الصوت

 عشوائي  ٠.٣٦  ٢٤.١٢  ٠.٠٦  ١.١٧  ١.١١

                                                 
، مؤسسƩة  ١الطرق الالعلمیة ، ط/ التحلیل االحصائي في البحوث التربویة والنفسیة واالجتماعیة : عبد الجبار توفیق  - ١

 .  ١٧٠ -١٦٠، ص ١٩٨٣الكویت للتقدم العلمي ، الكویت ، 
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أن قیمة ت المحتسبة اصغر مƩن قیمƩة ت الجدولیƩة عنƩد مسƩتوى ) ١(یوضح الجدول   
یؤكƩƩد أن  ولجمیƩƩع بنƩƩود االختبƩƩار وھƩƩذا ٢٩الختبƩƩار ذي نھƩƩایتین وبدرجƩƩة حریƩƩة  ٠.٠٥داللƩƩة 

الفروق بین االختبارین غیر دالة إحصائیاً رغم أن المجموعƩة الضƩابطة قƩد حققƩت تطƩوراً فƩي 
نتائج االختبƩار البعƩدي فƩي قƩدرات االدراك الحسƩحركي ، وتƩأتي نتƩائج االختبƩار منسƩجمة مƩع 
مالحظة الباحث من أن األسلوب التقلیدي ضعیف في تنمیة مھارات وقƩدرات الطفƩل الحركیƩة 

ه المرحلة العمریة إذ یؤخƩذ علƩى نظƩم التربیƩة الراھنƩة إنھƩا جعلƩت االطفƩال اكثƩر سƩلبیة في ھذ
واقل ثقة وأدت إلى زیادè أعتمادھم على الغیر سواء في البیت او المدرسƩة وعلƩى العكƩس مƩن 
ذلƩƩك فƩƩي المجتمعƩƩات الحدیثƩƩة التƩƩي تسƩƩعى مƩƩن خƩƩالل برامجھƩƩا وآلیاتھƩƩا إلƩƩى تقلیƩƩل فتƩƩرè التعلƩƩیم 

أن تƩƩوفیر الظƩƩروف البیئیƩƩة المالئمƩƩة . سƩƩي وتنمیƩƩة قƩƩدرات الطفƩƩل االبتكاریƩƩة واالبداعیƩƩة األسا
للطفƩƩل والحركƩƩة النشƩƩطة تسƩƩاعد فƩƩي التعامƩƩل مƩƩع كمیƩƩات ھائلƩƩة مƩƩن المعلومƩƩات ومعالجتھƩƩا 

  .  )١(وأكتساب الخبرات الضروریة لنمو المھارات االدراكیة الحركیة 
  

  : مجموعة التجریبیة ومناقشتھا عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي لل
  

  )٢(الجدول 
  نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة وداللتھا االحصائیة لقدرات االدراك الحسحركي

االختبار   المتغیرات 
القبلي 

  س

االختبار 
  البعدي س

قیمة ت   ف ٢مج ح  س ف 
  المحتسبة

قیمة ت 
  الجدولیة 

الداللة 
  االحصائیة 

ثبات (لبصري االدراك ا
حجم االشكال ، المكان ، 

  ) الزمان

١٤.٨  ١٦.٤  ٢.٠٣  ٤.٢٣  ٢.٢٠    
  
  

  
٢.٠٤  

  معنوي 

االدراك البصري 
  االدراك الكلي والجزئي

 معنوي  ٨.٢  ٢٥.٧٢  ١.٤١  ٣.٥٥  ٢.١٤
االدراك الحسحركي 

التعرف على اجزاء (
  )جسم االنسان

 معنوي  ١٢.٨  ٦١.٥  ٣.٤١  ٨.٤٢  ٥.٠١

االدراك الحسحركي 
لتمیز بین اجزاء الجسم ا(

  )االیسر واالیمن

 معنوي  ٧.٩٨  ٢٨.٣١  ١.٤٤  ٢.٩٤  ١.٥

تحدید (االدراك السمعي 
  )مكان الصوت

 معنوي  ٨.٧  ٣٠.٤  ١.٦٢  ٢.٧٣  ١.١١

  
وبدرجƩة حریƩة  ٠.٠٥أن قیمƩة ت المحتسƩبة عنƩد مسƩتوى داللƩة ) ٢(یوضح الجƩدول   

بنƩود االختبƩار ممƩا یؤكƩد وجƩود فƩروق ولجمیع  ٢.٠٤أكبر من قیمة ت الجدولیة البالغة ) ٢٩(
وان . معنویƩƩة بƩƩین االختبƩƩار القبلƩƩي والبعƩƩدي للمجموعƩƩة التجریبیƩƩة ولصƩƩالح االختبƩƩار البعƩƩدي 

ھناك تطور ملموس في قدرات االدراك الحسحركي لالطفال الƩذین خضƩعوا للمتغیƩر المسƩتقل 
ومعلومƩات انعكƩس الذي وفر معرفة جدیدè مكنت االطفال من تصنیف مƩا یتلقƩوه مƩن معƩارف 

ابتƩƩداع وسƩƩائل تتƩƩیح للطفƩƩل فرصƩƩة الكتسƩƩاب " اثرھƩƩا فƩƩي تنمیƩƩة مھƩƩاراتھم وقƩƩدراتھم ، وأن 
  . )٢(" الخبرات المتعلقة بالنشاط االدراكي لھ آثره اإلیجابي في نمو قدراتھ االدراكیة 

  
                                                 

 .  ٢٧٧ – ٢٧٥، ص ١٩٨٣مصدر سبق ذكره ، : لندال دافیدوف  - ١
، دار القلƩƩم للنشƩƩر ، الكویƩƩت ،  ١ط. التربیƩƩة الحركیƩƩة المرحلƩƩة الریƩƩاض والمرحلƩƩة االبتدائیƩƩة : فریƩƩد ابƩƩراھیم عثمƩƩان  - ٢

 .   ١٣٨، ص ١٩٨٤
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  : عرض نتائج االختبار البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة ومناقشتھا 
  

  )٣(الجدول 
نتائج االختبار البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة وداللتھا االحصائیة لقدرات االدراك 

  الحسحركي
قیمة ت   المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  المتغیرات 

  المحتسبة
قیمة ت 
  الجدولیة 

الداللة 
  ع +  س  ع +  س  االحصائیة 

ثبات (االدراك البصري 
، حجم االشكال ، المكان 

  ) الزمان

١١.٨  ٠.٦٩  ٢.٣٣  ٠.٥٣  ٤.٢٣    
  
  
  

٢.٠٠  

 معنوي 

االدراك البصري 
  االدراك الكلي والجزئي

 معنوي  ٧.٨  ٠.٧٠  ٢.٢١  ٠.٦١  ٣.٥٥
 الحركياالدراك 

التعرف على اجزاء (
  )جسم االنسان

 معنوي  ١٥.٥  ٠.٩١  ٥.١١  ٠.٧٠  ٨.٤٢

التمیز ( الحركياالدراك 
بین اجزاء الجسم االیسر 

  )واالیمن

 معنوي  ١٨.٩  ٠.٣٧  ١.٤٥  ٠.٢١  ٢.٩٤

تحدید (االدراك السمعي 
  )مكان الصوت

 معنوي  ١١.١٩  ٠.٥١  ١.١٧  ٠.٥٥  ٢.٧٣

  
ان قیمة ت المحتسبة اكبر من قیمة ت الجدولیة ولجمیع بنƩود ) ٣(یتضح من الجدول   

كانƩت ) ٥٨(وبدرجƩة حریƩة  ٠.٠٥االختبار ، وعند الكشف عن داللتھا المعنویة عنƩد مسƩتوى 
وھذا یعني ان الفروق ذات داللة معنویة بین المجموعتین في االختبار البعدي ولصƩالح  ٢.٠٠

المجموعƩƩة التجریبیƩƩة التƩƩي خضƩƩعت للبرنƩƩامج المقتƩƩرح والƩƩذي وفƩƩر خبƩƩرات تعلیمیƩƩة غرضƩƩیة 
فƩاالدراك ال " تساعد االطفال فƩي تنمیƩة مفƩاھیمھم وقƩدراتھم وادراكھƩم لالبعƩاد واالتجاھƩات ، 

ان لتفاعƩل الطفƩل .  )١(" بالتجربƩة والممارسƩة السƩابقة والتكƩرار یطƩور االدراك  یأتي فجƩأè بƩل
مع برمجیات الحاسوب آثƩر فƩي إتاحƩة الفرصƩة لالطفƩال ان یتعلمƩوا تعلمƩاً ذاتیƩاً بƩدافع ورغبƩة 
ویتƩƩیح فرصƩƩاً غیƩƩر محƩƩدودè لالكتشƩƩاف والتجریƩƩب والمحاولƩƩة والخطƩƩأ كمƩƩا ان اعتمƩƩاد التعلƩƩیم 

لمیة مقننة تثیر االطفال النھƩا تعطƩي الطفƩل فرصƩة لعمƩل شƩيء مختلƩف باستخدام برمجیات ع
وبھذا یكون الباحث قƩد حقƩق أھƩداف البحƩث مƩن خƩالل نتƩائج البحƩث التƩي . عن أسلوب الطفل 

أكدت أھمیة البرنامج المقترح للعالقات المكانیة في تطور قƩدرات االدراك الحسƩحركي ، كمƩا 
  . أكدت النتائج صحة فرضیات البحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  ٥٦، ص ١٩٨٥ل ، ، الموصل ، مطبعة جامعة الموص ١وجیھ محجوب ، علم الحركة ، ج - ١



  نبیل محمود شاكر . د.أ                   ٢٠٠٩شباط لسنة . مجلة الفتح . العدد الثامن والثالثون 
  رفیعة عیسى موسى . م.م                                                                                           

 

 

  : االستنتاجات 
   -:توصل الباحثان إلى االستنتاجات االتیة   

أن للبرنامج المقترح تأثیراً إیجاباً في تطویر قدرات اإلدراك الحركƩي لألطفƩال ، فقƩد  -١
أظھƩƩƩرت االختبƩƩƩارات تفƩƩƩوق المجموعƩƩƩة التجریبیƩƩƩة علƩƩƩى المجموعƩƩƩة الضƩƩƩابطة فƩƩƩي 

  . المتغیر المستقل االختبار البعدي لجمیع بنود االختبار لتأثرھا ب
أن الستخدام الحاسب دوراً فعاالً ومھماً في مرحلة ما قبل المدرسƩة مƩن حیƩث قدرتƩھ  -٢

 . على تنمیة المفاھیم والقدرات المرتبطة بالمرحلة 
تناسƩƩب البرنƩƩامج مƩƩع االطفƩƩال مƩƩن خƩƩالل تفƩƩاعلھم معƩƩھ مƩƩن خƩƩالل اللعƩƩب فƩƩي ثƩƩالث  -٣

ƩƩم تكƩƩالتمكن ثƩƩة فƩƩة الیدویƩƩدأ بالممارسƩƩتویات تبƩƩى مسƩƩاح المعنƩƩدلوالت وأتضƩƩوین الم
 . والرؤیا للطفل 

حƩƩدوث تطƩƩور فƩƩي قƩƩدرات اإلدراك الحسƩƩحركي للمجموعƩƩة الضƩƩابطة بƩƩین االختبƩƩار  -٤
 . القبلي والبعدي وبفروق عشوائیة 

وفƩƩر اسƩƩتخدام الحاسƩƩب اآللƩƩي مبƩƩدأ تفریƩƩد التعلƩƩیم إذ أنƩƩھ یراعƩƩي الفƩƩروق الفردیƩƩة بƩƩین  -٥
 . متفاوتة األطفال مما جعلھم یتعلمون بطرق ونسب 

  
  : التوصیات 

  -:في ضوء االستنتاجات یوصي الباحثان باالتي   
إدخال البرنامج المقترح ضمن تعلیم األطفال في الریاض لفاعلیتھ في تطویر قƩدرات  -١

  . اإلدراك الحسحركي لدیھم 
توفیر الوسائل المعینة على تحقیق التعلیم الذاتي في بیئة الطفل ضƩرورè حتمیƩة علƩى  -٢

 ) . كالحاسب اآللي(ه الوسائل شیقة وقادرè على جذب أھتمام الطفل أن تكون ھذ
لتنمیƩƩة ) مرحلƩƩة التفكیƩƩر اللفظƩƩي(األھتمƩƩام بƩƩالبرامج التƩƩي تمھƩƩد للمرحلƩƩة االبتدائیƩƩة  -٣

مھارات الطفل إذ أن األرتباط بین الصورè والكلمة بطریقة ذاتیة ثƩم تنمیƩة المھƩارات 
 . للغوي للطفل البدنیة والحركیة التي تتطور مع التطور ا

الحركƩƩي للیƩƩدین وتجعƩƩل  –یمكƩƩن لبرمجیƩƩات الكومبیƩƩوتر أن تنمƩƩي التƩƩآزر البصƩƩري  -٤
 . الطفل أكثر تحكماً في حركتھ 

اسƩƩتخدام برمجیƩƩات الحاسƩƩب اآللƩƩي فƩƩي تنمیƩƩة القƩƩدرات المعرفیƩƩة والفنیƩƩة للمھƩƩارات  -٥
  . المختلفة في المراحل الدراسیة المتقدمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نبیل محمود شاكر . د.أ                   ٢٠٠٩شباط لسنة . مجلة الفتح . العدد الثامن والثالثون 
  رفیعة عیسى موسى . م.م                                                                                           

 

 

  :  المصـــــــــــادر
االدراك الحسƩحركي اثر المنھج التدریبي المقترح فƩي تطƩویر . احمد عبد الرحمن المسالمة  -

وعالقتƩƩھ بالمسƩƩتوى المھƩƩاري بكƩƩرè الیƩƩد ، رسƩƩالة ماجسƩƩتیر ، جامعƩƩة بغƩƩداد ، كلیƩƩة التربیƩƩة 
  . الریاضیة ، العراق ، بغداد 

ئل ، دار ماكجƩل سلسلة ملخصات شوم ، نظریات ومسƩا(مقدمة علم النفس . ارنوف ویتتنج  -
 .  ١٩٨٧وھیل للنشر ، القاھرè ، مصر ، 

التربیة الحركیة ، دار الفكر العربƩي ، القƩاھرè ، مصƩر ، : أسامة كامل . أمین أنور الخولي  -
١٩٨٢  . 

والتفكیƩر االبتكƩاري وعالقتھƩا بمسƩتوى االداء االدراك الحسƩي الحركƩي . دالل علي حسƩین  -
ریاضƩƩي والمƩƩرأè ، كلیƩƩة التربیƩƩة الریاضƩƩیة ، جامعƩƩة فƩƩي كƩƩرè السƩƩلة ، المƩƩؤتمر الƩƩدولي ال

 .  ١٩٩٥االسكندریة ، 
، دار الطباعƩƩة والنشƩƩر ، بیƩƩروت ، لبنƩƩان ،  ٣الموسƩƩوعة الفلسƩƩفیة ، ط. روزنتƩƩال دیƩƩودین  -

١٩٨١  . 
تحلیƩل االحصƩائي فƩي البحƩوث التربویƩة والنفسƩیة واالجتماعیƩة الطƩرق . عبد الجبار توفیق  -

 .  ١٩٨٣ة الكویت للتقدم العلمي ، الكویت ، ، مؤسس ١الالمعلمیة ، ط
النشاط الحركي وأھمیتھ في تنمیة القدرات الحركیƩة عنƩد . عبد العزیز عبد الكریم مصطفى  -

، عƩدد  ١٤االطفال ، مجلة ابحاث الیرموك ، سلسلة البحوث االجتماعیة واالنسانیة ، مجلƩد 
١٩٩٨،  ٨  . 

حركƩƩي للطفƩƩل ، دار روائƩƩع الفكƩƩر للنشƩƩر التطƩƩور ال. عبƩƩد العزیƩƩز عبƩƩد الكƩƩریم مصƩƩطفى  -
 .  ١٩٩٦، الریاض ، السعودیة ،  ٢والتوزیع ، ط

، دار  ١التربیƩة الحركیƩة لمرحلƩة الریƩاض والمرحلƩة االبتدائیƩة ، ط. فریدè إبƩراھیم عثمƩان  -
 .  ١٩٨٤القلم للنشر ، الكویت ، 

، دار ماكجƩƩل  ٣، ط) ترجمƩة السƩƩید طƩƩواب وآخƩƩرون (مƩƩدخل علƩƩم الƩƩنفس . لنƩدال دافیƩƩدوف  -
 .  ١٩٨٣وھیل للنشر ، القاھرè ، مصر ، 

،  ١الحاسƩƩوب فƩƩي تعلƩƩیم االطفƩƩال ، دار الفكƩƩر للطباعƩƩة والنشƩƩر ، ط. ماجƩƩدè محمƩƩود صƩƩالح  -
 .  ٢٠٠٢عمان ، 

اثƩƩر المƩنھج التƩƩدریبي المقتƩرح فƩƩي تطƩویر االدراك الحركƩƩي . محمƩد مھƩدي صƩƩالح العبیƩدي  -
الة ماجسƩƩتیر ، جامعƩƩة دیƩƩالى ، كلیƩƩة التربیƩƩة لحƩƩراس المرمƩƩى بكƩƩرè الیƩƩد ، رسƩƩ) المكƩƩاني(

 . دیالى . الریاضیة ، العراق 
علم الحركة التطور والتعلم الحركƩي حقƩائق ومفƩاھیم ، جامعƩة دیƩالى ، . نبیل محمود شاكر  -

 .  ٢٠٠٥كلیة التربیة االساسیة ، العراق ، دیالى ، 
مة للطباعة والنشƩر ، بغƩداد علم النفس الریاضي ، دار الحك. نزار مجید الطالب وكامل طھ  -

 .  ١٩٩٦، العراق ، 
دلیƩƩل البحƩƩاث لكتابƩƩة االبحƩƩاث فƩƩي التربیƩƩة . نƩƩوري ابƩƩراھیم الشƩƩوك ، رافƩƩع صƩƩالح الكبیسƩƩي  -

 .  ٢٠٠٤الریاضیة ، بغداد ، 
 .  ١٩٨٥، الموصل ، مطبعة جامعة الموصل ،  ١علم الحركة ، ج. وجیھ محجوب  -
ب الصغیرè في تطویر قدرات االدراك الحس حركي اثر استخدام األلعا. ولید كمال محمود  -

رسƩƩالة ماجسƩƩتیر ، جامعƩƩة دیƩƩالى ، كلیƩƩة . سƩƩنوات  ٧-٦لتالمیƩƩذ المرحلƩƩة االبتدائیƩƩة بعمƩƩر 
 .  ٢٠٠١التربیة االساسیة ، العراق ، دیالى ، 
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  )١(ملحق 
  

  : البرنامج التعلیمي 
وقƩƩد اسƩƩتخدم الباحثƩƩان تƩƩم تصƩƩمیم البرنƩƩامج وفقƩƩاً لألھƩƩداف السƩƩلوكیة لھƩƩذه المرحلƩƩة ،   

قƩƩدم ، سƩƩلة ، یƩƩد ، تƩƩنس ، رسƩƩوم متحركƩƩة ، : مجموعƩƩة كƩƩرات (االدوات المألوفƩƩة للطفƩƩل مثƩƩل 
أثناء التعلم حیث یتم سƩماع   Digitizeجرس ، اصوات مرافقة تسمى تولید الصوت الحاسب 

امج ، وقƩد تƩم توظیƩف ھƩذه األدوات فƩي البرنƩ) النبرات الصوتیة للمعلم ، صور جسم اإلنسان 
المقترح لغرض زیادè خبرات الطفل المعرفیة وتنمیة قدراتھ اآلدراكیƩة الحركیƩة وعلƩى النحƩو 

   -:التالي 
وتشƩمل نشƩƩاطین ) الحركƩي للیƩدین –التƩآزر البصƩƩري (تنمیƩة قƩدرات اإلدراك البصƩري : أوالً 

  : تعلیمیین ونشاط تقویمي لكل قدرè وكما یأتي 
  . تمییز ألوان الكرات  -
 . ألقرب منھ یحدد الكرè ا -
 . یحدد الكرè األبعد منھ  -
 . تمییز حجم الكرات  -
 . یدرك المستوى األسفل  -
 . یدرك المستوى األعلى  -
ویشƩمل نشƩاطین تعلیمیƩین ونشƩاط تقƩویمي ) اإلدراك الكلي والجزئي(اإلدراك البصري : ثانیاً 

  : لكل قدرè وكما یأتي 
-  èیذكر أسم الصور .  
-  èیصف أجزاء الصور . 
 . اء الصورè یسمي أجز -
ویشƩƩمل نشƩƩاطین ) معرفƩƩة أجƩƩزاء جسƩƩم اإلنسƩƩان األیمƩƩن واألیسƩƩر(اإلدراك الحسƩƩحركي : ثالثƩƩاً 

  : تعلیمیین ونشاط تقویمي لكل قدرè وكما یأتي 
  . یمیز الجزء األیمن من جسمھ  -
 . یمیز الجزء األیسر من جسمھ  -

ن تعلیمیƩƩین ونشƩƩاط ویشƩƩمل نشƩƩاطی) معرفƩƩة أجƩƩزاء حجƩƩم اإلنسƩƩان(اإلدراك الحركƩƩي : رابعƩƩاً 
  : تقویمي لكل قدرè وكما یأتي 

  . یسمي أجزاء جسمھ  -
 . یتلمس أجزاء جسمھ  -

ویشمل نشاطین تعلیمیین ونشƩاط تقƩویمي لكƩل قƩدرè ) تحدید المكان(اإلدراك السمعي : خامساً 
  : وكما یأتي 

  . تحدید مكان الصوت  -
ƩƩة لكƩƩالتجرب èرƩƩالل فتƩƩرات خƩƩالث مƩƩاله ثƩƩرات أعƩƩرار الفقƩƩتم تكƩƩدرات ویƩƩل قƩƩل كƩƩتقن الطفƩƩي ی
على ان یقدم لƩھ نشƩاطیین ... اإلدراك الحسحركي على حدè ثم االنتقال إلى قدرè أخرى وھكذا 

  . تعلیمیین ونشاط تقویم اداء لكل قدرè ) النموذجیین(
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  )٢(ملحق 
النموذج الخطط التدریسیة لدى التربیة الریاضیة للصف التمھیدي لریاض االطفال 

  .العالقات المكانیة  بأستخدام برنامج
  

  الثالث  –الثاني  –االسبوع االول 
  االسبوع الثالث  االسبوع الثاني  االسبوع االول  

الفعالیات   اقسام الدرس
  )حصص٣(

الفعالیات 
  )حصص٣(

الفعالیات 
  )حصص٣(

القسƩƩƩƩم التحضƩƩƩƩیري 
  د ١٠

تسƩƩƩƩƩƩƩƩجیل الغیƩƩƩƩƩƩƩƩاب 
الƩƩƩذھاب إلƩƩƩى قاعƩƩƩة 

  الحاسوب بانتظام

تسƩƩƩƩƩƩƩƩجیل الغیƩƩƩƩƩƩƩƩاب 
عƩƩƩة الƩƩƩذھاب إلƩƩƩى قا

  الحاسوب بأنتظام 

تسƩƩƩƩƩƩƩƩجیل الغیƩƩƩƩƩƩƩƩاب 
الƩƩƩذھاب إلƩƩƩى قاعƩƩƩة 

  الحاسوب بأنتظام
د ١٠القسƩƩم الرئیسƩƩي 

تطبیƩƩƩƩƩƩƩق مفƩƩƩƩƩƩƩردات 
البرنƩƩƩƩامج التعلیمƩƩƩƩي 

  العالقات المكانیة 

العالقƩƩƩƩات المكانیƩƩƩƩة 
تمیƩƩز االلƩƩوان تحدیƩƩد 
االقƩƩƩƩƩƩƩرب واالبعƩƩƩƩƩƩƩد 
تمیƩƩز حجƩƩم الكƩƩرات 
أدراك المسƩƩƩƩƩƩƩƩƩƩƩƩتوى 

  اسفل  –اعلى 

العالقƩƩات المكانیƩƩة  -
  البصري  االدراك

-  èیذكر اسم الصور  
یصƩƩƩƩƩƩƩف اجƩƩƩƩƩƩƩزاء  -

 èالصور  
یسƩƩƩƩƩƩƩمي اجƩƩƩƩƩƩƩزاء  -

èالصور  

العالقƩƩƩƩات المكانیƩƩƩƩة 
  االدراك الحسحركي 

تمیƩƩƩƩƩƩƩƩƩز الجƩƩƩƩƩƩƩƩƩزء  -
  االیمن من جسمھ 

تمیƩƩƩƩƩƩƩƩƩز الجƩƩƩƩƩƩƩƩƩزء  -
  االیسر من جسمھ 

الƩƩذھاب الƩƩى السƩƩاحة   د١٠القسم الختامي 
ممارسƩƩƩƩƩƩƩة العƩƩƩƩƩƩƩاب 
صƩƩƩƩƩƩƩƩغیرè لتنمیƩƩƩƩƩƩƩƩة 
الصƩƩƩƩƩƩƩفات البدنیƩƩƩƩƩƩƩة 

یة والمھارات االساس
  ثم االنصراف 

الƩƩذھاب الƩƩى السƩƩاحة 
وممارسƩƩƩƩƩƩة العƩƩƩƩƩƩاب 
حƩƩƩƩƩƩƩƩƩƩرè والعƩƩƩƩƩƩƩƩƩƩاب 
صƩƩƩƩƩƩƩƩغیرè لتنمیƩƩƩƩƩƩƩƩة 
الصƩƩƩƩƩƩƩفات البدنیƩƩƩƩƩƩƩة 
والمھارات االساسیة 

  ثم االنصراف 

الƩƩذھاب الƩƩى السƩƩاحة 
وممارسƩƩƩƩƩƩة العƩƩƩƩƩƩاب 
حƩƩƩƩƩƩƩƩƩƩرè والعƩƩƩƩƩƩƩƩƩƩاب 
صƩƩƩƩƩƩƩƩغیرè لتنمیƩƩƩƩƩƩƩƩة 
الصƩƩƩƩƩƩƩفات البدنیƩƩƩƩƩƩƩة 
والمھارات االساسیة 

  ثم االنصراف
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  رنامج التعلیمي دلیل الب
   -:وتشمل ) الحركي للیدین –التآزر البصري (تنمیة قدرات االدراك البصري : اوالً 
وفƩƩي ھƩƩذه الفقƩƩرè ثƩƩالث نشƩƩاطات یقƩƩوم بھƩƩا الطالƩƩب نشƩƩاطین تعلیمیƩƩین  :یمیƩƩز اللƩƩون  -١

  : ویمي وكما مبین ادناه ونشاط واحد تق
J  ة :النشاط التعلیمي االولƩوب خالیƩة الحاسƩون شاشƩل  وفیھ تكƩمع الطفƩم یسƩكل ثƩن أي شƩم

بعƩƩدھا مباشƩƩرè تظھƩƩر كƩƩرè حمƩƩراء وتسƩƩتقر فƩƩي شاشƩƩة ) احمƩƩر(صƩƩوت المعلمƩƩة وھƩƩي تقƩƩول 
وبعƩƩدھا مباشƩƩرè تظھƩƩر كƩƩرè خضƩƩراء وتسƩƩتقر فƩƩي ) اخضƩƩر(الحاسƩƩوب ثƩƩم یلیھƩƩا صƩƩوت یقƩƩول 

  . الشاشة وھكذا بالنسبة للون االصفر وبھذا سیتعلم الطفل األلوان 
J  انيƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩي االول  :النشƩƩاط التعلیمƩƩابھ للنشƩƩاني مشƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩون النشƩƩویك

  . بأستثناء التغییر بدل شكل الكرè إلى شكل المثلث 
J  ویميƩƩاط تقƩدھا  :نشƩƩل بعƩƩام الطفƩة امƩƩى الشاشƩعل èاھرƩƩكال ظƩون األشƩƩاط تكƩذا النشƩƩي ھƩوف

علƩى فیقƩوم الطالƩب بالضƩغط ) اضƩغط بالمؤشƩر علƩى اللƩون احمƩر(یسمع الطفل صوت یقƩول 
اللون المطلوب ، في حالة االجابة الصƩحیحة یسƩمع الطالƩب تھنئƩة وتصƩفیق الختیƩاره االجابƩة 

  . وھكذا بقیة األلوان ) أعد المحاولة(الصحیحة اما إذا كانت االجابة خاطئة یسمع الطالب 
  

وفƩي ھƩذه الفقƩرè ثƩالث نشƩاطات یقƩوم بھƩا الطالƩب  ) :األقرب واألبعƩد(یحدد المسافة  -٢
  : یمیین ونشاط واحد تقویمي وكما مبین ادناه نشاطین تعل

J  ل  :النشاط التعلیمي األولƩمع الطفƩم یسƩكل ثƩن أي شƩة مƩوب خالیƩة الحاسƩون شاشƩوفیھ تك
الحƩظ (بعدھا مباشرè تظھر كرè فƩي الموضƩع المحƩدد ) كرè قریبة(صوت المعلمة وھي تقول 

èبع(وتستقر في شاشة الحاسوب ثم یلیھا صوت یقول ) الصور èكرèر ) یدƩتظھ èوبعدھا مباشر
كرè في الموضع المحدد وتستقر في الشاشة مƩع مراعƩاè أن یكƩون الشƩكل المسƩتخدم ھƩو نفسƩھ 

  . في المسافة القریب والبعید 
J  انيƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩي األول  :النشƩƩاط التعلیمƩƩابھ للنشƩƩاني مشƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩون النشƩƩویك

  . راجة ھوائیة باستثناء التغییر بدل شكل الكرè إلى شكل د
J  ویميƩدھا  :نشاط تقƩل بعƩام الطفƩة امƩى الشاشƩعل èاھرƩكال ظƩون االشƩاط تكƩذه النشƩي ھƩوف

فیقƩوم الطفƩل بالضƩغط علƩى الكƩرè ) أضغط بالمؤشر الكرè القریبƩة (یسمع الطفل صوت یقول 
المطلƩƩƩوب ، فƩƩƩي حالƩƩƩة االجابƩƩƩة الصƩƩƩحیحة یسƩƩƩمع الطفƩƩƩل تھنئƩƩƩة وتصƩƩƩفیق ألختیƩƩƩاره االجابƩƩƩة 

  . وھكذا بقیة االشكال ) أعد المحاولة(ما إذا كانت االجابة خاطئة یسمع الطفل الصحیحة أ
  

وفƩي ھƩذه الفقƩرè ثƩالث نشƩاطات یقƩوم بھƩا الطالƩب نشƩاطین تعلیمیƩین  :یمیز االحجام  -٣
  : ونشاط واحد تقویمي وكما مبین ادناه 

J  النشاط التعلیمي االول: Ʃم یسƩكل ثƩن أي شƩة مƩوب خالیƩة الحاسƩون شاشƩل وفیھ تكƩمع الطف
بعدھا مباشرè تظھر الزھریƩة فƩي الموضƩع المحƩدد ) زھریة كبیرè(صوت المعلمة وھي تقول 

)èالحظ الصور ( ولƩوت یقƩوتستقر في شاشة الحاسوب ثم یلیھا ص)èغیرƩة صƩدھا ) زھریƩوبع
  . مباشرè تظھر الزھریة في الموضع المحدد وتستقر في الشاشة 

J  انيƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩون الن :النشƩƩي االول ویكƩƩاط التعلیمƩƩابھ للنشƩƩاني مشƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩش
  . باستثناء التغییر بدل شكل الزھریة إلى شكل فراشة 
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J  ى  :نشاط تقویميƩعل èغیرƩرى صƩواالخ èرƩكبی èدƩرتین واحƩرض كƩتم عƩوفي ھذا النشاط ی
فیقƩوم ) اضƩغط بالمؤشƩر الكƩرè الكبیƩرè(الشاشة امƩام الطفƩل بعƩدھا یسƩمع الطفƩل صƩوت یقƩول 

ل بالضغط على الكرè المطلوب ، في حالة االجابة الصحیحة یسمع الطفل تھنئة وتصƩفیق الطف
  ) . اعد المحاولة(ألختیاره االجابة الصحیحة اما إذا كانت االجابة خاطئة یسمع الطفل 

  
الطالƩب وفƩي ھƩذه الفقƩرè ثƩالث نشƩاطات یقƩوم بھƩا  :یدرك المستوى االعلى واالسفل  -٤

  :حد تقویمي وكما مبین ادناه نشاطین تعلیمیین ونشاط وا
J  ل  :النشاط التعلیمي االولƩلریاضي ظاھر امام الطفل ، ثم یسمع الطف èھناك صور) èرƩالك

وتظھر صƩورè للكƩرè وھƩي بمسƩتوى رأس الریاضƩي اشƩارè الƩى المسƩتوى االعلƩى او ) اعلى 
  . المرتفع 
J  انيƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩل :النشƩƩام الطفƩƩام èاھرƩƩي ظƩƩلریاض èورƩƩاك صƩƩل  ھنƩƩمع الطفƩƩم یسƩƩث ،

وتظھƩƩر صƩƩورè للكƩƩرè وھƩƩي بمسƩƩتوى قƩƩدم الریاضƩƩي اشƩƩارè إلƩƩى المسƩƩتوى ) الكƩƩرè اسƩƩفل(
  . المنخفض او االسفل 

J  ویميƩƩاط تقƩƩداھما  :نشƩƩرتین احƩƩود كƩƩي بوجƩƩالریاض èورƩƩرض صƩƩتم عƩƩاط یƩƩذا النشƩƩي ھƩƩوف
اضƩغط بالمؤشƩر (بمستوى مرتفع واالخرى بمسƩتوى مƩنخفض ثƩم یسƩمع الطفƩل صƩوت یقƩول 

فیقوم الطفل بالضغط على الكرè المطلوب ، وفي حالة االجابة الصƩحیحة یسƩمع ) è العالیةالكر
الطفل تھنئة وتصƩفیق الختیƩاره االجابƩة الصƩحیحة امƩا اذا كانƩت االجابƩة خاطئƩة یسƩمع الطفƩل 

  . وھكذا بالنسبة للكرè المنخفضة ) اعد المحاولة(
  

  : وتشمل ) لكلي والجزئي اإلدراك ا(تنمیة قدرات اإلدراك البصري : ثانیاً 
١-  èورƩƩم الصƩƩذكر أسƩƩي  :یƩƩاطین وفƩƩب نشƩƩا الطالƩƩوم بھƩƩاطات یقƩƩالث نشƩƩث èرƩƩذه الفقƩƩھ

  : تعلیمیین ونشاط واحد تقویمي وكما مبین أدناه 
J  ل  :النشاط التعلیمي األولƩمع الطفƩم یسƩكل ثƩن أي شƩة مƩوب خالیƩة الحاسƩون شاشƩوفیھ تك

بعدھا مباشرè تظھر صورè لمنظƩر طبیعƩي ) صورè منظر طبیعي(صوت المعلمة وھي تقول 
وبعƩƩدھا مباشƩƩرè تظھƩƩر ) صƩƩورè مصƩƩنع(وتسƩƩتقر فƩƩي شاشƩƩة الحاسƩƩوب ثƩƩم یلیھƩƩا صƩƩوت یقƩƩول 

  . صورè لمصنع وتستقر في الشاشة وھكذا بالنسبة لصورè الغیمة 
J  انيƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩي األول  :النشƩƩاط التعلیمƩƩابھ للنشƩƩاني مشƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩون النشƩƩویك

  . ء التغییر في الصور باستثنا
J  ام  :نشاط تقویميƩعلى الشاشة ام èوفي ھذا النشاط تكون صور النشاطین التعلیمیین ظاھر

فیقƩوم الطالƩب ) أضƩغط بالمؤشƩر علƩى صƩورè الغیمƩة(الطفل بعدھا یسمع الطفل صوت یقƩول 
ق بالضغط على الصورè المطلوبة ، فƩي حالƩة االجابƩة الصƩحیحة یسƩمع الطالƩب تھنئƩة وتصƩفی

وھكƩذا ) أعƩد المحاولƩة(الختیاره االجابة الصحیحة اما اذا كانت االجابة خاطئة یسƩمع الطالƩب 
  . بقیة الصور الست 

  
٢-  èورƩزاء الصƩƩمى اجƩف ویسƩب  :یصƩƩا الطالƩوم بھƩƩاطات یقƩالث نشƩƩث èرƩذه الفقƩي ھƩƩوف

  : نشاطین تعلیمیین ونشاط واحد تقویمي وكما مبین ادناه 
J  وف :النشاط التعلیمي األول èورƩر صƩم تظھƩكل ثƩن أي شƩة مƩیھ تكون شاشة الحاسوب خالی

 èوفي داخلھ اكثر من شكل ویسمع الطفل صوت یوضح اجزاء او مكونات الصور èواحد .  
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J  انيƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩي األول  :النشƩƩاط التعلیمƩƩابھ للنشƩƩاني مشƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩون النشƩƩیك
 èباستثناء التغییر في الصور .  

J  ة وف :نشاط تقویميƩعلى الشاش èي ھذا النشاط تكون الصورتین للنشاطین التعلیمیین ظاھر
فیقƩوم ) اضƩغط بالمؤشƩر علƩى صƩورè الشƩجرè(امام الطفƩل بعƩدھا یسƩمع الطفƩل صƩوت یقƩول 

الطالƩƩب بالضƩƩغط علƩƩى الصƩƩورè المطلوبƩƩة فƩƩي حالƩƩة اإلجابƩƩة الصƩƩحیحة یسƩƩمع الطالƩƩب تھنئƩƩة 
اعƩƩƩد (نƩƩƩت االجابƩƩƩة خاطئƩƩƩة یسƩƩƩمع الطالƩƩƩب وتصƩƩƩفیق الختیƩƩƩاره االجابƩƩƩة الصƩƩƩحیحة امƩƩƩا إذا كا

  . وھكذا بقیة اجزاء الصورتین ) المحاولة
  

  : وتشمل ) معرفة اجزاء جسم اإلنسان األیمن واألیسر ( ثالثاً اإلدراك الحسحركي 
وفƩي ھƩذه الفقƩرè ثƩالث نشƩاطات یقƩوم بھƩا  :یمیز الجزء األیمƩن واألیسƩر مƩن جسƩمھ  -١

  : تقویمي وكما مبین ادناه الطالب نشاطین تعلیمیین ونشاط واحد 
J  ي األولƩƩاط التعلیمƩƩى  :النشƩƩل إلƩƩف الرجƩƩط ینصƩƩر خƩƩدھا یظھƩƩم بعƩƩل ثƩƩرج èورƩƩر صƩƩتظھ

قسمین ایمن وایسر مع سماع الطفل لصوت یشیر إلى القسم األیمن ثم صوت یشƩیر إلƩى القسƩم 
  . األیسر 
J  انيƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩاط :النشƩƩابھ للنشƩƩاني مشƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩون النشƩƩي األول  ویكƩƩالتعلیم

 èباستثناء التغییر في الصور .  
J  ة  :نشاط تقویميƩعلى الشاش èوفي ھذا النشاط تكون الصورتین للنشاطین التعلیمیین ظاھر

أضƩƩغط بالمؤشƩƩر علƩƩى الجƩƩزء األیسƩƩر لجسƩƩم (أمƩƩام الطفƩƩل بعƩƩدھا یسƩƩمع الطفƩƩل صƩƩوت یقƩƩول 
اإلجابƩƩة الصƩƩحیحة یسƩƩمع فیقƩƩوم الطالƩƩب بالضƩƩغط علƩƩى الجƩƩزء المطلƩƩوب ، فƩƩي حالƩƩة ) الرجƩƩل

الطالب تھنئة وتصفیق ألختیاره االجابة الصحیحة اما اذا كانت االجابƩة خاطئƩة یسƩمع الطالƩب 
  ) .أعد المحاولة(
  

  : وتشمل ) معرفة اجزاء جسم االنسان(االدراك الحسحركي : رابعاً 
  : یسمى ویلتمس اجزاء جسم االنسان  -١
J  النشاط التعلیمي االول: Ʃون شاشƩل وفیھ تكƩمع الطفƩم یسƩكل ثƩن أي شƩة مƩوب خالیƩة الحاس

بعƩƩدھا مباشƩƩرè تظھƩƩر صƩƩورè رأس االنسƩƩان وتسƩƩتقر فƩƩي ) رأس(صƩƩوت المعلمƩƩة وھƩƩي تقƩƩول 
وبعدھا مباشرè تظھر صƩورè ذراع وتسƩتقر فƩي ) ذراع(شاشة الحاسوب ثم یلیھا صوت یقول 

  . الشاشة وھكذا بالنسبة للساق وبھذا سیتعلم الطفل اجزاء جسم االنسان 
J انيƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩي االول  :النشƩƩاط التعلیمƩƩابھ للنشƩƩاني مشƩƩي الثƩƩاط التعلیمƩƩون النشƩƩویك

  . باستثناء التغییر باجزاء من جسم االنسان جدیدè لم یرھا الطفل في النشاط التعلیمي االول 
J  ام  :نشاط تقویميƩعلى الشاشة ام èوفي ھذا النشاط تكون صور النشاطین التعلیمیین ظاھر

فیقƩوم الطالƩب بالضƩغط ) اضƩغط بالمؤشƩر علƩى صƩورè الیƩد(ل بعدھا یسمع صوت یقƩول الطف
على الصورè المطلوبة ، وفي حالة االجابƩة الصƩحیحة یسƩمع الطالƩب تھنئƩة وتصƩفیق لختیƩاره 

وھكƩƩذا بقیƩƩة الصƩƩور ) اعƩƩد المحاولƩƩة(االجابƩƩة الصƩƩحیحة امƩƩا اذا كانƩƩت خاطئƩƩة یسƩƩمع الطالƩƩب 
         .  للنشاطین التعلیمیین 

  
 
       


