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ممخص البحث :

ىدؼ البحث الى :

 التعرؼ عمى تأثير برنامج بالتربية الحركية في التخفيؼ مف صعوبات التعمـ النمائية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة ،استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث  ،وقد تـ اختيار عينة البحث بصورة عمدية مف أطفاؿ ما

قبؿ المدرسة في معيد الغسؽ لصعوبات التعمـ ممف يعانوف مف صعوبات التعمـ النمائي اذ بمغ عددىـ ( )6أطفاؿ
وبواقع ( )2إناث و( )4ذكور ،وتـ استخداـ (مقياس تشخيص صعوبات التعمـ النمائي و مقياس صعوبات التعمـ

النمائية ألطفاؿ الروضة) كأداة لمبحث وتـ استخداـ (الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبار (ت)) كوسائؿ
إحصائية وتـ التوصؿ الى االستنتاجات اآلتية :

 -1التأثير االيجابي والفعاؿ لبرامج التربية الحركية في عالج صعوبات التعمـ النمائية .
 -2عالج صعوبات التعمـ المغوية واالجتماعية عف طريؽ األنشطة الحركية لبرامج التربية.
وأوصى الباحثاف بالتوصيات اآلتية :

 -1استخداـ برامج التربية الحركية عؿ أطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ النمائية في مرحمة ما قبؿ المدرسة لما فيو مف
تأثير ايجابي مف التخفيؼ المبكر .

 -2التأكيد عمى إعطاء أنشطة حركية و معرفية قائمة عمى حؿ المشكالت تشد انتباه الطفؿ وتجعمو يفكر إليجاد
حؿ مناسب لممشكمة المقدمة اليو .

 -3إجراء دراسات تتبعيو لتالميذ الصؼ األوؿ االبتدائي ولعينات اكبر ومقارنة نتائجيا بالدراسة الحالية .

 -1التعريف بالبحث :
1-1المقدمة وأىمية البحث :

يشيد العصر الذي نعيشو تغيرات كثيرة وسريعة في جميع مجاالت الحياة ونتيجة ليذه التطورات أصبحت برامج

المؤسسات التعميمية بحاجة ماسة الى إعادة النظر في تحديثيا لتواكب التقنيات العممية ولضماف نجاح النظاـ
التعميمي البد اف يتـ االرتكاز عمى البرامج المعطاة بما تحويو مف مواد تعميمية تالئـ طبيعة المرحمة السنية وتضمف

بقاء المادة التعميمية في ذىف المتعمميف .
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وتمثؿ التربية الحركية اتجاىا حديثا في الميداف التربوي بصفة عامة وفي ميداف التربية الرياضية بصفة خاصة ،اذ
يتـ االستعانة بالحركة في عممية التعمـ ،فالحركة ىي موضوع التعمـ والمياقة البدنية والحركية والعقمية والوجدانية ىي

ىدؼ ىذا النوع مف التعمـ ،والتي يتـ عف طريؽ استثارة وتحدي قدرات الطفؿ المعرفية والحركية (اليواري ،1993،

،)103فضال عف كونيا أفضؿ األساليب التعميمية في مرحمة ما قبؿ المدرسة كونيا األسموب األفضؿ لدفع التجربة
الفردية عف طريؽ استخداـ الطفؿ لمحركات المتعددة بيدؼ حؿ المشكمة

.

الحركية (السرىيد وعثماف)12 ،1990،

وتعد صعوبات التعمـ احد مجاالت التربية الخاصة اذ بدء االىتماـ بيا منذ عقود قميمة وناؿ ىذا المجاؿ مف

الباحثيف قدر ىائؿ مف االىتماـ إيماناً منيـ بأف إىماليا ينجـ عنو عواقب وخيمة تضر العممية التعميمية فتعطميا
وتكبميا وتعيقيا عف تحقيؽ أىدافيا المنشودة  ،ذلؾ ألنيا تعد أحد أصناؼ صعوبات التعمـ العامة والتي تشير الى

اضط اربات وظيفية في الجياز العصبي المركزي وصعوبات متعمقة بالعمميات العقمية والمعرفية التي يحتاجيا الطفؿ
في تحصيمو األكاديمي الحقاً (.العتيبي )13 ،2008،

إف الطفؿ ذوي صعوبات التعمـ ألنمائي يتميز بمجموعة مف السموكيات منيا صعوبة استيعاب ما يطمب منو

وعدـ القدرة عمى التركيز عمى مثير معيف ومشكالت تتعمؽ باإلدراؾ والتذكر البصري والتمييز البصري بيف المثيرات
مع تأخر واضح في كثير مف الميارات الحركية العامة وصعوبات في االستمرار في أنشطة المعب واإلدراؾ الحركي
والتناسؽ العاـ لمحركة ،لذا فاف التخفيؼ المبكر لتمؾ الحاالت ليا أىمية كبيرة في اتخاذ اإلجراءات الوقائية بما
يحوؿ دوف تفاقـ اآلثار السمبية في المستقبؿ ،لذا البد مف التسريع في تقديـ أفضؿ األساليب التعميمية ومف تمؾ

األساليب ىي ال تعمـ عف طريؽ الحركة كونيا وسيمة فعالة تركز عمى توسيع دائرة التعمـ وتنمي جوانب النمو
المختمفة فضال عف كونيا تدرب العضالت والحواس وتقوي الموصالت المستقبمة فتثير الجياز العصبي والقشرة

المخية ألداء عقمي أكثر نشاطا ،مف اجؿ كؿ ذلؾ تعد التربية الحركية ضرورة ممحة ليذه الفئة كونيا تسيـ ولو
بجزء صغير في التخفيؼ مف القصور في العمميات المعرفية والعقمية والحركية ألطفاؿ ىذه الفئة لكوف اف المعب

والحركة ىو النشاط المحبب لدى الطفؿ ومف خاللو يمكف تحقيؽ أىداؼ تربوية وتعميمية .

 2-1مشكمة البحث :

تزايد نسبة انتشار صعوبات التعمـ النمائية في اآلونة األخيرة  ،اذ بينت العديد مف الدراسات اف تمؾ الصعوبات

تؤثر بشكؿ مباشر عمى خبرات التعميـ واألنشطة المقدمة ألطفاؿ ىذه الفئة واذ لـ يتـ التشخيص والتخفيؼ المبكر

فاف نسبة تمؾ الصعوبات سوؼ تتفاقـ مؤدية الى فشؿ الطفؿ أكاديمياً في المراحؿ الدراسية الالحقة ،ولقد عكؼ
العديد مف الباحثيف في اآلونة األخيرة عمى تقديـ برامج نفسية تعالج نسبة صعوبات التعمـ النمائية وتـ إغفاؿ

العالج بالحركة والمعب رغـ اف المعب ىو مفتاح التعمـ كونو النشاط المحبب لدى األطفاؿ ويمكف مف خاللو تحقيؽ
أىداؼ تربوية وتعميمية  ،فضال عف ذلؾ فأف ىذا المجاؿ لـ يحضى بالعناية الكافية
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قياساً الى أىميتو األمر الذي يتطمب إجراء المزيد مف الدراسات التي تبرز أىمية استخداـ الحركة كعالج تربوي ،
ويعد التعمـ عف طريؽ الحركة وسيمة فعالة كونيا تسيـ في تنمية الطفؿ تنمية شاممة وتوسع دائرة التعمـ وتحسف
األداء في الجوانب المعرفية والحركية واالجتماعية اذ تـ بنائيا عمى أسس عممية سممية ومف ىنا تولدت فكرة
الدراسة .

3-1ىدف البحث :

 -التعرؼ عمى تأثير برنامج بالتربية الحركية في تخفيؼ صعوبات التعمـ النمائية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة

 4 -1فرض البحث :

 -ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي في تخفيؼ صعوبات التعمـ النمائية ألطفاؿ

ما قبؿ المدرسة .

 5-1مجاالت البحث :

 1 -5-1المجال البشري  :أطفاؿ معيد الغسؽ في محافظة نينوى /العراؽ بعمر ( )6-5سنوات .
 2-5-1المجال الزماني  2013/2/20 :ولغاية . 2013/4/22
 3-5-1المجال المكاني  :الساحة الرياضية والقاعة الدراسية لمعيد الغسؽ في محافظة نينوى /العراؽ.

 6-1تحديد المصطمحات :
 1-6-1التربية الحركية :

عرفيا (محمود " )1999،بأنو مفيوـ جديد يعبر عف الجوانب التقدمية مف برامج التربية الرياضية مف خالؿ
االعتم اد عمى اإلمكانات الفطرية المتاحة مف خالؿ جسـ الطفؿ وىي الحركة األساسية حيث يسيؿ تحديدىا
والتعامؿ معيا ،وىي المدخؿ الطبيعي لنظاـ تربوي مبني عمى أساس حاجة الطفؿ الطبيعية الى الحركة "(محمود
) 1999،236،
 2-6-1صعوبات التعمم النمائية
عرفيا (محمد  )2006 ،ىي صعوبات تتعمؽ بالوظائؼ الدماغية وبالعمميات العقمية والمعرفية التي يحتاجيا
الطفؿ في تحصيمو األكاديمي ويمكف تقسيميا الى نوعيف  :صعوبات تعمـ أولية وتمثؿ االنتباه واإلدراؾ والذاكرة
،وصعوبات تعمـ ثانوية وتمثؿ التفكير ،والكالـ،والفيـ ،وقد توجد صعوبات تعمـ نمائية لدى الطفؿ في ثالثة
مجاالت أساسية ىي  :النمو المغوي  ،والنمو المعرفي  ،ونمو الميارات البصرية الحركية ( .محمد )6، 2006،
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 -2الدراسات النظرية والسابقة :
 1-2الدراسات النظرية :

 1-1-2مفيوم التربية الحركية وأىميتيا :
تعد التربية الحركية ىي أكثر برامج التربية الرياضية تحقيقاً ألىداؼ التربية العامة بمفيوميا الشامؿ ،وتمثؿ
أفضؿ األساليب التعميمية في مرحمة رياض األطفاؿ كونيا األسموب األفضؿ لدفع التجربة عف طريؽ استخداـ
الطفؿ لمحركات المتعددة بيدؼ حؿ المشكالت الحركية التي تتطمب بالضرورة مشاركتو االيجابية  (.السرىيد
وعثماف )12، 1990،
كما اف التربية الحركية تساعد عمى تقديـ تحديات لممشكالت اتي تواجيو فيستجيب ليا بطرؽ متعددة ويقود
الطفؿ مف خالؿ الخبرات المتراكمة المرتكزة عمى الحركة الى التخيؿ واإلدراؾ وذلؾ باشتراؾ الجسـ والعقؿ معاً .
(العزة )16-15 ،1997،
ومف أىم ية التربية الحركية ىو تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية لدى الطفؿ أذ اف العمؿ الحركي يتضمف
عمميات إدراكية ومعرفية وعقمية كالتذكر والتوقع والتصحيح والتحكـ (.الخولي وراتب )50 ،1994،
فضالً عف أىمية التربية الحركية في زيادة ثقة الطفؿ بنفسو ورضائو عف مستوى أداءه بغض النظر عف مستوى
أداء اآلخريف ،حتى ينمو ويكوف نموه متناسباً مع قدراتو وامكاني ( .السرىيد وعثماف )32 ،1990 ،

 2-1-2مفيوم صعوبات التعمم النمائية ومكوناتيا :
يرى العديد مف العمماء اف صعوبات التعمـ النمائية تشتمؿ عمى مظاىر القصور في الميارات األساسية التي تعد
متطمبات مسبقة مثؿ "االنتباه واإلدراؾ والتذكر" وىي وظائؼ عقمية أولية  ،أما التفكير والمغة فيي وظائؼ ثانوية
وتتداخؿ مع بعضيا البعض  ،وتمؾ الميارات يحتاج الييا الطفؿ لكي يتعمـ المواد األكاديمية  ،واف حدوث
اضطراب في اي مف العمميات األولية يؤثر عمى العمميات الثانوية وبالتالي تؤثر سمبياً عمى تحصيمو الطفؿ
األكاديمي في المستقبؿ (ممحـ . )35 ،2006،
ومف مكونات صعوبات التعمـ النمائية األولية ىي :
 -1االنتباه :
يمثؿ االنتباه إحدى العمميات المعرفية األساسية اليامة في النشاط العقمي والمعرفي واف اضطراب االنتباه
االنتقائي تقؼ خمؼ صعوبات التعمـ النمائية  ،فاالنتباه عممية معرفية ال يمكف مالحظتيا بشكؿ مباشر ويستدؿ
عمييا مف خالؿ مالحظة أداء الطفؿ والوصوؿ الى استنتاجات بأنو منتبو أـ ال ،وبذا فأف االنتباه يشير الى
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االستعدادات الحركية التي تسمى أحياناً بالوجيات الحركية التي تيسر استجابة الكائف الحي  (.العريشي وآخراف
. )40-39 ،2013،
 -2اإلدراك  :فيي تعني قدرة الطفؿ عمى تنظيـ المثيرات المختمفة التي تالئـ انتقائيا والتركيز عمييا واالنتباه ليا
وبالتالي فيي عممية تالية لالنتباه ومكممة ليا في سبيؿ التمكف مف معالجة تمؾ المثيرات ذىنياَ في إطار ما يكوف
قد مر بو مف خبرات سابقة والتعرؼ عمييا وتميزىا وىو األمر الذي يمكنو مف إعطائيا معانييا الصحيحة
وداللتيا المعرفية (عواد  ، )15 ،1995،ولقد أكدت نظريات التعمـ عمى أىمية اإلدراؾ في مجاؿ التعمـ سواء
كاف حسياً أو حركياً ،وعمى ىذا األساس فقد يكوف الطفؿ الذي يعاني مف مشكالت في اإلدراؾ الكمي لممثيرات
الموجودة أمامو في موقؼ التعمـ يعاني مف مشكالت في التعمـ ناتجة عف ىذا العجز واالضطراب اإلدراكي  ،كما
اف اليمكف تعمـ وتذكر موضوع ما اذا لـ يتـ إدراكو والتعرؼ عميو

أوالً (.العريشي وآخراف ،2013،

)46
 -3التذكر  :ىي قدرة الطفؿ عمى تنظيـ الخبرات المتعممة وتخزينيا ثـ استدعاىا لالستفادة منيا في موقؼ حياتي
أو موقؼ اختباري وتتمثؿ عممية التذكر ثالثة مراحؿ رئيسية ىي استقباؿ المعمومات والتي تعني استخالص
المعنى مف تمؾ المعمومات ثـ عممية االنتباه ثـ استخالص المعنى مف تمؾ المعمومات التي يتمقاىا الطفؿ ثـ
المرحمة الثانية وىي تخزيف المعمومات وتعتمد بدرجة كبيرة عمى اإلدراؾ حيث يقوـ الطفؿ بتكويف صورة عقمية
معينة لمشيء المدرؾ ترتبط بتمؾ الحاسة التي تـ استقبالو بيا كأف تكوف سمعية أو

بصرية (.العزة

)65 ،2001،
 -4التفكير :يعد التفكير أساساً لحدوث التعمـ ويختمؼ التفكير باختالؼ المرحمة العمرية لمفرد  ،ولكف جذور
عممية التفكير تتضح منذ مرحمة الروضة حيث نالحظ اف الطفؿ قد يكوف قادر أو غير قادر عمى التفكير
الصحيح لممشكالت البسيطة التي تواجيو(.محمد )18 ،2006،
 -5المغة  :تمثؿ المغة بشقييا االستقبالي والتعبيري مف أىـ القنوات المساعدة عمى التواصؿ البشري  ،فيي تتبع
في تطورىا خطوات محددة ،وبالنسبة لألطفاؿ الذيف لديو صعوبات لغوية فأنيـ يعانوف مف حدوث تأخر لغوي
واضطرابات في النطؽ ومحدودية التراكيب المغوية المختمفة مع عدـ القدرة عمى التعبير الشفوي عما يؤيده الطفؿ
أو يحدث أمامو (.محمد )19 ،2006،
 -6صعوبات بصرية حركية  :وىو القصور في أداء الحركات الكبيرة العامة كالجري والقفز والوثب وأداء
التمرينات الرياضية التي تعتمد عمى التناسؽ العضمي فضالَ عف القصور في أداء الحركات الدقيقة كالقص
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المصؽ والتكويف وغيرىا مف األنشطة التي تتطمب استخداـ األطراؼ واألصابع وحركة الجسـ (.محمد ،2006 ،
)20

 3-1-2المؤشرات الدالة عمى صعوبات التعمم النمائية (محمد )21-14 ، 2006 ،
 -1صعوبات االنتباه  :ومتمثمة بشرود الذىف وتشتت االنتباه أثناء االستماع أو مشاىدة وعدـ القدرة عمى
التركيز فيما يقاؿ أو يحدث أماـ الطفؿ ،وعدـ االستجابة لممثيرات البيئة المختمفة ،النشاط المفرط واالندفاعية
،عدـ القدرة عمى االستمرار في أداء واستكماؿ المياـ المختمفة ،صعوبة االستمرار في أنشطة المعب  ،وعدـ القدرة
عمى االنتباه لتسمسؿ المثير.
 -2صعوبات اإلدراك  :ومتمثمة في صعوبة تنظيـ وتفسير المثيرات البصرية ،صعوبة في التميز البصري ،
صعوبة إدراؾ أوجو الشبو واالختالؼ بيف المثيرات المختمفة ،صعوبة التذكر البصري  ،صعوبة إدراؾ العالقات
المكانية لألشياء في الفراغ  ،ال يتمكف مف التميز بيف األشكاؿ اليندسية المختمفة ،عدـ القدرة عمى تفسير وتمييز
المثير السمعي ،يجد الصعوبة في اإلدراؾ الحركي العاـ  ،صعوبة في تآزر بيف العيف واليد ،صعوبة في تحقيؽ
التناسؽ والتآزر البصري الحركي السمعي .
 -3صعوبات الذاكرة  :وتتمثؿ في مشكالت في الذاكرة السمعية والبصرية والذاكرة الممسية والذاكرة الحركية
،صعوبة في استقباؿ المعمومات أو تفسيرىا  ،صعوبة في استرجاع المعمومات ،غير قادر عمى التذكر ما يقاؿ
أمامو  ،صعوبة في تذكر أسماء الصور واألشكاؿ المختمفة  ،يجد صعوبة في تذكر األلعاب المختمفة .
 -4صعوبات التفكير  :وتتمثؿ في صعوبة في التوصؿ الى حؿ مناسب لمشكمة بسيطة  ،ال يمكنو تحديد اليدؼ
المراد الوصوؿ اليو أمامو  ،غير قادر عمى ترتيب أفكاره لموصؿ الى حؿ مناسب لمغز المفروض عميو ،ال يتمكف
مف ترتيب المكعبات معاً بالقدر المعقوؿ مف الميارة لعمؿ الشكؿ المطموب يجد صعوبة في القياـ بتنويع األداء .
 -5صعوبات لغوية  :وتتمثؿ تأخر النمو المغوي  ،قصور السموكيات التي تعبر عف مظاىر المغوية المختمفة
،لديو صعوبة في االستقباؿ السمعي لممثيرات ،ال يفيـ المغة المنطوقة أمامو بشكؿ جيد  ،يعاني مف صعوبة في
اإلدراؾ السمعي فال يميز بيف األصوات المتشابو  ،لديو صعوبة في الربط بيف الصور واألسماء والمزاوجة بينيا ،
ال يتمكف مف تكويف قصة معينة حوؿ ما يمكف اف تعرضو عميو مف الصور.
 -6صعوبات بصرية حركية  :وتتمثؿ لديو صعوبة في ترتيب أدوات المعب  ،ال يستطيع المحافظة عمى توازنو
أثناء العب  ،لديو مشكمة في أداء الحركات الدقيقة كمسؾ القمـ  ،لديو صعوبة في التناسؽ العضمي وأداء
الحركات الكبيرة أو العامة ( .محمد )21 ،2006،
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 2-2الدراسات السابقة :
 1-2-2دراسة (أحمد وآخران )2006،
" استخدام المعب كوسيمة لمعالجة بعض أنواع صعوبات التعمم لدى األطفال بعمر  9سنوات "
ىدؼ البحث الى التعرؼ عمى اثر استخداـ المعب كوسيمة لمعالجة بعض أنواع صعوبات التعمـ لدى األطفاؿ
بعمر ( ) 9سنوات  ،وتـ اختيار العينة بطريقة عمدية ممف يعانوف مف صعوبات التآزر الحسي الحركي وصعوبات
التوازف الحركي العاـ بمحافظة بابؿ /العراؽ ،وقد استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث وتـ
استخداـ (المش ي عمى الموحة واختبار إبقاء البالوف باستمرار) كأدوات البحث ،وتـ استخداـ (الوسط الحسابي
واالنحراؼ المعياري واختبار (ت) ) كوسائؿ لمعالجة البيانات إحصائياً وتوصمت الدراسة الى االستنتاج اآلتي -:
اف استخداـ أسموب المعب ساىـ بشكؿ فعاؿ في معالجة وتخفيؼ بعض صعوبات التعمـ وىي (التآزر الحسي
الحركي  ،والتوازف الحركي العاـ )

 2-2-2دراسة (العتيبي)2008،
" اثر برنامج مقترح لمتربية الحركية عمى القدرات اإلدراكية الحركية لذوي صعوبات التعمم ( )9-6سنوات "
ىدؼ البحث الى بناء برنامج تربية حركية والتعرؼ عمى أثره عمى مستوى القدرات اإلدراكية الحركية لذوي
صعوبات التعمـ (الذكور مف )9-6سنوات ،وتـ اختيار العينة بشكؿ عمدي مف تالميذ ذوي صعوبات التعمـ بمدرسة
الزىرة االبتدائية بمدينة الرس – السعودية والبالغ عددىـ ( )30تمميذاً  ،وتـ استخداـ المنيج التجريبي لمالئمتو
طبيعة البحث ،وتـ استخداـ مقياس بوردو المعدؿ لقياس القدرات اإلدراكية الحركية كأداة لمبحث ،وتـ استخداـ
(الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبار (ت) ) كوسائؿ لمعالجة البيانات إحصائياً وتوصمت الدراسة الى
االستنتاجات اآلتية :
برنامج التربية الحركية المقترح لو تأثير ايجابي داؿ إحصائياً في تنمية القدرات اإلدراكية الحركية قيد البحث .
األنشطة الحركية التي تـ تدريب وتعميـ التالميذ ذوي صعوبات التعمـ عمييا بالبرنامج المقترح ذات جدوى في تنمية
القدرات اإلدراكية الحركية وتقميؿ أعراض الصعوبات الحركية الشائعة ليذه الفئة .

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية :
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 1-3منيج البحث :

تـ استخداـ المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث .

 2-3عينة البحث :

تـ اختيػار عينػة البحػث بصػورة عمديػة

()1

مػف أطفػاؿ معيػد الغسػؽ لصػعوبات الػتعمـ وبعمػر( )6-5سػنوات ممػف

يعانوف مف صعوبات الػتعمـ النمػائي بنػاءاً عمػى التشػخيص العػاـ لممعيػد و لمعػاـ الد ارسػي ( )2013 -2012اذ بمػغ
عددىـ ( )6أطفاؿ وبواقع ( )2إناث و( )4ذكور.

 3-3أداة البحث :
 1-3-3مقياس تشخيص صعوبات التعمم النمائي :
تـ االعتماد عمى مقيػاس (الفػرا )2005،فػي عمميػة تشػخيص أطفػاؿ ذوي صػعوبات الػتعمـ النمائيػة وذلػؾ لوضػوح

المقياس وتناسبو لعمر العينة فضالً عػف حصػولو عمػى معامػؿ ثبػات بمغػت (، )0.88وىػو مقيػاس يتكػوف مػف ثػالث
مجػػاالت رئيسػػية وىػػي (صػػعوبات بصػرية حركيػػة تتضػػمف عمػػى صػػعوبات فػػي أداء ميػػارات حركيػػة كبيػرة وصػػعوبات
الػػتحكـ فػػي الحركػػات الدقيقػػة ،صػػعوبات معرفيػػة وتتضػػمف عمػػى :صػػعوبات االنتبػػاه والتمييػػز –صػػعوبات فػػي الػػذاكرة

والتفكير -صعوبات في تشكيؿ وتكويف المفيوـ –صعوبات التكامؿ الحسي – صعوبات في حؿ المشكمة ،صعوبات
فػػي النمػػو المغػػوي وتتضػػمف عمػػى :صػػعوبات فػػي التعبيػػر المفظػػي – صػػعوبات فػػي فيػػـ المغػػة المنطوقػػة – صػػعوبات
تنظيميػػة )ويتكػػوف المقيػػاس مػػف ( )55فق ػرة  ،اذ تػػـ اإلجابػػة عمػػى فق ػرات المقيػػاس مػػف قبػػؿ معممػػة الروضػػة()2التػػي

أمضت سنة دراسية كاممة مع الطفؿ وبالتعاوف مع ولي أمر الطفؿ وتمت اإلجابة عمى عبارات المقياس عمػى ضػوء
اف تنطبؽ العبارة عمى الطفؿ اـ ال في ضوء أربع مستويات (دائما -غالبا -أحياناً – ناد اًر ) ويعطى الطفػؿ درجػات

وفؽ تسمسؿ مسػتويات اإلجابػة (دائمػا يأخػذ أربػع درجػات – غالبػا يأخػذ ثػالث درجػات –أحيانػاً يأخػذ درجتػاف – نػاد اًر

يأخػػذ درجػػة واحػػدة ) ويكػػوف المجمػػوع النيػػائي لػػدرجات المقيػػاس ()220درجػػة فػػاذا مػػا حصػػؿ الطفػػؿ عمػػى اقػػؿ مػػف

()%60اي ()132درجة يكوف لديو صعوبات تعمـ نمائيػة واذا حصػؿ الطفػؿ عمػى اقػؿ مػف( )%60مػف درجػات كػؿ
مجاؿ يعػد لديػو صػعوبة فػي ىػذا المجػاؿ ،واليػدؼ مػف اسػتخداـ مقيػاس التشػخيص ىػو لمتعػرؼ عمػى األطفػاؿ الػذيف
يعانوف مف صعوبات التعمـ النمائي إضافة الى تقييـ المعيد ليـ فضال عػف كونػو يحػوي عمػى أبعػاد مختمفػة تخػص

الجانب االجتماعي .

( )4لتعاون إدارة المعيد مع الباحثان ولتوفر الممعب والمبنى المناسب لتنفيذ البرنامج ولوجود معممة متخصصة لالحتياجات الخاصة تدبير
الصف وأمضت سنة دراسية كاممة مع األطفال .

( )2الست أسماء إبراىيم محمد خريجة كمية التربية األساسية – قسم االحتياجات الخاصة – جامعة موصل .
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وتـ عرض المقياس عمى مجموعة مف ذوي الخبرة واالختصاص

()1

والػذيف اقػروا بصػالحيتو فػي قيػاس مػا وضػع مػف

اجمو  ،والممحؽ( )1يبيف مقياس لتشخيص صعوبات التعمـ النمائية .

 2-3-3مقياس صعوبات التعمم النمائية ألطفال الروضة :

تػـ االعتمػاد عمػى قيػػاس صػعوبات الػتعمـ النمائيػػة ألطفػاؿ الروضػة عمػى مقيػػاس (محمػد  )2006 ،وذلػؾ لوضػػع

المقياس وتناسبو مع عمر العينة فضالً عف تمتعػو بمعػدالت صػدؽ عاليػة وثبػات عػالي بمػغ ( ، )0.91وىػو مقيػاس

يتك ػػوف م ػػف أجػ ػزاء تتض ػػمف (ص ػػعوبات االنتب ػػاه – ص ػػعوبات اإلدراؾ -ص ػػعوبات ال ػػذاكرة  -ص ػػعوبات التفكي ػػر -

صعوبات لغوية – صعوبات بصرية حركية ) وتكوف المقياس مف ( )80فقرة اذ تـ اإلجابة عمى فقرات المقياس مػف
قبؿ معممة الروضة المشار الييا سػابقاً والتػي أمضػت سػنة د ارسػية كاممػة مػع الطفػؿ وذلػؾ مػف واقػع معرفتيػا بالطفػؿ

ومػا يصػػدر عنػػو مػػف سػػموكيات مختمفػػة ويعطػػى الطفػػؿ درجػػات وفػػؽ تسمسػػؿ مسػػتويات اإلجابػػة (نعػػـ –أحيانػاً -ال) (

نعـ يأخذ درجتاف – وأحياناً يأخذ درجة واحدة – وال يأخذ صفر ) ويكوف مجموع الدرجات النيائي لممقياس ()160

درجػػة  ،فػػاذا تجػػاوزت درجػػة الطفػػؿ عمػػى ( )%50مػػف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس فػػاف الطفػػؿ يػػدخؿ فػػي عػػداد أولئػػؾ
األطفاؿ المعرضيف لخطر صػعوبات الػتعمـ النمائيػة  ،أمػا اذا وصػمت درجاتػو فػي ىػذا المقيػاس الػى حػوالي ()%70
تقريبا فانو يعتبر مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف تمؾ الصعوبات ،فاليدؼ مف ىذا المقياس ىو قيػاس نسػبة الصػعوبة

 ،وتـ عرض المقياس عمى مجموعة مف ذوي الخبرة واالختصاص المشػار الػييـ سػابقا والػذيف اقػروا بصػالحيتو فػي
قياس ما وضع مف اجمو  ،والممحؽ( )2يبيف مقياس نسبة صعوبات التعمـ النمائية

 4-3برنامج التربية الحركية المقترح :

بعد االطالع عمى األدبيات والمراجع العممية الخاصة بأسموب التربية الحركية (عثماف ()1984،السرىيد وعثمػاف

()1990،الخولي وراتب()1994،عبد الكريـ ()1995،المفتػي ( )2000،الكعبػي )2001،تػـ إعػداد برنػامج بالتربيػة
الحركية ييدؼ الى تنمية الجوانب المعرفية (االنتباه – اإلدراؾ – التػذكر – التفكيػر) والجوانػب الحركيػة ،وتػـ عػرض

الوحدات التعميمية عمى الخبراء المشار الييـ سػابقاً والػذي اجػروا بعػض التعػديالت عمػى بعػض األلعػاب بمػا تتناسػب

مػػع ىػػدؼ البحػػث وقػػد ارعػػى الباحثػػاف فػػي األلعػػاب البػرامج التعميمػػي تعزيػػز سػػموؾ الطفػػؿ الػػذي الػػذي يبػػدي اسػػتجابة

ايجابية لتمؾ األلعاب وذلؾ بعبارات المديح والثناء وفضالً عف تكػريميـ بيدايػة رمزيػة فػي نيايػة كػؿ الػدرس  ،فضػالً

عػػف م ارعػاة التػػدرج مػػف السػػيؿ الػػى الصػػعب فػػي تنفيػػذ العػػاب البػرامج  ،وبمغػػت عػػدد الوحػػدات التعميميػػة ( )12وحػػدة
تعميمية ولمدة ( )6أسابيع وبواقػع ( )2وحػدة تعميميػة أسػبوعياً فػي األيػاـ (األحػد – األربعػاء) وبواقػع تعمػـ ( )3العػاب

) )1أ.د عمي الديري
أ.د مازن عبد اليادي

كمية التربية الرياضية – جامعة اليرموك – األردن
كمية التربية الرياضية – جامعة بابل – العراق

أ.د فاطمة ناصر حسين

كمية التربية الرياضية – جامعة بغداد – العراق

أ.د عامر محمد سعودي

كمية التربية الرياضية – جامعة موصل – العراق

أ.د طالل نجم عبد اهلل

كمية التربية الرياضية – جامعة موصل – العراق
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في كؿ وحدة تعميمية وبذا بمغت عػدد العػاب البرنػامج المقتػرح ( )36لعبػة وبمغػت زمػف الوحػدة التعميميػة ( )30دقيقػة
وتـ تنفيذ البػرامج المقتػرح بالتربيػة الحركيػة مػف قبػؿ معممػة الروضػة المشػار الييػا سػابقا  ،والممحػؽ ( )3يبػيف نمػوذج

لوحدة تعميمية لبرنامج التربية الحركية المقترح .

 5-3التجربة االستطالعية لمبرنامج المقترح :

لمعرفة مدى مالئمة العاب البرامج المقترح عمى أطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ النمائية تـ إجراء تجربة اسػتطالعية

عمػػى عينػػة البحػػث الرئيسػػية

التجربة إلى -:

()1

وكػػاف عػػددىـ ( )6أطفػػاؿ وذلػػؾ فػػي يػػوـ األربعػػاء الموافػػؽ ( )2013 /2/20وىػػدفت

 مدى مناسبة العاب البرنامج المقترح لمقدرات البدنية والعقمية ألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ النمائية . -التأكد مف سالمة األدوات المستخدمة في البرنامج .

 -إمكانية تحديد األخطاء وتالفييا في أثناء تنفيذ الوحدة التعميمية .

 6-3تجربة البحث الرئيسية :

 1-6-3تػػـ أخػػذ القيػػاس القبمػػي لمسػػتوى ذوي صػػعوبات الػػتعمـ النمائيػػة فػػي يػػومي األحػػد واالثنػػيف والم ػوافقيف (-3
. )2013/3/4

 2-6-3ت ػ ػػـ تنفي ػ ػػذ وح ػ ػػدات البرن ػ ػػامج ف ػ ػػي ي ػ ػػوـ األح ػ ػػد المواف ػ ػػؽ ( )2013/3/10ولغاي ػ ػػة ي ػ ػػوـ األربع ػ ػػاء المواف ػ ػػؽ

(. )2013/4/17

 3-6-3تػـ أخػذ القيػػاس البعػدي لمسػتوى ذوي صػػعوبات الػتعمـ النمائيػػة فػي يػومي األحػػد واالثنػيف والمػوافقيف (-21

. )2013/4/22

 7-3الوسائل اإلحصائية :

استخدـ الباحثاف الحزمة اإلحصائية ( )spssلمعالجة البيانات وذلؾ باستخداـ :

 -الوسط الحسابي

 االنحراؼ المعياري -اختبار (ت) لعينتيف مرتبطيف (التكريتي والعبيدي . )271،1999

-4عرض ومناقشة النتائج :

 1-4-4عرض نتػائج المقارنػة بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي فػي عػالج صػعوبات الػتعمـ النمائيػة ألطفػاؿ مػا قبػؿ
المدرسة  ،والجدوالف ( )1و( )2يبيناف ذلؾ :

( )1لقمة أطفال ذوي صعوبات التعمم النمائي في المعيد .
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تأثير برنامج بالتربية الحركية في تخفيف صعوبات التعمم النمائية ألطفال ما قبل المدرسة
الجدول ()1

يبيف داللة الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة في
عالج صعوبات التعمـ النمائية وفقاً لمقياس التشخيص
االختبار القبمي

مقياس تشخيص

صعوبات التعمم النمائية

االختبار البعدي

قيمة (ت)

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

 -1صعوبات معرفية

77.833

8.329

65.333

6.501

* 4.334

 -2صعوبات لغوية

48.000

3.033

44،500

3.564

* 2.573

 -3صعوبات حركية

32.500

3.017

22.667

5.428

* 6.689

 -4صعوبات اجتماعية

18.500

1.225

14.833

1.169

*5.500

*معنوي عند نسبة الخطأ ≤ ( )0.05وأمام درجة حرية ( )5 =1-6قيمة (ت) الجدولية = ()0.754

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ ( )1اف جمي ػػع ق ػػيـ (ت) المحس ػػوبة ى ػػي اكب ػػر م ػػف قيم ػػة (ت) الجدولي ػػة عن ػػد نس ػػبة خط ػػأ ≤
( )0.05وأمػػاـ درجػػة حريػػة ( )5والبالغػػة ( )0.754وىػػذا يشػػير الػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف االختبػػاريف
القبمي والبعدي ولمصمحة االختبار البعدي وىذا يناقض فرضية البحث .
الجدول ()2

يبيف داللة الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة في
عالج صعوبات التعمـ النمائية وفقاً لمقياس تحديد نسبة الصعوبة
مقياس تحديد نسبة
الصعوبة

االختبار البعدي

االختبار القبمي

قيمة (ت)

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

 -1صعوبات معرفية

47.833

5.036

40.667

7.257

*4.212

 -2صعوبات لغوية

33.500

6.156

30.333

7.659

*3.800

20.333

5.086

16.500

4.505

*5.117

 -3صعوبات بصرية -

حركية

*معنوي عند نسبة الخطأ ≤ ( )0.05وأمام درجة حرية ( )5 =1-6قيمة (ت) الجدولية = ()0.754

يتبيف مف الجدوؿ ( )2اف جميع قيـ (ت) المحسوبة ىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية عند نسبة خطػأ ≤ ()0.05

وأمػػاـ درجػػة حريػػة ( )5والبالغػػة ( )0.754وىػػذا يشػػير الػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف االختبػػاريف القبمػػي
والبعدي ولمصمحة االختبار البعدي وىذا يناقض فرضية البحث .

 2-4مناقشة النتائج :

يتبيف مف الجدوالف ( )1و( )2وجود فػروؽ معنويػة بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي ولصػالح االختبػار البعػدي فػي

عالج صعوبات التعمـ النمائية ويعزو الباحثاف ذلؾ الى عدة أسباب :
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 -1الػػدور االيجػػابي والفعػػاؿ لبرنػػامج التربيػػة الحركيػػة حيػػث احتػػوى الب ػرامج عمػػى أنشػػطة حركيػػة مناسػػبة لطبيعػػة
صعوبات التعمـ النمائية مف حيث االنتباه واإلدراؾ والتوافؽ الحركي بيف العيف والقدـ والحركػات االنتقاليػة سػاىمت

فػػي تنميػػة الػػوعي بػػاإلدراؾ الحركػػي ويشػػير (زى ػراف  )1997،الػػى اف التربيػػة الحركيػػة اذا مػػا أحسػػف تخطيطيػػا فػػي
شكؿ برامج تضـ مجموعة مف الخبرات الحركية المعدة بأسموب عممي دقيؽ استطاع الطفؿ مف خالليا كيؼ يفيػـ

ويتحكـ في الطرؽ المختمفة التي يتحرؾ فييا جسـ وبالتػالي يصػبح الممعػب معمػالً لتحقيػؽ النمػو الشػامؿ المتكامػؿ

(.زىراف )32 ،1997،

 -2العاب البرنامج كانت منبثقة مف البيئة التي يعيش فييا الطفؿ وغنيػة بػالمثيرات وىػذا ادى الػى اسػتجابة الطفػؿ
ليػػا التفاعػػؿ معيػػا بشػػكؿ ايجػػابي وبالتػػالي أدت الػػى تمنيػػة االنتبػػاه واإلدراؾ لتمػػؾ األلعػػاب اذ يشػػير (بياجيػػة) بػػاف
الطفؿ الذي يعيش في بيئػة تزخػر باالستشػارة فأنيػا تثيػر خب ارتػو وتسػاعده عمػى تنظيميػا ونتيجػة لػذلؾ سػوؼ يبػدي

تقدماً وتطورات في نموه الذىني( .المفتي )115 ،2005،

 -3التعزيػػز االيجػػابي الػػذي كانػػت تقدمػػو معممػػة الروضػػة (منفػػذة البرنػػامج) سػػاعد عمػػى رفػػع الػػروح المعنويػػة لمطفػػؿ
وزيػػادة ثقتػػو بنفسػػو فػػي أداء الواجبػػات الموكمػػة اليػػو وىػػذا سػاعد عمػػى حػػدوث نػػوع مػػف التػػآلؼ والمحبػػة بػػيف المعممػػة

والطفؿ وبالتالي االيجابية في تنفيذ المياـ .

 -4بعض العاب البرنامج كانت تحمؿ في مضمونيا المشػاركة الجماعيػة مػع الزميػؿ والتعػاوف معػو والتنػافس وىػذا
أدى الى عالج صعوبات المغة والصعوبات االجتماعية فضػالً عػف اف تكػرار تمػؾ األنشػطة لمػرات عديػدة سػاىمت
في تثبيت عممية التعمـ وبالتالي العالج لبعض متغيرات الصعوبات النمائية .

 -5أنشطة البرنامج عممت عمى تقميؿ الفجوة النمائية أو النضجية التي ساعدت عمى سرعة نمو جوانب معينة في
قػػدرات الطفػػؿ والتػػي سػػاعدت عمػػى اسػػتخداـ كػػؿ تمميػػذ لمعدلػػو الخػػاص فػػي النمػػو ويتفػػؽ ىػػذا مػػع مػػا أشػػار اليػػو

(حافظ)2004،اف المربوف اذا ما راعو ىذا المعدؿ فاف نمو التمميذ سوؼ يستمر فػي مسػيرتو وفػي اإلمكػاف عػالج
اي عثرات تعترضو أو معوقات تأخره (.حافظ )98 ،2004،

 -6العػػاب البرنػػامج كانػػت مركػزة عمػػى تركيػػز انتبػػاه الطفػػؿ نحػػو مثيػػر معػػيف وىػػذا بػػدوره سػػاعد عمػػى التخفيػػؼ مػػف
صػػعوبات الػػتعمـ المعرفيػػة حيػػث يشػػير (احمػػد وبػػدر  )1999،الػػى اف االنتبػػاه يعػػد مػػف أىػػـ العمميػػات العقميػػة التػػي

تمعب دو اًر ىاماً في النمو المعرفي لدى الفرد  ،حيػث انػو يسػتطيع مػف خاللػو اف ينتقػي المنبيػات الحسػية المختمفػة

التي تساعده عمى اكتساب الميارات وتكويف العادات السموكية الصحيحة بما يحقؽ لو التكيؼ مع البيئة المحيطة.

(احمد وبدر )85 ،1999،

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

 -1استخداـ برنامج التربية الحركية عمى أطفاؿ مػا قبػؿ المدرسػة بعمػر ()6-5سػنوات لمػا لػو مػف تػأثير ايجػابي فػي
التخفيؼ مف صعوبات التعمـ النمائية .
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 -2التخفيؼ مف صعوبات التعمـ المغوية واالجتماعية عف طريؽ األنشطة الحركية لبرامج التربية الحركية .

 2-5التوصيات

 -1استخداـ برامج التربية الحركية عؿ أطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ النمائية في مرحمػة مػا قبػؿ المدرسػة لمػا فيػو مػف
تأثير ايجابي عمى التخفيؼ المبكر .

 -2التأكيد عمى إعطاء أنشطة حركية معرفية قائمة عمى حؿ المشكالت تشد انتباه الطفؿ وتجعمو يفكر إليجػاد حػؿ

مناسب لممشكمة المقدمة اليو .

 -3إجػراء د ارسػػات أخػػرى تسػػتيدؼ تالميػػذ الصػػؼ األوؿ االبتػػدائي واسػػتخداـ بػرامج تعميميػػة أخػػرى ومقارنػػة نتائجيػػا
بالدراسة الحالية .

المصادر

 -1احمد  ،مازف عبد اليادي وآخػراف :اسػتخداـ المعػب كوسػيمة لمعالجػة بعػض أنػواع صػعوبات الػتعمـ لػدى األطفػاؿ
بعمػػر ( )9سػػنوات  ،بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة عمػػوـ التربيػػة الرياضػػية ،العػػدد( ،)1المجمػػد ( ، )15كميػػة التربيػػة

الرياضية  ،جامعة بابؿ . 2006،

 -2أحمد السيد عمى سعيد وبدر ،فائقة محمد  :اضطراب االنتباه لدى األطفػاؿ أسػبابو وتشخيصػو وعالجػو  ،مكتبػة
النيضة المصرية ،القاىرة . 1999 ،

 -3التكريتػػي ،وديػػع ياسػػيف و العبيػػدي ،حسػػف محمػػد :التطبيقػػات اإلحصػػائية واسػػتخدامات الحاسػػوب فػػي البحػػوث
التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ ،كمية التربية الرياضية  ،وزارة التعميـ العالي . 1999،

 -4حافظ،نبيؿ عبد الفتاح  :صعوبات التعمـ والتعميـ العالجي  ،مكتبة زىراء الشرؽ  ،القاىرة . 2004،
الخولي ،أميف أنور  ،وراتب ،أسامة كامؿ :التربية الحركية لمطفؿ  ،دار الفكر العربي  ،ط ، 3القاىرة 1994،

 -5عبػػد الكػريـ ،عفػػاؼ  :البػرامج الحركيػػة والتػػدريس لمصػػغار  ،منشػػأة معػػارؼ اإلسػػكندرية  ،اإلسػػكندرية ،القػػاىرة ،
. 1995

 -6عواد  ،محمد احمد :مدخؿ تشخيصي لصعوبات التعمـ لدى األطفاؿ اختبارات ومقاييس ،المكتػب العممػي لمنشػر
والتوزيع ،اإلسكندرية ،القاىرة .1995 ،

 -7عثم ػػاف  ،فري ػػدة إبػ ػراىيـ  :التربي ػػة الحركي ػػة لمرحم ػػة الريػ ػاض والمرحم ػػة االبتدائي ػػة  ،دار القم ػػـ  ،ط ،1الكوي ػػت ،
. 1984

 -8العريشػػي  ،جبريػػؿ بػػف حسػػف  ،وآخ ػراف  :صػػعوبات الػػتعمـ النمائيػػة ومقترحػػات عالجيػػة  ،دار الصػػفاء لمنشػػر
والتوزيع  ،ط  ،1عماف  ،األردف . 2013 ،

 -9العتيبػػي ،عبػػد العظػػيـ بػػف سػػعود  :اثػػر برنػػامج مقتػػرح لمتربيػػة لحركيػػة عمػػى القػػدرات اإلدراكيػػة الحركيػػة لػػذوي
صػػعوبات الػػتعمـ مػػف  9-6سػػنوات  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة  ،كميػػة التربيػػة  ،قسػػـ التربيػػة البدنيػػة وعمػػوـ

الحركة  ،جامعة الممؾ سعود السعودية . 2008 ،
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 -10العزة  ،شعيد حسني :اإلعاقة العقمية  ،الدار العممية الدولية لمطباعة والنشر  ،عماف األردف . 2001،
 -11العزة  ،مثاؿ محمود  :تاثير برنامج مقترح لمتربية الحركية عمى متغيرات النمو الحركي لدى طالبات الصػفوؼ

الػػثالث األولػػى فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة  ،كميػػة التربيػػة  ،الجامعػػة األردنيػػة
،عماف  ،األردف . 1997 ،

 -12زىػراف  ،ليمػػى عبػػد العزيػػز :التنميػػة الحركيػة وسػػيمة لمتربيػػة المتكاممػػة منػػذ سػنوات حياتػػو األولػػى  ،مقػػاؿ منشػػور

بمجمد المؤتمر العممي الدولي الثاني لرياضة المرأة  ،كمية التربية الرياضية لمبنات ،جامعة اإلسكندرية ،القاىرة ،

. 1997

 -13الف ػ ار  ،إسػػماعيؿ صػػالح  :التشػػخيص المبكػػر لصػػعوبات الػػتعمـ لػػدى طفػػؿ الروضػػة مػػف وجيػػة نظػػر التربيػػة

الخاصة  ،دراسة مقدمػة لمػؤتمر التربيػة الخاصػة العربػي – الواقػع والمػأموؿ  ،كميػة التربيػة  ،الجامعػة األردنيػة ،
األردف . 2005 ،

 -14السرىيد  ،احمد عبد الػرحمف  ،وعثمػاف  ،فريػدة إبػراىيـ  :األسػس العمميػة لمتربيػة الحركيػة وتطبيقاتيػا لريػاض
األطفاؿ والمرحمة االبتدائية  ،دار القمـ  ،ط، 1الكويت . 1990 ،

 -15محمػػود ،ىػػدى حسػػف  :برنػػامج ترويحػػي موجػػو لمتربيػػة الحركيػػة وأثػره عمػػى المياقػػة الحركيػػة والقػػدرات الحػػس –
حركيػػة لمرحمػػة الريػػاض األطفػػاؿ  ،المجمػػة العمميػػة لمتربيػػة البدنيػػة والرياضػػية ،عػػدد( )16كميػػة التربيػػة الرياضػػية

لمبنات  ،جامعة اإلسكندرية ،القاىرة . 1999 ،

 -16ممحـ ،سامي محمد  :صعوبات التعمـ  ،دار المسير لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،األردف . 2006 ،
 -17محمد ،عادؿ عبد اهلل  :قائمة صعوبات التعمـ النمائية ألطفاؿ الروضة  ،دار الرشاد ،القاىرة . 2006 ،

 -18محمد ،عادؿ عبد اهلل  :قصور الميارات قبؿ األكاديمية وصعوبات التعمـ  ،دار الرشاد  ،القاىرة .2006،

 -19المفتي  ،بيريفاف عبد اهلل محمد سعيد  :اثر استخداـ برنامج مقترح لمتربية الحركية في تنمية القدرات اإلدراكية
(الحػػس-حركيػػة) ألطفػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة  ،كميػػة التربيػػة الرياضػػية  ،جامعػػة
الموصؿ  ،الموصؿ . 2000 ،

 -20المفتػي  ،بيريفػػاف عبػد اهلل محمػػد سػػعيد  :اثػر اسػػتخداـ برنػامجيف باأللعػػاب الحركيػػة واأللعػاب االستكشػػافية فػػي

تطوير بعض الميارات الحركية األساسية والسموؾ االستكشافي الرياضي لػدى تالمػذة الصػؼ الثػاني االبتػدائي ،

أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ  ،الموصؿ . 2005 ،

 -21الي ػواري  ،عػػزت احمػػد فضػػؿ  :اثػػر اسػػتخداـ أسػػموب التربيػػة الحركيػػة فػػي التػػدريس عمػػى االبتكػػار الحركػػي
لتالميػذ المرحمػػة االبتدائيػة  ،المجمػػة العمميػة لمتربيػػة البدنيػة والرياضػػية  ،المجمػد  ،1كميػػة التربيػة الرياضػػية لمبنػػيف
باليرـ،جامعة حمواف ،القاىرة . 1993 ،
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تأثير برنامج بالتربية الحركية في تخفيف صعوبات التعمم النمائية ألطفال ما قبل المدرسة
الممحق ()1

مقياس تشخيص صعوبات التعمم النمائية

المجال والفقرات

م
أ

المجاؿ األوؿ :صعوبات بصرية حركية تتضمف:

صعوبات في أداء ميارات حركية كبيرة ( تناسؽ عضمي)

1

يستطيع أف يحجؿ عمى قدـ واحدة خمس خطوات

2

يتسمؽ وييبط عمى جياز تزحمؽ بارتفاع مناسب

3

يمشي وىو يحمؿ كوباً ممموءاً بالماء

4

يمبس مالبسو بسيولة وبدوف مساعدة

5

يجري بخفة وأماف عمى أطراؼ أصابعو مع حفظ توازنو

ب

صعوبات التحكـ في الحركات الدقيقة (تحكـ عضمي)

6

يرسـ شخصاً يتكوف جسمو مف  6-5أجزاء

7

يعمؿ إشكاالً بالصمصاؿ أو المكعبات

8

يمضـ خر اًز في خيط

9

يستطيع تقميب صفحات الكتاب والوصوؿ إلى الصفحة المطموبة

10

يقص أشكاالً بسيطة كالمربع والدائرة

أ
11
12

دائماً غالباً أحياناً ناد ارً

المجاؿ الثاني :صعوبات معرفية تتضمف
صعوبات االنتباه والتمييز

كثير الحركة وااللتفات في الصؼ وغير منتبو لكالـ معممو
يميز بيف الحروؼ المتشابية والصور المتشابية والكممات

المتشابية

13

يستطيع التميز بيف األلواف األساسية

14

يكوف منتبياً ومتذك اًر في يوـ ولكنو كذلؾ في اليوـ التالي

15

يميز بيف األشكاؿ المجسمة (المربع والمثمث)

ب

صعوبات في الذاكرة والتفكير :
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المجال والفقرات

م

دائماً غالباً أحياناً ناد ارً

16

يمكنو تذكر الحروؼ اليجائية التي تعرؼ الييا

17

يعطي كممات تبدأ بحرؼ معيف وأخرى تنتيي بحرؼ معيف

18

يستطيع أف يذكر مجموعة كممات مرتبطة بموضوع معيف
(أسماء مالبس أو مأكوالت )..

19

يتذكر بعض البيانات الخاصة بو وبأسرتو

20

يتذكر أحداث الزيارات والرحالت الميدانية

ج

صعوبات التكامؿ فيما بيف الحواس (التكامؿ الحسي)

21

يشير إلى أسماء أجزاء الجسـ بعد أف يسمعيا

22

يستطيع أف يتعرؼ إلى كممة إذا سمع جزءاً منيا

23

يمكنو المشي أو القفز بخطي إيقاعية مع الموسيقي أو بالعدد

24

يستطيع أف يعيد ترتيب األصوات أو الكممات كما سمعيا

25

يقوـ بتقميد حركات بعض األشخاص كأصحاب الميف

د
26
27

صعوبات في تشكيؿ وتكويف المفيوـ :
يتعرؼ الى االتجاىات المكانية (اليميف واليسار -أعمى وأسفؿ)
ذكر الفرؽ بيف بعض األشياء (مثؿ سمكة والعصفور ،والطائرة
والمركب)

28

يقوـ بتصنيؼ األشياء وفؽ خاصة واحدة (لوف،شكؿ،حجـ)

29

يرتب األشكاؿ مف األصغر إلى األكبر وبالعكس

30

يستطيع أف يحدد عالقتو االختالؼ أو التشابو بيف أشكاؿ
محددة

ىػ

صعوبات في حؿ المشكمة

31

يكثر مف األسئمة لفيـ ما يدور مف أحداث في البيئة

32

يبدي محاوالت لحؿ مشكمة بسيطة (يبري قمـ الرصاص ،يتناوؿ
شيئاً مرتفعاً )
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م
33
3
35
أ

دائماً غالباً أحياناً ناد ارً

المجال والفقرات
يحافظ عمى ممتمكاتو الشخصية ويسأؿ عنيا عندما يفقدىا
يبدي رغبة في أف يخدـ نفسو دوف مساعدة مف احد ) كأف يفتح
زجاجة المشروبات الغازية....
يمكنو عبور الشارع بأماف
المجاؿ الثالث  :صعوبات في النمو المغوي تتضمف :
صعوبات في المغة والكالـ (تعبير لفظي)

36

ينطؽ الكممات نطقاً سميماً

37

يسترجع أحداث قصة بعد أف تحكي أمامو

38

يستطيع أف يصؼ مواقؼ وأحداث وصور شاىدىا

39

يتحدث مع المعممة واألقراف بطالقة

40

يعبر عف أحداث قصة مصورة بجمؿ مفيومة وسميمة

ب

صعوبة في فيـ المغة المنطوقة (استقباؿ وارساؿ)

41

ينفذ ويتبع التعميمات التي تمقي عمى مسامعو

42

يستمع باىتماـ لممعممة وىي تروي أمامو قصة

43

يستطيع اف يردد الكممات واإلعداد بعد سماعيا في الصؼ

44

ينشد نشيده أو يغني موزونة

45

يسمع صوت المعممة مف أي مكاف يجمس فيو في الصؼ

ج

صعوبات تنظيمية (ترابط سمعي لفظي)

46

يعطي إجابة مالئمة لسؤاؿ محدد

47

يربط بيف الصورة والكممة المرتبط بيا

48

يميز بيف األصوات المختمفة

49

يعد األعداد إلى ( )10بتسمسؿ سميـ

50

ينطؽ األحرؼ المتشابية في الصوت نطقاً سميماً
المجاؿ الرابع  :صعوبات اجتماعية نفسية (التفاعؿ االجتماعي
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م

دائماً غالباً أحياناً ناد ارً

السميـ )
51

يتميز بعالقة جيدة مع المعممة وغيرىا مف الراشديف

52

يحرص عمى قوؿ الصدؽ

53

يبادر الى مساعدة اآلخريف (الكبار واألقراف)

54

يشعر باالطمئناف واألماف في الروضة

55

يندمج مع األطفاؿ اآلخريف في أثناء المعب أو العمؿ

الممحق ()2
مقياس تحديد صعوبات التعمم النمائية
م

نعم

العبارات

أحياناً

ال

( )1صعوبات االنتباه :
1

عادة ما نجده شارد الذىف

2

يتشتت انتباىو بسرعة أثناء االستماع أو المشاىدة أو غيرىا

3

غير قادر عمى تركيز

4

ليس بمقدوره أف يستجيب بشكؿ مناسب لممثيرات البيئية المختمفة

5
6

غالباً ما يتسـ بالخموؿ والكسؿ

يتميز بالنشاط المفرط واالندفاعية

7

غير قادر عمى االستمرار في أداء المياـ المختمفة أو استكماليا

8

ينسحب مف المواقؼ والتفاعالت االجتماعية

9

يصعب عميو االستمرار في أنشطة المعب

10

مدى انتباىو قصير

11

غير قادر عمى االنتباه لتسمسؿ المثير أو المثيرات التي يتـ عرضيا
أمامو
( )2صعوبات اإلدراؾ :

12

يعاني مف صعوبة في تنظيـ المثيرات البصرية

13

يجد صعوبة في تفسير المثيرات البصرية
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يجد صعوبة في التميز البصري

15

عادة ما يعكس الحروؼ عند كتابتيا

16

يخطئ في كتابة األرقاـ حيث يكتبيا معكوسة

17

يصعب عميو إدراؾ أوجو التشبو واالختالؼ بيف المثيرات المختمفة

18
19

غالباً ما يخطط بيف الحروؼ المتشابية

يجد صعوبة في التذكر البصري

20

يصعب عميو إدراؾ العالقات المكانية لألشياء في الفراغ

21

ال يتمكف مف التميز بيف األشكاؿ اليندسية المختمفة

22

يواجو مشكالت عديدة في تنظيـ المثيرات السمعية

23

ليس باستطاعتو أف يقوـ بتفسير المثيرات السمعية

24

غير قادر عمى التمييز السمعي

25

يجد صعوبة في إدراؾ التتابع أو التسمسؿ السمعي

26

يواجو مشكمة في إتباع سمسمة مف التعميمات
( )3صعوبات الذاكرة :

27

يعاني مف مشكالت في الذاكرة السمعية

28

تواجو مشكالت عديدة في البصرية

29

يواجو مشكالت في الذاكرة السمعية

30

يواجو مشكالت في الذاكرة الحركية

31

يجد صعوبة في استقباؿ المعمومات أو تفسيرىا أو تشفيرىا

32

يواجو مشكمة في تخزيف المعمومات التي يخبرىا

33

يجد صعوبة في استرجاعا لمعمومات المختمفة

34

غير قادر عمى تذكر ما يقاؿ أمامو ،او يوجو اليو

35

تواجو مشكمة في تذكر أسماء الصور واألشكاؿ المختمفة

36

غير قادر عمى تذكر الحروؼ اليجائية

37

ال يتمكف مف تذكر بعض األحداث القريبة التي وقعت أمامو

38

يجد صعوبة في تذكر األلعاب المختمفة

39

غير قادر عمى تذكر التعميمات أو التوجييات الخاصة بمعبة معينة
( )4صعوبات التفكير :

40

يجد صعوبة في التوصيؿ الى حؿ مناسب لمشكمة بسيطة
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41

ال يمكنو تحديد اليدؼ المراد الوصوؿ اليو أمامو

42

يرتبؾ وال يستطيع اف يتصرؼ إذا لـ يمحؽ بسيارة المدرسة

43
44
45
46

اذ لـ يجد احد ينتظره خارج المدرسة فانو عادة ما يجد مشكمة في

التفكير السميـ في مثؿ ىذا الموقؼ

غير قاد عمى ترتيب أفكاره لموصوؿ الى حؿ مناسب لمغز المعروض

عميو

يجد مشكمة كبيرة وىو يمعب في متاىة
ال يتمكف مف تركيب المكعبات معاً بالقدر المعقوؿ مف الميارة لعمؿ

الشكؿ المطموب

47
48

تركيب أجزاء المغز معاً بشكؿ مناسب يمثؿ مشكمة كبيرة لو
عادة ما يكوف لديو أسموب واحد ألداء األشياء

49

يجد صعوبة في القياـ بتنويع األداء

50

ليس بمقدوره اف يفكر في طريقة معينة تعينو عمى مواجية العائؽ

الذي يحوؿ دوف وصوؿ ليدؼ معيف في مشكمة معينة أو موضوع
محدد

51

ال يتمكف مف وضع و تصور خطوات معينة لحؿ مشكمة تواجيو

52

غير قادر عمى اف يتأكد مف سالمة حمو لممشكمة
( )5صعوبات لغوية :

53

يعاني مف تأخر واضح في النمو المغوي

54

يجد صعوبة في استقباؿ السمعي لممثيرات

55

ال يفيـ المغة المنطوقة أمامو بشكؿ جيد

56

يعاني مف صعوبة في اإلدراؾ السمعي فال يميز بيف األصوات

المتشابو

57

يجد صعوبة في الربط بيف الصور واألسماء او المزاوجة بينيا

58

تصادفو العديد مف المشكالت في نطؽ الكممات المختمفة

59

عادة ما تكوف لغتو غير قادر مفيومة

60
61

يتحدث بطريقة سريعة جداً أو بطيئة جداً

يجد صعوبة في التمفظ بالتعميمات التي تعتمد عمى سماعة ليا

62

يصعب عميو تذكر ما سمعو أو النطؽ بو
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63
64

غير قادر عمى اف يعبر شفوياً عف األحداث المختمفة

عادة ما تتأخر بداية الكالـ عنده وذلؾ الى ما بعد الثالثة

65

غالباً ما تكوف مفرداتو المغوية محدودة

66

ال يتمكف مف تكويف قصة معينة حوؿ ما نعرضو عميو مف الصور
( )6صعوبات بصرية حركية :

67
68
69
70

يواجو صعوبات متعددة في الميارات البصرية الحركية
يجد صعوبة في أداء الحركات الكبيرة أو العامة والتي عادة ما نعبر
عنيا بالتناسؽ العضمي كارتداء وخمع المالبس او الحذاء وغيرىا
يجد صعوبة في ترتيب أدواتو او استخداميا في المعب
يواجو مشكالت عديدة في أداء التمرينات الرياضية التي تعتمد عمى

التناسؽ العضمي

71

يعاني مشكمة في أداء الحركات الدقيقة كمسؾ القمـ

72

ال يتمكف مف تقميب صفحات الكتاب بسيولة

73

غير قادر عمى استخداـ أدوات الرسـ وبالميارة المطموبة

74

يجد صعوبة في استخداـ أدوات الطعاـ

75

تواجو مشكمة في استخداـ أدوات المعب

76

ال يتمكف مف القياـ باستخداـ المقص لقص الصور بميارة

77

غير قادر عمى لصؽ الصور في األماكف المححدة ليا

78

يجد صعوبة في الحجؿ والوثب والقفز

79

ليس بامكانو اف يحافظ عمى توازنو أثناء المعب

80

يعاني مف مشكالت تتعمؽ بتآزر أعضاء الجسـ أثناء الحركة

الممحق ()3
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نموذج لوحدة تعميمية لبرنامج التربية الحركية
الزمن 30 :دقيقة

األسبوع  :الثالث

اليدف  :تنمية اإلدراك

اليوم والتاريخ 2013/3/27 :

اإلجراءات التنظٌمٌة
أقسام الدرس

محتوى الدرس

القسم اإلداري
الجانب التنظٌمً

الحضور الى الساحة ألداء تحٌة
بداٌة الدرس

الزمن

أدوات

التشكٌالت
******

5د
2د

*
***

القسم اإلعدادي
التمارٌن التنشٌطٌة
تمرٌن للذراعٌن

اعجنو العجٌن

3د
1د

***
***
***

*

تمرٌن الجذع

تماٌل كالزهرة فً مهب الرٌح

1د

***
***
***

*

تمرٌن للرجلٌن

اركضوا كالثعالب فً الغابة

1د

***
***

*

القسم الرئٌسً
لعبة ()1

تمثٌل األصوات

 11د
9د

لعبة ()2

تنظٌم المكعبات

6د

لعبة ()3

إدراك األشكال الهندسٌة (دوائر
–مربع-مستطٌل -مثلث)

6د

القسم الختامً
لعبة صغٌرة

(تشكٌل الحزر)

7د
5د

االنصراف

 إعطاء بعض اإلرشاداتالتربوٌة
 التأكٌد على أداء تحٌة نهاٌةالدرس

2د

***
مسجل ألصوات حٌوانات

مكعبات ،منضدة،لوحة
مرسومة علٌها مكعبات
ومعلقً على الحائط
شماعة مالبس معلقة ،
تكوٌن أشكال هندسٌة
بالكارتون ،منضدة
مجموعة من الخرز
الكبٌر ذات ألوان مختلفة
لكل طفل  ،ضبط ناٌلون

***
***

*

*

****

*** *
* *
* * *
*

*

******

*
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اإلجراءات التنفٌذٌة
طرٌقة األداء

الدافعٌة

التقوٌم

األهداف التعلٌمٌة
انفعالٌة
معرفٌة
نفس الحركٌة

كونو أكثر ٌقف األطفال على شكل نسق الصوت المرتفع فً
أداء التحٌة
ألداء تحٌة بداٌة الدرس
هدوءا
أدراك كٌفٌة
(البروك)الجالس،ثنً
أسرع اعجنو
االستجابة
معرفة كٌفٌة
عجن العجٌن
التأكٌد على األداء
األصابع  ،ثنً المرفقٌن
كً ثاكلو
للمعلمة
عجن العجٌن
واإلحساس
السلٌم
نصفا ،مد الذراعٌن أماما
الخبز
بالحركة السلٌمة
أسفل ()2عدة
المٌل بخفة
معرفة كٌفٌة
األداء الموحد
اإلحساس
الوقوف ،بالتبادل مٌل الجذع المٌل بخفة للٌمٌن
تماٌل الزهرة فً
مع المعلمة
باإلدراك السلٌم
وللٌسار
للجانبٌن
الرٌح القوٌة
بدون صوت
وبخفة

السٌر بلطف دون ان ٌسمع
اي صوت

تشغل المعلمة المسجل
لٌسمع األطفال صوت كل
أحسنت حاول
حٌوان مثل القطة ،الحمار
التذكر
ومكررة لمدة ( )11ثوانً
وتطلب منهم تقلٌد حركة
الحٌوان الذي ٌسمعه
ٌقف األطفال على بعد()2م
من المنضدة وتطالب
المعلمة من كل الطفل
جٌد
الهرولة باتجاه المنضدة
ومحاولة تشكٌل المكعبات
حسب ألوان اللوحة المعلقة
تقف المعلمة على بعد ()2م
من نسق األطفال وهً
حاملة شماتة المالبس
ممتاز
وتطلب من كل طفل تعلٌق
شكل هندسً معٌن حسب
تعلٌماته
جٌد أسرع فً تطلب المعلمة من كل طفل
تشكٌل قالدة من ()11
إدخال الخرز
خرزات  4حمراء 4،
فً داخل
بٌضاء 2،خضراء،وهكذا
الخٌط
التأكٌد على
الصوت العالً االنصراف بشكل رتل الى
الصف
الدال على
النشاط

السٌر بهدوء

إدراك النظام

االستجابة
معرفة اخذ شكل
نسق ٌشكل آلً ألوامر المعلمة

إدراك حركة
الثعلب

معرفة حركة
الوعً باألداء
الثعلب فً الغابة
إتباع أوامر
المعلمة فً
إدراك الصوت
ثم حركة على
الضوء

التأكٌد على األداء
السلٌم

االنتباه واإلدراك
لصوت
الحٌوانات
المختلفة

معرفة أصوات
الحٌوانات

جٌد حاول اإلسراع
فً األداء

إدراك الشكل
الخاص باللوحة
والعمل على
تنظٌم مكعبات
مثلها

معرفة التنظٌم
والتشكٌل
واأللوان

إتباع أوامر
المعلمة

ممتاز حاول تعلٌق
الشكل بشكل جٌد

إدراك األشكال
الهندسٌة

معرفة األشكال
الهندسٌة
وإدراكها

إتباع إرشادات
المعلمة

التأكٌد على األداء
السلٌم

التأكٌد على الهدوء

إدراك األلوان
االستجابة
معرفة التشكٌل
وتنمٌة العضالت
والدقة فً األداء ألوامر لمعلمة
الدقٌقة
إدراك نظام
الدرس

معرفً تحٌة
جٌدة إلنهاء
الدرس

…………
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ABSTRACT

Effect at Kinetics Program of Movement Education
in Decreasing the Developmental Learning
Difficulties of Preschool Children
Asst.prof.
Nashwan Mahmoud al-Saffar
College of Basic Education
Mosul University

Asst.prof.
berevan Abdullah Mufti
University of Salahaddin
College of Physical Education

The aims of research was to understand the impact of the kinetic program education
in the treatment of developmental learning disabilities for pre-school children . The
research followed the imperial study sample was intentionally selected from preschool
at the Al-Ghasuq Institute of Learning Difficulties where pupils suffer from
developmental learning difficulties (6) kids (2) females and (4) males ; a diagnose scale
developmental learning difficulties was used to measure developmental learning
difficulties for kindergarten children).The research tool used (arithmetic mean, standard
deviation, t-test) the following results were arrived at :
1 - the positive impact of effective education programs on the treatment of
developmental motor learning difficulties.
2 - educational of language learning and social development can be realiaed through
kinetic activities and education programs.
The researchers recommended the following recommendations:
1 - Using kinetic education programs on children with developmental learning
difficulties in pre-school, because it is a positive impact on early treatment.
2 - emphasis on kinetics activities and a list of knowledge based on problems solving to
draw the attention of the child and make him/her think to find a suitable solution to the
problem presented to him/ her.
3 - Conduct follaw-up studies for pupils in the first grade in larger samples comparing
the results of the present study.
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