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 بسم  اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل والصالة والسالم على خير خلق اهلل محمد )ص( أما بعد...
عمتو في إتمام شكره على فضلو وننحمد اهلل تبارك وتعالى حمدا كثيرا و نبداية 

 .ىذا البحث
انا على أىبة ىذا البحث أن واجب الوفاء والعرفان بالجميل و  كما يدعوني

يق إلى كل من ساىم من قريب أو بعيد في إتمام ىذا تقدم بالشكر العمأ
  .البحث

" على  شتيوي عبد المالكوالفاضل "  المحترم الدكتورخص بالشكر وأ
 ألف شكر وجازاه اهلل خيرا. لقيمة, لو منيوتوجيهاتو ا الدائمة لي متابعتو

التربية  معهدوعمال العميق لجميع أساتذة عن تقديري عبر أأن  كما يسعدني
 . يننا وإرشادنا، وكل من ساىم في تكو  بدنية و الرياضيةال

 
 
 
 
 ألف شكر

 



 
 

 اىدي ىذا العمل المتواضع الى من رضا اهلل في رضاىم:
الى من تمنيت ان  الى من كللو اهلل بالهبة و الوقار الى من علمني العطاء دون انتظار,

يرى ثمارا قد حان وقت قطافها بعد طول انتظار الى: روح والدي الغالي رحمو اهلل و 
 اسكنو فسيح جنانو.

و التفاني الى بسمة حياتي الى مالكي الحارس في الحياة الى معنى الحب و الحنان 
و سر الوجود الى من كان دعاءىا سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي الى امي 

 بيبة الغالية حفظها اهلل لي ورعاىا.الح
 الى زىرات البيت اخواتي العزيزات.

الى اصدقائي الذين سعدت بصحبتهم و رفقتهم في دروب الحياة بحلوىا و مرىا 
وكانوا معي و علموني ان ال اضيعهم بايخائهم و وفائهم جميعا فقلبي من يسعهم و 

 ليس قلمي.
 عي تحفة اتباىى بها)وفاء, اميرة,..( الى صديقاتي و احبتي من كان وجودىم م

الى كل زمالئي و زميالتي في قسم التربية البدنية و الرياضية بجامعة محمد خيضر 
 ببسكرة.

 على انجاز ىذا العمل من قريب او من بعيد. ننياالى كل من اع
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 :مقدمةال
تعد مرحلة الطفولة من أىم املراحل العمرية اليت مير هبا اإلنسان من امليالد حىت البلوغ فهي دبثابة الركيزة    

كما  األساسية للبناء السليم واملتكامل للطفل وعلى كافة املستويات املهارية والبدنية واملعرفية والنفسية والوجدانية،
أهنا تؤثر على سلوكو وشخصيتو بكل إبعادىا ، إال أن االىتمام بتنمية القدرات البدنية واحلركية لدى األطفال 

أصبحت من األمور اليت يهتم هبا العلم احلديث من خالل العالقة الوثيقة بينها وبني تطور اإلنسان ،لذلك فأن 
ة املبكرة حىت الوصول إىل أعلى املستويات ويف مجيع ىذا االىتمام يتطلب إعدادا متكامال من مرحلة الطفول
 النواحي العقلية والنفسية واملهارية والوجدانية والبدنية.

وتعترب األلعاب احلركية استعدادا فطريا عند الطفل يتم من خاللو التخلص من الطاقة الزائدة فهو مقدمة للعمل    
عامل مع االخرين ، ودبقدرتو اللغوية والعقلية واجلسدية ،ومن اجلدي اهلادف، اذ يشعر الطفل فيو بقدرتو على الت

خاللو يكتسب الطفل املعرفة الدقيقة خبصائص االشياء اليت ربيط بو، فللعب فوائد متعددة يف ىذه املرحلة واملرحلة 
ف على اليت تليها فمن خاللو يتعلم الطفل عادات التحكم يف الذات والتعاون والثقة بالنفس،  وااللعاب تضي

 نفسيتو البهجة والسرور وتنمي مواىبو وقدراتو على االبداع.
إن األلعاب احلركية تتطلب من الطفل احلركة عند أدائها أو دمارستها ملدة معينة ، قد تطول أو تقصر حسب    

تنقل الطفل طبيعة اللعبة كما أن احلركة ستتفاوت يف السرعة و العدد بالنسبة لكل لعبة ، كما أن ىذه األلعاب 
من مكان إىل آخر أو ذبعلو يتحرك يف مكانو كأن يدور جسمو و ىو يف مكان معني أو حيرك جزءا من جسمو  

كيديو أو رجليو أو رأسو . ىذه األلعاب تدرب القوى احلركية لدى الطفل على القيام بوظائفها العامة و نراىا أول 
حلركية إىل تعويد الطفل على تناسق احلركات و تعويده على األلعاب ظهورا عند األطفال، و تؤدي بعض األلعاب ا

أدائها بشكل خاص يؤدي إىل ىدف معني كلعبة الكرة ، أو قد تعود الطفل على القيام حبركات قوية يتوقف 
ذماحها على كرب و عظم اجملهود الذي يبذلو الطفل للوصول إىل غايتو كالسباقات الرياضية املختلفة مثل الركض 

  (1)والعدو والدحرجة والتسلق والتأرجح  واملوازنة واستعمال الدراجات والسيارات والعربات وغري ذلك.والقفز 
حياة يف احلركية ملعرفة مدى امهيتها  –وقد اوىل علماء النفس والًتبية اىتماماً خاصاً بنمو القدرات االدراكية    

العالقة بني كل من الوظائف االدراكية والوظائف الطفل ومدى عالقتها جبوانب النمو االخرى ، فهي تعرب عن 
احلركية يف سلوك الطفل ، كما تؤكد على التفاعل والتكامل بني جانبني اساسيني من جوانب منوه ومها اجلانب 

  (2)احلركي واجلانب االدراكي.

 
                                                                                                                              13،ص   1891د،بغدا ، اجلامعة املستنصرية،اللعب في دور الحضانة ورياض األطفال: مجيل الطائي، وفخرية( 1) 

 98 ،ص1881، دار الفكر العريب، القاىرةالنظرية والقياس، ، القدرات اإلدراكية الحركية للطفل: امحد عمر سليمان الرويب،( 2)
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وتعد املدارس االبتدائية ميدانا خصبا لتعليم امناط خمتلفة من االنشطة احلركية , حيث اهنا القاعدة االساسية    
لتعلم املهارات احلركية االساسية , وتعترب املرحلة االبتدائية من اىم مراحل حياة االنسان ففيها تنمو قدرات الطفل 

 (1)يف املستقبل.توجيو والتشكيل وربديد اذباىاتو وتنضج مواىبو وتكون قابلة للتأثري وال

ويعد درس الًتبية الرياضية يف املرحلة التحضريية من اجملاالت املهمة يف تقدمي االنشطة الرياضية املختلفة    
لألطفال وتكون ىذه االنشطة حركية، اذ تستخدم احلركة كوسيلة أساسية يف عملية التعلم وميكن ان تقدم ىذه 

ان احدى االىداف االساسية لدرس الًتبية  على العنبتاوياحلركة على شكل العاب حركية تنافسية، وتؤكد   
   (2)الرياضية تتمثل يف توفري وسائل ودعائم النمو املتكامل للطفل من حيث النواحي والبدنية واحلركية واالجتماعية.

وتعد االنشطة احلركية اليت يهتم هبا درس الًتبية الرياضية ىي االنشطة االكثر شيوعاً ودمارسة من قبل االطفال    
اخل الدرس وخارجو وتسهم بدور كبري يف تطوير املهارات احلركية االساسية ، حيث تعد ىذه املهارات القاعدة د

االساسية للممارسات احلركية للطفل اذ ان دمارستها والعناية بتطويرىا تعد دعامة اساسية للممارسة احلركية يف 
 (3) .النشاط الرياضي التخصصي

وما هلا من دور يف تنمية عدة جوانب للطفل ارتأينا يف دراستنا إىل  إعداد برنامج  وألمهية األلعاب احلركية   
 مقًتح باأللعاب احلركية ملعرفة مدى تأثريه على اإلدراك احلس احلركي لألطفال.

بقدر اإلمكان جبميع اجلوانب املهمة يف املوضوع ، وذلك من خالل  ومن خالل كل ىذا قمنا باإلحاطة          
إىل التعريف  التمهيدي لجانبفي اتطبيقي ، حيث مت التطرق  جانب اخرمتهيدي وجانب  نظري و  جانب

، والتطرق ألمهية البحث يف موضوع الدراسة وكذا  ضيةل طرح اإلشكالية وصياغة الفر دبوضوع الدراسة من خال
  التعاريف اإلجرائية.و  وع حبثناعوامل اختيار املوضوع وأىداف الدراسة ، وأخريا الدراسات السابقة املشاهبة ملوض

 

 

 
 .191،ص  1891، دليل املعلم واملدرب والالعب، منشأة املعارف، االسكندرية، الكرة الطائرة :ين وديعدال فرج (1)

الثالثة االولى من أثر برنامج مقترح للتربية الحركية على بعض متغيرات النمو الحركي لدى طالبات الصفوف  :وي ، حازم ،والعزة، منالالعنبتا (2)
 11، ص ،اجلامعة االردنية، االردن1، العدد21، جملة الدراسات للعلوم الًتبوية ، اجمللد مرحلة التعليم االساسي

،  تأثير منهاج مقترح في التربية الحركية لتطوير بعض المهارات الحركية االساسية الطفال ما قبل سن المدرسة: الكعيب ، بسمة نعيم حمسن (3)
 21، ص 2991،  ة ماجستري غري منشورة ، كلية الًتبية الرياضية ،  جامعة بغداد ، بغدادرسال
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فقد قسم بتسلسل منطقي إىل ثالثة فصول متثل احملاور الرئيسية لعنوان الدراسة ، فقد تطرقنا  الجانب النظريأما 
   .األلعاب احلركيةإىل الفصل األول يف 

 االدراك احلسي احلركي الفصل الثانييف حني تناولنا يف 

 .خصائص أطفال املرحلة التحضرييةالفصل الثالث أما 

فقد تناول األسس املنهجية للدراسة امليدانية   الفصل األول،  ولفصثالث : فقد ضم  الجانب التطبيقيوأما 
 إىل من خالل خطوات سري البحث امليداين ، وربديد منهج ، جمتمع وعينة البحث ، وألكثر دقة مت التطرق

جماالت الدراسة سواء منها املكاين والزمين والبشري ، وأخريا تعرضنا إىل أدوات مجع البيانات و أساليب املعاجلة 
و الفصل  االختبارنتائج الدراسة من خالل خمتلف حماور  ربليلفقد كان لعرض و  لثانيالفصل ااإلحصائية ، أما 

 و ملخص عام للدراسة كخامتة للبحث نتائج العام وحوصلة ملختلف وأخريا استنتاج ناقشة النتائج الثالث جاء مل
 قًتاحات.وبعض التوصيات واال

 



 التمهيديالجانب 
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 اإلشكالية: .1

مرحلة الطفولة ىي املرحلة األساسية اليت ينصب عليها االىتمام و الرعاية سواء من الناحية العقلية  إن
النفسية أو البدنية اجلسدية ىاتو األخرية اليت تتطور وتنمو بآلية التعود و التكرار عن طريق حركات رياضية معينة 

نو ال ديكن إخفاء حقيقة أن االكتمال و النضج فيصبح الطفل قادرا على اكتساب القوة العضلية و النفسية أل
اجلسدي ينعكس باإلجياب على القدرات النفسية و العقلية فصاحب اجلسم القوي و الصحي جند لو نفسية مماثلة 

 رياضة.للممارستو الرتكيز على و العكس إىل حد ما لذا وجب االىتمام بالطفل جيدا وبضرورة 
، ها زيادة واضحة يف القوة والطاقةحلة النشاط احلركي الواضح وتشاىد فيمر تعترب مرحلة الطفولة املتأخرة 

فالطفل ال يستطيع أن  يضل ساكنا بال حركة مستمرة وتكون احلركة أسرع وأكثر قوة يستطيع الطفل  التحكم 
 فيها بدرجة أفضل .

وغري ذلك من  و اللعب مثل اجلري ، املطاردة ، العوم ، السباق ،  األلعاب الرياضية املنظمة ان ويالحظ
عترب تالكبرية يف التعلم والتسلية ، كما  األوان النشاط اليت تصرف الطاقة املتدفقة لدى الطفل، باإلضافة إىل أمهيته

امة اليت يعربون من أىم النشاطات اليت تساعد األطفال يف تفهمهم للمحيط الذي يعيشون فيو وأحد الوسائل اهل
 االجتماعية . من خالهلا على أنفسهم وعلى حالتهم

ونفسياً، كان من الضروري االىتمام  يف إعداد النشئ تربويا وبدنيا ومهاريا املرحلة التحضرييةونظرا ألمهية 
إشباع حاجات ، وتعمل على اشى مع التطور احلاصل يف اجملتمعحبيث تتم املرحلةبالربامج الرياضية املعطاة يف ىذه 

وميول ورغبات األطفال، وملا كان ىناك ميل غري حمدود إىل احلركة والنشاط احلركي عند الطفل نتيجة تعاملو مع 
املرحلة ، ونظراً لتميز أطفال ها الطفل استكشاف حركاتو وقدراتواألشخاص واألشياء يف حميط البيئة اليت يواصل في

ب ومن اجل حتقيق النمو الشامل للطفل بشكل عام ومنو القدرات بالتعطش اجلامح للحركة واللع التحضريية
حركية( بشكل خاص ألن الطفل يكون يف مرحلة من النشاط احلركي واللعب و املرح لذا جيب  –اإلدراكية )احلس 

تكون يف و وىي األلعاب و احلركات   ،الرتفيهية وذلك عن طريق شيء مفيدختصيص وقت لو بتوظيف طاقتو 
 حركي ينمي القدرات احلسية احلركية للطفل.  شكل برنامج
 لذا ارتأينا  طرح التساؤل املتمثل يف :          

املرحلة  ركي ألطفالاحلاإلدراك احلسي  يف تنمية مستوى برنامج مقرتح باأللعاب احلركية تأثري ما مدى
 ؟سنوات( 6-5) التحضريية

 
 267، ص 1995، (، عامل الكتب، القاىرة5راىقة،)طالطفولة وامل: علم النفس النمو: حامد، عبد السالم زىران( 1)
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 البحث: ةفرضي .2
املرحلة  ألطفالاإلدراك احلس حركي مستوى على  املقرتح باأللعاب احلركية تأثريا إجيابياالربنامج يؤثر          

 سنوات(. 6-5)التحضريية
 اهمية الدراسة: .3

تكمن امهية البحث يف قيمتو العلمية و التعرف على موضوع خيدم اجملال الرياضي ألنو يسلط الضوء على         
إضافة إىل كل ىذا فتح اجملال إلجراء حبوث ودراسات يف املستقبل وذلك للبحث الطفل عداد جانب مهم من ا

 .  مستقبال يوالتوسع أكثر يف ىذا املوضوع ملا لو من أمهية كبرية ختدم اجملال الرياض
 أهداف البحث: .4

ال يستطيع الباحث ان يضع و يطبق التخطيط السليم لبحثو اال اذا دتكن من حتديد االىداف املنشودة و          
( ان ىناك عاملني حيددان اهلدف من البحث مها 1982املرتقبة كنتائج جملهوده كما يرى عبد الباسط حسن )

 الدافع العلمي و الدافع العملي:
 الهدف العلمي:

  اهلدف من البحث يف موضوع الدراسة ىو االجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة انطالقا من معاجلة
 املشكلة.

 سنوات(  6-5يح العالقة بني برنامج الرتبية احلركية و تنمية االدراك احلسي احلركي لألطفال) توض. 

 تنمية ملشكالت ذات االثر السليب يف جلة بعض ااالستفادة من نتائج ىذه الدراسة لتكون وثيقة علمية ملعا
 . االدراك احلسي احلركي لألطفال

 .معرفة أىم األسباب املؤدية هلذا املشكل وكيفية معاجلتها 

 الهدف العملي:

  املرحلة  اإلدراك احلسي احلركي ألطفال يف تنمية مستوى تأثري برنامج مقرتح باأللعاب احلركيةمعرفة
 وما حيققو من نتائج. سنوات( 6-5) التحضريية

 للحصول على  سني العملية االتصالية بني برنامج الرتبية احلركية  والطفلحماولة إجياد حلول تساىم يف حت
 نتائج أحسن. 

 لألطفال ومدى استجابتوبرنامج الرتبية احلركية على تنمية االدراك علمني بأمهية احلسي احلركي حتسيس امل 
احلركية املختلفة يف تسهيل النمو احلركي والعقلي ومنو األجهزة احلس عصبية  توضيح أمهية النشاطاتو 

  بشكل سليم .
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 اسباب اختيار الموضوع:. 5      
 سباب ذاتية:أ    

انو موضوع جلب اليو الكثري من االعالم نظرا ملا لو من امهية يف ي هلذا املوضوع بالذات العتقاد يوقع اختيار 
  ومنو األجهزة احلس عصبية بشكل سليم .سنوات(  6-5لألطفال )تسهيل النمو احلركي والعقلي 

 سباب موضوعية:أ   
 مهية الدراسة يف حد ذاهتا.أ - 
 قابلية املوضوع للدراسة واملناقشة. - 
 اثراء املكتبة هبذه الدراسة و حماولة زيادة اجملال املعريف. - 
 .لألطفالاحلسي احلركي على تنمية االدراك و تأثريه برنامج الرتبية احلركية  علىالرغبة يف تسليط الضوء  - 

 الدراسات السابقة:.6      
 (2007) ىي عبارة عن دراسة ل:بريفان عبد اهلل املفيت و أ م فاطمة ناصر حسني  :األولىالدراسة 

-جامعة بغداد. وىذه الدراسة ىي دراسة مقارنة يف منو القدرات اإلدراكية )حس–بكلية الرتبية الرياضية 
 سنوات.5_4حركية(باستخدام مقياسي ىايود ودايتون ألطفال الرياض بعمر

ن حركية(بني مقياس ىايود ودايتو -وكانت إشكالية الدراسة الكشف عن الفروق يف منو القدرات اإلدراكية)احلس
  توصل الباحثان إىل االستنتاجات التالية:سنوات. 5-4ألطفال الرياض 

 حركية(بني الذكور واإلناث يف مقياس ىايود  -وجود فروق ذات داللة معنوية يف منو القدرات اإلدراكية )احلس
 ودايتون.

  واإلناث.حركية( بني الذكور -وجود فروق ذات داللة معنوية يف منو القدرات اإلدراكية )احلس 
  سنوات.5-4وجود فروق ذات داللة معنوية يف منو القدرات اإلدراكية احلس حركية ألطفال الرياض 

 وكان املنهج املتبع هلذه الدراسة ىو املنهج التجرييب ،وأداة البحث مقياس دايتون ومقياس ىايود.
تأثري برنامج تربية حركية مقرتح " :حتت عنوان (2002 رشيد عامر حممد عامر،)دراسة   :نيةالدراسة الثا

ألطفال على تنمية بعض املهارات احلركية األساسية والقدرات البدنية وعالقتهما مبستوى الكفاءة اإلدراكية احلركية
 "( سنوات6 – 4ما قبل املدرسة من )

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي  والبعدي  للوعي احلس حركي إشكالية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االختبارين القبلي والبعدي للوعي احلس حركي و أظهر  سنوات؟6-4طفالال

 املنهج التجرييب. الألطفال. متبع
حتت عنوان (، 2004)ىذه الدراسة جاءت لنيل شهادة الدكتوراه وىي ل:املال شهد :ثالثةالدراسة ال

-4القابلية الذىنية و اإلدراك احلسي احلركي عند الطفل بأعمار برنامج مقرتح يف الرتبية احلركية لتطوير 
و قد طرحت فيها إشكالية على  ىذا  .ية سيدي عبد اهلل ،جامعة اجلزائرسنوات،بقسم الرتبية البدنية والرياض5
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ة النحو ما ىو برنامج الرتبية احلركية الذي ديكن تطبيقو يف مؤسسات رياض األطفال هبدف رفع مستوى القابلي
سنوات؟و توصل إىل أن  لربنامج الرتبية احلركية لو  تأثري 5-4بعمر الذىنية و اإلدراك احلسي احلركي عند الطفل

و معرفة مدى التقدم  سنوات5-4إجيايب على تنمية القابلية الذىنية و اإلدراك احلسي احلركي لألطفال بعمر
ي كذا الفروقات اإلحصائية بني البنني و البنات يف احلاصل يف مستوى القابلية الذىنية و اإلدراك احلسي احلرك

  مدى التقدم احلاصل يف مستوى القابلية الذىنية و اإلدراك احلسي احلركي.
حتت  ،جاءت ىذه الرسالة لنيل شهادة املاجستري: العامري امحد/فؤاد عبد املقبل غالب :رابعة الدراسة ال

فعالية استخدام برنامج يف اللعب على تنمية التفكري اإلبتكاري لدى أطفال الروضة مبدينة تغز اليمن. وقد  عنوان
 أثر استخدام برنامج يف اللعب وأثره يف تنمية التفكري اإلبتكاري لدى أطفال الروضة مبدينة تعز .طرحت إشكالية 

  :مناقشة الدراسات السابقة -
  :الدراسات السابقة نستخلص ما يلييف حدود إجراءات ونتائج 

 مجيع الدراسات السابقة استخدمت املنهج التجرييب.  
 طبقت الدراسات على عينة معظمها من أطفال ما قبل املدرسة.  

 احلركية الرتبيةص ىذا املوضوع تأثري برنامج  ال ديكن إخفاء النقاط اإلجيابية للدراسات السابقة فيما خي
يف جمال الرتبية البدنية والرياضية واليت أخذناىا  سنوات والذي جنده قليال 6-5احلس حركي ألطفال  االدراكعلى 

وكذلك حتديد العينة وما  بعني االعتبار يف حبثنا ىذا حيث أفادتنا يف حتديد املنهج املتبع املناسب لطبيعة دراستنا،
 ومضامينها.يتناسب مع طبيعة الدراسة ومن ناحية كيفية بناء الربامج 

    وأفادتنا أيضا من استعمال بعض املراجع اليت حنتاجها يف حبثنا.
 :. تحديد المصطلحات7

:  عرفها )صاحل والتكرييت( بأهنا" تلك األلعاب اليت تؤثر بصورة اجيابية وفعالة يف مجيع األلعاب الحركية  -7.1
كجهاز التنفس والدوران وكذلك تنمية القدرة العضلية أجهزة اجلسم فهي تنمي القدرة الوظيفية لألجهزة الداخلية  

 فة" .والبدنية ، واعتدال القامة كما تعمل على ترقية املهارات احلركية املختل
: ىو احلاسة اليت دتكننا من حتديد وضع اجزاء اجلسم وحالتها وامتدادىا حركي  –االدراك الحس  -7.2

 .واصفات حركة اجلسمللجسم وم واجتاىها يف احلركة ، فضاًل عن الوضع الكلي

 
 23، ص 1981،، دار الكتب للطباعة والنشر ، املوصل االلعاب الصغيرة(: 1981صاحل ،كامل عبد املنعم ، والتكرييت ، وديع ياسني ) (1)

(2) ,1980,p 82 Joseph.B.psychologie et physical Activity,Englwoody,cliffs,prnli-hall, new Jersy 
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 األلعاب الحركية
 اللعب: -1
 : مدخل إلى مفهوم اللعب -1-1

وي العادل بأسره ، فهو كل ما يقـو بو الطفل طواؿ يومو باستثناء النـو ، و ىو اللعب ساحة سحرية رب
سرية الطفل يف إدراؾ العادل احمليط و وسيلة الستكشاؼ ذاتو و قدرتو ادلتنامية، أداة دافعة للنمو تتضمن أنشطة  

تنمي كافة ادلهارات احلسية  كافة العمليات العقلية ، وسيلة للتحرر من التمركز حوؿ الذات ، وسيلة تعلم فعالة ،
ساحة لتفريغ احلركية و االجتماعية و اللغوية وادلعرفية و االنفعالية، و َحىت القدرات اإلبتكارية ، و ىو كذلك 

 (1)االنفعاالت.

و عادة ما نستخدـ كلمة لعب يف حياتنا اليومية لإلشارة إذل لعب األطفاؿ اليومي ، أو إذل لعب الكبار  
يف أوقات الفراغ ،و عادة ال يشعر الفرد العادي بصعوبة بالغة يف ربديد نوعية السلوؾ ما إذا كاف لعبا أـ ال ، 

 (2)النمو . نفسلكن الوضع خيتلف بالنسبة لعلماء النفس و ادلهتمني بعلم 

و يعد اللعب الشكل اجلوىري للتواصل بالنسبة للطفل ، فاللعب خالؿ الطفولة يشكل األساس لنمو  
العقلو االبتكار و اخلياؿ و الوعي بالذات و حل ادلشكالت االنفعالية و تنمية القدرة على التفاعل مع اآلخرين 

و ىو عند الطفل ضرورة من ضرورات حياتو مثل : بطريقة إجيابية و خالقة، كما أنو استعداد فطري و طبيعي 
، فالطفل ليس يف حاجة إذل تعلم اللعب و لكنو حباجة فقط إذل اإلرشاد و التن  (3)ظيم .األكل و النـو

يم و آراء متعددة إف ربديد مفهـو اللعب ليس باألمر البسيط بل أنو أمر يف غاية الصعوبة ، وىناؾ مفاى   
  (4)ربية الطفل .فة و الًتبويني و لقد حاوؿ ىؤالء التصدي دلفهـو اللعب و دوره يف تبتعدد العلماء و الفالس

 

 
، رللة الطفولة و  فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل بعض اضطرابات  السلوك لدى طفل الروضة :السيد، خالد عبد الرزاؽ  (1)

 .75، ص 2001 ، 1، اجمللة  3التنمية ، العدد 

08،ص 2002، ، دار الفكر العريب ، القاىرة علم النفس اللعب في الطفولة المبكرة :خليل  عزة (2)  

57، ص 1999، مغرب، دمشق-، دار مشرؽاللعب عند األطفال :فاضل، حنا  (3)  

 106، ص 1986،   ، دراسات و حبوث تربوية ، مكتبة الطالب اجلامعي ، مكة ادلكرمة طفل ماقبل المدرسة االبتدائية: حساف، حسن زلمد( 4)
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و ديكن اإلشارة إذل مفهـو اللعب بأنو عبارة عن مجيع األنشطة اليت يقـو هبا الطفل بقصد إشباع     
وافع كثرية مثل حاجاتو النفسية و تفريغ طاقتو حبيث جيد فيها متعة و لذة ،  و ىو يف اللعب  يكوف مدفوعا بد

  (1)حب االستطالع و االستكشافات و غريىا .

رات و لتعلم التفاعل مع و عرفت " شيال جوسي "اللعب" بأنو البيئة الطبيعية لنمو و تطور سلتلف ادلها   
 (2).اآلخرين

 خصائص اللعب : -1-2

 تتمثل خصائص اللعب فيما يلػػػي :   

 . إف الفرد يبدأ اللعب دببادرة ذاتية أو بدعوة من اآلخرين 
  إف الذي يدفع الفرد إذل اللعب ىو رغباتو و حاجاتو , إذ أف اللعب يشبع رغبة داخلية فهو ال يفرض

 على الفرد كما أنو يليب نداءه داخليا . 
  مشاىدة الالعبني ، كما إف اللعب يتطلب مشاركة الفرد و بذلو رلهودا عقليا و جسديا فليس من اللعب

 أف أي العب حيتاج إذل بذؿ رلهود بدين وفق متطلبات التفكري العقلي . 
  اللعب عمل كلي مكوف من أجزاء ، فمباراة الكرة وسباؽ السباحة و لعبة الشطرنج كل منها يتكوف من

 عدة أعماؿ مًتابطة تؤدي إذل النهاية كما أهنا ذات بداية . 
  اصفات فنية ، فركل الكرة أو قذفها باليد أو وضع اجلسم يف السباحة أو ربريك مكونات أب لعبة ذلا مو

لو  –أي مكوف شلا سبق  –آليات اللعب يف الشطرنج أو غري ذلك شلا ديارسو الصغار و الكبار 
 مواصفات فنية و مهارية ذبعل الفرد أو اجملموعة تفوز على األخرى ، اليت تنقصها ىذه ادلواصفات . 

 بصفة عامة يشًتط فيو التجمع ، فقد يلعب دبفرده أو مع أطفاؿ آخرين ، و الذي حيدد  إف اللعب
 الفردية و اجلماعية ىو نوع اللعبة و شروطها من جهة أخرى . 

  إف اللعب ال يهدؼ إذل كسب مادي أصال و إمنا يهدؼ إذل االستمتاع و حىت أولئك احملًتفوف الذين
تكوف أىم شلا يؤجروف بو ، فالفرد يف أثناء اللعب يكوف يف حالة يلعبوف بأجور فإف متعتهم النفسية 

 .، زلققا ذاتو مستمتعا دبا يفعلنفسية جيدة 

 
  40، ص 1995،، دار ادلعارؼ ، القاىرة  سيكولوجية اللعب و التعلم :فاروؽ، السيد عثماف ( 1)

(2 )Joseph.B.psychologie et physical Activity,Englwoody,cliffs,prnli-hall, new Jersy,1992,p1 
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  اللعب يؤدي إذل تعميق اخلربات لدى الفرد و من مث ربقيق مطالب النمو ، فمن ادلعروؼ أف أكثر
 اخلربات أثر يف  حياتنا و استبقاًء و تعظيماً ذلا و نتوجو إليها دبحض اختيارنا و نصر عند شلارستها . 

  (1). للفراغ ، فهو يأيت بعد قضاء العمل و الراحة ليليب رغبة الفرد يف بذؿ جهداللعب استثمار جيد 
 . إف اللعب يستثمر إلمناء سلوؾ األطفاؿ و شخصياهتم 
 (2).إف النشاط يف اللعب قد يكوف حركيا أو ذىنيا 

 أهمية اللعب : -1-3

 األشياء و األدوات .يساىم اللعب يف إكساب الطفل ادلعاين و ادلفاىيم و ذلك من خالؿ اللعب ب 
  يساىم اللعب يف منو و تطور العالقات االجتماعية كوظيفة أساسية ، حيث أف االستمتاع باللعب جيعل

  (3).الطفل إذل خلق االتصاؿ بينو و بني اآلخرين إلمداده بادلثريات اجلسمية و االنفعالية
  إف اللعب أداة تربوية وسيطة تساعد على إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة و أشيائها لغرض تعلم

 الفرد و إمناء شخصيتو و سلوكو .
 وسيلة مرنة ديكن أف توفر فرصا أو مداخل إلحداث النمو و التوازف عند األطفاؿ باإلضافة إذل أنو  وىو

 يشبع ميوذلم و يليب رغباهتم  .
 ة اجتماعية لتعليم األطفاؿ قواعد السلوؾ و أساليب التواصل و التكيف و سبثيل القيم اللعب وسيل

 اجتماعية .
  كما أف اللعب أداة ترويض لتطوير جسم الطفل و إمنائو و تشكيل أعضائو و إنضاجها و إكسابو 
 . ادلهارات احلركية ادلختلفة اليت تنطوي على أىداؼ تربوية 
 أف اللعب وسيلة فعالة يف اكتشاؼ شخصية األطفاؿ و إمكانياهتم النفسية و العقلية و الثقافية  كما

  (4). نفسية و عاطفية و عقليةباإلضافة إذل أنو أداة تشخيص عن ما يعانيو أطفاؿ من اضطرا بات 

 
 32، ص1996،مكتبة الفالح، بريوت(، 2،)طألعاب طفل ما قبل المدرسة :سن، وعباس ، شفيق ابراىيمحنورة، أمحد ح( 1)

39،ص  2003،،دار ادلسرية، عماف اللعب الشعبي عند األطفال :اخلوالدة ، زلمد زلمود ( 2)  

 25-24، ص 2003، دار الفكر ،عماف  ، سيكولوجية اللعب لدى األطفال العاديين و المعاقين :خالد عبد الرزاؽ، السيد ( 3)

 44 ،ص 2003،،دار ادلسرية، عماف اللعب الشعبي عند األطفال :اخلوالدة ، زلمد زلمود  ( 4)



األول                                                                                      األلعاب الحركية الفصل  

15 
 

 إف التخييالت ادلتضمنة يف زلتوى اللعب تتيح للطفل أف يفرغ من خالذلا كثري من الضغوط الغريزية 
  و ادلطالب الالشعورية ، حبيث تلبس األحداث قناع األحداث االجتماعية و كذلك األشخاص ، و

 (1). رية تامةمع تلك األحداث و األشخاص حب بذلك يسهل على الطفل التعامل

 تؤثر يف اللعب منهػػػا  كثرية  توجد عدة عوامل العوامل المؤثرة في اللعب :   -1-4

إف األطفاؿ األصحاء بدنيا يلعبوف أكثر و يبذلوف جهدا و نشاطا أكثر من الصحة و النمو الحركي : -
ل لعبا و أقل من سوء يف التغذية و الرعاية الصحية يكونوف أقفاألطفاؿ  الذين يعانوف  األطفاؿ معتلي الصحة،

 أما بالنسبة للنمو احلركي فيلعب دورا يف ربديد مدى نشاط اللعب لدى الطفل .،اىتماما باأللعاب

فاألطفاؿ األذكياء أكثر لعبا و أكثر نشاطا يف ألعاهبم من األطفاؿ األقل ذكاًء ، كما أف األطفاؿ الذكػػاء :   -
األذكياء دييلوف إذل األلعاب اليت تعتمد على الذكاء كاأللعاب االبتكارية ،أما األطفاؿ األقل ذكاء دييلوف إذل 

 األلعاب اليت تتضمن نشاطا جسميا قويا .

حيث تفضل البنات اللعب بالدمى و األلعاب ادلتعلقة باألدوات ادلنزلية ... إخل ، أما البنني يفضلوف الجنس : -
 اطرات و الدبابات و السفن و ادلسدسات ... إخل . اللعب بالق

تؤثر البيئة االقتصادية و االجتماعية يف اللعب ، فاألطفاؿ يف البيئة الفقرية يلعبوف أقل من األطفاؿ يف البيئة :  -
 البيئة الغنية ، ذلك ألف عدد األلعاب يف البيئة الفقرية يكوف أقل . 

األطفاؿ الذين ينتموف إذل مستويات اجتماعية اقتصادية مرتفعة يفضلوف فالمستوى االجتماعي االقتصادي :  -
أنشطة تكلف بعض ادلاؿ  كالتنس و السباحة ... إخل ، بينما يشارؾ األطفاؿ يف ادلستويات األقل يف أنشطة ال 

 تتطلب تكاليف كاأللعاب االستغمائية .

ادلستوى ادلعيشي فاألطفاؿ الفقراء ال ديتلكوف زبتلف أوقات الفراغ من طفل إذل آخر حسب أوقات الفراغ :  -
أوقات فراغ كبرية ذلك بسبب مساعدهتم ألوليائهم ، و على العكس فاألطفاؿ األغنياء ديتلكوف أوقات فراغ كبرية 

 (2).تتيح ذلم اللعب جبل األلعاب بل حىت كلها

 
قراءات يف علم النفس االجتماعي  يف الوطن  ، و التخيالت التعويضية في لعب األطفال وعالقتهما بمراحل النمو التخييالت:حزين  صاحل (1)

 10،ص  1994، العريب ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ، القاىرة

 81، ص 2004، ف ، األردف، دار وائل للنشر و التوزيع، عما سيكولوجية اللعب و أثرها في تعلم األطفال:  نبيل  عبد اذلادي( 2)
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 :األلعاب الحركية -2

 مدخل إلى مفهوم األلعاب الحركية : -2-1

إف األلعاب احلركية تتطلب من الطفل احلركة عند أدائها أو شلارستها دلدة معينة ، قد تطوؿ أو تقصر    
 حسب طبيعة اللعبة كما أف احلركة ستتفاوت يف السرعة و العدد بالنسبة لكل لعبة . 

كما أف ىذه األلعاب تنقل الطفل من مكاف إذل آخر أو ذبعلو يتحرؾ يف مكانو كأف يدور جسمو و ىو 
يف مكاف معني أو حيرؾ جزءا من جسمو كيديو أو رجليو أو رأسو . ىذه األلعاب تدرب القوى احلركية لدى 

فالطفل حيرؾ يديو و رأسو و يرفس الطفل على القياـ بوظائفها العامة و نراىا أوؿ األلعاب ظهورا عند األطفاؿ ، 
برجليو و ىو مازاؿ يف مهده ، و كلما كرب و منا ازدادت حركاتو و انتظمت . و تؤدي بعض األلعاب احلركية إذل 
تعويد الطفل على تناسق احلركات و تعويده على أدائها بشكل خاص يؤدي إذل ىدؼ معني كلعبة الكرة ، أو قد 

ت قوية يتوقف صلاحها على كرب وعظم اجملهود الذي يبذلو الطفل للوصوؿ إذل غايتو  تعود الطفل على القياـ حبركا
كالسباقات الرياضية ادلختلفة مثل التمارين السويدية والركض و القفز  و العدو و الدحرجة و التسلق و التأرجح  

  (2)و ادلوازنة واستعماؿ الدراجات و السياراتو العربات و غري ذلك من ألعاب السباحة.

ىذا و من ادلهم جدا أف نعرؼ اللعبة احلركية الواحدة قد تتوافر فيها عدة صفات و تدرب نواحي متعددة لدى    
الطفلكما أنو يتعلم من خالؿ ىذه األلعاب أشياء عديدة مثل تعليم الطفل على القفز من مكاف إذل آخر . إف 

األلعاب تعمل على إكساهبم اخلربة االجتماعية عن األطفاؿ حيتاجوف إذل شلارسة تلك األلعاب و ذلك ألف تلك 
                                                                         (2)  طريق االحتكاؾ بأطفاؿ آخرين يف جو يسوده روح اللعب .

يتفشى االضلراؼ وحيث ال تسمح  إف كثريا من األطفاؿ الذين يعيشوف يف ادلدف يقطنوف أحياء متأخرة،حيث   
البيئة بنمو اخلربات االجتماعية النظيفة و يف مثل ىذه احلالة تصبح ادلدرسة مكانا جيد فيو األطفاؿ فرصة 
لالختالط النظيف ، إذ هتيئ ذلم الًتبية البدنية و النفسية و االجتماعية جوا نظيفا للعب معا . كما أف اخلربات 

ال ديكن حصرىا وباإلمكاف رسم اخلطط حلدوثها يف األلعاب. و بسبب حب الطفل االجتماعية كثرية لدرجة 
 للعب يصبح على استعداد ألف يتصرؼ تبعا لألصوؿ ادلتبعة ، و تقبل ادلسؤوليات ، و يسهم يف العمل لصاحل

 .اجلماعة ، و حيًـت حقوؽ اآلخرين

 
 30، ص 13، ص  1981،  ، اجلامعة ادلستنصرية، بغدادألطفالاللعب في دور الحضانة ورياض ا:الطائي وفخرية، مجيل( 2)( 1)
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كذلك حيس بأمهية التعاوف كأساس لتحقيق األىداؼ التػي يرغب فيها الفرد أو اجلماعة فكل فرد يف اجلماعة 
فاآللة جيب أف تعمل بسهولة و ىذا ال حيدث إال إذا قاـ مل جزء بنصيبو  أف يعمل كما لو كاف جزء من آلة جيب
فضال عن تعليمو  ،(1) صيبو من العمل وحدهالعمل ، فالتعاوف ال ديكن أف حيدث إال إذا قاـ كل جزء بنمع 

االنتباه إذل كالـ ادلعلمة ، و قوة ادلالحظة و كذلك زلاولة الفوز و عدـ اخلسارة كما تقدـ لو بعض ادلعلومات 
 (2).عبةالل عندما تقـو ادلعلمة بوصف اللعبة احلركية و كيف تكوف قبل بدء

 خصائص األلعاب الحركية :-2-2
 إف مجيع األطفاؿ يف مواقف األلعاب احلركية يسعوف إذل ربقيق ىدؼ واحد . -
 تتسم مواقف األلعاب احلركية باالعتماد اإلجيايب ادلتبادؿ بني األطفاؿ . -
 إف مواقف األلعاب احلركية تدفع األطفاؿ على بذؿ أقصى اجلهد لديهم مع أقراهنم داخل اجملموعة . -

ديارس األطفاؿ يف أثناء األلعاب احلركية كثريا من ادلهارات االجتماعية اإلجيابية فيما بينهم داخل  -
 اجملموعة .

لذاتو و مدعمني و ية بوصفهم امتدادا إف كل طفل يدرؾ باقي األطفاؿ من داخل مجاعة األلعاب احلرك -
 (3)مساندين لو .

 :اهداؼ االلعاب الحركية -2-3

 . تساعد على رفع درجة احلماس والرغبة لدى التلميذ 
  تشجع التالميذ على االتصاؿ والتواصل والتعلم فيما بينهم بغض النظر عن االختالفات الثقافية

 التضامن وادلسؤولية . واالجتماعية فيما بينهم حيث اهنا تنمي مشاعر
  ىي طريقة جيدة للمعلم يف التعامل مع الفروؽ الفردية بني التالميذ 
  تساعد ادلعلم يف تطوير التلميذ تطويرا شامال اذ توسع دائرة تصوراتو وتنمي لديو قوة ادلالحظة وسرعة

 االدراؾ .

 
 .96، ص 1981، ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ادلوصل الصغيرةااللعاب : ، والتكرييت ، وديع ياسني  صاحل ،كامل عبد ادلنعم (1)

 14، ص 1981،  ، اجلامعة ادلستنصرية، بغداداللعب في دور الحضانة ورياض األطفال:الطائي وفخرية، مجيل (2)

)3) Bounie, T. How to motivate students, Journal of physical education, Vol. (5) , 
NewYork ;2000.p 36-42.. 
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  .تساعد على تربية العناصر ادلتكررة الصحيحة النو يصعب تصحيحها فيما بعد 
 )(1)وغريىا. تساعد على تطوير عناصر اللياقة البدنية كػ)القوة ، والسرعة، والتحمل ، وادلرونة 

 :  شروط االلعاب الحركية -2-4

 .اف تكوف االلعاب ذا قيمة تربوية ويف نفس الوقت مثرية وشلتعة 
 .اف تكوف قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغري معقدة 
 . اف تكوف االلعاب مناسبة خلربات وقدرات وميوؿ التالميذ 
 . اف يكوف دور التلميذ واضحا وزلددا يف اللعبة 
 .اف تشتق اللعبة من بيئة التلميذ 
 (2).باحلرية واالستقاللية يف اللعب اف يشعر التلميذ 

 : الحركيةالتربوية لأللعاب  األهمية -2-5

 بناء ضلو العامة للناشئ الًتبوية العملية من جزء يعترب الرياضية الًتبية دروس يف أو اللعب يف تربوي تأثري كل أف   
 السلوكية والسمات الصفات من الكثري اكتساب يف والشباب األطفاؿ تربية يف ذلك يساىم إذ احلميد اخللق

 العمل يف واإلخالص والنظاـ والتعاوف الصدؽ ويتأسس على العالقات بأفضل يتميز متحضر رلتمع لبناء احلميدة
 :يلى فيما احلركية لأللعاب ادلهمة الًتبوية األمهية بعض وديكن تلخيص للجماعة الصاحل والعمل الذات ٕوانكار

 تفرضو الذي بالنظاـ التمسك والشباب والناشئني األطفاؿ تلـز احلركية األلعاب شلارسة :بالنظام التمسك 
 بشرح يقـو ادلدرس أف بعد لالعب ادلخصص الوقت من لالستفادة وذلك األلعاب ىذه ومتطلبات طبيعة
 . اللعبة وشروط قواعد

 تربية إذل دائما نسعى إننا الطبيعي فمن اللعب: أثناء السلوك لمظاهر التلقائية التعبيرات كبت عدم 
 االلتزاـ باألساليب البديهي ومن ضجيج أو صخب ودوف تامة حبرية اللعب شلارسة ضلو النشىء وتوجيو
 الفوز وتبادؿ صيحات والسرور الفرح دلظاىر التلقائية التعبريات كبت على نعمل وإال احلديثة الًتبوية
 مستواه ضعف يف حالة ادلنافس بالزميل كاالستخفاؼ التصرفات بعض من ضلد أف جيب ولكننا والنصر

 تربوية. وسائل نراه دبا ادلخطئ معاقبة النابية بالكلمات التفوه أو

 
(1
 56ص ،2003، دار الفكر ،عماف  ، سيكولوجية اللعب لدى األطفال العاديين و المعاقين :خالد عبد الرزاؽ، السيد  

 62،ص   2003،،دار ادلسرية، عماف اللعب الشعبي عند األطفال :زلمد زلمود  اخلوالدة  (2)
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 ادلدرس  وعلى والصدؽ األمانة بصفيت ادلنظم اللعب يرتبط أف جيب والقوانين: القواعد وتطبيق األمانة
 يف التهاوف من الطالب بعض يستفيد ال لكي أمهية اقلها حىت اللعبة وشروط قواعد بتطبيق سبسكو مراعاة
 قيامهم عند من الطالب ادلخطئني نتائج يستبعد أف ادلدرس وعلى الشروط وتلك القواعد هبذه االلتزاـ
 .اللعبة قانوف خبرؽ

 التعاوف على الطالب قدرات تنمية ادلدرس حياوؿ احلركية األلعاب شلارسة طريق عن التعاون: روح تنمية 
 بنزعاهتم والسمو سلوكهم وهتذيب الغري معو التعامل يف الصحيحة وادلفاىيم األفكار وبث ، بينهم فيما

 على القضاء من يتمكن وبذلك السلوؾ ىذا على يعتادوا واف تعاوين بطابع سلوكهم يتسم حىت ورغباهتم
  اجلماعة دلصلحة وربويلها الذات وحب الفردية األنانية

 يكوف واف معهم ديرح واف اللعب يف طالبو ادلدرس يشارؾ أف األفضل من اللعب: في المدرس مشاركة 
 إذ التمارين أو األلعاب أداء عند اجليد األداء يف أو الصحيح الرياضي السلوؾ يف طيبا ومثاال حسنة قدوة

 العديدة الفرص انتهاز من يتمكن وبذلك طالبو وبني بينو اجليدة العالقات توطيد يف ذلك يساىم
 تسهم .وشوؽ بلهفة عليو واإلقباؿ اللعب إنعاش يف أثره يظهر كما عليهم االجيايب للتأثري وادلناسبة
  .العقلية القدرات تنمية يف احلركية األلعاب

 للطالب  والعقلية الذىنية القدرات تنمية يف وافر احلركية بقدر األلعاب تساىم الذهنية: القدرات تنمية
 مراعاة .ادلالحظة ودقة وسرعة والًتكيز االنتباه على القدرة تنمية ديكن األلعاب ىذه شلارسة طريق عن وانو

 (49، 2005اهلل،  عبد اآلخرين. )أمحد واحًتاـ التواضع مسات غرس

 

 

 

 

 

 
 49ص،   2005 ، الزقازيق للطباعة، ادلتحدوف ،الصغيرة األلعاب فى مدخل : اهلل عبد أمحد زلمد( 1)
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 االدراك الحسي الحركي:

 مفهوم اإلدراك: -1

طةيػػا ناػػمن  .. ناػػا: هػػم نلكػػفمي ء..ػػل نق ػػنا ..  لػػم  . ػػا  هػػم رفة ػػ  رػػا نػػن  ن أشػػاف رػػ    ػػنا   ػػ 

 يفػػٍت  ف ناػػمن  رم ػػمال ة  إل.نػػ  ن اينؾ قأػػس لػػما ناػػمن  رػػا هػػاف ه ػػاؾ  اينؾ  هػػ ن  قػػ  ن اينؾ :  ػػاف  لػػل

 ػػد ا ػػ  ..نلد ػػ  ناةهنػػ  أيتتػػحةهػػ   رػػ     -با ن اينؾ ناشػػ   ػػ   ر. ػػا  .نػػس  لاػػ  .. ن اينؾ ناشػػ  : يشػػ

  :ميا  تقشنم ن اينؾ  ىل ثدث  خطمنت حش  هل ن  اأسؾ حةه   ا  اينؾ حةه  ءد  اينؾ حةهن  ءد ف  اين

 ناش  ن اينؾ 

  حةه  –ن اينؾ ناا 

  نلد   ناةهن 

 يديؾ نل ةا  أ ؿ نقرة  ر..الن   ا تفٍت ر هـم  نحد ل.جإلنع حشب   ه  أظةأا ر.ش.ش.  ه   إل.ن  

 أ.نج  هثةل تفةض نل ةا  هلا،  أ.نج   لل نصل ت شَت   هم ل..ل نق نا    يبد  ءااس.جاء  نق نا  حبمنسس

.إلشاينت ناةهن  ل.حقنا ظنم نجلند لنل.  نلد   ناةهن  تفٍت   ل  ا نرثَتنت يزانا لديس را يشإلى ءالد   ناةهن 

ءم ما حمن  رصاء    ن اينؾ ءإطايه نلفاـ يبٌت  .ى نامن  نلش.نإل   نلدراغ نل اضج ...  د  اينؾ، هدؼ رفُت

 (1).   اراغ غَت أاضج ... حن ها ا ا   حةهن 

 

.25ص  2002،جم.   .إلن   ص.ن  ر.خصص  تصديها ه.ن  نلًتءن  نلةياضن  ، نجمل.د نق ؿ ، نلفدا نق ؿ ،الرياضة المعاصرة  :حشُت (1)  

huskin71@yahoo.com 

mailto:huskin71@yahoo.com
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 تعريف اإلدراك الحركي:  -

" ميا  تفةيف  إل.ن  ن اينؾ ناةه  ءبشاط : )ءأهنا  انيل نرف.مرات نليت تأتى ل. ةا ر  خدؿ نامن     

   إل.ن  نرف.مرات ,  يا نل فل ة ضم  نلش.مؾ ناةه  نلظاهةي(.    إل.ن  ن اينؾ ناةه  ر  نلفإل.نات 

نه.م  .إلا   .م نل  ا نل.جةييب .كاءا . نلكديدل نل.فقند نليت ت.ط.ب نلفديد ر  نلقدينت  نت نلفد ات نر

  .م نل  ا نلةياض  ءالقدينت ن اينهن   تكَت أ.ائج نلدينسات  نلبحمث  ىل نلفديد ر  نلقدينت ن اينهن  نليت 

 را  تص ن ها ءطةؽ ر.فدال  قد مت تص ن ها تبفا لمسائ  ناا قمهن  نرف.مرات ناشن  ة  إل.ن  ن اينؾ 

 : ينت ن اينهن  نلةئنشن   .ى نل حم نل.ايل ميا  تص نف نلقد

 نقيضن  – اينؾ نلكال  – اينؾ نلفإلا –نلةؤي  نلطة ن   –)حدل نلبصة :قدرات اإلدراك البصري– 

اإلدراك ـ( ءمضع  ائإل  لفمنرل 1983 اينؾ نرثَت نر.حةؾ(   اـ  ءم حطب ) –نلثبات ن اينه 

نرفاجل  نل ه ن   –نل.م س نرااين –نلشة   ن اينهن   –)تقدية نقطمنؿ  ن حجاـ  البصري وتشمل:

 رة أ  ن غدؽ . –سة   ن غدؽ  –نرااأن  

 :متننز نلكال  نقيضن   –متننز ن يقاع  –متننز نلصمت  –)متةهز نلصمت  قدرات اإلدراك السمعي

 ر ظمر  ن  ااؿ نلشإلفن ...نخل –نلشإلف  

 ه  نلقدينت نليت متثل نل. ا ل  نل.اارل ءُت هل ر  نلمظائف ناةهن   دراك الحركي:قدرات اإل 

 نلمظائف ن اينهن  ة نلش.مؾ ن أشاين   دينت ن اينؾ ناةه  ر هـم ر.فدا نق  س يكَت  ىل ن .إلاا 

نل كاط نل كاط ناةه  ن يناي  .ى ن اينؾ  نا .إلاا نجلزئ   .ى منم ن رااأات ن اينهن   .ى 

 (1)ناةه .

 

 25ص  ، نفس المرجع السابق :حشُت( 1)
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 مفهوم اإلحساس: -2

لل  اف ه ه ء  لبنئ.س نلدنخ.ن   نخلاي ن  ل " ف اينس  ن حشا  ه  لقديل نلاائ  نا   .ى ه ن ناس.جا

رؤثةنت  ااي  نلفإل.ن  ه  نل قط  نلبد  رفظم س.مهس   د  يات  ده تفاييف لإلحشا  ر ها : نل.أثَت نربا ة 

 نل ي ي كأ ر  تأثَت نر.قبدت ناشن  ل.إلؤثةنت سمن  هاأت خايج    انخل نجلشم  تقـم    .ى   ضا  نامن 

  .  ىل   هزل  صبن  خاص   ه ه نر.قبدت ء.مصنل نرؤثةنت

 ةا  .ى  ا حشا  : هم نلفإل.ن  نلفق.ن  نق ىل   ناس.جاء  نق لن  قحد   ضا  نجلشم   نها ي.فةؼ نل

 .نخلصائص نل ةاي  لأل نا   نقحدنث نليت تقع ة نلفامل نحملن  ءس

  إل.ن  ن حشا  تبد  ة   ما ت.اءع رفُت لألحدنث حىت ت.م  إل.ن  ن حشا  ءصةؼ نل ظة    أمع 

ء..ق   نااس   دءد   ا ر  تم ة رثَت ر اسب ل.ل نااس  ءكده ها ن  حىت تبد   إل.ن  ناس.قباؿ  يقـم نرش.قبل

هإحشا    هثة ن حشاسات تأثَتن ر     ن  ايل  ي ق.ها  ىل نرخ  . ك  ن  ايل ة نرخ نل ي يشجل ن  ايل

 ." رؤثةنت  .ى ءفد هارؤثةنت نليت تؤثة  .ى حمن  نل ظة  نلبصة  نلشإلع  نلكم

 :اإلحساس الحركي -

نلفضدت  نر اصل  ث ا  نلفإلل ن حشا  ناةه   يقصد ءس  حشا  نل ةا ءأ ضاع  شإلس  حةه  "

 نلفض.     نقان  ة جماات نلًتءن  نلبدأن   نلةياض     هم نلفإل.ن  نليت متد نل ةا ءالم   جبشإلس    ضائس ة نل ةنغ

 ر  ناقائا نهلار   ف ن حشا  ناةه  رصدي هاـ ر  رصااي  اينؾ   صةي نلزراف  نرااف  ا حشا  مبشا   .

نلةياضن       نا   خةى  نجتاه  سة   ناةهات ر  أ.ائج ن حشا  ناةه   تةتب   يضا  ظن    نيت اع ناةهات 

ن حشا  ناةه  ءالمظائف ناشن  نقخةى   .ى  لل  ا حشا  ناةه  هم  فمي      نل ةا ءمضع   زن  
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ةني ناةه   ردنها  نجتاهها  شإلس  ث ا  ناةه  ن يناي   هم نااس  نليت متا  ا ر  حتديد  ضع نجلشم  رفدؿ تا

 (1) نلمضع نلا.  ل.جشم  خصائص حةه  نجلشم هال".

 :اإلدراك الحسي والحركي -3

"هم نحد  أمنع نلفإل.نات نلفق.ن  نر.ف.ق  ءال فل نلاائ  نل ي يامف انخل ن أشاف  .ى   ا نس.جاء  خاي ن  

ت اَت انخ.   قد  يات تفةي ات  دل       طةيا  حشا     نس.جاء  ل.صمي  خناؿ ناةه     أ.نج  

سمن    حشاسا غَت ءصةي  )نلقديل  .ى ن حشا  ءأ ضاع نجلشم ن  ة س )  اسم حش  حشُت ( ءأأسن اينؾ   

 (2)  ن اينؾ )ناا _ ناةه ( هم:  إل.ن  ت ظنم نردخدت نان     طائها رفٌت ة حال  ناةه     نلشامف(

لفإل.ن  ن اينؾ هل ن  قد ن ًتف   أدحظ  ف ن حشا  يكال نلد ي نقساس ر  خدؿ ه ه نل.فاييف 

نليت ه  ظاهةل   لنس ءشنط  لظاهةل ن اينؾ  ي  ف ن حشا  يشبا ن اينؾ رف اه نس.دـ    اينؾ ءاقحاسنا

 نليت تبد    ة حُت ن اينؾ رف اه ت شَت رثَت  ت.م  إل.ن  )ن اينؾ ناا _ حةه ( ر  خدؿ ت.اءع رةنحل  رثَت

  تأيت رةح.   خةى ه  رةح.  نل.إلنز   ءال.فةؼ  .ى رف.مرات ناشن  ر  خدؿ نامن  نلشإلفن   نلبصةي 

 (3) ناأ.قا  ءفدها تةسل ر اطا رفن   ة نرخ  ي.م خزهنا.

 

 78ص  ، نفس المرجع السابق: حشُت( 1)

 125، ص 1998، نلقاهةل، رصة. نلفةيب، نل اة اني (،4)ط ،المدرسية الرياضية التربية : أمي نخلميل  رُت( 2)

 يسال  ،االبتدائية المرحلة لتالميذ الحركية اللياقة مكونات بعض على الحركية للتربية مقترح تعليمي برنامج تأثير :  .حى حمإلد هاىن،( 3)

 62، ص 2003، نر صميل  ارف  ء ُت، نلةياضن  نلًتءن  ه.ن  را ش.َت،
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  :حركي -حدوث اإلدراك الحس كيفية -3-1

نجلهاز نلفصيب نرؤثةنت نخلاي ن  ر  نلبنئ    يقـم ر  خدؿ نقلناؼ نلفصبن  نر .كةل ة   زن   "يش.قبل

نجلشم مجنفها  تصل ءفد  لل  ىل نرخ، ر  ه ا تأيت  مهن  نجلهاز نلفصيب   د نلقناـ ءأي أكاط حةه ، حنث 

 .ندث ن حشا  ناةه  ءاخلطمنت نآلتن 

 :م ناا ز ناش  )نرثَت( نل ي يكفة ءس نلد ب  ث ا  نرباينل    ي.م تش. استالم الحافز الحسي

نل.دييب ر   بل نرش.قبل ناش    ف نرش.قبدت ناشن  نر .كةل ة   زن  نجلشم  نليت تامف هل ر  

 .ه ه نرش.قبدت حاسن  ل قل أمع ن حشا 

 :ناشن   ىل نخلديا نلفصبن  ءفد تش.م ناا ز ناش   نل ي ي .قل  رب نرش.قبدت  النبض الحسي

 ناشن  نليت ت ق.س ءد يها  ىل نجلهاز نلفصيب نرةهزي.

 :يقـم نجلهاز نلفصيب نرةهزي ءاس.دـ  حت.نل نرف.مرات ناشن  نلمنيال  لنس  الجهاز العصبي المركزي

 . نليت مبم بها يقةي ناا ناس.جاء  نقأشب هل ن ناا ز ناةه 

 :قل   اينت ناس.جاء  ر  نجلهاز نلفصيب نرةهزي  ىل نخلديا نلفصبن  ناةهن  ت . إشارات االستجابة

 .  لل ل.حديد نل بض  ناةهن  نر اسب 

 ت .قل نل بض  ناةهن  نرا.   ءأان  ناس.جاء  ناةهن  نرط.مء النبضة الحركية :.  

يل نلد ب ل.مصمؿ  ىل ناةه  هإلا  ف ل.خربنت نلكخصن  ة نرمن ف نراضن  نر.كاهب  ا ين رهم ة  د

 .نل اجت     نرةغمب  نها) نرط.مء (

 

 32، ص 2011 ، حدل نلف.ـم نل ظةي   نلقشم  :كلية التربية الرياضية: خ.نل، محند حمإلد  .  (1)

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/Default.aspx?fid=14
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lectx.aspx?fid=14&depid=1
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lectx.aspx?fid=14&depid=1
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 : ة ضم  را تقدـ  اف  ي  ان  حةه  ي.امف ر 

 نس.قباؿ  تص نف نرف.مرات. 

 نقان  ناةه  رقايأ  نرف.مرات ناالن  ءارف.مرات نرخز أ  ة نل نهةل. 

 . نل.فديل ة نقان  نل ي ي.م ء ا ن  .ى رف.مرات نل.غ ي 

 :تف.إلد ه ه نقمهن   .ى : أهمية اإلدراك الحسي -3-2

  نه.كاؼ نل ةال.حةهات نلةياضن . 

 حتميل نلطا   ر   ال آلخة  . 

 يساؿ   اينت  ىل  راه   إل.س  . 

 رم ع ) ه ه نل قةنت ءطنئ   تزانا سة .ها رع نل إلم  نئا  كنئا." تامف.جتهنز نرف.مرات

 ( Iraqacad.org نقهاامين  نلةياضن  نلفةن ن 

  : الحركي في مجال الرياضي –اإلدراك الحسي  -3-3

" ف ن حشا  ءااةه  يؤاي ا ين رهإلا ة  إل.ن  نل.من ا ناةه  حنث ه ن ن حشا  يامف  را  حشاسا 

   ن حشا  ءارقا ر   ة حال  نلكد نلفض.     ه لل ن حشا  ءشة   ناةه   ه.ها حاات  ءاجلهد نلفض. 

رط.مء   ضة يي  لغةض حتقنا نقان  نرهايي نل فاؿ  ث ا  نرباييات  نل.إلايي  حنث تاشب نل ةا  ديل  .ى تقننم 

ثاؿ ة نقان  نرهايي لبف  نرهايل حنث ت.فب نلفضدت ا ين رهإلا ة  إل.ن  تمنزف نلد ب  .ى سبنل نر

: ف نلفضدت  اايل  .ى  نرهاينت نلصفب   لقد  رب  حد نلف.إلا     نلفإلل نلفض.    مهن.س ة نقان  ءقملس

 ه ن ا يأيت ر  نل ةنغ ءل  ف ه ن نلقمؿ  نس نلاثَت ر  نلصح  ،   مؽ  ديل   نن  ا ة ءف  نااات ءصاي را ي

ر.اةي ل.إل.غَتنت نلدنخ.ن     طةيا رش.قبدت ن اينؾ ناش  متا  نل ةا ر   لل اف نل.إلةي  نرش.إلة  ن
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ن حشا  ءأ ضاع  شإلس ر  نقان  .ل لل يةى نلفار.مف ة جماؿ نلًتءن  نلةياضن   ف ن اينؾ ناش   ض.  لس 

.شب نلد بمف ا ي هبَت   ف.  ة نل.ف.م  نقان  ناةه  .حنث هثَتن را أةى  ف نرديءُت يؤهد ف  .ى  ف يا

ن حشا  نلصحنح ة نرشاي ناةه    يضا هإلن  نجلهد  نلقديل نلدزر  لس. ر  ه ا ي.ضح ل ا  ف ن اينؾ ناش  

 (1)." ة نجملاؿ نلةياض  ميثل نحمل.مى نق ؿ  نرهم ة نجملاؿ ناةه 

لل اف ن حشا  حةه  رهإلًا ة جماؿ نلًتءن  نلةياضن  ءصميل  ار     –"يفد رمضمع ن اينؾ ناا

 ن اينؾ يدخدف ة خصمصن  هل لفب  يياضن  حت.اج  ىل  إل.نات  ق.ن  ءشنط  رثل نلًتهنز  ناأ.باه  ن اينؾ 

 تاإل  ه ه نقمهن  ة نل.  ن  نجلند  .حةه  ة نجملاؿ نلةياض - ن حشا   ر  ه ا تأيت  مهن  ن اينؾ ناا

 أم ن  خاص  ر  نلقمل  ف د  ان   ي  حةه  يياضنػ  بجب  ف نضة ل.إلهاينت نلةياضن  نرفقدل  نليت حت.اج  ىل

حةهػ    ت نقان   ءفاشس يامف نخلطأ هبَت   نضح سنإلا ة  دـ تةهنز نلاإلن  نلدزر  ة  مل -ن اينؾ ناا

 (2).نأقباض نلفضدت نركايه  ة نقان  نلش.نم

حةه  ة نلقديل  .ى نل.إلنز ءُت نق نا  نلبفندل   نلقةيب   نل ي  لديهم  -" هإلا تظهة  مهن  ن اينؾ ناا

حةه  ءُت نلد بُت  .ى -صفمء  ة  ضع   شارهم ة نرااف نر اسب رع نقان  نجلند  خي..ف ن اينؾ ناا

نجلإلا ن ( هإلا ة حةه  نلة .ُت  نل ين ُت،  نيض نل.فب    تظهة نخ.د ات ا نق  ة ن حشا  ءالاةل )نقلفاب

 ه اؾ ر  نلد بُت ر  مي..ل نلقديل  .ى نلشنطةل  .ى نلاةل  ردن ب.ها ل ًتل ر  نلزر  ا ف سقمطها  .ى 

  ىل نل خ   ها ن،  ه لل رع ءقن  نقلفاب نقخةى    تؤاي حةهاهتم  نلة  نقيض    يبد  ء قل نلاةل ر  

 

 45، ص 2000، نلًتءن ، ءغدنا  زنيل رطبف  ، ،الحركى والتطور التعلم نظريات : ،حمجمب   نس (1)

 110، ص  1998، نلقاهةل، ءد ف طبف ،اني نرفايؼ -دراسات في التعلم الحركي:  محد ،خاطة  (2)
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 ءاأشناءن  تار  تفرب    ردى  حشاسهم ءالاةل  ردى سنطةهتم  .نها،     ف زياال ن حشا  ءالاةل تشا د  .ى

ظهمي نلثق  ءال  ا   ظهاي نلقدينت نل  ن  مما يؤاي  ىل زياال نلةغب  ة نل.فب  ه لل تةت ع نلدن فن  مما يزيل  ثاي 

حةه  ي. اسب طةايا رع نل.ف.م ناةه   الزياال ة نلطةؼ نق ؿ تؤاي -ن حشا  ءال.فب، هإلا  ف ن اينؾ ناا

  د مت  ثبات  ف  رب سنإلا ة  إل.نات  نل. هة ناةه   ث ا  نقان . ىل  ف يامف نل.ف.م ناةه   ) نلطةؼ نلثاين( نه

حاس  نلشإلع ه   هم نامن  ة نل.ف.م ت.نها حاس  نل ظة   ءقن  نامن  هإلا  ف ن ًتنؾ  هثة ر  حاس   نحدل 

 -ينؾ نااة ضم  را تقدـ  اف ن ا. ءقائها ة  إل.ن  نل.ف.م تامف هلا  فالن   هثة ة ثبات نرف.مرات ءال ه 

حةه  رهم  دًن  ل.حمن  ها   ة تأاي  نلمن ب ناةه .    ي.م تبااؿ ن  اينت نلفصبن  ناشن   ناةهن  ءُت 

رم ع ). نجلهاز ناةه  ) ضدت،   تاي، ر اصل(  نجلهاز نلفصيب مبا نقا نقان  نجلند ل.حةه     نرهايل

 (Iraqacad.org نقهاامين  نلةياضن  نلفةن ن 

 :اإلدراكية-الحركية–قياس القدرات الحسية  -3-4

ن اينؾ هم ت شَت نل ةا نربا ة  حشاسس ءالبنئ   يبد  ن اينؾ ءااس.جاءات نلفصبن  ل كاط   ضا  ناا 

نلبناأات ناشن  نرك ةل نليت ي.فارل رفها  Percepts   تمصن.ها  ىل نجلهاز نلفصيب نرةهزي  متثل نرديهات

يب نرةهزي خلط  ن اينؾ  ا اينؾ هم ن حاط   ن راـ ءالبنئ  نخلاي ن  ل. ةا ر  خدؿ نامن   ميثل نجلهاز نلفص

 نقسا  ة  إل.ن  ن اينؾ ل ن  ه اؾ صفمء  ة نل صل ءُت ن حشا   ن اينؾ. (Sensation) ن حشا 

 نلدنخ.ن  ر  خدؿ نق ضا  ناشن  را ن حشا  ناةه   هم ي كأ أ.نج   إلل نقأظإل  ناشن  نخلاي ن    

 ن حشاسات نلبصةي   تف.إلد  .ى نلفُت-:نرخ..   نر .كةل ءاجلشم  ر ها

 ءال.منزف  يف.إلد  .ى نلق منت نهلدلن  ءا  ف نلدنخ.ن  ن حشا  -ن حشاسات نلشإلفن   تف.إلد  .ى ن  ف-

  حشاسات نل.إلا  نلضغ  ر  خدؿ نجل.د -
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  نل.  ؽ ر  خدؿ نقأف  نل م. " حشاسات نلكم  -

 :مقياس اإلدراك الحس حركي -3-5

 ر  ناخ.باينت  ،ـ يا  هل   اصة ن اينؾ ناةه   " ر  ناخ.باينت ناديث   نليت تكإلل رفظم  ف

هم رقنا  . نرفة ؼ ءاسم   رقنا  ن اينؾ ناا حةه   Dayton نرةت ف  ة رفاردهتا نلف.إلن  نخ.باي اني.مف

لألط اؿ را  بل نلدخمؿ نرديس   ت.ألف ءطايي  ه ن نرقنا  ر  جمإلم   ر  ناخ.باينت هتدؼ  ىل  نا   رصإلم

 .ى نلفديد ر  نلفمنرل ناةهن  نليت تشا د  .ى حتديد منم  نلا ا نت ن اينهن  )ناا حةهن (   نليت تف.إلد

 (1)س مي..ل نلقديل  .ى ن اينؾ )ناش  ناةه (.نلقدينت ن اينهن  ناةهن   يفٍت نر.دؾ نلط ل هل ه نلفمنرل قأ

 

 

 

 

 

 

 
، سنوات  5، 4تأثير برنامج مقترح في التربية الحركية لتطوير القابلية الذهنية واإلدراك الحسي الحركي عند األطفال بأعمار  : نرد هد،  (1)

  70، ص2004، نجلزنئة طة ح  اه.مينه غَت ر كميل ، رفهد نلًتءن  نلبدأن   نلةياضن ،  ارف  
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 :خصائص أطفال المرحلة التحضيرية -

 حلة التحضيرية:مفهوم المر  -1

 مرحلة وتكوينها ألهنا الشخصية تشكيل يف التعليمية الًتبوية ادلراحل أخصب ادلرحلة التحضريية من تعد
 تشكيل يف حامسة مرحلة تعترب وذلذا ، ادلستقبل يف الًتبوية العملية دلسار ودتهد تلقائيا التعليم فيها يتم تربوية

 واخللقي واالجتماعي واللغوي واالدراكي والعقلي واحلسي واحلركي اجلسمي منوىا ومسار الشخصية أساسيات
 معرفية أنشطة من فيها دلا مسلية ،ومدينة فعال طفوىل وسلترب خصبة أرضية حبق فهى وادلهارى، والروحي واالنفعايل
 ومواقف ىادئة نفسية وأجواء الكالم فنون يف لغوية وفرض ، نشطة عقلية وزلفزات وشليزات ىادفة وجسمية
 الدينية القيم غرس يف روحية ورلاالت ادلبسطة العملية ادلفاىيم تكوين يف عملية وشلارسة ، فعالة إنسانية اجتماعية
 (1)شلتعة. ورياضية وموسيقية فنية وأنشطة والقومية والوطنية

 والقدرات اإلمكانات أىم ادلرحلة ىذه خالل تظهر حيث تكوينية مرحلة ادلدرسة ماقبل مرحلة وتعترب 
 تكون فالقدرات األمهية يف غاية احليوية ادلرحلة فهذه ادلستقبل يف الطفل عليو يكون دلا العريضة اخلطوط وترسم
 ادراكو منو ذلك ويؤازره احلركي سلوكو أثناء بنفسو ثقة تكسبو واتزان دقة يف يريده الذي ادلكاين للتوجيو كافيو

 بنائو يف تسهم الىت اخلربات اكتساب على يساعد ىذا كل بالفراغ والشعور واألوزان واألحجام واأللوان لألشكال
 (2)و.توجيه أحسن ما إذا السوى السليم وتكوينو

  :لطفل المرحلة التحضيرية الحركى التطور-2

 سنني مرحلة تنتهى ان فبعد األطفال عند احلركي جدا للتطور ومهمة حيوية مرحلة ادلرحلة التحضريية تعد
 من  دتتد واليت ادلدرسة ماقبل مرحلة ىي أعلى دلرحلة اجملال تفسح الطفل عمر من الثالثة السنة بنهاية الطفولة

  .احلركي النشاط أوجو الطفل يف مهارت ازدياد دتثل إذ سنوات 7 اىل3

 ما قبل ادلدرسة دلرحلة األخري السن يف تطوره يصل مناسبة ظروف حتت الطفل أن( 2004 ذكىويشري)
  ، وميسك ويرمى ويقفز ويركض ميشى ويتسلق أن كنمي فهو ، األساسية الرياضية احلركات وخاصة البالغني مثل

 
 ،االبتدائية المرحلة لتالميذ الحركية اللياقة مكونات بعض على الحركية للتربية مقترح تعليمي برنامج تأثير (.2003فتحى.) زلمد ىاىن، (1)

 56، ص 2003، ادلنصورة جامعة بنني، الرياضية الًتبية كلية ماجستري، رسالة

 11، ص1990، األردن ، احلنان دار مؤسسة ،4 ط ،ومنهاج واقع األطفال رياض: خطاب ،يوسف رنارد (2)
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 (1). اجلمال مرحلة يصل إىل مل احلركات بعض ان رغم ، بتوافق يتقنها األحيان أكثر ويف

 ادلختلفة احلركات أشكال مرحلة إتقان ىي ادلدرسة ماقبل مرحلة" بأن (2222محجوب ) وجيه ويوضح
 ويصل احلركي للتوافق االساسى البناء مرحلة تعد فإهنا ذلك عن فضال احلركي الربط إمكانية على احلصول وكذلك
 وىى: اجتاىات ثالث يف يظهر ادلرحلة ىذه للطفل يف احلركي التطور ٕوان ادلرحلة ىذه يف مستواه أعلى إىل التعلم

 االصلاز لكمية السريعة الزيادة. 
 احلركة لنوعية الواضح التحسن . 
 (2).ادلختلفة الواجبات وحل عليها ادلسيطر احلركات أشكال أنواع يف الزيادة 

 حركاتو وحتدث من الكثري ضبط يستطيع فالطفل ادلدرسة ماقبل مرحلي خالل تدرجييا احلركي النمو ويتطور
 الصغرية رلموعة العضالت وتشمل ادلتنافسة الدقيقة احلركات بنمو تتمثل أساسية تطورات العمر من اخلامسة بعد
 على قادرا يكون السادسة يف عمر الطفل يكون وعندما الكتاب مهارة ويف ومسكها الكرات رمي يف تستعمل اليت

 (3)األفراد. مع واأللعاب النشاطات يف وادلسامهة ادلدرسة دلتطلبات التكيف

 احلركات يف كمية والتنوع االستجابة وسرعة بالشدة عمره من الثالثة السنة بداية يف الطفل حركات ودتتاز
 اجلسم أعضاء وحتريك ادلشي على تشمل عمره من األوليتني السنتني يف حركاتو كانت ان فبعد يؤديها اليت

 أعلى من والقفز ، كاجلري شىت صورا تأخذ احلركات ىذه ان صلد منتظمة وغري عشوائية بصورة باألشياء وادلسك
 وركوب ، األصابع أطراف على والسري ، السلم ونزول بعيدة والتزحلق وصعود دلسافات والقفز ، أسفل إىل

  (4)اجلسم. يف الكبرية العضالت على تعتمد احلركات ىذه وان ، عجالت والعجلتني ذات الثالث الدراجة

 بدوره وىذا أدائها يف اليت صلح احلركات إعادة يف والفرح الرغبة فيو يثري ما حركة أداء يف الطفل صلاح إن
 احلركات الطفل يكرر ال حيث دتاما ذلك واألمر عكس ، وادلهارات احلركات ىذه أداء وحتسني تثبيت إىل يؤدى

 
 77، ص 2004، القاىرة للطابعة، ادلصرية ادلكتبة ،الرياضي النشاط في الحركة علم تطبيقات : زلمد مدزل ذكى( 1)

 64، ص 2000،الًتبية، بغداد وزارة مطبعة ، ،الحركى والتطور التعلم نظريات :زلجوب وجيو (2)

 53، ص1997، القاىرة العلمية، الفنون دار ،والبدن للنفس الطفل حاجات :عنيمة مصطفى الفتاح عبد (3)

 34، ص2002، األزىر جامعة الرياضية، الًتبية قسم الًتبية، كلية ،نمو نفس علم :زلمد زلمود القادر عبد (4)
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 ، ىدف ذات تدرجييا حركاتو تصبح الناجحة احلركية وكنتيجة حملاوالتو ينساىا، وبالتايل فيها ينجح مل اليت 
 (1).هبا واالحتفاظ حركية معلومات جلمع لديو اإلمكانية تتطور الوقت وبنفس

 الوزن يظهر وكذلك يتحسن للمهارة احلركي البناء وان ، والسرعة تتميز بالقوة ادلرحلة ىذه يف احلركات إن 
 إتقان الصفات مرحلة ألهنا ، صحيح بشكل استغلت ما إذا احلركي مداىا أبعد إىل ادلرونة احلركي وتصل والنقل

 (2)احلركية.

  :أطفال المرحلة التحضيرية عند الجسم نمو -3

 ، شىت وظيفية وتغريات  بيولوجية ، مورفولوجيو تأثريات رلموعة اىل حياتو خالل الفرد جسم يتعرض
متساوية  غري ما تكون عادة والىت ، التأثريات ىذه نتيجة اجلسم منو خالل من وادلهارية للفرد البدنية القابلية وتقاس

 : والعوامل ىى

 حتدد الىت اجلينيو( )اخلصائص الوالدين من االطفال يرثها الىت األساسية الوراثية الصفات من :الوراثة 
 .ادلختلفة األجهزة ومنو اجلسم شكل وبناء الطول

 تؤثر ان ميكن الىت ادلعيشية واحلالة االجتماعية البيئية والعوامل ادلكتسبة ادلهارات تشمل :الخارجية البيئة 
 .وثباتا قوة أكثر كان كبريا التأثري كان وكلما ، وسلوكو الفرد طبيعة على

 منو يف ادلؤثرة الوسائل من الرياضية( خاصة )التمارين البدنية الًتبية وسائل تعد :البدنية التربية وسائل 
تأثري  حتت أفضل بشكل الداخلية األعضاء وكذلك والعضلية العظمية األنسجة تنمو حيث اجلسم

 اكتمال عدم عند اما ، متكامل بشكل احلركية والقدرات الصفات اكتساب وميكن ، الرياضية التمارين
 .النمو أدوار للجسم خالل الوظيفية القابلية النمو وتنخفض ويبطء احلركى( احلركية )القصور اخلربات

 اجلهاز خصائص تتغري ادلختلفة العمرية ادلراحل يف اجلسم منو خالل :الهرموني والتنظيم العصبي الجهاز 
تأثريات  تسود للنمو ادلبكرة العمرية ادلراحل ففي ، ادلختلفة اجلسمية للوظائف اذلرموىن والتنظيم العصيب
 وقت يف األطفال عند القلبية التقلصات سرعة ارتفاع خالل من يظهر وىذا السمبثاوى العصيب اجلهاز
 . القليب التقلص يبطء حيث البارامسبتاوي العصب تأثري يزداد العمرية ادلرحلة وبتقدم الراحة

 
 198، ص 1982، القاىرة ادلعارف، دار ،الرياضي التربوي النفس علم :حسن زلمد ،و عالوى سعد جالل ،زلمد (1)

 6-3والمستقبل من الواقع بين العربي  الوطن في األطفال رياض ندوة ، األطفال رياض فى األنشطة برنامج : مروان على  الدين صلم (2)
 101، ص 1989،  مشس عني جامعة الًتبية، كلية ،سنوات
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 الحركي والبدني وأطفال المرحلة التحضيرية:النشاط  -4

 احلقيقة ىذه إىل ينتبهوا أن اآلباء على وجيب للحركة كبريا احتياجا حيتاج الثالثة سن قبل الصغري الطفل إن
 الصغري: للطفل بالنسبة اآليت عاةرام جيب ولذلك ، الطفل حركة كثرة من يتعبون منهم كثريا أن وبالرغم

 والىت ادلعلومات تقبل على والقدرة الًتبية على تشتمل دلا اإلدراك تنمية يف ىاما ادور  ذلا الرياضية الًتبية إن
 الصعبة التمرينات أداء على التدريبات أثناء أيضا العملية للناحية نصائح إعطائهم مع لألطفال نقلها يتم ان جيب

 زيادة على الرياضية الًتبية برنامج يعمل ان وجيب عالية، جبودة ادلطلوبة ادلهمة ألداء سليم بشكل احلركات وترتيب
 كل يف تعليمية بيئة داخل الطفل وضع يتم حيث خارجو أو الفصل داخل سواء كثرية اجتاىات يف االدراك
 التعليمية الناحية بدء وعند مناسبة علمية خلفية وجود مع اجليدة ادلساعدة واألدوات الكافية ادلساحة مثل األحوال

 ، وتنفيذىا معها التعامل على والقدرة ادلصطلحات ىذه تفهم األطفال وعلى تستخدم خاصة فهناك مصطلحات
 اإلرشادات خالل من لديهم العلمية واخللفيات منهم ادلطلوبة ادلهام تنفيذ أثناء فعل األطفال رد يظهر سوف
 (1).إليهم ادللقاة العلمية

 احلشائش على للعب الفرصة أطفاذلم اآلباء يعطى أن السن ىذا يف ادلفيد من ولذلك صحية ظاىرة احلركة إن   
 اخل(....،التسلق خطرة الغري مثل )ادلوانع الطبيعية اإلمكانيات واستعمال

 ال إنساين أداء معروف ىو كما واللعب يلعب وىو اخلارجى العامل يكتشف ادلدرسة( )ماقبل الصغري الطفل إن   
 اخلارجي العامل دلعرفة طريق ىو فاللعب نفسها، األداء جتربة على يركز ولكنو معني ىدف ورائو من اإلنسان يرغب

 تركز وان البد ادلدرسة سن قبل األطفال تربية إن و الطفل عند واالنتباه التخيل مقدرة منو اللعب حيقق كذلك ،
 اجلسمانية والقدرة التحميل قوة رفع من فالبد لألطفال احلركية وادلقدرة االحتياج وتالئم ختدم الىت األلعاب على

 الكورة محل ، ادلوانع مثل )تسلق األىداف ىذه حتقيق يف تساىم سلتلفة ووسائل طرق بابتكار وذلك عام بشكل
 (2).اخل(....... القفز ، احلجل ، الكبرية

 

 
 36، ص1998،القاىرة الكتاب للنشر، مركز ،الرياضية التربية في التدريس طرق : فهيم رمزى ،ونيلى سعد زلمود ناىد، (1)

 100 ، ص2004، القاىرة للطابعة، ادلصرية ادلكتبة ،الرياضي النشاط في الحركة علم تطبيقات : زلمد مدزل ذكى  (2)
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كفاءتو  رفع يف الوقت نفس يف تساىم خارجة أو اللعب اثناء سواء ادلختلفة التعامل طرق اكتساب وان   
 البدنية الًتبية تركز ان ادلدرسة ماقبل مرحلة ادلهم يف من البدنية( ولذلك والصفات احلركية اجلسمانية )ادلهارات

 العادات اكتساب على تساعده مبعٌت نافعة ألعاب شكل على الوقت زلددة بتدريبات اجلسمانية الكفاءة رفع على
 التحمل من ضئيلة مقدرة ويظهر إنتباىو تثبيت يسهل كما ضعيفة الًتكيز على الصغري الطفل مقدرة وان اليومية
 ادلتعددة األنشطة خالل فمن للحركة الكبري احتياجو مع متعارضا ليس ىذا كل ولكن بسرعة تتغري رغباتو ان كما

 ، السالمل ، ادلناضد الكراسي، مثل )استعمال معينة دترينات تعطيهم أن ادلرحلة ىذه يف ادلربية تستطيع وادلختلفة 
 بعد اإلجبارية ادلدرسية احلصة دلرحلة األطفال اعداد على تركز ان جيب ادلرحلة ىذه يف البدنية والًتبية الكور(

 (1). .ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 180، ص 2000،الًتبية، بغداد وزارة مطبعة ، ،الحركى والتطور التعلم نظريات :زلجوب وجيو( 1)
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يعترب اإلطار ادلنهجي للبحث أحد اجلوانب اذلامة ، حبيث ال ميكن ألي باحث أن يتخلى عنو ،        

وىناك عالقة وطيدة بني موضوع البحث ومنهجو ، فلكي يتم تأسيس عمل منهجي منظم ال بد من 
 اجلوانب واإلجراءات اليت يتم القيام هبا أثناء عملية الدراسة لكي يكون البحث موضوعي ، توضيح مجيع

 وتيسر للمطلع فهم وتفسري النتائج على ضوء ادلعلومات الواردة فيو .
من خالل عرض طبيعة وذلك وقد جاء ىذا الفصل ليوضح اخلطوات ادلنهجية ادلتبعة يف موضوع الدراسة 

، باإلضافة إىل حدود الدراسة ورلاالهتا ادلتمثلة يف اجملال الزمين وادلكاين  ، وكذا أدوات ادلنهج ادلتبع فيها 
 مجع البيانات واألساليب اإلحصائية ادلعتمدة يف الدراسة.
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 الدراسة االستطالعية:. 1

هبا قبل البدء يف تسطري اخلطوط العريضة للبحث و قبل الشروع يف الدراسة  أول خطوة قمت ىي     
 ادليدانية و متت عرب مرحلتني:

 اجملالت و احملاضراتعلى سلتلف ادلراجع من الكتب، و  لبحث حيث كانت باطالعيما قبل ربديد مشكلة ا -أ
 لبحث .حول ادلوضوع و التأكد من أمهية ا و كان من أجل توسيع قاعدة معرفيت

ملة حول ادلوضوع و ألخذ فكرة رل قمت بزيارة إىل ادلدارس االبتدائية و رباورت مع ادلعلمني و االطفال -ب
 دلعرفة:و أمهيتو

 الربنامج ادلقرتح باأللعاب احلركية.لتنفيذ  ادلدرسة صالحية ساحة - 

 .مجناعند تنفيذه فقرات الرب  ىيؤد أنعطاء صورة واضحة  عما ميكن إ -

 منهج البحث :  .2     

من ادلؤكد أن البحث العلمي ما ىو إال سلسلة منظمة من ادلراحل ادلضبوطة جبملة من القواعد ، واليت تسعى      
و يف كل العلوم إىل الوصول إىل حقيقة ، مستها ادلوضوعية و الدقة و الرتتيب ، ولقد تعددت ادلناىج العلمية 

الدراسة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، وذلك من أجل الوصول إىل احلقائق بطريقة للبحث تبعا لتعدد مواضيع 
    .علمية دقيقة

ويعرف ادلنهج بأنو:ىو األسلوب الذي ينتهجو الباحث يف معاجلة مشكلة البحث بقصد الوصول إىل حلول      
 (1)ذلا

يعد ادلنهج " إذ وأىدافو لطبيعة مشكلة البحث متوءدلال ادلنهج التجرييب فقد اعتمدنا و نظرا لطبيعة حبثنا    
التجرييب االقرتاب األكثر صدقًا حلل العديد من ادلشكالت العلمية بصورة فعالة ونظرية وإسهامو يف تقدم البحث 

(2)."العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومن بينهما علم الرياضة
 

 36،ص2005،مركز الكتاب ،  "مناهج البحث"زلمد عوض العابدي :( 1)

 217، ص 1111، ، دار ادلعارف، القاىرة6، ط علم التدريب الرياضي :عالوي زلمد حسن( 2)
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 مجتمع الدراسة:. 3     

بتأثري برنامج الرتبية احلركية على تنمية االدراك احلسي احلركي ألطفال ادلرحلة إن موضوع الدراسة متعلق       
سنوات( دلدرسة  6- 5أطفال ادلرحلة التحضريية) رلتمع البحث ميثل  فإن ، وبالتايلسنوات(  6 -5التحضريية) 
 -اريس –بلدي زلمد

 :دراسةعينة ال.4    

"اجلزء الذي ميثل اجملتمع  ألهناق بطبيعة اجملتمع الذي أخذت منو العينة إن عملية اختيار العينة لو ارتباط وثي   
 (1).رلمل عملو عليو"أو النموذج الذي جيري الباحث  لياألص

فالعينة إذا ىي "جزء معني أو نسبة معينة من أفراد اجملتمع األصلي، مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع كلو،    
 (2)ووحدات العينة تكون أشخاصا كما تكون أحياءا أو شوارعا أو مدن أو غري ذلك".

سنوات(  6-5ادلرحلة التحضريية ) أطفالوىم  ،عمديةالالبحث بالطريقة  عينةار يفقد قمنا باخت
اإلمكانيات الالزمة  توفرقرب ادلدرسة و  وذلك لعدة أسباب منها  -أريس -بلدياالبتدائية زلمد  للمدرسة

وقد ، امجصلاز الربنالالزمة إل والوسائل  تواجد أفراد العينة بشكل كامل، وكذلك توفر ادللعببللمنهج التجرييب 
 . وات( سن6 –5العينة ترتاوح مابني ) أعمار، علماً أن طفالً ( 20) مشلت

 مجاالت البحث:.5  

  المكاني: المجال  -   

 .والية باتنة - اريس-ة االبتدائية زلمد بلدي ادلدرسمت إجراء الدراسة ادليدانية يف  

 سنوات(. 6 -5أطفال ادلرحلة التحضريية ):  المجال البشري -   

   

 

 
 163، ص 2001، ادلناىج للنشر والتوزيع، بغداد ،العلمي ومناهجهأصول البحث : وجيو، زلجوب( 1)

 203، بدون سنة، ص ، منشأة ادلعارف ، اإلسكندرية مبادئ البحث العلمي في التربية البدنية و الرياضية :حسني  أمحد الشافعي( 2)
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 ني: االمجال الزمـ -

ميثل اجملال الزماين الوقت الذي تستغرقو الدراسة ولقد كانت االنطالقة يف ىذه الدراسة ، وكذا ربديد      
ادلعلومات ع م والذي يتزامن مع مرحلة مج 2016ادلوضوع ربديدا دقيقا وطرح اإلشكالية وىذا يف شهر فيفري 

 الدراسة قيطببت حيث قمت مارسشهر  أوائلاخلاصة باإلطار النظري ، أما مرحلة البحث ادليداين فكانت مع 
بداية افريل ، أما عملية تفريغ البيانات فقد بدأت اسبوعاالختبار  إجراءوقد استغرقت مدة األطفال  على
 .  شهرالتنتهي مع هناية و 

  :لدراسةمتغيرات ا.6

ضبط ادلتغريات عنصرا أساسيا يف أي دراسة ميدانية، وقد جاء ضبط متغريات ادلوضوع الذي ضلن بصدد  يعترب    
 دراستو كما يلي:

 .) برنامج الرتبية احلركية(األلعاب احلركية برنامجويتمثل يف  ادلتغري ادلستقل:

 .مية اإلدراك احلسي احلركينتويتمثل يف  ادلتغري التابع:

 :دراسةأدوات ال.7

 مقياس دايتون: -         

 للمجالال ووإدراكال الطفالل لالدى اجلسالمية الالذات مفهالوم خالالل من حركي – احلس الوعي قياس يهدف إىل          

 اختبالار وىالو  يالسالمع والتميالز العصاليب العضاللي والالتحكم واإليقاع التوازن يقيس كما غيراالف والتوجيو واالذباىات

 الصدق. من عالية درجة على وىو احلركية الطفل مشكالت على التعرف يف يفيد

   صدق المقياس: .1

ادلقيالالالاس مت اسالالالتخدام صالالالدق احملتالالالوى، حيالالالث قمنالالالا بعالالالرض مقيالالالاس دايتالالالون لالالال دراك احلسالالالي  للتحقالالالق مالالالن صالالالدق    

 احلركي على بعض األساتذة احملكمني )ادللحق رقم   ( ،وكانت نسبة االتفاق على صدق ادلقياس كبرية.
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  :الثبات.2

 سةدراال عينة على وذلك أيام 4بعد  التطبيق ٕواعادة االختبار تطبيق طريقة استخداميتم  الثبات سابحل      

 االختبارات تطبيق مت حيث األساسية، العينة وخارج البحث رلتمع نفس من ( أطفال6وعددىا) االستطالعية

والثاين، ومعامل الصدق الذات، واجلدول  األول التطبيقني بني االرتباط معامل إجياد مت وقد الظروف، نفس ربت

 التايل يوضح ذلك:  

الصدق 
 الذاتي

معامل 
 الثبات

 الثاني  القياس
 

 األول القياس
 

 المعالم اإلحصائية
 
 المتغيرات   
 س ع± س ع± 

 الذات الجسمية 1 5.53 3.63 6.38 3.83 3.88 3.93
 واالتجاهات.المجاالت 2 3.16 3.75 3.53 3.73 3.93 3.96
 .االتزان3 2.83 3.98 2.83 3.98 3.79 3.88

 .اإليقاع والتحكم العضلي العصبي4 1.66 1.53 1.16 1.16 3.94 3.96

 . الزحلقة5 1.63 1.33 1.83 1.47 3.74 3.86
 . توافق العين والقدم6 3.83 3.43 3.66 3.51 3.71 3.84
 العضلي الدقيق .التحكم7 1.33 3.51 3.83 3.98 3.52 3.74
 . إدراك األشكال8 2.5 1.34 2.33 3.89 3.64 3.8

 . التمييز السمعي9 1.33 3.51 1.53 3.54 3.73 3.83

 . توافق العين واليد13 3.53 3.54 3.66 3.51 3.73 3.83
 

 ( ادلعاليم اإلحصائية ومعامل االرتباط والصدق الذايت دلقياس دايتون01جدول رقم)
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 مقيالاس يف الثالاين والتطبيالق األول التطبيالق بالني إحصالائية دالالة ارتباطيالو عالقالة وجالود( 01)دولاجلال مالن يتضالح     

 .مرتفع ، و صدق ذايت مرتفع ثبات دبعامل تتمتع القياسات مجيع أن إىل يشري شلا لدايتون حركي احلس الوعي

 :برنامج المقترح باأللعاب الحركيةال  -

وبعد اطالعنا على أغلب ادلصادر العلمية ادلتوافرة واالستعانة من أجل الوصول إىل أىداف البحث 
خبربات ادلشرف العلمية وكذلك بعض أساتذة االختصاص، قمنا بإعداد برنامج األلعاب احلركية مستفيدين من 

 تلك ادلالحظات واآلراء.

 :باأللعاب الحركية البرنامج المقترحتنفيذ  -      

( وحدات يف األسبوع الواحد حيث كانت أيام 3( أسابيع ودبعدل )7دلدة ) ادلقرتحاستمر تطبيق الربنامج 

الكلية للربنامج  التعليمية(، وبلغت عدد الوحدات االثنني، األربعاء و اخلميس)ىي  تطبيق وحدات الربنامج ادلقرتح

 مقسمة إىل: عليميةعلماُ أن الوحدة الت .تعليمية( وحدة 21) ادلقرتح

  ي حيتوي على متارين اإلمحاء وبعض التمارين احلركية األوليةالتحضريي: والذالقسم 

 والذي حيتوي على اللعبة احلركية.القسم الرئيسي :  

 و حيتوي على متارين التهدئة والتحضري للعودة إىل القسمالقسم اخلتامي:  

 الوسائل اإلحصائية: .8

القوانني ل ااستعممت ، ول جابة على تساؤالت الدراسة  SPSS برنامج  مت استخدام عاجلة البياناتدل 

 اإلحصائية التالية:
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 المتوسط الحسابي: . 1.8

 مج س                                      
  =                        حبيث: س                          

 ن                                         
 ادلتوسط احلسايب.س:      

 مج س : رلموع القيم .    

 ن : عدد العينة .    

  االنحراف المعياري: . 8-2

 العب وتكتب على الصيغة التالية: 30ىذه الصيغة لال: ع تكتب يف حالة ما تكون العينة أقل من 

 

                                 

 2س( -مج)س                                      

 1-ن 

  حيث:  ع: متثل االضلراف ادلعيالالالالاري.

 س: قيمة عددية )نتيجة االختبار(.         

 س: ادلتوسط احلسالالايب.           

 ن: عدد العينالالالة.         

 

 ع=
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 ت  ستودنت للعينات المترابطة )غير المستقلة(:ااختبار    .8-3

  

 مج ف      
  

  =     ت 
  

 2) مج ف ( –(  2ن ) مج ف  

  1 –ن 
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يتضمن ىذا الفصل عرض النتائج وحتليلها وتكون ىذه عن طريق جداول: " ألهنا تقلل من احتماالت       

 . (1)اخلطأ يف ادلراحل التالية من البحث وتعزز األدلة العلمية ومتنحها قوة" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84،ص  1974رودي شتملر : طرق اإلحصاء يف الرتبية الرياضية ، ترمجة عبد علي نصيف وحممود السامرائي ، بغداد ، دار احلرية للطباعة ، ( 1)
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   عرض النتائج وتحليلها:

 عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي الختبارات دايتون:.1

 الجسمية:نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار الذات  1111

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 6.33 8 4.5 8.23 9 7 

 (: نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار الذات الجسمية20جدول رقم )

 4( أن أعلى  قيمىة يف االختبىار القبلىي الختبىار الىذات اجلسىمية   ىان 20يظهر من خالل اجلدول رقم )     

ويف االختبىىىار  8.4درجىىىة بينمىىىا أد  قيمىىىة يف االختبىىىار  القبلىىىي  كانىىى   9درجىىىة ويف االختبىىىار البعىىىدي  ىىىان 

درجىىة  أمىىا االختبىىار البعىىىدي   3.66 انىى  قيمىىىة ادلتوسىى  احلسىىاا يف االختبىىار القبلىىىي ،   7البعىىدي  انىى  

  درجة 4.06ادلتوس  احلساا للذات اجلسمية ىو  كان 

 
 (: نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار الذات الجسمية21شكل رقم )
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 :نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار المجاالت واالتجاهات 1 1.1

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 قيمة أدنى أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 2.9 4.5 1.5 4.55 5 4 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار المجاالت واالتجاهات (:20جدول رقم)

 8.4االجتىاه    ىان و ( أن أعلى  قيمىة يف االختبىار القبلىي الختبىار ا ىاالت 26يظهر من خالل اجلدول رقم )

ويف االختبىىىار  1.4درجىىىة بينمىىىا أد  قيمىىىة يف االختبىىىار  القبلىىىي  كانىىى   4درجىىىة ويف االختبىىىار البعىىىدي  ىىىان 

درجىىىة  أمىىىا االختبىىىار البعىىىدي  0.9 انىىى  قيمىىىة ادلتوسىىى  احلسىىىاا يف االختبىىىار القبلىىىي  و، 8البعىىىدي  انىىى  

  درجة 8.44ىو  للمجاالت واالجتاه كان ادلتوس  احلساا 

 
 (: نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار المجاالت واالتجاهات20شكل رقم )
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار االتزان: 3.11

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 2.4 4 0 6.9 8 4 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار االتزان(: 20جدول رقم)

درجىة ويف   0.8 ( أن أعل  قيمة يف االختبار القبلىي الختبىار االتىزان   ىان28يظهر من خالل اجلدول رقم )

 8ويف االختبىار البعىدي  انى   2درجة بينما أد  قيمة يف االختبار  القبلىي  كانى   4االختبار البعدي  ان 

درجىة  أمىا االختبىار البعىدي  كىان ادلتوسى  احلسىاا  0.8 ان  قيمة ادلتوس  احلساا يف االختبىار القبلىي ،  

  درجة 3.9لالتزان ىو 

 
 االختبار القبلي والبعدي الختبار االتزان( : نتائج 20شكل رقم )
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار اإليقاع والتحكم العضلي العصبي: 4.11

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 1.35 4 0 3.5 4 2 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار اإليقاع والتحكم العضلي العصبي(: 20جدول رقم )

( أن أعلىى  قيمىىة يف االختبىىار القبلىىىي الختبىىار اإليقىىاض والىىتحكم العضىىىلي 24يظهىىر مىىن خىىالل اجلىىدول رقىىىم )

درجىىة بينمىىا أد  قيمىىة يف االختبىىار  القبلىىي  كانىى   8درجىىة ويف االختبىىار البعىىدي  ىىان  1.64 العصىى    ىىان

أمىا يف االختبىار البعىدي  1.64يف االختبىار القبلىي  ان  قيمىة ادلتوسى  و ،  0ويف االختبار البعدي  ان   2

 درجة. 6.4 كان  

 
 اإليقاع والتحكم العضلي العصبي(: نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار 20شكل رقم )
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار الزحلقة: .5.1

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 1.45 4 0 3.35 5 2 

 القبلي والبعدي الختبار الزحلقةنتائج االختبار (: 20جدول رقم)

درجىة ويف  8  ( أن أعلى  قيمىة يف االختبىار القبلىي الختبىار الزحلقىة   انى23يظهر مىن خىالل اجلىدول رقىم )

 0ويف االختبىار البعىدي  انى   2درجة بينما أد  قيمة يف االختبار  القبلىي  كانى   4االختبار البعدي  ان 

درجىىىىة  أمىىىىا االختبىىىىار البعىىىىدي  كىىىىان ادلتوسىىىى   1.84ختبىىىىار القبلىىىىي  انىىىى  قيمىىىىة ادلتوسىىىى  احلسىىىىاا يف اال،  

  .درجة 6.64احلساا 

 
 (: نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار الزحلقة20شكل رقم )
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار توافق العين والقدم: 1 ..6

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 0.3 1 0 1.5 2 1 

 (: نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار توافق العين والقدم20جدول رقم )

 1 ىان    توا ىق العىو والقىدم ( أن أعلى  قيمىة يف االختبىار القبلىي الختبىار 27يظهر مىن خىالل اجلىدول رقىم )

ويف االختبىار البعىدي  2درجة بينما أد  قيمىة يف االختبىار  القبلىي  كانى   0درجة ويف االختبار البعدي  ان 

درجىىىىة  أمىىىىا االختبىىىىار البعىىىىدي  كىىىىان   2.4 انىىىى  قيمىىىىة ادلتوسىىىى  احلسىىىىاا يف االختبىىىىار القبلىىىىي ،   1 انىىىى  

 .درجة 1.4ادلتوس  احلساا 

 
 القبلي والبعدي الختبار توافق العين والقدم(: نتائج االختبار 20شكل رقم )
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار التحكم العضلي الدقيق:. ..7

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 1 2 0 1.8 2 1 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار التحكم العضلي الدقيق (:20جدول رقم)

( أن أعل  قيمة يف االختبار القبلىي الختبىار الىتحكم العضىلي الىدقيق   ىان 24يظهر من خالل اجلدول رقم )

ويف االختبىىىار  2درجىىىة بينمىىىا أد  قيمىىىة يف االختبىىىار  القبلىىىي  كانىىى   0درجىىىة ويف االختبىىىار البعىىىدي  ىىىان  0

درجىىىة  أمىىىا االختبىىىار البعىىىدي  كىىىان 1 انىىى  قيمىىىة ادلتوسىىى  احلسىىىاا يف االختبىىار القبلىىىي ،   1دي  انىىى  البعىى

 .درجة 1.4ادلتوس  احلساا 

 
 (: نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار التحكم العضلي الدقيق20شكل رقم )
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 دراك األشكال:إنتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار  0111

 العينةأفراد 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 1.8 4 0 2.15 4 1 

 دراك األشكالإنتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار  (:20)جدول رقم 
درجىة  8( أن أعل  قيمة يف االختبار القبلي الختبار إدراك األشكال   ىان 29يظهر من خالل اجلدول رقم )
ويف االختبىىىار البعىىىدي   2درجىىىة بينمىىىا أد  قيمىىىة يف االختبىىىار  القبلىىىي  كانىىى   8ويف االختبىىىار البعىىىدي  ىىىان 

درجىىىىة  أمىىىىا االختبىىىىار البعىىىىدي  كىىىىان  1.4 انىىىى  قيمىىىىة ادلتوسىىىى  احلسىىىىاا يف االختبىىىىار القبلىىىىي و ،  1 انىىىى  
 . درجة 0.14ادلتوس  احلساا 

 
 (:نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار إدراك األشكال20شكل رقم)
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار التمييز السمعي: . ..9

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة قيمة أعلى

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 1.35 3 0 1.9 3 1 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار التمييز السمعي(: 12جدول رقم )
 6( أن أعلىى  قيمىىة يف االختبىىار القبلىىي الختبىىار التمييىىز السىىمعي   انىى  12يظهىىر مىىن خىىالل اجلىىدول رقىىم )

ويف االختبىىىىار  2درجىىىىة بينمىىىىا أد  قيمىىىىة يف االختبىىىىار  القبلىىىىي  كانىىىى    6درجىىىىة ويف االختبىىىىار البعىىىىدي  ىىىىان 
درجىىة  أمىىا االختبىىار البعىىدي  1.64 انىى  قيمىىة ادلتوسىى  احلسىىاا يف االختبىىار القبلىىي ،و   1البعىىدي  انىى  

 . درجة  1.9ادلتوس  احلساا  كان

 
 (:االختبار القبلي والبعدي الختبار التمييز السمعي20شكل رقم)
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار توافق العين واليد: 1 1211

 أفراد العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

المتوسط 

 الحسابي
 أدنى قيمة أعلى قيمة

02 0.5 1 0 1.25 2 1 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار توافق العين واليد(: 11جدول رقم )

  1( أن أعلىى  قيمىىة يف االختبىىار القبلىىي الختبىىار توا ىىق العىىو واليىىد   ىىان 11يظهىىر مىىن خىىالل اجلىىدول رقىىم )
ويف االختبىىىىار  2درجىىىىة بينمىىىىا أد  قيمىىىىة يف االختبىىىىار  القبلىىىىي  كانىىىى    0درجىىىىة ويف االختبىىىىار البعىىىىدي  ىىىىان 

درجىىىة  أمىىىا االختبىىىار البعىىىدي   2.4 انىىى  قيمىىىة ادلتوسىىى  احلسىىىاا يف االختبىىىار القبلىىىي ،و   1البعىىىدي  انىىى  
   درجة  1.04كان ادلتوس  احلساا  

 
 (: نتائج االختبار القبلي والبعدي الختبار توافق العين واليد12شكل رقم )
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 اإلدراك الحساي الحرياي اتلمعالم اإلحصائية وقيمة)ت( لنتائج االختبار القبلي و البعدي الختباار ا1 1

 :للمجموعة التجريبية

رق
 الف

نوع
 

 قيمة ت
 االختبار

 البعدي 

 
 االختبار
 القبلي

 المعالم اإلحصائية
 
 المتغيرات   
 س ع± س ع± المحسوبة الجدولية 

 الذات الجسمية 1 0100 1111 0100 2100 0100 1100 معنوي

 1المجاالت واالتجاهات0 0102 11220 0100 2100 0100 100 معنوي

 1االتزان0 0102 1120 0102 1100 10120 1100 معنوي

 يقاع والتحكم العضلي العصبي1اإل0 1100 1100 0102 2100 0100 1100 معنوي

 1 الزحلقة0 1100 1100 0100 2100 0100 1100 معنوي

 1 توافق العين والقدم0 2102 2100 1102 2101 0101 1100 معنوي

 1التحكم العضلي الدقيق0 1122 2100 1102 2101 0122 100 معنوي

 1 إدراك األشكال0 1102 1112 0110 2100 1100 1100 معنوي

 1 التييز السمعي0 1100 2100 1102 2100 0100 1100 معنوي

 1 توافق العين واليد12 2102 2101 1100 2100 0100 1100 معنوي

 المعالم اإلحصائية وقيمة)ت( لنتائج االختبار القبلي و البعدي الختبار(: يبين 10جدول رقم )

 اإلدراك الحسي الحريي

( بىىأن قىىيم األوسىىاط احلسىىابية واالملرا ىىات ادلعياريىىة وقىىيم ت للمجموعىىة 10مىىن خىىالل اجلىىدول رقىىم)يظهىىر        

التجريبيىىىىة يف االختبىىىىارين القبلىىىىي والبعىىىىدي الختبىىىىار اإلدرك احلسىىىىي الىىىىدر ي اإ   انىىىى  قيمىىىىة ادلتوسىىىى  احلسىىىىاا يف 

  كىىىان ادلتوسىىى  تبىىىار البعىىىديأمىىىا االخ 1.11درجىىىة  وبىىىاملرار معيىىىاري  3.66االختبىىىار القبلىىىي للىىىذات اجلسىىىمية 
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، وبعىد حسىا  ومن خىالل اجلىدول نفسىو ،  2.34درجة  وباملرار معياري  4.06ت اجلسمية ىو لذااحلساا ل

وبادلقارنىىىىة مىىىىد "ت" اجلدوليىىىىة الىىىى    3.48وجىىىىدناىا  2.24( ومسىىىىتود الداللىىىىة 1-"ت" عنىىىىد درجىىىىة احلريىىىىة )ن

اجلدوليىىىة يىىىا يىىىدل علىىى  وجىىىود  ىىىروق معنويىىىة  ات  داللىىىة وجىىىد أن "ت" ابسىىىوبة أ ىىى  مىىىن "ت"  1.76تسىىىاوي 

 .بو االختبارين القبلي و البعدي ولصاحل االختبار البعدي  إحصائية

درجىة و بىالنحرار معيىاري  0.9أما يف اختبار ا االت واالجتاىات  كان ادلتوس  احلساا يف ااالختبار القبلىي    

 2.24عنىد مسىتود الداللىة  1.76ن ت اجلدوليىة والى  تسىاوي أ   مى 4.39أما ت ابسوبة  كان   1.227

بو االختبارين القبلي و البعدي ولصاحل االختبىار البعىدي،   يا يدل عل  وجود  روق معنوية  ات  داللة إحصائية

ويف االختبىىىار  1.28و بىىىاملرار معيىىىاري  0.8وعنىىىد اختبىىىار االتىىىزان  كىىىان ادلتوسىىى  احلسىىىاا يف االختبىىىار القبلىىىي 

أ ىى  مىىن ت  18.28أمىىا ت ابسىىوبة  كانىى   1.67وبىىاملرار معيىىاري  3.92البعىىدي  كىىان ادلتوسىى  احلسىىاا 

بىو االختبىارين القبلىي و البعىدي ولصىاحل   يا يىدل على  وجىود  ىروق معنويىة  ات  داللىة إحصىائية 1.76اجلدوية 

 .االختبار البعدي

يف االختبىىار القبلىىىي بىىىاملرار  1.64اختبىىار اإليقىىىاض والىىتحكم العضىىىلي العصىى   كىىىان ادلتوسىى  احلسىىىاا  يف       

أمىىىىا ت ابسىىىىوبة  2.44بىىىىاملرار معيىىىىاري  6.4ويف االختبىىىىار البعىىىىدي  كىىىىان ادلتوسىىىى  احلسىىىىاا  1.46معيىىىىاري 

بىىىو االختبىىىارين   ئيةيىىىا يىىىدل علىىى  وجىىىود  ىىىروق معنويىىىة  ات  داللىىىة إحصىىىا 1.76أ ىىى  مىىىن ت اجلدوليىىىة  4.64

بىاملرار معيىاري  1.84لقىة  كىان ادلتوسى  احلسىاا  حالقبلي و البعدي ولصىاحل االختبىار البعىدي، ويف ااختبىار الز 

أمىىىىا ت ابسىىىىوبة  كانىىىى   2.96بىىىىاملرار معيىىىىاري  6.64و يف اخلتبىىىىار البعىىىىدي  كىىىىان الوسىىىى  احلسىىىىاا  1.07

بىىو االختبىىارين   وجىىود  ىىروق معنويىىة  ات  داللىىة إحصىىائيةيىىا يىىدل علىى  ،   1.76أ ىى  مىىن ت اجلدوليىىة  8.94

تبىىار خالقبلىىي و البعىىدي ولصىىاحل االختبىىار البعىىدي، ويف اختبىىار توا ىىق العىىو والقىىدم  كىىان ادلتوسىى  احلسىىاا يف اال

ابسىوبة  أمىا ت 2.41بىاملرار معيىاري  1.42 ختبار البعدي  انو يف اال 2.87باملرار معياري  2.6القبلي 
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بىىىىو   يىىىا يىىىدل علىىىى  وجىىىود  ىىىروق معنويىىىة  ات  داللىىىة إحصىىىائية، 1.76أ ىىى  مىىىن ت اجلدوليىىىة  7.71 كانىىى  

 .االختبارين القبلي و البعدي ولصاحل االختبار البعدي

و يف االختبىىىار  2.44ري بىىىاملرار معيىىىا 1.22سىىى  احلسىىىاا و يف اختبىىىار الىىىتحكم العضىىىلي الىىىدقيق  كىىىان ال      

يىا ، 1.76أ ى  مىن ت اجلدوليىة  8.22أمىا ت ابسىوبة  كانى   2.81رار معيىاري بىامل 1.42 البعدي  كان

 بو االختبارين القبلي و البعدي ولصاحل االختبار البعدي،   يدل عل  وجود  روق معنوية  ات  داللة إحصائية

حتبىىىار البعىىىدي و يف اال 1.1بىىىاىنحرار معيىىىاري  1.4األشىىىكال  كىىىان ادلتوسىىى  احلسىىىاا  إدراك يف اختبىىىار       

يىىا يىىدل ،  1.76أ ىى  مىىن ت اجلدوليىىة  1.74أمىىا ت ابسىىوبة  كانىى   2.78بىىاملرار معيىىاري  0.14 كىىان 

 بو االختبارين القبلي و البعدي ولصاحل االختبار البعدي،   عل  وجود  روق معنوية  ات  داللة إحصائية

أمىا يف  2.78بىاملرار معيىاري  1.64يف اختبار التمييز السمعي  كان الوس  احلساا يف االختبار القبلي        

أ ىىى  مىىىن ت اجلدوليىىىة  6.08أمىىىا ت ابسىىىوبة  كانىىى   2.38بىىىاملرار معيىىىاري  1.92االختبىىىار البعىىىدي  كىىىان 

لقبلىي و البعىدي ولصىاحل االختبىار بىو االختبىارين ا  يا يدل عل  وجود  روق معنوية  ات  داللىة إحصىائية 1.76

 .البعدي

و يف  2.41بىاملرار معيىاري  2.4يف اختبار توا ق العو واليىد  كىان الوسى  احلسىاا يف االختبىار القبلىي         

أ ىى   4.04أمىىا ت ابسىىوبة  كانىى   2.88بىىاملرار معيىىاري  1.04االختبىىار البعىىدي  كىىان ادلتوسىى  احلسىىاا 

بىىىىو االختبىىىارين القبلىىىىي و   يىىىىا يىىىدل علىىى  وجىىىىود  ىىىروق معنويىىىىة  ات  داللىىىة إحصىىىائية،  1.76مىىىن ت اجلدوليىىىة 

 البعدي ولصاحل االختبار البعدي
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اإلدراك الحسي نتائج االختبار القبلي و البعدي الختبار ل ةالحسابي اتالمتوسط( يبين 11شكل رقم: )   

 لدى المجموعة التجربية الحريي
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وقيمة)ت( لنتائج االختبار القبلي و البعدي الختبار دايتون لإلدراك الحسي الحريي لمعالم اإلحصائية ا. 3

 اإلدراك الحسي الحريي للمجموعة التجريبية:

رق
 الف

نوع
 

 االختبار قيمة ت
 البعدي 

 االختبار
 القبلي

 المعالم اإلحصائية
 
 المتغيرات   
 الجدولية 

المحسو 
 س ع± س ع± بة

 اختبار دايتون لإلدراك الحسي الحريي  19.37 3.90 35.12 2.71 16.22 1100 معنوي

لمعالم اإلحصائية وقيمة)ت( لنتائج االختبار القبلي و البعدي الختبار دايتون ا( يبين 10جدول رقم)

 لإلدراك الحسي الحريي اإلدراك الحسي الحريي للمجموعة التجريبية

( يتبو الفرق الكبري بو االختبارين القبلي والبعدي الختبار دايتون لإلدراك احلسي احلر ي 16من خالل اجلدول رقم)       

 كان ادلتوس  و يف االختبار البعدي  6.9درجة باملرار معياري  19.67حيث  ان ادلتوس  احلساا يف االختبار القبلي 

 19و درجة حرية  2.24عند مستود الداللة  13.00، بينما  ان  ت ابسوبة  0.71و باملرار معياري  64.10احلساا 

بو االختبارين القبلي و   يا يدل عل  وجود  روق معنوية  ات  داللة إحصائية، 1.76أ   من ت اجلدولية و ال  تساوي 

  وىذا ناتج عن تأثري برنامج األلعا  احلر ية ادلطبق عل  العينة التجريبية. البعدي ولصاحل االختبار البعدي

 
 ( نتائج المتوسطات الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي لمقياس دايتون10شكل رقم)
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  : ةمناقشة عامة للنتائج ومقارنتها بالفرضي

 القياس بني  0.05 مستوى عند إحصائية دالة فروق ىناك أن (31) والشكل (31)جدول من يتضح      

 على يدل مما البعدى، القياس ولصاحل لدايتون حركي – احلس الوعي مقياس يف عينة البحثل والبعدى القبلى

 اإليقاع ، االتزان االجتاىات، اجملال، اجلسمية،رات االختبا ىف تتمثل واليت حركي – احلس كااإلدر  مفردات حتسن

 .واليد العني توافق السمعي، التمييز األشكال، كاإدر  والقدم، العني توافق العصيب، العضلي والتحكم

 احتوى حيث ركيةاحل األلعاب برنامج تأثري إىل لعينة البحث والبعدى القبلي القياسني بني الفرق  ويرجع       

 وانفعاالت مشاعر تثري وخمتلفة متنوعة حركات على األلعاب اشتملت وكذلك موجهة حركية لعابأ على الربنامج

 مشوقة األلعاب أن حيث للممارسة األطفال ودافعية الدرس فاعلية منزاد  مما األطفال واستجابات ومحاس

 ميل ىي اليت واحلركة اللعب حنو الطفل دوافع يثري ما ووجود للطفل األساسية تاادلهار  لتنمية رةتاوخم ومتنوعة

 لو خمتصرة بصورة األداء يف اجلهد وبذل االجيابية ادلشاركة على الطفل ساعد الذي األمر ادلرحلة، ىذه يف طبيعي

 األساسية احلركية تراادلها مستوى على ذلك انعكس وبالتايل والنفسية والفسيولوجية البدنية إلمكانياتو وفقا

  .حركي -احلس والوعي

 حركي – احلس كرااإلد مستوى لتنمية ركيةاحل األلعاب برنامج فاعلية إىل التقدم ذلك الباحث يعزى كما      

 حركي -حس الوعى مقياس مفردات وحيسن ينمى ركيةاحل األلعاب برنامج الن وذلك ،عينة البحث أطفال لدى

 تساعد حركية لعابأ على أيضا يشتمل والربنامج احلركية، كيةرا اإلد الكفاءة مستوى تنمية إىل بدوره يؤدى الذي

 العني توافق العصيب، العضلي والتحكم اإليقاع ن،تزااال واالجتاىات، اجملال اجلسمية، ذاتو على التعرف ىف الطفل

 الكفاءة مستوى ورفع تنمية إىل أدى كلو وىذا واليد، العني وقوانني السمعي، التميز األشكال، كرإواد والقدم،

 .لألطفال احلركية كيةا اإلدر 
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، واليت أشارت اىل أن الربنامج احلركي ادلقرتح  (1002،  ادلالشهد ) ىذه الدراسة مع نتائج دراسة وتتفق نتائج 

 .حركية( عند األطفال–ذو تأثري اجيايب دال على تنمية القدرات االدراكية )احلس 

  : االستنتاجات

من خالل النتائج ادلتحصل عليها وبعد الدراسة اإلحصائية وحتليل ومناقشة النتائج نتوصل إىل االستنتاجات   

 التالية :

 إدراك الذات ) حركي – احلسي اإلدراك تنمية على إحصائيا دال اجيايب تأثري لو احلركية األلعاب برنامج 

 العني بني التوافق - واليد العني بني التوافق -باالتزان  اإلحساس - واالجتاىات باجملال اإلحساس - اجلسمية

ادلرحلة  ألطفال ( السمعي التمييز - األشكال إدراك - العصيب العضلي والتحكم اإليقاع - والقدم

 سنوات( 4 -3التحضريية )

 احلسي اإلدراك التجريبية يف للمجموعة والبعدى القبلى القياسني متوسطي بني إحصائية دالة فروق توجد – 

 العني بني التوافق - باالتزان اإلحساس - واالجتاىات باجملال اإلحساس - اجلسمية الذات إدراك ) حركي

  السمعي التمييز - األشكال إدراك - العصيب العضلي والتحكم اإليقاع - والقدم العني بني التوافق - واليد

 .البعدى القياس ولصاحل
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  و االقتراحات: تالتوصيا

 : ما يأيت  ونقرتح نوصي النتائج ضوء على

 قبل ما ألطفال أخرى حركية أنشطة تنمية على احلركية األلعاب برنامج تأثري على للتعرف إجراء دراسات .3

 .اجليد األداء مستوى إىل وصوال وأعمارىم فئاهتم اختالف على ادلدرسة

 األطفال مع التعامل كيفية على للوقوف الطفولة رلال ىف العمل على للقائمني تدريبية صقل دورات عمل .1

 .والنشيط ادلبتكر الطفل خللق ادلناسبة التدريس طرق وتوفري

ادلرحلة  ألطفال اذلادفة احلركية واأللعاب احلركية الرتبية بأمهية الوعي نشر على تساعد إعالمية برامج إعداد .1

 .التحضريية

العمل على نشر الثقافة الرياضية لدى أفراد اجملتمع اجلزائري كجزء من الثقافة العامة، وتقدمي اخلربات ادلتعلقة . 2

"العقل السليم يف  احلياة اليومية لتحقيق ادلبدأ القاتل: بالرتبية البدنية والرياضية والصحة العامة، وإبراز أمهيتها يف

 اجلسم السليم".

 . برامج الرتبية احلركيةناسبة دلمارسة العمل على تنظيم وحتسني ظروف ادلادة بتوفري البيئة ادلادية و االجتماعية ادل.3
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برامج الرتبية احلركية و تأثريىا على تنمية االدراك من خالل كل ما قدمناه نستطيع القول أن 

موضوع عميق وواسع ادلعامل وأننا من خالل ىذا العرض  احلسي احلركي ألطفال ادلرحلة التحضريية

البسيط حاولنا أن نقرب أو نعطي ولو فكرة بسيطة حىت تساىم يف فهم أعمق وأدق دلوضوع دراستنا 

 وحبثنا ىذا . 

وضوع  يعت ر من اىم ادلوضوعات ال ي ظحىى باالىتمام البال  من العديد من العلما  ىذا ادلن ألو 

  . م النفس عامة و علم النفس الرياضي خاصةو الباحثني يف عل

إن حكمنا على مستقبل جمتمع ما يتوقف على مدى ما يهيأ ألطفال جيلو يف وقتو الراىن من 

الرتبية أنو يف مرحلة الطفولة  يف اين ،وتشري االجتاىات ادلعاصرة فرص التكوين العقلي واجلسمي والوجد

ادلبكرة يبدأ منو القوى واالستعدادات ادلختلفة العقلية منها والبدنية. والرتبية احلركية منحى واجتاه جديد 

يف الرتبية مثلها مثل التعلم عن طريق اخل رة أو النشاط وتعد مبثابة ادلدخل الطبيعي للممارسة الفعلية 

أىم ما ظحرص عليو براجمها االستفادة من مزايا القدرات اإلدراكية للطفل ال ي وإن ألنشطة الرتبية احلركية 

 تؤكد على العالقة االجيابية بني ىذه ال رامج والنمو اإلدراكي واحلركي وادلعريف للطفل. 

احلركية دلعرفة مدى تأثريه على القدرات اإلدراكية ) الرتبية لعاب أللذلك قمنا باقرتاح برنامج 

وأسفرت دراستنا  سنوات باستخدام مقياس دايتون للوعي احلس حركي، 6-5ة( ألطفال احلس حركي

 يف تنمية اإلدراك احلسي حركي. الفعال لل رنامج على التأثري

وأملنا يف اخلتام أن حنىى بنوع من التوفيق من اهلل سبحانو عز وجل يف ىذا العمل البسيط وأن 

 انشاء اهلليعم نفعو اجلميع 



07 

 

 المراجع قائمة

 أوال: الكتب

 8887،دار ادلعارف، القاىرة. دراسات في التعلم الحركي9أمحد ،خاطر .1

، منشأة ادلعارف ،  مبادئ البحث العلمي في التربية البدنية و الرياضية 9أمحد الشافعي حسني.2

 ،بدون سنة.اإلسكندرية

 ادلعارف، دار ،الرياضي التربوي النفس علم 9حسن زلمد ،و عالوى سعد زلمدجالل .3
 .8871،القاىرة

 .8884،القاىرة ،4طراىقة، عامل الكتب،9 الطفولة وادلعلم النفس النمو9 عبد السالم زىران حامد.4
الطالب ، دراسات و حبوث تربوية ، مكتبة  طفل ماقبل المدرسة االبتدائية 9حسن زلمد حسان.5

  .8875،اجلامعي ، مكة ادلكرمة

، رللة علمية فصلية متخصصة تصدرىا كلية الرتبية الرياضية ، اجمللد األول ،  الرياضة المعاصرة 9حسني.6
  huskin71@yahoo.com. 1001، العدد األول

، 1ط، مكتبة الفالح،ألعاب طفل ما قبل المدرسة 9شفيق ابراىيم أمحد حسن، وعباس  حنورة.7
 .8885،بريوت

، دار الفكر  سيكولوجية اللعب لدى األطفال العاديين و المعاقين9السيد  خالد عبد الرزاق.8

 .1002،،عمان

 . 1088،وحدة العلوم النظرية  القسم  9كلية التربية الرياضية 9خليل، محيد زلمد علي.9

University of Babylon 2010-2011. All rights reserved 

 1002،دار ادلسرية، عمان ،األطفالاللعب الشعبي عند  9اخلوالدة زلمد زلمود .11
 8887،القاىرة، مصر العريب، الفكر دار (،3)ط ،المدرسية الرياضية التربية 9أنور اخلويل أمني.11
 8888،، منشورات جامعة قسنطينة االسس العلمية في العلوم االجتماعية9فضيل  دليو.12
 1003،القاىرة للطابعة، ادلصرية ادلكتبة الرياضي النشاط في الحركة علم تطبيقات د9زلم زلمد ذكى.13

mailto:huskin71@yahoo.com
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/Default.aspx?fid=14
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lectx.aspx?fid=14&depid=1
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lectx.aspx?fid=14&depid=1


07 

 

 8880،األردن ، احلنان دار مؤسسة ،4 ط ،ومنهاج واقع األطفال رياض 9خطاب يوسف رنارد.14

دار الفكر العريب، النظرية والقياس، ، القدرات اإلدراكية الحركية للطفل9امحد عمر سليمان الرويب.15
 8884،القاىرة

 1001،الجتماعية ، دار اذلومة، اجلزائراتدريبات على المنهج العلمي في العلوم 9 رشيدزروايت .16
، 37، رللللللللللللة النبللللللللللا، العللللللللللدد  سيييييييييييكولوجية اللعييييييييييب عنييييييييييد االطفييييييييييال 9السلللللللللللوم، عبللللللللللد احلكلللللللللليم.17

1000www.the4you.com/showtherd php.com   . 
فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل بعض اضطرابات  ،  السيد خالد عبد الرزاق.18

، اجمللس العريب  8، اجمللة  2، رللة الطفولة و التنمية ، العدد  السلوك لدى طفل الروضة

 .1008للطفولة،القاىرة.

، دار الكتللب للطباعللة والنشللر ،  االلعيياب الييي يرة9 ، والتكللري، ، وديللس ياسللني  كامللل عبللد ادلللنعمصللا   .19
 .8878ادلوصل. 

 ،التخييالت و التخيالت التعويضية في لعب األطفال وعالقتهما بمراحل النمو 9 حزين صا .21

 .8883،دلصرية العامة للكتاب ، القاىرةقراءات يف علم النفس االجتماعي  يف الوطن العريب ، اذليئة ا

 .8878،، اجلامعة ادلستنصرية، بغدادالحضانة ورياض األطفالاللعب في دور 9 مجيل وفخرية الطائي.21
 .8886،القاىرة العلمية، الفنون دار ،والبدن للنفس الطفل حاجات 9عنيمة مصطفى  الفتاح عبد.22

 .1001،األزىر جامعة الرياضية، الرتبية قسم الرتبية، كلية ،نمو نفس علم 9زلمد زلمود القادر عبد.23

نشر و التوزيس، عمان ، ، دار وائل لل سيكولوجية اللعب و أثرها في تعلم األطفال 9نبيل عبد اذلادي.24

  .1003، األردن

 .1001، ، دار الفكر العريب ، القاىرة علم النفس اللعب في الطفولة المبكرة 9خليل عزة.25

 .8888، ، دار ادلعارف، القاىرة5، ط علم التدريب الرياضي 9زلمد حسن  عالوي.26
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اثر برنامج مقترح للتربية الحركيية عليى بعيض مت ييرات النميو الحركيي 9 حازم ، والعزة منال  العنبتاوي.27
، رلللة الدراسلات للعللوم الرتبويلة ،  لدى طالبات اليفوف الثالثة االوليى مين مرحلية التعلييم االساسيي

 .1000،،اجلامعة االردنية، االردن8العدد، 16اجمللد
 .8884،، دار ادلعارف، القاىرةب و التعلمسيكولوجية اللع 9فاروق السيد عثمان.28

 .8888، مغرب، دمشق-، دار مشرقاللعب عند األطفال 9حنا فاضل.29
 .8876،االسكندرية9دليل ادلعلم وادلدرب والالعب، منشأة ادلعارف، الكرة الطائرة9 ين وديسدال فرج.31
تيييثير منهيياج مقتييرح فييي التربييية الحركييية لتطييوير بعييض المهييارات الحركييية 9 الكعللب بسللمة نعلليم زلسللن.31

رياضلية ،  جامعلة ، رسالة ماجستري غلري منشلورة ، كليلة الرتبيلة ال االساسية الطفال ما قبل سن المدرسة
 .1008،بغداد ، بغداد

 . 2005 ، الزقازيق للطباعة، ادلتحدون ،الي يرة األلعاب فى مدخل : اهلل عبد أمحد زلمد.32

 الكتاب للنشر، مركز ،الرياضية التربية في التدريس طرق 9 فهيم رمزى ،ونيلى سعد زلمود ناىد.33
 .8887القاىرة.

  الوطن في األطفال رياض ندوة ، األطفال رياض فى األنشطة برنامج : مروان على الدين جنم.34
 .8878، مشس عني جامعة الرتبية، كلية ،سنوات 6-3والمستقبل من الواقع بين العربي

 .1000، الرتبية، بغداد وزارة مطبعة ، ،الحركى والتطور التعلم نظريات9زلجوب وجيو.35

 .1008،ادلناىج للنشر والتوزيس، بغداد ،أصول البحث العلمي ومناهجه 9وجيو زلجوب.36

 المذكرات ورسائل التخرج: نيااث

تيثير برنامج مقترح في التربية الحركية لتطوير القابلية الذهنية واإلدراك الحسي الحركي  9ادلال شهد.37
لبدنية والرياضية، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، معهد الرتبية اسنوات  5، 4عند األطفال بيعمار 

 .1003،جامعة اجلزائر
 الحركية اللياقة مكونات بعض على الحركية للتربية مقترح تعليمي برنامج تيثير 9فتحى زلمد ىاىن.38

 .1002،ادلنصورة جامعة بنني، الرياضية الرتبية كلية ماجستري، رسالة ،االبتدائية المرحلة لتالميذ
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 محمد خيضر بسكرة جامعة 

 معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

البدنية و الرياضية قسم التربية   

 

ألطفال  اإلدراك الحسي الحركياستبيان استطالع رأي الخبراء لتحديد مقياس ( 01ممحق رقم )
سنوات( 6-5المرحمة التحضيرية )  

 

........................األستاذ الفاضل:  

اإلدراك الحسي  نميةفي ت االلعاب الحركيةفي النية إجراء البحث التالي "أثر برنامج          
و نظرا لما تتمتعون بو من خبرة في الميدان  "(سنوات 6-5المرحمة التحضيرية )ألطفال  الحركي

إضافة ، وفي حالة وجود أي دايتون لإلدراك الحسي الحركي نرجو منكم ابداء رأيكم حول مقياس 
وافر احترامي وتقديري لكم. أو حذف يرجى ذكره، وتقبموا مني الشكر الجزيل مسبقا مع  

.................................................................................المالحظات:
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................  

 

 

 األستاذ:..............................

 الدرجة العممية:......................

 اإلمضاء:...........................

  



 :مقياس دايتون لموعي الحس حركي لألطفال .1

 نصف درجة لكل اجابة صحيحة واقصى درجة )تسع درجات( الذات الجسمية:1.
 يطمب من الطفل لمس أجزاء جسمو التالية حسب نداء المدرس:

 المعدة:  االذنان:  الكعبان:   الراس:
 الرجالن:  االنف:  اصابع القدم:  المرفقان:

 القدمان:  العينان:   الظير:   الذقن:
 الصدر: الرسغان:   الوسط:   الفم:

 الكتفان:  اصابع اليد:
 درجة لكل اتجاه صحيح ، اقصى درجة )خمس درجات(: )نصف .المجال واالتجاهات 2

 أ.يطمب من الطفل االشارة الى االتجاىات التالية:

 أعمى:   بجانبك:   اسفل:  خمف:  امام:

 ب.يوضع مكعبان عمى منضدة ويطمب من الطفل وضعيما :

 بين:  في القاع:  عمى القمة:  اعمى :  اسفل:

االختبار ، وصفر اذا لم يحققو ، عمىى اطىراف القىدمين  : يمنح الطفل درجتين اذا حقق .االتزان3
 لمدة )ثمان ثوان(.

: يمنح الطفل درجتين لكل قدم الدرجىة القصىو) )اربىع درجىات او صىفر( اذا لىم يى دي ، .االتزان4
 يقف الطفل عمى قدم واحدة والعينان مغمقتان لمدة )خمس ثوان ثم تبديل القدمين(.

ن اذا احتفظ بالقدمين معًا اثنىاء الوثىب ، يثىب الطفىل بالقىدمين معىًا : يمنح الطفل درجتي .االتزان5
 العمى .

يمىنح الطفىل درجتىين اذا تمكىن مىن الحجىل عمىى قىدم واحىدة .االيقاع والتحكم العضمي العصبي: 6
 )ست مرات متتالية واقصى درجة اربعة(.

 .يمنح الطفل درجتين اذا اد) زحمقة لالمام لمسافة )ثالثين قدمًا(.7

 يمنح الطفل درجتين اذا زحف بشكل صحيح لالتجاه السميم. .الزحمقة لمجانب :8

 يمنح الطفل درجتين اذا زحف بشكل صحيح لالتجاه السميم..الزحمقة لالمام والخمف: 9



توافىق العىىين /القىىدم: يمىىنح الطفىل درجتىىين اذا قىىام بىىاداء المسىافة حيىىث يسىىتخدم شىىريطًا بطىىول .10
طباشىىير عمىىى االرم ويمشىىي الطفىىل بخطىىوات متقاطعىىة مىىع الوثىىب  )ثمانيىىة اقىىدام( او عالمىىة

 عاليًا عمى العالمة.

التحكم العضىمي الىدقيق:يمنح الطفىل درجتىين فىي حالىة المىف الكامىل لمىورق ودرجىة فىي حالىة  .11
عمىىى درجىىات اذا احتىىاج الطفىىل لمسىىاعدة او ميىىر ويسىىتخدم فىىي  جىىزء مىىن الورقىىة ، واليحصىىل

اداء ىىىذا االختبىىار نصىىف صىىفحة مىىن صىىفحات الجرا ىىد حيىىث يمىىتقط الطفىىل الورقىىة مىىن عمىىى 
االرم بيىىد واحىىدة واليىىد االخىىر) خمىىف ظيىىره ثىىم يحىىاول لىىف الجريىىدة حولىىو بيىىده وىىىو فىىي ىىىذا 

 الوضع.

ل اختبار صحيح بىين الشىكمين ، يسىتخدم الطفىل : يمنح الطفل درجة واحدة لك ادراك االشكال.12
قطعة ورق مرسىوم عمييىا دوا ىر ومربعىات ومثمثىات متقاربىة المسىاحة بينيىا دا رتىان متشىابيتان 

 تمامًا وبعيدتان عن بعضيما البعم.

.نفىس الورقىة السىىابقة يطمىب مىن الطفىىل التعىرف عمىى الشىىكل المرسىوم عىن طريىىق االشىارة الىىى 13
اء المعمىم فيقىال اشىر الىى الىدا رة او اشىر الىى المربىع ويمىنح الطفىل درجىة الشكل الذي يمثل ند

لمدا رة ويمنح درجتين اذا تعرف عمىى المربىع او المثمىث ، الدرجىة مىن )خمىس( فيطمىب المعمىم 
 من الطفل ثالثة اشكال تمثل المربع والمثمث والدا رة.

: يمنح الطفل درجة اذا سجل كل مرة بطريقىة صىحيحة ، يطمىب مىن الطفىل  التمييز السمعي.14
 ان يواجيك بظيره يقوم المدرس بنقر عدد ثالث مرات .

: يمىىنح الطفىىل درجىىة لكىىل محاولىىة ناجحىىة ويسىىتخدم لوحىىة بيىىا ثالثىىة ثقىىوب توافققق العين/اليققد.15
عو فييىا دون بوصة ، ويطمىب منىو وضىع اصىب 1/3بوصة، 5/8بوصة، 3/4اقطارىا كالتالي:

 لمس حوافيا.
 



 

 

 

 

 -بسكرة  -محمد خيضر جامعة 

 معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 البدنية و الرياضيةقسم التربية 

 (02الممحق رقم)

 ( سنوات 6 -5ألطفال ) برنامج المقترح باأللعاب الحركيةالاستبيان استطالع رأي الخبراء لتحديد 

 

 ............األستاذ الفاضل:                                             

 اإلدراك الحسي الحركي في النية إجراء البحث التالي "أثر برنامج مقترح باأللعاب الحركية في تنمية 

سنوات(" و نظرا لما تتمتعون بو من خبرة في الميدان نرجو منكم إبداء رأيكم حول البرنامج  5.6الطفل )

و في حالة وجود أي إضافة أو حذف يرجى ذكره، وتقبمو منا الشكر الجزيل مسبقا مع وافر احترامي  المقترح

 وتقديري لكم. 

.....................................................................................المالحظات:
........................................................................................................

.................................. 

 ...............األستاذ:

 ...........الدرجة العممية:

 ..............اإلمضاء:

 

  



 

 

 

 

 التاريخ:.................: صافرة، طباشير ممون                                                 الوسائل
د 55الزمن: 

 التوجيهات الوقت النشاط مرحمة اآلداء
المرحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 التحضيرية
ىرولةةةةة خفيفةةةةة مةةةةع حركةةةةات ايقاعيةةةةة وتمديةةةةدات 

 عضمية
 . الوقوف في خط مستقيم. د5

 . عدم تضييع الوقت
 اشتراك المعمم مع األطفال في اآلداء
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 :  لعبة سمة الفاكهة -1
يعطون  يجمس األطفال في دائرة حول أحدىم ,

، يطمق عمى الالعب الذي 4 – 1أرقاما من 
 3تفاح و رقم  2برتقال و رقم  1حمل الرقم 

ليمون . وىذا مع وجود  4موز و رقم 
مجموعتين ، تبدأ المعبة بأن يذكر الالعب 

الوسطي نوعين من الفاكية و عمى الالعبان 
المذان يحمالن ىذين االسمين تبديل أماكنيم، 

فاكية فعمى الجميع تبديل أما إذا قال سمة ال
 أماكنيم .

 : لعبة الشرائط الممونة -2
ترسةةم عمةةى أركةةان السةةاحة أربعةةة خطةةوط بةةألوان 

(أركةةان ، يقةةف القائةةد فةةي الوسةةط و 44مختمفةةة)
معةةو أربعةةة شةةرائط ممونةةة بةةنفس األلةةوان السةةابقة 
,يفوز المعب الذي يصل إلى الخط أوال، و يأخذ 

 مكان القائد.

 د15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د15

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 

 عدم تضييع الوقت في تسمية أنفسيم  
 

المرحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 العودة إلى الحالة الطبيعية د5 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

ًَوذج نوحدة تعهيًيت 

نهبسَايج انًقتسح قبم 

 انتعديم



 

 

 

 

 بصورته النهائية برنامج المقترح باأللعاب الحركيةال( 00الممحق رقم )

 التاريخ:                                 ،صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25: الزمن                                          تنمية روح الجماعة    الهدف:       
     

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 .وثبة األرنب 
  الوثب بالقدمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء
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 :لعبة سمة الفاكهة .1
 ،يجمس األطفال في دائرة حول أحدىم 

يطمق عمى  ، 4 – 1يعطون أرقاما من 
برتقال و  1الالعب الذي حمل الرقم 

 4موز و رقم  3تفاح و رقم  2رقم 
 ،ليمون . وىذا مع وجود مجموعتين 

تبدأ المعبة بأن يذكر الالعب الوسطي 
نوعين من الفاكية و عمى الالعبان 
المذان يحمالن ىذين االسمين تبديل 

أما إذا قال سمة الفاكية فعمى  ،أماكنيم
 الجميع تبديل أماكنيم .

. 

  د14
 

 
 

         
               

                  
                 

         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 

عدم تضييع الوقت في 
 تسمية أنفسيم  

 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 01الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 التاريخ:                        بطاقات ممونة، صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25 الزمن:                                              سرعة رد الفعل والتفكيرتنمية     الهدف:       
     

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخول الممعب بصةورة منتظمةة واالصةطفاف 
 والوقوف عمى خط واحد.

الجةةري حةةول الةةدائرة بتغييةةر ىرولةةة خفيفةةة،  
 االتجاه.

 قفزة الغزالة 
 قفزة الحصان 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
 وقوفا( ثني الذراعين ومدىما عاليا( 

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء
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 لعبة أبيض و أحمر :
 يمسك القائد بطاقة ليا سطح أبيض و

 و يقسم الفصل إلى فريقين،آخر أحمر  
 يقف كل منيما في أحد ، 

 أحدىما الفريق األبيض ،جانبي الفصل 
 و اآلخر األحمر 

 إلى منتصف الفصل يقترب الفريقين
 البطاقة إلى أعمى حيث يقذف القائد 

 األرض و ظير فإذا سقطت عمى 
 سطحيا األبيض فعمى أعضاء الفريق 

 يجروا إلى قاعدتيم مالمسين ألبيض أن
 الحائط بينما يطاردىم 

 الفريق األحمر محاوال مسك أحدىم
 البطاقة عمى الجية األخرى و إذا سقطت ، 

 األحمر ىو الذي فالفريق 
 .ييرب و األبيض ىو الذي يجري 

  د14
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 

عدم تضييع الوقت 
 في تسمية أنفسيم  

 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء  الخروج يكون .

 و نظام

 02الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 التاريخ:                   صافرة، طباشير ممون                 الوسائل:

                     د25الزمن:                                               تنمية روح الجماعة    الهدف:       
     

 

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

   وقوفا( المشي أماما مع تحريك(
 الذراعين في اتجاىات مختمفة 

  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(
 عاليا

  الحصانوثبة 
 حركة المقص بالقدمين  

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع األطفال 
 في اآلداء

حمة
ةةةةر

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
مةةةةةةة

ال
 

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 لعبة البحث عن الدائرة:
 ،ترسم دوائر صغيرة داخل القاعة 

 حيث يكون عدد 
 ،الدوائر أقل بواحدة من عدد التالميذ 

 يقوم التالميذ 
 بالجري حول الدائرة و عند سماع 

 التالميذ نحو الدائرة و  إلشارة يتسابقا
 من يبقى بدون دائرة يخرج من

 المعبة و عند كل مرة تنزع دائرة 
 ،ومن يبقى يخرج 

 و ىكذا حتى يبقى طفل واحد ىو الفائز .

  د14
 

 
 

 
         

 
                              

  
  

  
 

 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  الخروج يكون .

 نظام

 03الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

  :التاريخ                        كرات     ، صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25الزمن:                                  وسرعة التنقل بالكرةالتعاون تنمية     الهدف:       
     

 

 

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 .وثبة األرنب 
  الوثب بالقدمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع األطفال في 
 اآلداء

مة 
ةرح

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

لمةة
ا

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 لعبة القردة و الكرة :
 األطفال في قاطرات متوازية  تقف

 متساوية العدد و في
 تبدأ المعبة بأن ،يد الطفل األول كرة 

 يجري الطفل األول 
 م من خط 14إلى خط معين عمى بعد 

 الكرة إلى الطفل الثاني ثم يرمي ،البداية 
 حتى تنتقل ،الذي وراءه 

يفوز القسم  ،القاطرة إلى خط النياية 
 .أوال الذي ينتيي

  د14
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 

 العمل عمى شكل منافسة

 المرحة 
 الختامية

 حركات تيدئة ثم االصطفاف
  د45

 
 التنفس العميق و اإلسترخاء .

 بيدوء و نظام . الخروج يكون

 04الوحدة التعميمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  التاريخ:                        ممونة، شرائط صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25الزمن:                                                  تطوير سرعة رد الفعل      الهدف:       
     

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 .وثبة األرنب 
  الوثب بالقدمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع األطفال 
 في اآلداء

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
رئية

ة ال
رحم

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
المة

 

 لعبة الزهور و الرياح :
 الفوج األول ،نقسم األطفال إلى فوجين 

 يسمى الزىورو الفوج الثاني يسمى الرياح 
  ،م  41.5بمسافة  نفصل بين الفريقين

 إسم الزىور عندما يذكر المدرس
 ييرب فريق الزىور و يجري من ورائو

 ،فريق الرياح  
 قبل الوصول إلى خط النياية و يحاول

 كل واحد 
 الزميل الذي يقابمو قبل الوصول إمساك

 إلى الخط 
 المحدد ) خط النياية ( و ىكذا العكس .

 

  د14
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 05الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 التاريخ:                                   ،صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25الزمن:                                               التفكير وروح التعاونتنمية الهدف:           
     

 

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 القفز عاليا بالقدمين في المكان 
 الوثب بقدم واحدة 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

رئيةةة
ة ال

رحم
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

مةةةةةة
ال

 

 لعبة الساعة:
 يقسم األطفال إلى فريقين الفريق أ يتكون

 يتكون من باقي  2و الفريق 2من  
 األطفال الذين يجمسون

 14تحدد مسافة عمى ،في مكان معين 
 يتفق الفريق المتكون من بحيث ،أمتار  

 اثنان عمى رقم ساعة معينة 
 ثم يحاول باقي األطفال ايجادىا و بمجرد

 ةاالثنان الى المساف ايجادىا يفر 
 المحددة قبل أن 
 يمسك من طرف 

 الفريق اآلخر يخرج فريق آخر لتحدد 
 الساعة و ىكذا.

  د14
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 

 التفكير الجيد

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء  . الخروج يكون

 نظامو 

 06الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 التاريخ:                                        كرات،صافرة، طباشير ممون وسائل:ال

                      د25 الزمن:                                                             التفكير والتركيزتنمية الهدف:    
 

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 .وثبة األرنب 
  الوثب بالقدمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع األطفال 
 في اآلداء

مة 
ةرح

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

لمةة
ا

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 لعبة صيد األقماع :
 أو 0توضع مجموعة من األقماع عمى بعد 

 م 14 
 و يقسم ،من خط وقوف التالميذ 

 التالميذ إلى فوجين 
 لكل فوج كرة يصوب بيا العب 

 من فوج أ ثم العب
 من فوج ب  ىكذا حتى ينتيي كل

 التالميذ و ثم تحسب 
عدد األقماع التي أسقطيا كل الفريقين 

 ثم يحدد الفائز .
 

  د14
 

 
 
 
 

   
      

  
       

 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 

 عدم تضييع الفرصة
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  الخروج يكون .

 نظام

 07الوحدة التعميمية 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 التاريخ:                                ،صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25 الزمن:                                                    القوةتنمية الذكةةاء و   الهدف:       
     

 

 

 مرحمة
 اآلداء

 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

حةةةةةول الةةةةةدائرة  الجةةةةةريىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 .وثبة األرنب 
  الوثب بالقدمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
مةةةة

ال
ةةةةةةةة

لرئي
ة ا

رحم
ةةةةةةةة

ةة
سية

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةة

 

 لعبة المنطقة المحرمة :
 ترسم دائرتان احداىما داخل أخرى عمى 

 قطر الدائرة الداخمية  أن يكون نصف
 يقف  م 43مترا و الدائرة الخارجية 

 عمى الدائرة الخارجية متشابكي الالعبون
 األيدي بعد اإلشارة تبدأ  

 أحدىم اآلخر  بأن يجذب الالعبون المعبة
 يممس الدائرة يستبعد من المعب من ،

 الداخمية أو يدخميا و يفوز
 الالعب الذي يبقى بمفرده 

 المعبة .حتى آخر 

  د14
 

 
             

                       
                     

                  
         

        
 
 
              

 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 

 الجدية في العمل

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  الخروج يكون .

 نظام

 08الوحدة التعميمية 

      
  
 

                      
                   



 

 

 

 

 :التاريخ                        منديل، صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                    د25 الزمن:                                              الحواس والذكاءتنمية الهدف:           
     

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخول الممعب بصةورة منتظمةة واالصةطفاف 
 والوقوف عمى خط واحد.

الجةةري حةةول الةةدائرة بتغييةةر ىرولةةة خفيفةةة،  
 االتجاه.

   وقوفا( المشي أماما مع تحريك(
 الذراعين في اتجاىات مختمفة 

 وقوفا( ثني الذراعين ومدىما عاليا( 
 .وثبة األرنب 
 المشي عمى اصابع القدمين  

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

رئية
ة ال

رحم
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
مةةةةةة

ال
 

 لعبة احذر من أنا  :
 في ،بشكل المشاركون نصف دائرة 

 وسطيا يقف أحد 
 عند اشارة ،الالعبون معصوب العينين 

 المشاركون أماكنيم بسرعة المعمم يتبادل 
 و بدون أصوات حتى الينتبو العب 

 ،من المعمم  عند اإلشارة الثانية ،الوسط  
 يقوم الالعب المعصوب العينين بمحاولة

 المشاركين يصبح المشارك لمس أحد 
 و عمى ،تغيير صوتو  الذي تم لمسو محوال 

 الالعب الوسط معرفة صاحب 
 فإذا تمكن من ذلك يعتبر ،ىذا الصوت 
 فائزا و يتبادل 

 . و ىكذا..المشاركون دورييما 
 

  د14
 

 
 

         
               
                    

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 

 التعاون
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء  الخروج يكون .

 و نظام

 09الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 التاريخ:                       كرات، : صافرة، طباشير ممونالوسائل

                     د25 الزمن:                                المنافسة      الذكةةاء و روح التعاون و    الهدف:       
     

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 القفز عاليا في المكان 
 وثبة الحصان 
   وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

مة 
ةرح

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

لمةة
ا

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 لعبة جمع الكرات :
 تتكون ىذه المعبة من مجموعتين   

 و يجب ،األطفالمن 
 عمى كل فريق أن يأتي بأكبر مجموعة

 من الكرات التي 
 وضعيا المدرس في أماكن متعددة من

 ،مكان المعب  
 و عمى كل فريق البحث عن اماكن

 و جمع ،تاىذه الكر  
 و يفوز الذي ،أكبر عدد منيا في أسرع وقت ممكن 

 يحصل عمى أكبر عدد من .
 

  د14
 

 
   

         
           

     
              

    
 

                 
         

 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء  الخروج يكون .

 و نظام

 10الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 التاريخ:      ، حمقات بالستيكيةكرات صغيرة، صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                د25 الزمن:                 النفس                الرمي واالعتماد عمى دقة الهدف:             

 

 مرحمة
 اآلداء

 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخول الممعب بصةورة منتظمةة واالصةطفاف 
 والوقوف عمى خط واحد.

الجةةري حةةول الةةدائرة بتغييةةر ىرولةةة خفيفةةة،  
 االتجاه.

  الغزالةوثبة 
 حركة المقص بالرجمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
 وقوفا( ثني الذراعين ومدىما عاليا( 

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع األطفال 
 في اآلداء

حمة
ةةةةر

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
مةةةةةةة

ال
 

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 لعبة الدوائر الست :
 ( دوائةر 46يحدد خط الرمي و ترسم )         

   عمودية عميو بحيث تبعد األولةةى             
 م و الثانية  2عنو بمقدار              

  م 44م و الثالثة بمقدار  43قدار بم           بم
 يقف  سم 34منيا  و يكون قطر           

        خط المرمى ، و يحاول كل التالميذ خمف        
 متسابق في دوره رمي كيس حب         

   لوضعو داخل  أية دائرة            
 تحتسب النقط ابتداءا من أبعد دائرة         

                             ،  6.  5.  4.  3.  2.  1كالتالي :          
 يحتسب الكيس الذي يرمى خطأ      و 

 احدى الدوائر الست عمى محيط         
             بست نقاط .         

  د14
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 تيدئة ثم االصطفاف حركات الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 11الوحدة التعميمية 

 



 

 

 

 

 :التاريخ                                    ،صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25 الزمن:                                              التفكير تنمية الذكةةاء و الهدف:           
     

 

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجري حول الدائرة بتغييةر ىرولة خفيفة،  
 االتجاه.

 األرنب. وثبة 
  الوثب بالقدمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

رئيةةة
ة ال

رحم
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

لمةةة
ا

 

 لعبة النار و الماء :
 يقسم الفصل إلى قسمين أحدىما نا         

   يتقدمالنار  ينادي المدرس، ر و اآلخر ماء 
 في خطوات طويمة بطيئة لألمامالتالميذ )النار(          

 ينادي المدرس وعندما             
 )النار(ال      ) الماء ( يستدير التالميذ 

 في حين يجري لمخمف مع الجري            )
 الماء خمف النار  و عمييم مسك          
 أكبةةةر عدد ممكن .             

 

  د14
 

 


 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 12الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 :لتاريخا                        ، شرائط ممونةصافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25 الزمن:                                              تنمية سرعة رد الفعل واالنتباه الهدف:       
     

 

 

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 خط واحد. واالصطفاف والوقوف عمى

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 المشي عمى أصابع الرجمين 
 حركة المقص بالرجمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

حمة
ةةةةر

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
مةةةةةةة

ال
 

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 
 :  لعبة محطة اإلذاعة

 يقف طفل يمثل ) القائد( أمام الفصل
 و يقف باقي  

 يقوم القائد ،األطفال بجوار مقاعدىم
 ،ييجاء كممة معينة 

 كممةو عمى جميع الفصل تقميد ىذه ال
 مثال:) ر.ك.ض( 

فيؤدي األطفال حركة الجري 
 في أماكنيم .

   د14
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 13التعميمية  الوحدة



 

 

 

 

 :التاريخ                        كرة،الوسائل: صافرة، طباشير ممون

                          د25الزمن:                       التعاون و سرعة االنتقال اليدف:           

 

 

 

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

   وقوفا( المشي أماما مع تحريك(
 الذراعين في اتجاىات مختمفة 

  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(
 عاليا

 .وثبة األرنب 
  الوثب بالقدمين 

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع األطفال 
 في اآلداء

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

لرئي
ة ا

رحم
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
مةةةةة

ال
 

 :لعبة الكرة المتنقمة  .
 تمرر الكرة من طفل’ دائرة معيا كرة 
 إلى زميمو 

 عندما يذكر المدرس كممة  ،المجاور لو 
 فإن الطفل ،قف

 الذي معو الكرة يدخل داخل الدائرة 
 مسك الكرة التي

 تمرر بين الزمالء .
 

  د14
 

 
 

         
 
 
                   

   

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 14الوحدة التعميمية 

 



 

 

 

 

 التاريخ:                        ، شرائط ممونةالوسائل: صافرة، طباشير ممون

                     د25الزمن:                                       والتفاعل لدى الطفلتفكير تنمية الاليدف:           
     

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

   وقوفا( المشي أماما مع تحريك(
 الذراعين في اتجاىات مختمفة 

  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(
 عاليا

 .وثبة األرنب 
 قدم واحدة.الوثب ب  

 

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

مة 
ةرح

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

لمةة
ا

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 لعبة الصياد :
 يختار المدرس أحد األطفال ليقف في

 و يسمى الصياد و يرقم  وسط الدائرة 
 األطفال المشكمين لمدائرة بأرقام

 عندما ينادي مثال المدرس ،متسمسمة 
 0و  4رقم   

 يحاوالن تبادل األماكن في الدائرة
 بينما يحاول الصياد 

 لمس أحدىما و الذي يممسو يصبح
 صيادا و ىكذا . 

 

  د14
 

 
 

         
               

                  
                 

         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 

 أخذ المكان المحدد لكل 
تمميذ دون تضييع 

  الوقت

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 15الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 :التاريخ                                   ،: صافرة، طباشير ممونلوسائلا

                     د25 الزمن:                                                 والتركيز   تنمية الذكةةاءالهدف:           
     

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

  الغزالةوثبة 
 قدم واحدةالوثب ب 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
يةةةةة

الرئ
مة 

ةرح
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
لمةة

ا
سية

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ة
 

  :لعبة البحث عن الزميل 
 ة و ر يشكل التالميذ دائرتين دائرة كبي

 م و ذلك 42بينيما  بداخميا دائرةصغيرة
 سماع اإلشارة  بتشبيك األصابع عند 

 تقوم الدائرة الكبيرة بالجري و الحجل
 بينما الداخمية تجري عكس ،. إلخ .
 الخارجية و تقوم بحركات اتجاه الدائرة 

 كالحجل أو التصفيق و لكن 
 بالدوران و عند سماع اإلشارة بسرعة 
 يختار كل تمميذأو زميل من الدائرة 
 الداخمية و من يبقى وحده ينسحب

 لمدة ثم يعود و يجب تغيير األماكن 
 من وقت إلى آخر .

  د14
 

 
  

 
  

 
 
 

         
   
 

 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  الخروج يكون .

 نظام

 16الوحدة التعميمية 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 التاريخ:                       كرة، : صافرة، طباشير ممونالوسائل

                     د25: الزمن                        التركيز وروح التعاون  ،تنمية الذكةةاءالهدف:           
     

 

 

 

 مرحمة
 اآلداء

 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

   وقوفا( المشي أماما مع تحريك(
 الذراعين في اتجاىات مختمفة 

  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(
 عاليا

  الحصانوثبة. 
 حركة المقص بالرجمين  

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

حمة
ةةةةر

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
مةةةةةةة

ال
 

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 لعبة الكرة الطائرة في الدائرة :
 يشكل التالميذ دائرة و ذلك بتشبيك 

 تمميذ واحد داخل األصابع و يبقى
 الدائرة  و معو كرة ثم يقوم بركل 

 يحاول الباقي الكرة إلى الخارج بينما
 في الدائرة عدم السماح أو المتواجدون 

 الكرة من لمكرة بالخروج و من تخرج 
 بين قدميو يقصى .و ىنا تحدد  

 مع تغيير وقت المعبة
 الالعب الداخمي 

 من حين إلى آخر .

  د14
 

 
 

         
               

                     
                    
                 

         
 

   
 

 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 17الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 :التاريخ                        حبل، صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25 الزمن:                                       التعاون روح التركيز و تنمية     الهدف:       
  

 

 

 

 

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 عمى خط واحد.واالصطفاف والوقوف 

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

 .وثبة األرنب 
  الوثب بالقدمين 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع األطفال في 
 اآلداء

حمة
ةةةةر

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
مةةةةةةة

ال
 

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

يةةةةةة
الرئ

 

 لعبة مساكة ذيل الحبل : .
 يقف كل األطفال عمى خط واحد بينما 

 في األمام و بيده حبل  يقف طفل واحد
 فعند سماع اإلشارة يقوم

 الحبل و الجري بو و عندىا  بسحب 
 ول األطفال من الخمفيحا

 لمسو بالرجل و من يممسو يصبح ىو
 الذي يجري في 

 ..األمام و ىكذا 

  د14
 
 
 
 
 

  
        

 
 

 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 الختامية

 حركات تيدئة ثم االصطفاف
  د45

 
 التنفس العميق و اإلسترخاء .

 بيدوء و نظام . الخروج يكون

 18الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

  التاريخ:                                   ،: صافرة، طباشير ممونالوسائل

                     د25: الزمن                                        االعتماد عمى النفس.تنمية     الهدف:       
     

        

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةةةةة 
 واالصطفاف والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةري حةةةةةول الةةةةةدائرة ىرولةةةةةة خفيفةةةةةة،  
 بتغيير االتجاه.

  الحصانوثبة. 
 قدم واحدةالوثب ب 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك(

 الذراعين في اتجاىات مختمفة 
  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(

 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
يةةةةةة

الرئ
مة 

ةرح
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
المة

 

 لعبة المسك بالهف :  .
 خط و يقف فوقو طفل واحد و باقي يرسم 

 إلى  4األطفال وراءالخط عمى بعد 
 أمتار عندما يعطي المعمم 5

 ىاإلشارة يحاول األطفال المرور إل
 مرورا بخط المنتصف  الجية األخرى 

 العب المنتصف لو فيو يحاو 
 لمس أحدىم قبل تجاوزىم مسك أو
 لمخط و من يممسو 

 و ىكذا . .أو يمسكو ينظم معو 
. 

  د14
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 

         
          

                 
         

 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  الخروج يكون .

 نظام

 19الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

 :التاريخ                                     ،صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25: الزمن                   لدى الطفل و روح الجماعة سرعة رد الفعل تنمية     الهدف:       
     

 مرحمة
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةول الممعةةةةةةب بصةةةةةةورة منتظمةةةةةةة واالصةةةةةةطفاف 
 والوقوف عمى خط واحد.

الجةةةةةةري حةةةةةةول الةةةةةةدائرة بتغييةةةةةةر ىرولةةةةةةة خفيفةةةةةةة،  
 االتجاه.

  الغزالةوثبة. 
 الوثب بقدم واحدة . 
  وقوفا( المشي أماما مع تحريك الذراعين(

 في اتجاىات مختمفة 
 وقوفا( ثني الذراعين ومدىما عاليا(. 

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

سية
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ئيةةةةة

الر
مة 

ةرح
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

الم
 

 لعبة القصور األربعة :
 ترسم أربعة مربعات كبيرة بالطباشير بحيث

طفال   يقف في كل منيا ،( أطفال  4أو  3ربع )م يسع كل
 يقف األطفال،(و ىذا يدعى ) بممك القصر  نشيط

 الواحد بعد اآلخر مشكمين دائرة أو حمقة الباقون
 ماسك باأليدي و ىؤالء األطفالت دون ،كبيرة

 ، ابدأيطمق عمييم الشعب.عند سماع إشارة 
 عمى شكل دائرة يشرع الشعب بالرقص و القفز

              مموك من ال ثم يطمق المدرس صافرتو فييجم
              من منيم أن يمسكو يحاول كل واحد  قصورىم
 أكثر ما يمكن قبل أن يصموا الشعب أطفال

 ) أحد جدران الساحة ( يذىب كل ألمانا محل إلى 
 و الخاصة و فيالممك إلى قمعتمع  الذين مسكوا 
 أسراه لمعرفة أي ممك لديوك المم النياية يحسب 

 عدد أكثر من األسرى . 

  د14
      

 
 

 
         

               
                 

 
                 

         
 

   
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  الخروج يكون .

 نظام

 20الوحدة التعميمية 

 



 

 

 

 

 التاريخ:                   كرات، بطاقات، صافرة، طباشير ممون الوسائل:

                     د25 الزمن:                تنمية التركيز والذكاء واالعتماد عمى النفس عند الطفل    الهدف:       
     

 

 مرحمة  
 التوجيهات التشكيل الوقت النشاط اآلداء

رية
ضي

لتح
ة ا

رحم
الم

 

دخةةةةةةةةةول الممعةةةةةةةةةب بصةةةةةةةةةورة منتظمةةةةةةةةةة 
واالصةةةةةةةطفاف والوقةةةةةةةوف عمةةةةةةةى خةةةةةةةط 

 واحد.
الجةةةري حةةةول الةةةدائرة ىرولةةةة خفيفةةةة،  

 بتغيير االتجاه.
 .وثبة األرنب 
  الوثب بالقدمين 
  وقوفا( المشي أماما مع(

تحريك الذراعين في اتجاىات 
 مختمفة 

  وقوفا( ثني الذراعين ومدىما(
 عاليا

 د42 
 
 
 

 د40

 
 
 
 
 

         
               
                  
          
         

 
 

 الوقوف في خط مستقيم. .
 عدم تضييع الوقت .
 
 
 

اشتراك المعمم مع 
 األطفال في اآلداء

ة ا
رحم

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

لمةةة
ا

ةةةةةةةة
رئيةة

ل
سية

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة

ة
 

 لعبة األعمى الماهر :
 توضع أشياء متفرقة في الباحة التي

 حجر . ،كتاب  ،أمام الفصل مثل:كرة 
بالسير من فةوق  ثم يطمب المدرس من أحد األطفال

 أن يمسيا و من ثم ىذه األشياء دون
 بعد أن تشد عيونو يعيد العممية و 
 األشياء التي وضعت يرفع  ثم،بمنديل  
  ،بحذر  يسير ىيبقى األعم ،من أمامو  

 يخطئ يخرج من المعبة . و الطفل الذي
 

  د14
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
      

 
 
 

 التنظيم الجيد .
 
 
 

 المرحة 
 حركات تيدئة ثم االصطفاف الختامية

 د45
 

 

 التنفس العميق و اإلسترخاء .
بيدوء و  . الخروج يكون
 نظام

 21الوحدة التعميمية 



 

 

 

 

(05ممحق رقم )  
 نتائج االختبارات القبمية لمقياس دايتون لإلدراك الحسي الحركي

 

 

 

  

 
انراث  االختبازاث

 انجسًيت

انًجال 

 واالتجاهاث
 االتزاٌ

اإليقاع و 

انتحكى 

انعضهي. 

 صبيع

 انزحهقت

توافق 

انعيٍ 

 وانقدو

انتحكى 

انعضهي 

 اندقيق

إدزاك 

 األشكال

انتًييز 

 انسًعي

توافق 

انعيٍ 

 وانيد

 انًجًوع

 
 األطفال

1 05,6 05,6 0566 0566 0566 0566 6566 0566 0566 0566 0,566 

2 05,6 05,6 0566 0566 6566 6566 0566 0566 0566 6566 00566 

3 ,5,6 05,6 0566 6566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 00566 

4 05,6 0566 0566 0566 0566 6566 6566 0566 0566 6566 005,6 

5 ,5,6 05,6 0566 0566 0566 6566 6566 0566 0566 6566 00566 

6 0566 05,6 0566 6566 0566 6566 0566 0566 0566 6566 005,6 

7 ,566 05,6 0566 0566 0566 6566 6566 0566 0566 0566 005,6 

8 ,5,6 05,6 0566 6566 6566 0566 6566 0566 0566 6566 00566 

9 ,5,6 0566 0566 6566 0566 6566 0566 0566 0566 6566 005,6 

11 05,6 05,6 0566 6566 0566 6566 0566 0566 0566 0566 00566 

11 ,566 0566 0566 6566 6566 6566 6566 6566 6566 6566 00566 

12 0566 05,6 0566 6566 0566 6566 0566 0566 0566 0566 005,6 

13 0566 0566 0566 6566 6566 0566 6566 0566 0566 6566 00566 

14 ,566 05,6 0566 6566 6566 6566 0566 0566 0566 0566 005,6 

15 0566 05,6 0566 0566 0566 6566 0566 0566 0566 0566 005,6 

16 05,6 0566 0566 6566 6566 6566 0566 0566 0566 0566 005,6 

17 0566 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

18 05,6 05,6 0566 0566 0566 6566 0566 0566 6566 0566 00566 

19 05,6 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 6566 0,566 

21 0566 0566 6566 0566 6566 6566 0566 0566 0566 6566 0,566 



 

 

 

 

 
 نتائج االختبارات البعدية لمقياس دايتون لإلدراك الحسي الحركي 

 
انراث  االختبازاث

 انجسًيت

انًجال 

 واالتجاهاث
 االتزاٌ

و  اإليقاع

انتحكى 

انعضهي. 

 ع

 انزحهقت

توافق 

انعيٍ 

 وانقدو

انتحكى 

انعضهي 

 اندقيق

إدزاك 

 األشكال

انتًييز 

 انسًعي

توافق 

انعيٍ 

 وانيد

 انًجًوع

 
 األطفال

1 05,6 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 00566 

2 0566 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 00566 

3 0566 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

4 0566 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 00566 

5 05,6 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

6 0566 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

7 0566 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 00566 

8 0566 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0,5,6 

9 0566 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0,566 

11 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 00566 

11 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

12 05,6 0566 0566 0566 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

13 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 00566 

14 05,6 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

15 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

16 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0,566 

17 05,6 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 

18 05,6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0,5,6 

19 0566 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 00566 

21 05,6 ,566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 005,6 



 ملخص البحث:
 سنوات( 6-5البحث تحت عنوان : تأثير برنامج التربية الحركية على تنمية االدراك الحسي الحركي لالطفال)

اإلدراك الحسي الحركي ألطفال المرحلة   في تنمية مستوى ما مدى تأثير برنامج مقترح باأللعاب الحركية تحت اشكالية:
 ؟سنوات( 6-5) التحضيرية

 الكشف عما يأتي : يهدف البحث فيو 
 التحضريية.احلسي احلركي لدى أطفال املرحلة  التعرف على تأثري الربنامج املقرتح باأللعاب احلركية على تنمية اإلدراك 
  .توضيح أمهية النشاطات احلركية املختلفة يف تسهيل النمو احلركي والعقلي ومنو األجهزة احلس عصبية بشكل سليم 

ة التجرييب ملالئمته وطبيعةة البحة، يميمةا تكونةن عينةة البحة، مةف بةا أطفةال القسةم التحضةريي للمدرسةواستخدم املنهج  
 طفال 02والبالغ عددهم   -اريس–بلدي حممد االبتدائية 

ا سةةالاال تحةةرح 51حركيالالطفةةال كةأداة للبحةة،ي والةوي يتكةةون مةف ت-واسةتخدم الباحةة، مقيةاا تدايتةةونا لالدراكتاحلةس
اوحةدات اسةبوعيا 3ااسةابي  وبواعة  ت7 وض  برنامج مقرتح باأللعاب احلركيةة  لتنميةة اإلدراك احلسةي حركةي لفةرتة تعلى االطفال  ومت

ا دعيقةةة لكةةل وحةةدة تعليميةةة ي ومت معانةةة البيانةةات احصةةائيا باسةةتخدام تالوسةةمل احلسةةا  ي اال ةةراف املعيةةاري ي معامةةل 01والةةزمف ت
 املرتبحةا. ا للعينات Tاالرتباط البسيملي اختبار ت

 واستنتج الباحث مايأتي : 
 اإلحسةاا - انسةمية إدراك الةوات ت حركةي – احلسةي اإلدراك تنمية على إحصائيا دال اجيا  تأثري له احلركية األلعاب برنامج .1

 العضةلي والةتحكم اإليقةا  - والقةدم العةا بةا التوامة  - واليةد العةا بةا التوامة  -بةاالاان  اإلحسةاا - واالجتاهةات باجملةال
 سنواتا 6 -1املرحلة التحضريية ت ألطفال ا السمعي التمييز - األشكال إدراك - العصيب

 إدراك ) حركةي – احلسةي اإلدراك التجريبيةة يف للمجموعةة والبعةدى القبلةى القياسةا متوسةحي بةا إحصةائية دالةة مةرو  توجةد .2
 - والقةدم العا با التوام  - واليد العا با التوام  - باالتزان اإلحساا - واالجتاهات باجملال اإلحساا - انسمية الوات
 البعدى القياا التمييز السمعي ولصاحل - األشكال إدراك - العصيب العضلي والتحكم اإليقا 

 


