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 ملخص

أثر اسةةةةةةتردام برعامم تعليمح مقترط فح تدويراادراك ال   هدفت الدراسةةةةةةة رلة معرفة 

، وقد أجريت الدراسةةةةةةة  لة سةةةةةة وات( 9-6)من  طالبات مرحلة الدفولة الوسةةةةةةدةحركح لدى 

مجمو ة من طالبات الصةةةةو األول وال اعح وال الث والرابد لمدرسةةةةة حح ااسةةةةكان ا سةةةةاسةةةةية 

رلة الفترة  11/9/2016المرتلدةةة التةةابعةةة لمةةديريةةة قصةةةةةةبةةة المفرق  مل الفترة الواقعةةة من 

مدية، وتم تقسةةةةيم ن ( طالبة تم ا تيارهم بالدريقة الع48، وقد بلغت  ي ة الدراسةةةةة )8/1/2017

و  والتح اسةةةةةتردمت البرعامم ا  تياد  ( طالبة للمجمو ة الضةةةةةابدة24رلة مجمو تين بواقد )

 اسةةتردم الباح انقد، وتردمت البرعامم التعليمح المقترطاسةةوالتح ( طالبة كمجمو ة تجريبية 24)

رلة أن لكم عتائم الدراسةةة توصةةلت  وقد .الدراسةةةهذه رجراء والم  م التجريبح لم اسةةبتط طبيعة 

، مد أفضةةةلية وا ةةة ة بد لة احصةةةائية تدوير اادراك ال   حركحأثراً ايجابياً فح  البرعامجيين

تدوير اادراك ال    فح المقترطالتعليمح التح اسةةةةةةترةةدمةةت البرعةةامم و التجريبيةةة للمجمو ةةة

طالبات ركح لدى بضةةرورة اسةةتردام برامم لتدوير اادراك ال   ح الباح ان وأوصةةة ،حركح

 .س وات (9-6)مرحلة الدفولة الوسدة من 

 .، مرحلة الدفولة الوسدة اادراك ال   حركح الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to identify the effect of utilizing a proposed 

educational program on developing of kinesthetic perception in middle 

childhood 6-9 years, which was conducted on a group of first, second, third 

and fourth grade students of the mixed hay al-eskan school in to basic 

Kasbah Al Mafraq directorate during the period from September 11/9/ 

2016 to 8/1/2017, the sample of the study was (48) students who were 

chosen in a deliberate manner. They were divided into two groups (24) for 

the control group and (24) students as experimental group that used the 

proposed educational program. Studying. The study found that both groups 

had a positive effect on the development of sensory perception, with a clear 

statistical advantage for the group that used the proposed educational 

program in the development of sensory perception, and the researchers 

recommended the need to use programs to develop the sense of movement 

in middle childhood from 6-9 years. 

Keywords: Kinesthetic Perception, Childhood Phase. 

 

 مقدمة الدراسة

تعليم وتدريب األطفال بصةةةةةةورة متوازعة يجب أن تيةةةةةةمل جميد رن التربية المتكاملة فح 

واهتمام فح كل مرحلة من مراحل ال مو ف م ب اجة رلة ر اية  ،والتدور المرتلفةال مو جواعب 

تت اسةةةةةةب مد ما لدي م من رمكاعيات وقدرات، فالمجتمعات ال دي ة أولت   اية فائقة وجادة  ب يث

حلة تأهيل للمراحل ، بوصةةةةف ا مرحلة الب اء ومرالوسةةةةدةالدفولة فح آن واحد بال سةةةةبة للمرحلة 

مد رلة دراسةةةةةةة الجواعب المرتلفة ل مو الدفل  والعلماء المرتصةةةةةةونالمحقة، فقداهتم الك ير من 

لتكوين الد ائم األسةةةةاسةةةةية ال ركية بما يت اسةةةةب مد مراحل م اادراكية واكسةةةةاب م كافة القدرات 

( بتدور Asmus, 1991التدور ال ركح جزء من التدور العةام للفرد، ويعرفةط اسةةةةةةمو  )فة.

للفرد، باا افة رلة الم ارات ال ركية التابعة لط م ذ الو دة  القدرات البدعية والتوافقية المصاحبط

ولغاية الممات، كما أن التدور ال ركح لإلعسةةةةةةةان يتأثر بعدة  وامل مرتلفة من أهم ا  مليات 

  ال ضم، الت يأة ا جتما ية، التعلم و مليات السيدرة الذاتية.

للتدور ال ركح فح مرحلة  ا هتمام بالرصةةةةةةائم العامةأن  (Al-ogelat, 2015)وتؤكد 

ألن ادراك وف م هذه ، األمور ال امة فح المجال الريا ةةةح( سةةة وات من 9-6) الدفولة الوسةةةدة

المرحلة يؤد  الة ا  تيار األفضل لألعيدة ال ركية الممئمة لمستوى القدرات ال ركية ل ؤ ء 

هذه المرحلة ت سةةةةةةن فح تعلم األطفال ية  بدا ية الم مرتلو ، حيث يظ ر فح   ف حارات ال رك
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مرحلة اعتقالية من األجواء العائلية رلة المدرسة، حيث تتغير  مقات الدفل بالبيئية تغيرا جذريا، 

 أعيدة حركية. رذ يقضح الدفل جزءا كبيرا من وقتط فح تعلم وأداء 

قة تةأ ةذ فةالتغيرات الرةاصةةةةةةةة بةاألداء ال ركح فح ع ةايةة هةذه المرحلةة العمريةة  طةابد الةد

ار فح مجال ا المكاعح والدي اميكح، كما أن الب اء ال ركح كالقوة ال ركية والسةةةةةةر ة وا سةةةةةةتقر

ال ركية وال بات وا عسةةياا ال ركح باا ةةافة رلة اايقاح ال ركح أك ر و ةةوحاً. ويتضةة  ذل  

وا ةةةة ا   د المقارعة بين مسةةةةتويات هذه األشةةةةكال كية األعتقالية، ويبدو ذل    د األشةةةةكال ال ر

ث اء السةةةةة وات المدرسةةةةةية ال مثة األولة من  مل الزيادة فح كل من القوة والسةةةةةر ة ال ركية أ

ال ركية وت ديدا أث اء السةة ة ال اعية وال ال ة. كما يتضةة  اتجاه التدور ايضةةا   د قيا  المسةةتوى، 

اذ تكون الزيادة السةةةة وية أث اء الصةةةةفوي المدرسةةةةية  ال مثة األولة أكبر بك ير من تل  الزيادات 

التح ت دث فح الس وات السابقة. وتظ ر التدور السريد فح كل من القوة والسر ة ال ركية لكم 

الج سين، ا  أع ا تكون أكبر   د الذكور. وبالرغم من أن بداية هذه المرحلة تتميز بالتعلم السريد 

 (.Meinel & Schnabel, 2006للم ارات ال ركية )

 كااحسةةةةا ، العليا العقلية العمليات رلة أن (Ismail & Hassanein, 2001) وييةةةةير

 ال ركية الم ارات تعلم فح هاماً  دوراً  والتفكير تلعب التذكر العقلح، التصةةور اادراك، ا عتباه،

 العقلية القوة رلة ب اجة الفرد ان بل وحدها، البدعية اللياقة أو الموهبة تكفح   حيث الدقيقة،

 أهم يعد من حركح ال   اادراك  لة أن (Hadithi, 2006)ويؤكد   التركيز  لة والقدرة

 من لك ير ال ركية الم ارات وٕاتقان اكتسةةاا فح هاماً  دوراً  يلعب والذ  حركية ال ف  الوظائو

 المكاعية الزماعية، العمقات تقدير فح دقة تتدلب التح الريا ةةةةية، وغير الريا ةةةةية األعيةةةةدة

 فح هاماً  راً  دو تلعب حركية ال   القدرات بأن  (Alsayed, 2000) ويضةةةيو والدي اميكية،

 من  الية بدرجة أدائ ا فح والت كم الجديدة ال ركية الم ارات أداء فح التعليمية العملية تسةةريد

 .الدقة

اادراك ال   حركح أحدى الجواعب الم مة فح حياة الدفل  رلة أن (Adel, 1998) بينوي

التح رذ يعبر  ن مدى العمقة مابين الجواعب اادراكية والجواعب ال ركية والجواعب ال فسةةةةةةية 

يتمكن من التفا ل مد ل، يب ة  لي ا  ملية اكتسةةةةةةةاا األداء البدعح والم ار  والرددح وال مو 

ل ا األثر البالغ فح تكوين شةةةرصةةةية التح لو األعيةةةدة المدلوبة البيئة الم يدة بط   د أدائط لمرت

الدفل المسةةةتقبلية فضةةةم  ن ما توفره لط من  برات حركية تعد مصةةةدراً م ما للت مية اادراكية 

لم يط ال ركية للدفل بوجط  ام، ويسةةةةةةتديد من  مل ا ردراك العمقات المتدا لة فح  المط ا

حركح فح مجال ال يةةةاط الريا ةةةح  -أن أهمية اادراك ال   (Al-Azzawi, 2000)ويرى .بط

تتجط ع و تدوير ال واحح ال فسية والعقلية التح ال اج  للم ارات ال ركية تبدو وا  ة فح الت فيذ 

سةةتردام الدرق ،وذل  من  مل الروض الم افسةةات، وذل  لتقارا المسةةتويات الم ارية والبدعية 

وربط األداء البدعح والعقلح للوصةةول  للدلبةفد المسةةتوى األدائح كوسةةيلة لرواألسةةاليب التعليمية 

 للمستويات العليا وت قيق ا عجازات فح ريا ت م.
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( أعط   بد من التيةةةةةةجيد المبكر لتعلم القدرات التوافقية، حيث ي بغح Bill, 2009ويرى )

اكتسةةاا القدرات التوافقية فح مراحل مبكرة كمرحلة ما قبل المدرسةةة ب يث يتم اكسةةاب م م ارات 

حركية بسيدة والتح تعتبر األسا  فح اكتساا الم ارات ال ركية الراصة باألعيدة الريا ية. 

ح القدرات التوافقية فح مرحلة الدفولة األولة األسةةةةةةاسةةةةةةية الدعيا رلة ويعزى التدور السةةةةةةريد ف

التدور السةةريد فح القيةةرة الدماغية حيث يصةةل مسةةتوى هذه القدرات تصةةل الة أقصةةة معدل لط 

رلة أن مرحلة  (Alajnaf, 2005) لة مدى سةة وات الدراسةةة ا بتدائية ال مثة األولة ويضةةيو 

فترة حرجط تتميز باتقان العديد من األشةةةةةةكال ال ركيط  ( سةةةةةة وات هح9-6الدفولة الوسةةةةةةدة )

واكتسةةةةةةةاا أولة الربرات ال ركيط وان أ  تقصةةةةةةير فح تدور وت مية هذه ا شةةةةةةكال ال ركيط 

 األساسيط فح هذه المرحلط يؤثر سلبا فح مراحل ال مو ال ركح المحقط.

أهداي تدري  التربية الريا ةةةةية لمرحلة التعليم األسةةةةاسةةةةح )ا بتدائح( ت مية  حيث رن من

الم ارات ال ركية األساسية )الجر ، التعلق، ال جل، الميح، الوثب(، واكتساا التوافق األولح 

 ,Meinel & Schnabel) ويؤكد (Khayoun, 2002)  ارات المكتسبة لألعيدة الريا يةللم

العمرية تعتبر مرحلة  مرية م مة، يسةةةةةةتديد الدفل من  مل ا اكتسةةةةةةاا ( أن هذه الفئة 2006

القدرات ال ركية بيكل سريد، ويعود السبب فح ذل  رلة توفر شروط القدرات البدعية والتوافقية 

بة، وتبرز أهمية القدرات ال ركية فح جميد المراحل العمرية، لكن تزداد  والعضةةةةةةلية الم اسةةةةةة

و صةةوصةةاً المرحلة ا بتدائية، ألع ا تعد من أعسةةب المراحل العمرية أهميت ا فح مرحلة الدفولة 

لب اء وتدور القدرات والم ارات ال ركية للفرد، وتعد مرحلة الدفولة المتوسةةةةةةدة التح تمتد من 

 ( س وات فرصة للدفل للتعبير  ن عفسط وتدوير م اراتط ال ركية األساسية. 6-9سن )

تمام بتدوير وت مية ا دراك ال   ال ركح فح ومما سةةةةةةبق يرى الباح ان  ةةةةةةرورة ا ه

 ال ركح التوافق  ملية لما لط من دور م م وأساسح فح( س وات 6-9)مرحلة الدفولة المتوسدة 

 كما ، ال ركة بسر ة أو بالمقاومة ااحسا  أو العضلح بالج د ااحسا   مل من األداء   د

 ال   لإلدراك  الية قدرة يمتل  أن الم ب من تتدلب وا رتقاء التوازن حركات جميد وأن

وا تجاه  والقوة والزمن للمسةةةةةةافة ال سةةةةةةح كاادراك المتغيرات، من العديد حيث من حركح

 لمسةةةةتجابة الصةةةة ي  القرار اتراذ  لة يسةةةةا ده الم ب لدى اادراك تدوير وان والمكان،

 مما الم اسةةةةةب الوقت فح لألداء القرار اتراذ وكذل  المرتلفة، المواقو  مد الممئمة ال ركية

 –ان كل من التغذية الراجعة وا دراك ال   ال ركح، باا افة رلة  األداء عاتم عجاط رلة يؤد 

ية الم مة فح حياة الريا ةةةةةةح لما ل ا دور فح تدوير قابليتط  يات العقل حركح تعتبران من العمل

جودة تعلم الم ارات األسةةةاسةةةية وادائط ال ركح األمر الذ  ي عك  ايجاباً  لة مسةةةتوى سةةةر ة و

 لملعاا الريا ية المرتلفة.  

 أهمية الدراسة

لدراسةةةةةةةة فح التعري رلة  هذه ا ية  ردام برعامم تعليمح مقترط فح تتضةةةةةة  أهم أثر اسةةةةةةت

  .س وات (9-6) مرحلة الدفولة الوسدة منطالبات تدويراادراك ال   حركح لدى 
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 خالل ما يلي وبشكل عام برزت أهمية الدراسة الحالية من

طالبات مرحلة ال   حركح لدى  اادراكتبرز الدراسةةةةةةةة ال الية الدور الفعال فح تدوير −

من  مل تعلم واكتسةةةاا الم ارات ال ركية وت سةةةين  سةةة وات (9-6)من الوسةةةدة  الدفولة

 .وتدوير القدرات التوافقية

الوسةةةدة رحلة الدفولة بدالبات متوجط هذه الدراسةةةة القائمين  لة العملية التعليمة ا هتمام  −

قاط القوة والضةةةةةةعو للمرحلة العمرية لم اولة معالجت ا 9-6)من  ( سةةةةةة وات والتعري ع

 وت ليلي ا وتعديل ا وت سي  ا لتعزيزها وت ميت ا.

طالبات تضةةةد هذه الدراسةةةة عموذل من البرامم التعليمية لتدوير ا دراك ال   حركح لدى  −

 (س وات.9-6)من  مرحلة الدفولة الوسدة

تعد هذه الدراسةةةةط قا دة لمدرسةةةةح ومعلمح التربيط الريا ةةةةيط والباح ين والمدربين لو ةةةةد  −

الردط التربويط والبرامم التدريبيط واا تبارات العلميط المستقبليط لمرحلة الدفولة الوسدة 

 وا ستفادة م  ا لدراسات أ رى.

 مشكلة الدراسة

القدرات برامم من أجل ا تدوير و ةةةةةةرورة ب اء  بال ظر ألهمية مرحلة الدفولة الوسةةةةةةدة

من  مل  مل م فح المجال الريا ةةةةةةح أن ه اك  فقط  حظ الباح ان ،وت ميت ا فح تل  المرحلة

 (9-6)من  مرحلة الدفولة الوسةةةدةوهح ما يقابل الدعيا بااهتمام بالمرحلة األسةةةاسةةةية  قصةةةوراً 

الكافية بأهمية تل  المرحلة كوع ا و دم الدراية  ،سةةةةةة وات من قبل القائمين  لة العملية التعليمية

يدة وهح فترة حرجة يكتسةةةةةةةب في ا الدفل أولة الربرات جد ية مرحلة  قدرات  بدا ية وال ال رك

باا ةةافة  . لة مراحل عمو الدفل المحقة سةةلباً  ي عك وأن ا  تقصةةير فح هذه المرحلة  ،الم مة

التح  بد من ت ميت ا فح مراحل  ت م ال   حركيةفح قدر أن ه اك  ةةةةةةعو   د بعا األطفال

ارتأى الباح ين بتصةةةةةةميم برعامم تعليمح مقترط لتدوير ا دراك ال   ومن ه ا  مرية مبكرة 

 (س وات.9-6)من  مرحلة الدفولة الوسدةطالبات حركح لدى 

 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة التعري رلة:

لة مرحطالبات اسةةةةةةتردام برعامم تعليمح مقترط فح تدويراادراك ال   حركح لدى  أثر .1

 س وات. (9-6)الدفولة الوسدة من 

أثر اسةةةةةةترةةدام البرعةامم ا  تيةةاد  فح تدويراادراك ال   حركح لةدى طةالبةةات مرحلةةة  .2

 ( س وات.9-6الدفولة الوسدة من )

حركح لةةةدى طةةةالبةةةات مرحلةةةة  الفروق بين أفراد المجمو تين فح تدوير اادراك ال   .3

 ( س وات .9-6الدفولة الوسدة من )
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 الدراسة فرضيات

اسةةةةةةتردام برعامم  (α  ≤0.05) توجد فروق ذات  د لة رحصةةةةةةائية   د مسةةةةةةتوى الد لة  .1

تعليمح مقترط فح تدوير اادراك ال   حركح لدى طالبات مرحلة الدفولة الوسةةةةةةدة من 

 ( س وات  بين القياسين القبلح والبعد  ولصال  القيا  البعد  .6-9)

( اسةةةةتردام البرعامم α ≤ 0.05توجد فروق ذات  د لة رحصةةةةائية   د مسةةةةتوى الد لة  ) .2

 راك ال   حركح لةدى طةالبةات مرحلةة الدفولةة الوسةةةةةةدة من ا  تيةاد  فح تدوير ااد

 ( س وات  بين القياسين القبلح والبعد  ولصال  القيا  البعد .6-9)

فراد المجمو تين بين أ (α ≤ 0.05توجد فروق ذات  د لة رحصةةائية   د مسةةتوى الد لة  ) .3

طالبةات  )التجريبيةة والضةةةةةةةابدةة( لدى  لة فح تدوير اادراك ال   حركح  مرحلةة الدفو

 ولصال  المجمو ة التجريبية. فح القيا  البعد  ( س وات9-6الوسدة من )

 صطلحات الدراسةم

الفرد  لة اسةةةةةةتقبال الم يرات الرارجية والدا لية  ن طريق  ة: قدرحركي -اإلدراك الحس

مر ال وا  وت ويل ا رلة مراكز معي ة فح الدماغ، الذ  يقوم بدوره بتفسةةةةةةيرها وررسةةةةةةال ا كأوا

 (.Rhodes, 2009للج از ال ركح لمستجابة ل ا )

بار حركي -اإلدراك الحس ية   ت مة الفعل بة والقي مة المدلو ما بين القي : هو الفرق المدلق 

 ا دراك )تعريو رجرائح(.

  ةةةةمن الفئة العمرية  مل الدلبةالتح تيةةةةو العمريةمرحلة هح المرحلة الطفولة الوسطططططى: 

 .(Al-ogelat, 2015)بالمرحلة األساسية الدعيا  يضاً ويدلق  لي ا أ س وات (6-9)

 الدراسة حدود

 الدراسة ال الية فح اآلتح: تم لت حدود

مرحلة الدفولة الوسةةدة الصةةو األول طالبات اقتصةةرت هذه الدراسةةة  لة البشططر :  الحد

التابعة لمديرية قصبة  األساسية المرتلدة حح ا سكاناألساسح لمدرسة والرابد  وال اعح وال الث

 (.2017-2016المفرق للعام الدراسح )

 األساسية المرتلدة التابعة لمديرية قصبة المفرق. حح ا سكانمدرسة  المكاني: الحد

رلة الفترة  11/9/2016بين أجريةةت هةةذه الةةدراسةةةةةةةةة فح الفترة الواقعةةة مةةاالزمططاني: الحططد

8/1/2017. 

 الدراسات السابقة

ا رلة العديد من المصةةةةةةادر العلمية من مجمت ب وث مورجو   الباح ينمن  مل اطمح 

ومؤتمرات  لمية بإل افة الة المصادر ا لكتروعية من أجل ال صول  لة دراسات ذات صلة 
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 2018(، 5)32بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدوير اادراك ال   العديد من الدراسةةةةات التح أجريت فح مو ةةةةوح  وجدبالدراسةةةةة ال الية ، 

 : ددا م  اتياروتم ا حركح ومرحلة الدفولة الوسدة 

بدراسةةةةة هدفت التعري  لة تأثير برعامم للعب  (Ibraheem & lotfallah, 2014) قام

سةةةة وات وقد اسةةةةتعملت  (6-5والتو ية فح تدوير اادراك ال   حركح لرياض األطفال  مر )

( فقرة، وأجريت ا  تبارات 15الباح تان مقيا  دايتون لتقييم اادراك ال   حركح والمتضمن )

( شةة ر 2القبلية لعي ة الب ث باسةةتردام هذا المقيا  وبعدها طبق البرعامم  لة  ي ة الب ث لمدة )

( وحدات فح األسةةبوح بعدها أجريت ا  تبارات البعدية وااجراءات المتبعة ب فسةة ا فح 3بواقد )

عد فح اادراك ال    تأثير البرعامم الُم ية لغرض التعري  لة مدى  بارات القبل ركح ح –ا  ت

( أسفرت ال تائم spssوبعد معالجة البياعات باستردام الوسائل ااحصائية الم اسبة ) لعي ة الب ث.

( 6-5حركح لرياض األطفال بعمر ) –فا لية اسةةةتردام البرعامم المُعد فح تدوير اادراك ال   

ست عمال س وات،وفح  وء ا ست تاجات التح توصل  ا رلي ا رفعت التوصيات اآلتية،  رورة ا

برعامم األلعاا الصةةغيرة والتو ية اارشةةادية  ةةمن م  ال رياض األطفال،  ةةرورة تعريا 

 الدفل لربرات حركية ك يرة ومت و ة لغرض زيادة سيدرتط ال ركية لتعزيز ثقتط ب فسط.

دراسةةةةةة هدفت رلة معرفة القدرات ال ركية لدلبة  (Bataineh & other, 2012) أجرى

الدعيا  ةةةمن بدارية ا تبار ميوعخ للياقة البدعية والفروق الفردية بين  مدار  المرحلة األسةةةاسةةةية

( سةةةةةة وات 6–9) الذكور وااعاث  لة طلبة المدرسةةةةةةة ال موذجية بجامعة اليرموك لأل مار من

بدعية  لة  ي ة بلغت ) ياقة ال بة. واسةةةةةةتردموا الم  م 146طبقت ا تبار ميوعخ لل باً وطال ( طال

أن عتائم ا تبارات القدرات البدعية تت سن مد زيادة العمر  من الفئة الوصفح، وأسفرت ال تائم ب

الم ددة بالدراسةةةةة، ولم تظ ر فروق ذات د لة رحصةةةةائية فح كل من قدرات المروعة بين الفئات 

( سةةةةة وات لصةةةةةال  ااعاث، ووجود فروق رحصةةةةةائية لقدرة الت ديط والتعلق 9العمرية  دا فئة )

األ مار، ولم تظ ر فروق رحصةةةةةةةائية فح الوثب العمود  والدقة لصةةةةةةةال  الذكور ولكافة فئات 

 ( س وات ولصال  الذكور.7ال ركية لكل األ مار  دا الفئة العمرية )

بإجراء دراسةةةةة هدفت رلة التعري رلة تأثير برعامم تعليمح مقترط  (Aye, 2010)قامت و

البدء الراطو فح السباحة  لت سين مستوى اادراك ال   حركح  لة اعتقال أثر التعلم من م ارة

رلة م ارة الدفـةةةةةاح بالغد  فح الكرة الدائرة، حيث استردمت الباح ة الم  م التجريبح لممئمتط 

( طالبا من الذكور ممن أع وا مساق الكرة طائرة 38) لدبيعة الدراسة، وتكوعت  ي ة الدراسة من

دريقة  مديط رلة ثمث ، وقد تم تقسةةةةةةيم م ب2008/2009(  لة الفصةةةةةةل الدراسةةةةةةح ال اعح 2)

ية األولة  دة، المجمو ة التجريب ئة، مجمو تين تجريبيتين ومجمو ة  ةةةةةةةاب كاف مجمو ات مت

( طالباً، تم تعليم م بدريقة اعتقال أثر تعلم م ارة البدء الراطو فح السةةةةةةباحة، ثم 15) تكوعت من

جريبية ال اعية تكوعت من ا عتقال لتعليم م م ارة الدفاح بالغد  فح الكرة الدائرة، المجمو ة الت

( طالباً، وقد أسةةةةةةفرت ال تائم  ن وجود فروق ذات د لة بين مجمو ات الدراسةةةةةةة ال مث 11)

)التجريبيتين والضةةةةةةةابدة( لصةةةةةةةال  المجمو ة التجريبية ال اعية التح اتبعت البرعامم التعليمح 

 المقترط.
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رلة التدريب ( دراسةةةة هدفت للتعري Memmert & Weickgenannt, 2006وأجرى )

ستردام  سن مبكر وأثره  لة قدرة التركيز لألطفال مرحلة الدفولة الوسدة، وتم ا الريا ح فح 

( تلميذ، وتم اسةةتردام الباح ان بعا المتغيرات الضةةابدة 356الم  م الوصةةفح  لة  ي ة بلغت )

ية(. )كسةةةةةةماح الموسةةةةةةيقة، ميةةةةةةاهدة التلفاز، ممار  لأللعاا الجما ية، ممار  لأللعاا الفرد

وأظ رت عتائم الدراسةةة وجود أثر دال رحصةةائياً، فاألطفال الممارسةةين لألعيةةدة البدعية حصةةلوا 

( مقارعة مد األطفال غير الممارسةةةةةةين، كما كان ه اك TPK لة قيم أ لة فح ر تيار التركيز )

ة أيضاً فروق ظاهرية بين األلعاا الجما ية والفردية وأوصة الباح ان بضرورة ممارسة األعيد

ال ركية فح سةةن مبكر، حيث يجد األطفال أعفسةة م فح حا ت و ظروي الدي اميكية متغيرة، وهذا 

يتدلب تغير مسةةةتمر فح القدرة  لة التركيز  لة   اصةةةر وظروي جديدة، حيث ي ظر رلة ذل  

 كعامل أو حالة تدريبية م مة وما لط من أثر ريجابح  لة العملية التعليمية والتدريبية. 

( بإجراء دراسةةةةةةة هدفت التعري رلة القدرات ال ركية لدلبة Krombholz, 2005)قام و

( سةة وات فح ألماعيا ردراسةةة طوليةر وتم اسةةتردام 6 – 9المرحلة المدرسةةية األسةةاسةةية الدعيا من )

( طالباً وطالبة، وبي ت ال تائم 700الم  م الوصةةفح، وتكوعت  ي ة الدراسةةة بدريقة قصةةديط من )

ئية لع اصةةةةةةر السةةةةةةر ة والقوة ولصةةةةةةال  الذكور، أما القدرات التوافقية أن ه اك فروق رحصةةةةةةا

 وال ركات الدقيقة أظ رت ال تائم أفضلية لإلعاث مقارعة مد الذكور.

( بإجراء دراسة هدفت للتعري رلة أثر برعامم مقترط  ,2000Mark & othersكما وقام )

اء الم ار  لدى عاشةةئين كرة القدم،  للياقة البدعية  لة بعا متغيرات اادراك ال   حركح واألد

وقد اسةةتردم الباحث الم  م التجريبح بأسةةلوا القياسةةيين القبلح والبعد  لمجمو ة واحدة، تكوعت 

(   باً، أظ رت عتائم الدراسةةةة وجود أثر فعال للبرعامم المسةةةتردم للياقة 18 ي ة الدراسةةةة من )

ا ةةةةةةةافة رلة وجود فروق ذات د لة البدعية  لة ت سةةةةةةين متغيرات اادراك ال   حركح، با

 رحصائية فح مستوى األداء الم ار  ولصال  القيا  البعدى لدى عاشئين كرة القدم.

دراسة ب دي التعري رلة أثر ممارسة ال ياط الريا ح  لة عمو  (Taha, 1982) وأجرى

ستردم الم  16-13حركح لدى تمميذ المرحلة اا دادية )-اادراك ال   م المس ح ( س ة وقد ا

ية وتقسةةةةةةيم م رلة 442الوصةةةةةةفح، وبلغ  دد العي ة ) قة العيةةةةةةوائ بالدري يارهم  ( تلميذاً تم ا ت

حركح  -مجمو تين ممارسةةةةةين وغير ممارسةةةةةين وقد اسةةةةةتردم الباحث ا تبارات اادراك ال  

 للمسافة، الزمن، التوازن، والقوة حيث أشارت أهم ال تائم رلة تفوق الممارسين لأللعاا الجما ية

 حركح. -فح ا تبارات اادراك ال  

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية

 منهج الدراسة

حيث تم تقسةةةيم  الم  م التجريبح عظراً لممئمتط طبيعة متدلبات الدراسةةةة، اسةةةتردم الباح ان

اسةةةةةتردم   ي ة الدراسةةةةةة رلة مجمو تين بتصةةةةةميم القيا  )القبلح والبعد (، مجمو ة  ةةةةةابدة
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سةةةةةةتردم البرعامم توأ رى التجريبية  ا  تياد  المتبد فح حصةةةةةةة التربية الريا ةةةةةةية  البرعامم

 .التعليمح المقترط

 مجتمع الدراسة

( ، الرابد، ال الثالصةفوي األسةاسةية الدعيا )األول، ال اعح طالباتتكون مجتمد الدراسةة من 

للعام الدراسةةةةح  التابعة لمديرية قصةةةةبة المفرق األسةةةةاسةةةةية المرتلدة سةةةةكانحح اامدرسةةةةة من 

 .وطالبة ( طالب120)هم ( الفصل الدراسح األول والبالغ  دد2016/2017)

 عينة الدراسة

( طالبة من طالبات الصةةةةةةو األول وال اعح وال الث والرابد 48تكوعت  ي ة الدراسةةةةةةة من )

مرحلة الدفولة الوسةةةدة فح مدرسةةةة حح ا سةةةكان األسةةةاسةةةية المرتلدة التابعة لمديرية قصةةةبة 

المفرق والتح تم ا تيارها بالدريقة العمدية من مجتمد الدراسةةةةة، وقد قام الباح ين بتقسةةةةيم العي ة 

للمجمو ة الضةةةةةةةابدة التح اسةةةةةةتردمت البرعامم ا  تياد   طالبة( 24و تين، بواقد )رلة مجم

لمقترط كمجمو ة تجريبية التح استردمت في ا البرعامم ا طالبة( 24ل صة التربية الريا ية، و)

 ألفراد العي ة. ( وصفاً 1. ويبين الجدول )لتدوير اادراك ال   حركح

 تكافؤ افراد المجموعات

وأفراد المجمو ة الضةةةةةةةابدة التجريبية بإجراء التكافؤ بين أفراد المجمو تين  ينقام الباح 

 ( تو   ذل . 2( و)1والجداول رقم )

 المجمو تينأفراد المتوسط ال سابح وا ع راي المعيار  وقيمة ت الم سوبة بين : (1جدول )

 . لة متغيرات العمر الدول والوزن

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 المجموعة

المتغيرات 

 الجسمية

0.278 1.08 
 الضابدة 8.52 0.18

 العمر
 التجريبية 8.40 0.15

0.75 -0.435 
 الضابدة 122.05 10.18

 الدول
 التجريبية 121.83 6.63

0.93 0.211 
 الضابدة 24.64 2.33

 الوزن
 التجريبية 25.63 3.23

( قيم المتوسةةةةةدات ال سةةةةةابية وا ع رافات المعيارية وقيمة ت 1رقم )يتضةةةةة  من الجدول 

الم سةةةوبة بين المجمو تين فح متغيرات العمر والوزن والدول وباسةةةتعراض قيم ت الم سةةةوبة 

مما ييةةةير رلة  دم وجود فروق ( α≤ 0.05)عجد أع ا كاعت أقل من القيمة الجدولية   د مسةةةتوى 

   تين مما يدل  لة تكافئ ما.ذات د لة رحصائية فح بين المجمو
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المجمو تين أفراد المتوسط ال سابح وا ع راي المعيار  وقيمة ت الم سوبة بين : (2جدول )

 .فح القيا  القبلحاادراك ال   حركح فح 

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 المتغير المجموعة

0.91 0.111 
ردراك مسافة الوثب  الضابدة ا مر   9.15 0.19

 تدريبح التجريبية  9.16 0.23 سمر60أماماً ر

0.21 1.275 
 10ردراك الزمن ) الضابدة ا مر   8.40 0.29

 تدريبح التجريبية  8.53 0.27 ثواعح(.

0.83 0.211 
 60ردراك ا تزان ) الضابدة ا مر  15.52 0.40

 تدريبحالتجريبية  15.49 0.33 ثاعية(

0.132 -1.550 
 30) ردراك ا تجاه الضابدة ا مر   21.54 0.33

 تدريبح التجريبية  21.68 0.18 (سم

0.69 0.405 
ردراك مسافة القفز  الضابدة ا مر  6.04 0.23

 تدريبح التجريبية  6.01 0.17 العمود 

( قيم المتوسةةةةةدات ال سةةةةةابية وا ع رافات المعيارية وقيمة ت 2يتضةةةةة  من الجدول رقم )

فح القيا  القبلح وباسةةتعراض قيم  اادراك ال   حركح المجمو تين  لة أفراد الم سةةوبة بين 

مما ييير رلة  دم  ( α≤ 0.05) ت الم سوبة عجد أع ا كاعت أقل من القيمة الجدولية   د مستوى

ممةةا يةةدل  لة بين المجمو تين  اادراك ال   حركحوجود فروق ذات د لةةة رحصةةةةةةةائيةةة فح 

 .تكافئ ما

 سةأدوات الدرا

 األدوات ا تية لت قيق أهداي الدراسة: يناستردم الباح 

ردراك مسافة الوثب أماماً ) ا اادراك ال   حركح ا  تبارات الراصة  الباح ين استردم .1

،  سم( 30) ردراك ا تجاه ،ثاعية( 60ردراك ا تزان )، ثواعح(10ردراك الزمن ) ،سم( 60)

 .(ردراك مسافة القفز العمود 

 اادراك ال   حركحاستمارة تسجيل ا تبارات  .2

 حح ا سكانالملعب الرارجح الراص  .3

 ( 3سا ة توقيت  دد ) .4

 ميزان طبح لقيا  الوزن بالكيلوجرام.    .5

  متر مدرل بالس تيمتر .6
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 سا ة توقيت .7

  صبط للعي ين .8

 أشرطة  صقة .9

 طبيور .10

 ج از التوازن .11

 إجراءات الدراسة الميدانية 

 التجربة االستطالعية

( 8بإجراء التجربة ا سةةةةةةتدم ية  لة  ي ة من  ارل  ي ة الدراسةةةةةةة بلغت ) قام الباح ان

طالبات من مجتمد الدراسةةةةةة ولمدة أسةةةةةبوح، وكان ال دي من التجربة التعري  لة مدى ممئمة 

ااجراءات المترذة لت فيذ الدراسةةةة، وكذل  التأكد من سةةةممة األدوات المسةةةتردمة بالب ث ومدى 

والمياكل  ، بإل افة لمعرفة المعوقاتاادراك ال   حركحممئمة ا  تبارات المستردمة لتقييم 

البرعامم التعليمح والتعري  لة مدى م اسةةةةبة  فح اث اء رجراء الدراسةةةةة،التح قد تواجط الباح ين 

ومدى كفاية الوقت الم اسةةةةةةب اجراء ت فيذ الوحدات التعليمية وكذل  مد  ي ة الدالبات  المقترط

 ا  تبارات.

 المستخدمة في الدراسة اإلدراك الحس حركياختبارات 

 لة العديد من المصةةةةةةةادر والمراجد العملية والمجمت والدوريات  بااطمح  انقام الباح

العةديةد من عمةاذل ا  تبةارات التح تقي   وقةد وجةدوا، اادراك ال   حركحذات الصةةةةةةلةة فح 

يارة أص اا ا  تصاص، ثم با تيار عماذل م  ا  دراك ال   حركح، وقد قام الباح اناا ست وا

بإجراء بعا التعديمت  لي ا وبما يتمئم مد  ي ة الب ث و يت اسةةةةةةةب مد قدرات  قام الباح ين

العلمح فح ت الب ث الدالبات ، ولمزيد من ال رص فح ت فيذ رجراءات الدراسةةةةةةة واتبا ا لردوا

المعاممت ا  لة أفراد التجربة ا سةةتدم ية، وأجريت ل ا مبإجراء تجربت  ذل ، فقد قام الباح ان

 ( يبين ذل .3دق وال بات والمل ق رقم )العلمية الص

 المعامالت العلمية ألدوات الدراسة

 األدوات صدق

 وا تبارات المقترط طريقة صدق الم توى وذل  بعرض البرعامم التعليمح استردم الباح ان

ل الريا ح المستردمـةةةةةةةة  لة  ـةةةةةةةدد من الربراء والمرتصين فح المجا اادراك ال   حركح

ال ركح  بداء الرأ  حول مدى ممئمة البرعامم التعليمح وا  تبارات مد هذي التعلم ومجال 

الدراسةةةة و ي ة الدراسةةةة واجراء ا  تعديل يروعط م اسةةةب  لة البرعامم التعليمح من حيث  دد 

وم توى كةةل وحةةدة تعليميةةة يميةةة ودور المعلم والمتعلم الوحةةدات التعليميةةة وزمن الوحةةدة التعل

ممئمة ا  تبارات المسةةةةتردمة و ددها مد  ي ة الب ث وقد تم اجراء بعا با  ةةةةافة الة مدى 
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وقد أشةةاروا رلة المقترط لتدوير اادراك ال   حركح التعديمت الدفيفة  لة البرعامم التعليمح 

و ا  تبارات بمع ة أن ا  تبارات تقي  ما و ةةةعت  المقترط صةةةدق م توى البرعامم التعليمح

 يو   أسماء الربراء والمرتصين. (2من أجلط، والمل ق )

 ثبات أدوات الدراسة

اادراك ال   ب سةةةةةةاا معامل ثبات ا تسةةةةةةاق الدا لح ألفا لجميد ا تبارات  قام الباح ين

 ( يو   ذل .3والجدول )حركح 

 .دراك ال   حركحمعاممت ال بات ا تبارات اا: (3) جدول

 ثبات االتساق الداخلي ألفا اإلدراك الحس حركي

 0.86 سم( 60)ردراك مسافة الوثب أماماً 

 0.85 ثواعح(.10ردراك الزمن )

 0.82 ثاعية( 60ردراك ا تزان )

 0.70 سم( 30ردراك ا تجاه)

 0.87 ردراك مسافة القفز العمود 

( وبلغت ردراك مسافة القفز العمود ) (: أن معاممت ال بات كان أ مها3يظ ر من الجدول )

 (.0.70( وبلغت )سم30 ردراك ا تجاهوأدعاها لقدرة ) ،(0.87)

 االختبارات القبلية

بإجراء ا  تبارات القبلية ألفراد المجمو تين الضابدة والتجريبية التح تم  لة  قام الباح ان

، حيث قام رعامم التعليمح الفعلحأسةةةةةاسةةةةة ا حسةةةةةاا التكافؤ بين المجمو تين وذل  قبل البدء بالب

 رات تبالتتمكن الدالبات من أداء ا ا تبارات اادراك ال   حركحبعرض أداء عموذل  الباح ين

ردراك  -سم( 60)ردراك مسافة الوثب أماماً  :اادراك ال   حركح المدلوبة وفق التسلسل ا تح

ردراك مسةةةةةافة القفز  -سةةةةةم(  30ردراك ا تجاه) -ثاعية(  60ردراك ا تزان ) –ثواعح( 10الزمن )

  .العمود

 يةالبرنامج التعليمي المقترح للمجموعة التجريب

عامجةا تعليميةا  اصةةةةةةةا وتم مرا اة أ د البةاح ةان عات المتوافرة فح المةدرسةةةةةةةة  بر  اامكةا

ا تمد البرعامم وومسةةةتويات  ي ة الدراسةةةة، مسةةةت دة فح ذل   لة عتائم التجربة ا سةةةتدم ية ، 

( وحدة تعليمية، فح 12) ( أسةةةابيد بواقد6تضةةةمن )التعليمح  لة األسةةة  التعليمية والعلمية، وقد 

وتم ا  تماد  لة المراجد التالية لتدوير اادراك ال   حركح كل اسةةةةةةبوح وحدتين تعليميتين 

(Aye, 2010)، (Darwesh,2001)، (Taha,1982)( ،2010,Roby ) مد مرا اة أن تت اسب

الوحدات التعليمية مد مسةةةةةةتوى العي ة وأن يكون مواز  للم اهم المسةةةةةةتردمة فح وزارة التربية 

( دقيقة للوحدة الواحدة وتم تقسةةةةةةيم الوحدات رلة أجزاء ثمث وهح: الجزء 45والتعليم وبمعدل )
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قدره ) قدره )10التم يد  وأ دح زمن  قة، والجزء ( 30( دقائق، والجزء الرئيسةةةةةةح بزمن  دقي

 ( يبين ذل .1( دقائق والمل ق رقم )5الرتامح )

 نامج اإلعتياد  للمجموعة الضابطةالبر

قام الباح ين بتدبيق البرعامم ا  تياد  للمجمو ة الضابدة وت ت عف  ظروي المجمو ة 

( دقيقة،  دد الوحدات التعليمية فح األسةةةةةةبوح )وحدتين 45التجريبيط من حيث: )زمن الوحدة )

( أسةةةةةةابيد، مكوعات الوحدة التعليمية من حيث أجزاء الوحدة 6تعليميتين(، فترة تدبيق البرعامم )

الجزء الرتامح(، ر  أعط كان ا  تمي بإ تماد البرعامم  -الجزء الرئيسةةح –)الجزء الت ضةةير  

تمد من ا  تياد   لة أسةلوا اليةرط التقليد  من قبل المعلمة وفق م  ال التربية الريا ةية المع

 وزارة التربية والتعليم.

 االختبارات البعدية

س ا الاا أجرى الباح ان سة وللمجمو تين واتبعت الدريقة عف تح  تبارات البعدية لعي ة الدرا

 لة ريجاد عف  ظروي ا  تبارات القبلية ومتدلبات ا  ، حرصةةةةةام اتبا  ا فح ا  تبارات القبليةت

 .لبعديةجميع ا   د رجراء ا  تبارات ا

 متغيرات الدراسة

 المتغير المستقل: البرعامم التعليمح المقترط. −

 المتغير التابد: مستوى ا دراك ال   حركح. −

 إلحصائيةالوسائل ا

(  لة  ي ة (SPSSالوسةةائل ا حصةةائية  ةةمن برعامم الرزم ااحصةةائية  اسةةتردم الباح ان

 .(T.testا تبار ) -المعيارية ا ع رافات -المتوسدات ال سابية   -الدراسة التالية:

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها

 الدراسة : سب فر ياتفيما يلح  رض وم اقية ال تائم مرتبة ح

 ىاألول بالفرضيةالنتائج المتعلقة عرض ومناقشة 

برعامم تعليمح   ستردام( α≤ 0.05)د لة رحصائية   د مستوى الد لة  توجد فروق ذات 

( س وات 9-6مقترط فح تدوير اادراك ال   حركح لدى طالبات مرحلة الدفولة الوسدة من )

  بين القياسين القبلح والبعد  ولصال  البعد .

والجدول  اادراك ال   حركحبين ا  تبارين القبلح والبعد  فح  t-TESTعتائم ا تبار 

 ( يو   ذل .4)
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المتوسط ال سابح وا ع راي المعيار  وقيمة ت الم سوبة بين القياسين القبلح : (4جدول )

 .التجريبيةألفراد مجمو ة  اادراك ال   حركحوالبعد  فح 

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

 القبلي البعد 
اختبارات اإلدراك 

 الحس حركي
االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي

0.00 24.157 0.28 6.68 0.23 9.16 
ردراك مسافة الوثب 

 سمر60أماماً ر

0.00 54.963 0.26 13.64 0.27 8.53 
 10ردراك الزمن )

 ثواعح(.

0.00 86.413 0.64 30.93 0.33 15.49 
 60ردراك ا تزان )

 ثاعية(

0.00 84.629 0.84 40.08 0.18 21.68 
 30) ردراك ا تجاه

 سم(

0.00 30.147 0.34 2.60 0.17 6.01 
ردراك مسافة القفز 

 العمود 

 (.2.042( هح )14ودرجات حرية )(  α ≤ 0.05( الجدولية   د مستوى د لة )tقيمة )

( وجود فروق دا لة رحصائية بين القياسين القبلح والبعد  للمجمو ة 4يتض  من الجدول )

تعليمح مقترط لتدوير اادراك ال   حركح ولصال  التجريبية والتح تم تدريس ا باستردام برعامم 

القيا  البعد  حيث كاعت المتوسدات ال سابية فح القيا  البعد  أفضل لجميد ا تبارات اادراك 

ردراك  –ثواعح( 10ردراك الزمن ) -سم( 60ال   حركح والمتم لة فح )ردراك مسافة الوثب أماماً)

ردراك مسافة القفز العمود (. مما يدل ذل   لة  -سم(  30ردراك ا تجاه) -ثاعية(  60ا تزان )

( 9-6أثر البرعامم التعليمح المقترط فح تدوير اادراك ال   حركح لمرحلة الدفولة الوسدة )

س وات بما ي تويط البرعام   لة تمري ات  اصة لت مية ا دراك ال   حركح )ا حسا  بالقوة 

ية وادراك ا حسا  بالمكان والزمن وا تجاه وردراك العضلية وادراك ا حسا  بالسر ة ال رك

المسافة(، والتح يمكن ت ميت ا  ن طريق تمري ات هادفة تعمل  لة تدوير الصفات البدعية والعقلية 

وال فسية وا جتما ية لمرحلة الدفولة الوسدة باا افة رلة اكتساا الم ارات ال ركية المرتلفة 

رية التح طبق  لي ا البرعامم التعليمح المقترط والمتم لة فح مرحلة باا افة رلة أن المرحلة العم

والتح ( Aye, 2010وقد اتفقت عتيجة هذه الدراسة مد دراسة )( س وات 9-6) الدفولة الوسدة من

لة وجود أثر فا ل للبرعامم التعليمح المقترط فح تدوير اادراك ال   حركح، توصلت عتائج ا ر

والتح  (Ibraheem & lotfallah, 2014) ودراسة (Mark & other, 2000) ودراسة

فعال للبرعامم المسردم  لة ت سين متغيرات اادراك ال    أظ رت عتائج ما الة وجود أثر

 حركح.

  



 899ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمة المجالي، وميسلون الشديدة

 2018(، 5)32بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةعرض ومناقشة 

البرعامم  ستردام ( α≤ 0.05)د لة رحصائية   د مستوى الد لة  توجد فروق ذات

( 9-6اا تياد  فح تدوير اادراك ال   حركح لدى طالبات مرحلة الدفولة الوسدة من )

 س وات بين القياسين القبلح والبعد  ولصال  البعد .

اادراك ال   حركح بين ا  تبةةةارين القبلح والبعةةةد  فح  T _ TESTعتةةةائم ا تبةةةار 

 ( يو   ذل .5والجدول )

المتوسط ال سابح وا ع راي المعيار  وقيمة ت الم سوبة بين القياسين القبلح (: 5جدول )

 .الضابدةمجمو ة الألفراد  اادراك ال   حركحوالبعد   فح 

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

 القبلي البعد 
اختبارات اإلدراك 

 الحس حركي
االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي

0.00 12.000 
0.22 5.32 

0.19 9.15 
ردراك مسافة الوثب 

 سم( 60)أماماً 

0.00 12.556 
0.26 13.64 

0.29 8.40 
ردراك الزمن 

 ثواعح(10)

0.00 11.760 
0.52 31.27 

0.40 15.52 
 60ردراك ا تزان )

 (ثاعية

0.00 13.678 
0.84 40.08 

0.33 21.54 
 30ردراك ا تجاه)

 سم(

0.00 15.883 
0.05 2.08 

0.23 6.04 
ردراك مسافة القفز 

 العمود 

 (.2.042( هح )14(   ودرجات حرية ) α ≤ 0.05( الجدولية   د مستوى د لة )tقيمة )

بين ( α≤ 0.05)( وجود فروق ذات د لة رحصائية   د مستوى الد لة 5يظ ر من الجدول )

ولصال  القيا  البعد  حيث كاعت المتوسدات القياسين القبلح والبعد  للمجمو ة الضابدة 

)ردراك مسافة الوثب  ال سابية فح القيا  البعد  ا تبارات اادراك ال   حركح والمتم لة فح

سم(  30) ردراك ا تجاه -ثاعية(  60ردراك ا تزان ) –ثواعح( 10ردراك الزمن ) -سم(  60أماماً )

وجود أثر  ستردام البرعامم اا تياد  فح تدوير  ردراك مسافة القفز العمود (. مما يدل رلة -

( س وات 9-6اادراك ال   حركح لدى طالبات المجمو ة الضابدة لمرحلة الدفولة الوسدة )

تدبيق  مل ويرجد ذل  الة البرعامم التعليمح ا  تياد  المتبد  مل حصة التربية الريا ة من 

كان لط أثر وا   بأن الم  ال يعمل  لة ت سين ذ  والاألداء وت فيذ التعليمات وتقويم ا داء 

، وتتفق عتيجة الدراسة ال الية مد    حركح فح مرحلة الدفولة الوسدةوتدوير اادراك ال



 "......أثر استخدام برنامج تعليمي مقترح في ـــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 900

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 5)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

التح أظ رت عتائج ا رلة وجود أثر  ستردام البرعامم ا  تياد  المتبد فح  (Aye,2010) دراسة

 المساق لتدوير اادراك ال   حركح.

د لة رحصةةةائية   د توجد فروق ذات النتائج المتعلقة بالفرضطططية الثالثة: عرض ومناقشطططة 

بين أفراد المجمو تين فح تدوير اادراك ال   حركح لدى طالبات ( α≤ 0.05)مستوى الد لة 

 .ولصال  المجمو ة التجريبية فح القيا  البعد  ( س وات9-6مرحلة الدفولة الوسدة من )

 اادراك ال   حركح بين ا  تبارين القبلح والبعد  فح  T _ TESTعتائم ا تبار 

 ( يو   ذل .6والجدول )للمجو تين الضابدة والتجريبية 

المتوسط ال سابح وا ع راي المعيار  وقيمة ت الم سوبة بين القياسين القبلح : (6جدول )

 .فح القيا  البعد اادراك ال   حركح  والبعد   فح

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 االختبار البعد  المجموعة

0.000 7.602 
 60ردراك مسافة الوثب أماماً  الضابدة 6.27 0.43

 التجريبية 5.32 0.22 سم

0.000 6.147 
 الضابدة 12.79 0.47

 ثواعح(10ردراك الزمن )
 التجريبية 13.64 0.26

0.039 2.168 
 الضابدة 30.82 0.60

 ثاعية 60ردراك ا تزان )
 التجريبية 31.27 0.52

0.040 2.152 
 الضابدة 39.55 0.44

 سم( 30) ردراك ا تجاه
 التجريبية 40.08 0.84

0.003 3.303 
 الضابدة 2.36 0.32

 ردراك مسافة القفز العمود 
 التجريبية 2.08 0.05

 (.2.042( هح )14ودرجات حرية )( α≤ 0.05)( الجدولية   د مستوى د لة tقيمة )

( α≤ 0.05)( وجود فروق ذات د لة رحصائية   د مستوى الد لة 6يظ ر من الجدول رقم )

فح ا  تبار البعد  بين المجمو تين الضابدة والتجريبية بال سبة لجميد متغيرات الدراسة فح 

ثواعح( 10ردراك الزمن ) - سم( 60) )ردراك مسافة الوثب أماماً  والمتم لةاادراك ال   حركح 

وكاعت ردراك مسافة القفز العمود (  -سم(  30) ردراك ا تجاه -ثاعية(  60ردراك ا تزان ) –

حيث كاعت جميد القياسات البعدية البرعامم التعليمح المقترط الفروق لصال  المجمو ة التجريبية 

البرعامم التعليمح المقترط ، وذل   ن ا  تياد  البرعاممأفضل م  ا لدى المجمو ة الضابدة 

وسر ة رد الفعل وتمارين  )الجر  والتعلق وال جل والميح والوثب تمارين لة فح م تواه  ركز

حيث وج ت هذه  تميز بالت وحتوالذ  ( واادراك فح تقدير الزمن وا تزان وااتجاهااحسا  

ال ركية لدى الدالبات ا مر الذ  اععك  ايجاباً  التمارين لت مية ا دراك ال   حركح والقدرات

( والتح أظ رت عتائج ا تفوق المجمو ة التجريبية Aye,2010)دراسة مد واتفقت   لة المجمو ة
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( Mark & other,2000ودراسة )  لة المجمو ة الضابدة فح مستوى ا دراك ال   حركح

عتائج ما الة تفوق المجمو ة والتح ( والتح أظ رت Ibraheem & lotfallah,2014ودراسة )

استردمت البرعامم التعليمح المقترط  لة المجمو ة الضابدة فح جميد ا تبارات ا دراك ال   

 حركح.

 االستنتاجات

فح  وء أهداي وفر يات الدراسة و رض عتائج ا وم اقيت ا، فقد توصلت الدراسة رلة 

 :التالية ا ست تاجات

 .فح تدوير اادراك اال   حركح ايجابياً  )التجريبية والضابدة( تأثيراً أن لكم المجمو تين  .1

أن البرعامم التعليمح المقترط وما يتضم ط من تمري ات أدراكية حركية  أفضل من البرعامم  .2

 .ا  تياد  فح تدوير مستوى ا دراك ال   حركح

 التوصيات

 : ـب انوصيي انالدراسة، فإن الباح رة رلي ا فح فح  وء است تاجات الدراسة التح تم ااشا

رد ال البرعامم المقترط  ةةةةةمن تعليم مرحلة الدفولة الوسةةةةةدة لفا ليتط فح تدوير قدرات  .1

 ا دراك ال   حركح لدي م و دم ا قتصار  لة البرامم ا  تيادية.

ا هتمام بالبرامم التح تم د للمرحلة ا بتدائية )مرحلة الدفولة الوسدة( لت مية قدرات  .2

 األطفال فح وقت مبكر. 

رجراء دراسات وأب اث  ن قدرات اادراك ال   حركح  لمرحلة الدفولة الوسدة  .3

 ولمراحل  مرية مرتلفة.
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 (1ملحق رقم )

 المقترح لتطوير االدراك الحس حركي البرنامج التعليمي 

 دقيقة 45زمن الوحدة :  -األسبوح األول                        الوحدة التعليمية األولة

 ال ياط التعليمح : 

 ا دوات: 

النشاط 

 التعليمي

الزم

 ن
 الجزء التنظيمي المحتوى

الخطوات الفنية 

 والمالحظات

الجزء 

 التحضير 

 

 ااحماء      

 رحماء  ام

 +  اص 

 د 5

 

 

  -تسجيل الغياا  

 امة لت يئة  ضمت تمارين 

 ومفاصل الجسم.

x x x x x x x x x x 

x                        x 

x                        x 

x                        x 

x 

التأكيد  لة أداء 

التمري ات بدريقة 

 ص ي ة 

التأكيد  لة أن ييمل 

ا حماء جميد أجزاء 

 الجسم.

الجزء  

 الرئيسي

 

الجاعب  -

 التعليمح

 

 

 

 

 

 

الفعاليات 

 الت ييدية 

 

 

 

 

 

 د35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن تت رك الدالبات بإتجات تيير  -

الجاعب  - لفا–رلي ا المعلمة أماما 

 ا يمن والجاعب األيسر .

أن تسير الدالبة  لة  ط طولط  -

-cross ( م بردوات متقاطعة8)

over . 

وثب الدالبة من  ط البداية  لة  -

 كم القدمين معا حتة ع اية الرط.

مد الصافرة حجل الدالبة  لة قدم  -

 واحدة فح عف  المكان .

وقوي الدالبة  لة أطراي  -

 ثواعح .( 8األصابد لمدة )

وقوي الدالبة  لة قدم وحدة  -

 (ثواعح.5والعي ان مغلقتان لمدة )

x x x x x x x x x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x x x x x x x x x  

 

 

x 

 

 

 

مراعاة عوامل األمن 

 والسالمة

 

*ت بيط الدالبات  لة 

سر ة رد الفعل   د 

 ر داء ريعاز ا تجاه.

*التركيز  لة الدالبة 

  د أداء الوثب أن 

 بكم القدمين.يكون 

 

 

الجزء 

 الختامي 

 

 مراجعة  د 5

 تمارين ال  دئة -

O        

          O          O   

       O               O 

   x 

مراقبة الدالبات اث اء  -

 اداء ال ياط 
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 (2ملحق رقم )

 المحكمين السادة أسماء

 الجامعة  التخصص  المحكم

 جامعة اليرموك  ال ا ت الراصة  أ. د. هاعح فريد الربضح 

 جامعة اليرموك  بيولوجيا التدريب الريا ح للمعوقين  أ. د. حسين أبو الرز 

 الجامعة األردعية القيا  والتقويم فح التربية الريا ية أ. د.  ربح حمودة  

 الجامعة األردعية  الم اهم وأساليب التدري  التربية الريا ية أ. د. بسام مسمار 

 الجامعة األردعية الم اهم وأساليب التدري  التربية الريا ية أ.د  بدالسمم جابر 

 جامعة اليرموك  اا داد البدعح وكرة اليد د. عارت شوكة 

 جامعة اليرموك  القيا  والتقويم فح التربية الريا ية د. وصفح الرزا لة 

 

 (2ملحق رقم )

 المستخدمة في الدراسةوصف اختبارات اإلدراك الحس حركي 

 

 سم"60 االختبار األول: اختبار إدراك مسافة الوثب أماماً "

 قيا  القدرة  لة ردراك المسافة الم ددة وااحسا  ب ا. الهدف من االختبار:

 شريط  صق،  متر للقيا ،  صبة للعي ين،  استمارة تسجيل. األدوات المستخدمة:

سةةم(،  يقو المرتبر  60يرسةةم  دان متوازيان  لة األرض ب يث تكون المسةةافة بي  ما ) مواصططفات األداء:

ثواعح(، بعدها يقوم المرتبر بإجراء م اولتين تجريبيتين  5 لة  ط البداية وي ظر رلة المسةةةةةةةافة بين الردين لمدة )

حسةةةةةب قدرتط  لة تقدير  وهو مبصةةةةةر ال ظر،  ثم ي فذ المرتبر الوثب ب دود هذه المسةةةةةافة وهو معصةةةةةوا العي ين

 المسافة.

ت تسةةب مسةةافة الوثب من  ط البداية رلة الرط ال اعح حتة أقرا  قب للقدمين بالسةة تيمتر،  طريقة التسططجيل:

سةةةم( والقيمة الفعلية 60 )لكل مرتبر م اولة واحدة،  يتم حسةةةاا الردأ المدلق من  مل الفرق بين القيمة المدلوبة 

 . ق، دل ذل   لة دقة األداءكلما قلت قيمة الردأ المدلالتح حقق ا المرتبر، ب يث 

 

 ثواني(. 10إدراك الزمن )االختبار الثاني: اختبار 

 قيا  القدرة  لة ردراك الزمن الفعلح وااحسا  بط. الهدف من االختبار:

 سا ة توقيت،  صبة للعي ين، استمارة للتسجيل. األدوات المستخدمة:

ثواعح(، ثم يعدة  10يدلب من المرتبر مسةة  سةةا ة التوقيت ثم تيةةغيل ا ومراقبت ا لفترة ) مواصططفات األداء:

المرتبر م اولتين تجريبيتين وهو مبصةةةةةر ال ظر، بعدها يقوم بإ ادة ا  تبار وهو معصةةةةةوا العي ين ب يث يمسةةةةة  

 من الزمن.  ثواعح( 10بالسا ة ويضغط  لة زر التيغيل ثم يقوم بإيقاي السا ة   د شعوره بمرور )

يتم تسةةجيل الزمن الذ  يتوقو   ده المرتبر حيث يعدة م اولة واحدة، يتم حسةةاا الردأ  طريقة التسططجيل :

ما قلت قيمة 10المدلق من  مل الفرق بين القيمة المدلوبة ) ية التح حقق ا المرتبر، ب يث كل ثواعح( والقيمة الفعل

 الردأ المدلق، دل ذل   لة دقة ااحسا  بالزمن . 
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 اختبار إدراك اإلحساس باالتجاه من خالل المشي.االختبار الثالث: 

 . م(20حركح لت ديد ا تجاه من  مل الميح لمسافة ) -قيا  اادراك ال   من االختبار: الهدف

 سم(، استمارة تسجيل.30شريط قيا ،  صبة للعي ين،  ط مستقيم  ر ط ) المستخدمة: األدوات

يقو المرتبر  لة بداية  ط مسةةةةةتقيم مرسةةةةةوم  لة األرض، ثم يدلب م ط السةةةةةير لألمام  مواصطططططفات األداء:

 ين، ثم يعدة المرتبر م(، ثم يعدة م اولتين تجريبيتين وهو مبصةةر العي20والوصةةول رلة ع اية المسةةافة الم ددة )

م اولة واحدة وهو معصةةةةةةوا العي ين، بعدها يقوم المرتبر بإ ادة ا  تبار بم اولتط الوصةةةةةةول رلة ع اية المسةةةةةةافة 

المدلوبة و لة امتداد عقدة البداية وهو معصةةةةةةةوا العي ين، وأ  اع راي  ن هذه ال قدة ي سةةةةةةةب  دأ فح تقدير 

 ا تجاه.

 

 إدراك اإلحساس باالتزان.االختبار الرابع: اختبار 

ا رتكاز لفترة  بالتوازن من موقد مركز ثقل الجسةةم ب يث يكون  ةةمن قا دة ردراك ااحسةةا الهدف من االختبار: 

 ثاعية(. 60زم ية مدت ا )

ج از التوازن )وهو  بارة  ن م صةةةةة مو ةةةةو ة من الم تصةةةةو  لة عقدة ا رتكاز تيةةةةبط األدوات المسططططتخدمة: 

 توقيت، استمارة تسجيل.األرجوحة(، سا ة 

يقو المرتبر  لة م صةةةةة التوازن فح كلتا قدميط وي اول ا حتفاظ بتوازعط  لة الم صةةةةة  مواصططططفات األداء:

 سم(.60 ثاعية(، ت ت ح الم اولة رذا لمست الم صة رحدى الجاعبين قبل اعت اء الوقت الم دد ) 60للمدة الم ددة )

يتم تسةةةةةةجيل الزمن الذ  يتوقو   ده المرتبر ويعدة م اولة واحدة، يتم حسةةةةةةاا الردأ  طريقة التسططططططجيل :

ما قلت قيمة  60المدلق من  مل الفرق بين القيمة المدلوبة ) ية التح حقق ا المرتبر، ب يث كل ثاعية( والقيمة الفعل

 الردأ المدلق، دل ذل   لة دقة ااحسا  بالتوازن.

 

 إدراك مسافة الوثب العمود .االختبار الخامس: اختبار 

 اادراك ال   حركح لدقة مسافة الوثب العمود .الهدف من االختبار: 

 حائط أمل ، طبيور، شريط قيا ،  صبة  ي ين، استمارة تسجيل.األدوات المستخدمة: 

يور يتم ا ذ طول الم ب مد الذرا ين  اليًا، ثم ت ديد ا رتفاح من  مل  مل  ط بامواصفات األداء:   لدب

 لة مستوى أ لة عقدة تلم  ب ا أصابد اليد الجدار،  يقوم المرتبر بم اولة الوثب العمود  رلة أقصة ارتفاح  من 

 مل ث ح ركبتيط ومرج ة ذرا يط  ن طريق لم  أ لة عقدة يسةةةةةتديد الوصةةةةةول رلي ا بأصةةةةةابد يده  لة الجدار، 

ثم يتم ا ذ أ لة قيمة لكم الم اولتين، بعد ذل  تضةةةةرا يعدة كل مرتبر م اولتين تجريبيتين وهو مبصةةةةر العي ين 

 ( وال اتم يم ل القيمة المدلوبة لليرم المرتبر .%66هذه القيمة بـ )

يعدة المرتبر م اولة واحدة وهو معصةةوا العي ين، ب يث ي اول الوثب أل لة مقتربا من طريقة التسططجيل: 

والقيمة الفعلية التح  دلق من  مل الفرق بين القيمة المدلوبةالم القيمة المدلوبة قدر اامكان، يتم حسةةةةةةةاا الردأ

 حقق ا المرتبر، ب يث كلما قلت قيمة الردأ المدلق، دل ذل   لة دقة ااحسا  بمسافة الوثب العمود .


