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 التالمیذ لدى الحركیة اإلدراكیة والكفاءة المفرط النشاط بین العالقة

االبتدائي الثالث للصف واألصحاء النشاط رطيالمف  
 

م فادیة محروس جرجیس. البنا                          م محمد داؤدد لیث.م.أ  
كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل   

 
 

 
 الملخص

   -:لتعرف علىاهدف البحث 
لـــدى التالمیـــذ مفرطـــي النـــشاط  الحركیـــة اإلدراكیـــةالعالقـــة بـــین النـــشاط المفـــرط والكفـــاءة   -

  .االبتدائيلصف الثالث ل
لـصف لدى التالمیذ األصحاء ل الحركیة اإلدراكیةمفرط والكفاءة الغیر العالقة بین النشاط  -

  .االبتدائيالثالث 
 من مدرسة اإلیثـار االبتدائیـة لقد اقتصر البحث على تالمیذ الصف الثالث االبتدائي   

یمثلـون ) ٥( مجمـوعتین إلـىتالمیذ تم اختیارهم بالطریقـة العمدیـة، قـسموا ) ١٠(للبنین والبالغ عددهم 
متــه ئ لمالالوصــفي المــنهج ان، واســتخدم الباحثــتالمیــذ أصــحاءیمثلــون ) ٥( وتالمیــذ مفرطــي النــشاط

للتعـــرف علـــى التالمیـــذ ذوي النـــشاط المفـــرط، أداتـــین األولـــى م الباحثـــان  اســـتخدكمـــا ،لطبیعـــة البحـــث
 الحركیــــة للتالمیــــذ وبعــــد جمــــع البیانــــات تمــــت معالجتهــــا إحــــصائیًا اإلدراكیــــةوالثانیــــة لقیــــاس الكفــــاءة 

بیرســــون،  ارتبــــاط قــــانون النــــسبة المئویــــة، الوســــط الحــــسابي، االنحــــراف المعیاري،معامــــل(باســــتخدام 
   ).، معامل االرتباط البسیط)T-Test(اختبار

  :وأسفرت النتائج عن  
 لــدى التالمیــذ المفرطــي  الحركیــةاإلدراكیــةوجـود عالقــة غیــر معنویــة بــین النــشاط المفــرط والكفــاءة . ١

  .االبتدائيلصف الثالث النشاط ل
  .تالمیذ األصحاءال الحركیة لدى اإلدراكیة والكفاءة غیر المفرط وجود عالقة معنویة بین النشاط. ٢

  :صیات منهاوأوصى الباحثان عدة تو   

٢٠٠٧ –) ٤٤( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة   
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التشخیص المبكر للتالمیذ المفرطي النشاط ومحاولة التعاون مع اآلبـاء فـي اعتمـاد بـرامج معینـة .  ١
تهــدف الــى تنمیــة قــدراتهم الشخــصیة مــن خــالل زیــادة الثقــة بأنفــسهم وبإمكانیــاتهم ممــا یــساعد فــي 

  . مرغوب فیه ویزید من مقدرتهم على تقبل المواد النظریةالتعدیل السلوك غیر 
فسح المجال أمام التالمیذ خالل دروس التربیة الریاضیة في التعبیر عن ذاتهم وامكاناتهم الحركیة . ٢

ورغباتهم، بما یوفر للتلمیذ بیئة ذاتیة تفاعلیـة مبنیـة علـى الحریـة الحركیـة بعیـدا عـن التقلیدیـة فـي 
  التنفیذ الحركي

التــرویح عــن الــنفس او االشــتراك فــي األنــشطة توعیــة اآلبــاء بأهمیــة الهوایــات والریاضــة البدنیــة و .  ٣
المدرســـیة والتربیـــة الفنیـــة والـــرحالت المدرســـیة فـــي مـــساعدة التلمیـــذ فـــي تنمیـــة شخـــصیته نفـــسیا 

  . ذاتیاتعدیل سلوكه ومن ثمواجتماعیا 
 

ABSTRACT 
The relation between over-activity and the dynamic 

perceptive efficiency of over-active and Healthy third 
grade students 
Researchers 

 

Assist. Prof.Laith Al bana          Assist-teacher :Fadia Mahroos Jarjis 

Mosul University / College of Physical Education 

The stuty aims at finding out the the following 
a- The relationship between over- activity and the dynamic perceptive 

efficiency of over – active third grade students. 
b- The relationship between lesser activity and the dynamic perceptive 

efficiency of third grade students.  
The study was limited to ten grade students from Al- Ethar primary 

school. Whom they were intentionally chosen then the divided into two 
groups each consisted of five students .First group presented over-active 
students while the other ore presented Healthy students. The researcher used 
the descriptive method for it is suitablty for the nature of the research. The 
resea rchers also used two instruments,one for identifying over- active 
students ,and the other for measuring the dynamic perceptive efficiency for 
the students. The dadta were collected and statistically treated by using 
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 ٣١

percentage ratio smean standard deviation pearson correlation coefficient,T-
test and simple correlation coefficient.  

The results were as follows. 
1.The is non significant correlation between over-activity and the dynamic 

perceptive efficiency of the over-active students. 
2.There is a significant correlation between the lesser-activity and the 

dynamic perceptive efficieny  of the ordinary students. 
The researchers recommend: 

1.Early identification for those who are over- active students should be 
done ,mean while ,an attempt should be taken to help their parents to 
establish programmes that would develop students personal abilities 
through increasing their self –confidence and potential which would 
straighten any unwanted behavior and increase their abilities to understand 
scienfic subjects . 

2. Letting the students to express themselves and physical abilites,and their 
desires lessons , which provide wid the student with an interactive 
environment based upon physical freedom , away from classic use of 
physical performance .  

3. Educating parents on the importance of developing students hobbies and 
encouraging sports and self- entertainment , or encouraging the students to 
develop his own personality , both spiritually and socially , which , as a 
result ,would straighten the students behavior . instead of wasting of their 
time .   
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  :التعریف بالبحث. ١

  :قدمة وأهمیة البحث الم١- ١

 في تكوین شخصیة الفرد وتحدید معالمها، واألساسیةتعد مرحلة الطفولة من المراحل المهمة 
 التي تمتاز بها األخالقیة والتفكیر فیهم والتعامل معهم یكشف عن القیم األمة هم مستقبل طفالفاأل

، یة التي تفرضها حتمیة التطور لمواجهة التحدیات الحضار إعدادا وتربیتهم یعد وٕاعدادهم األممهذه 
أثبتت الدراسات ان الطفولة السعیدة ومنها طفولة المرحلة االبتدائیة تؤدي الى مستقبل باهر اذ 

 مختلفة من أنماط الى اضطرابات سلوكیة تؤدي بهم الى طفالاأل تعرض  ان في حینلألمةونجاح 
الحمداني،  (أوطانهمن ثمة على مستقبل  على مستقبلهم ومأثارهاالمشكالت السلوكیة تترك فیما بعد 

٥، ٢٠٠٤(.  

 في عصر یتلقى فیه والسیمالقد شغل موضوع المشكالت السلوكیة الباحثین وما زال یشغلهم 
 السلوك، سواء ما كان اصیًال نابعًا من البیئة او وأنماط قدرًا هائًال من المعلومات والخبرات تالمیذال

ئط الثقافیة المختلفة، ولذا یبذل الباحثون جهدًا كبیرًا في التعرف على ما كان دخیًال وحدیثًا عبر الوسا
هذه المشكالت وخاصة في المرحلة االبتدائیة التي تعد من المراحل المهمة بالنسبة لما یلیها، فهي 
مرحلة تستغرق فترة ست سنوات تتكون من خاللها شخصیة الطفل نتیجة للخبرات التي یكتسبها 

ولذا تسعى المؤسسات التربویة ) ١٦، ١٩٩٧خلیفة، . (یتعلمها في البیت او المدرسةوالمهارات التي 
والتعلیمیة ممثلة في البیت والمدرسة الى مساعدة التلمیذ على تحقیق النمو السلیم لشخصیته في 
مختلف المجاالت الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة، ویواجه الطفل الیوم في العالم المعاصر وفي ظل 

 تالمیذالفیة الثالثة العدید من المشكالت واالضطرابات والمشكالت النفسیة التي یتعرض لها األل
 ، كاضطراب الحركة، وقلة االنتباه وتشتته وانعدام التركیزاألخرىكغیرهم في المراحل النمائیة 

ر  من الظواهتالمیذالالحركة الزائدة عند النشاط او یّعد اضطراب ، اذ )١٧، ٢٠٠٣عبداهللا، (
المعروفة منذ عشرات السنین عانى منها المعلمون وأولیاء األمور، وقد اهتم الباحثون من مختلف 

ویرتبط اضطراب الحركة الزائدة بضعف االنتباه والذي یكون سببًا رئیسًا في . المیادین بهذا الموضوع
لم مصابون  ذوي صعوبات التعتالمیذالمن % ٧٥ الدراسات ان إحدى أظهرتصعوبات التعلم، وقد 

 المدرسة االبتدائیة یعانون من اضطراب تالمیذمن % ٥الحركة الزائدة، وان النشاط او باضطرابات 
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الحركة الزائدة ومعظمهم من الذكور، والبد من النظر الى هذا االضطراب على انه مشكلة سلوكیة 
  . ومستقبلهتلمیذلها تأثیر مباشر على ال

  )٤٤، ١٩٩٦المعایطة، (

 الخبرات الحركیة باعتبارها مصدرا أهمیة النفس والمهتمون بتنمیة الطفل على ویتفق علماء
 العالقات المتداخلة في عالمه المحیط إدراك في التنمیة االدراكیة العامة للطفل حیث یتاح له مهمًا 

 العملیات الحركیة تتم في مراكز معینة في المخ، وكذلك تتم عملیات مثل إدارةوذلك من حیث ان 
راءة والكتابة والتي یسیطر علیها المخ في نفس هذه المنطقة من الجهاز العصبي، وعندما یمتلك الق

 ادراكیة حركیة بمستوى جید فان ذلك یعني نمو الجهاز العصبي الذي ینعكس على مهاراتالطفل 
ك فان ویكون بمثابة مؤشر لها وبذلك یكون الطفل مهیأة للعملیة التعلیمیة وعلى ذل األخرىالجوانب 

 ممن تنقصهم نواحي النمو االدراكي الحركي سوف یظهرون فشال تالمیذالهناك نظریة تشیر الى ان 
، ١٩٨٢الخولي وراتب، (وعدم قدرة لتحقیق الكفاءات في جوانب مثل القراءة والهجاء والكتابة 

فرط والكفاءة  الدراسة الحالیة في بیان مدى العالقة بین النشاط المأهمیة ومما تقدم تبینت ).١٩٩
 إعطاء لتكون نتائج هذه الدراسة عونا للمعلمین في االبتدائي الحركیة لدى تالمیذ الثالث اإلدراكیة

 في السیطرة على سلوكهم في إطار  مستوى انتباه وتركیز التالمیذ المفرطي النشاط صورة عن 
 وفهم  بالشكل الصحیحموٕامكاناتهوالتي تساعد المعلمین بتشخیص قدراتهم مقارنة باألصحاء معین 

  . سلوكهم وقابلیتهم المعرفیة

  : مشكلة البحث٢- ١
النشاط المفرط اضطرابًا طفولیًا واسع االنتشار، وهذا المصطلح یختصر مجموعة من یعد   

 التلمیذ حركة ونشاطًا من أكثر المفرط النشاط التلمیذ، فتلمیذالسلوكیات التي تمثل صعوبات بالنسبة لل
 في المواقف التي تتطلب عدم والسیما اندفاعًا واقل طاعة وامتثاًال، وأكثرتشتتًا لالنتباه  وأكثرالعادي، 

 مثل نظام الصف واألوامر األنظمةالحركة والهدوء وتركیز االنتباه كما تتطلب االنصیاع الى 
)Buss, 1978,P 184 .( من التلمیذومن هنا تبدو مشكلة البحث الحالي واضحة من خالل معاناة 
  لنشاط المفرط في سلوكه والذي یتمثل في قصور انتباهه وتشتته وقلة تركیزه واندفاعه مما یؤثرا

. لیس في قدرته على التعلم فحسب بل في تفاعله مع اآلخرین وفي اكتسابه السلوك االجتماعي
القة فضال عن المعاناة التي یشعر بها والداه من خالل هذه السلبیات في السلوك مما یؤثر على الع

 المفرط التلمیذفجوهر المشكلة هو ان  ،)Lambert & Sandoval, 1986,P 35)( بینه وبینهما
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النشاط هو طفل یتحرك كثیرًا بدرجة اكبر من غیره ممن هم في العمر الزمني نفسه، واغلب هذه 
 والتي تنعكس على .)١٨٢، ١٩٨٢دري، ( الحركات من النوع غیر المرغوب الذي ال هدف له

مما تقدم تبدو للبحث الحالي و  وعلیه . لحركته بشكل خاصالتلمیذالحركي بشكل عام وٕادراك سلوكه 
وخاصة من جهة  ضرورة التعرف على مقومات النشاط المفرط لكي یتم تشخیصه متبلورة فيمشكلة 

ضرورة التعرف على هذا النمط من على نا في العراق تؤكد تالمیذان الظروف السلبیة التي یعیشها 
 ما ستحاول الدراسة ومعرفة تأثیره على سلوك الفرد وٕادراكه لسلوكه من جهة أخرى وهذا. لوكالس

  .إلیها من خالل النتائج التي سیتم التوصل نفیهالحالیة من تأكیده او 

  : البحثاهدف ٣- ١
  :التعرف علىیهدف البحث 

لصف ذ مفرطي النشاط للدى التالمیالعالقة بین النشاط المفرط والكفاءة األدراكیة الحركیة   - 
  .االبتدائيالثالث 

لصف لدى التالمیذ األصحاء لمفرط والكفاءة األدراكیة الحركیة الغیر العالقة بین النشاط  - 
  .االبتدائيالثالث 

  : البحثضیتا فر ٤- ١
 مفرطي تالمیذالة لدى  بین النشاط المفرط والكفاءة األدراكیة الحركیغیر معنویةعالقة وجود   -   

  .االبتدائيلصف الثالث ل النشاط
 األصحاءمفرط والكفاءة األدراكیة الحركیة لدى التالمیذ الغیر   وجود عالقة معنویة بین النشاط - 

  .للصف الثالث االبتدائي

  : مجاالت البحث٥- ١
 في محافظة  في مدرسة اإلیثار للبنیناالبتدائيالصف الثالث  تالمیذ:  المجال البشري١- ٥-١

  .نینوى
  . والقاعة الداخلیة في كلیة التربیة الریاضیةلبنینل مدرسة اإلیثار: جال المكاني الم٢- ٥-١
  .٢٣/٥/٢٠٠٦ ولغایة ١٥/١٠/٢٠٠٥ من  ابتدًا :  المجال الزماني٣- ٥-١

  
  : المصطلحاتتحدید ٦- ١
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  )Hyperactive(النشاط المفرط . ١

  :وقد عرفه كل من
  :)٢٠٠١ ،المالح(  *

الطبیعي المعقول، المتمیزة باالندفاعیة وتشتت االنتباه فضال بأنه حركات جسمیة تفوق الحد  
  ).٢٠، ٢٠٠١المالح، .(عن الحركة المفرطة

  :)١٩٩٥ ،طنطاوي وعجالن( *

 أهماضطراب سلوكي یتمثل في النشاط الحركي ونقص وقصور في مدة االنتباه واالندفاع  
  .)٦٥، ١٩٩٥طنطاوي وعجالن، .(مكوناته

  ):Hyperactive Child (الطفل المفرط النشاط.٢

  :)١٩٨٩، شیفر ومیلمان* (
هــو الطفــل الــذي یظهــر حركــات جــسمیة تفــوق الحــد الطبیعــي او المعقــول، وتظهــر مــن خــالل  

النشاط غیر المالئم وغیر الموجـه بالمقارنـة مـع سـلوك الطفـل النـشط الـذي تتـسم فعالیاتـه بأنهـا هادفـة 
  ).٦٧، ١٩٨٩شیفر ومیلمان، .(ومنتجة

 *) Williams & Stith, 1980(:  

هو الطفل الذي یظهر مستوى من النشاط الحركي الیومي اوضـح بكثیـر مـن ذلـك الـذي یظهـر 
  . مــــــــــن نفــــــــــس الجــــــــــنس، العمــــــــــر والخلفیــــــــــة الثقافیــــــــــة واالجتماعیــــــــــة واالقتــــــــــصادیةتالمیــــــــــذالعنــــــــــد 

                                                     (Williams & Stith, 1980,p. 3)  
  : إجرائیاانأما التعریف اإلجرائي للطفل المفرط النشاط فقد عرفه الباحث   * 

أعدتـه الـذي   للمظاهر السلوكیةاستبیان  الذي تزید درجته عن المتوسط النظري في الطفلبأنه
  .درجة) ٦٠(لالستبیان یبلغ علما ان المتوسط النظري  )٢٠٠٠الصالحي، (

  
  

  :الكفاءة االدراكیة الحركیة. ٢
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  :د عرفها كل منوق
  :)١٩٩٤الخولي وراتب، * (

 المعلومات التي تاتي له من خالل الحواس وعملیة تـشغیل المعلومـات إدارةقدرة الفرد في " بانها 
  ." ضوء السلوك الحركي الظاهري  وردة الفعل في 

  )١٩٩، ١٩٩٤،  وراتبالخولي(        
  :)١٩٩٦فرج، * (

كوســیلة الن یأخــذ المــتعلم مكانــه مــع وجــود تفاعــل بــین هــي قــدرات تعلیمیــة تعتمــد علــى الحركــة 
  .البیانات الحركیة والبیانات األدراكیة بحیث تنمو كال القدرتین جنبا الى جنب لدى الطفل

  )٢٢٧، ١٩٩٦فرج، (
  : إجرائیاان الباحثهفقد عرف الحركیةللكفاءة األدراكیة أما التعریف اإلجرائي * 
 ) الحركــي-طریــق الموانــع االدراكــي (یــه الطفــل فــي اختبــارل عر الوقــت الــذي یحــصلامقــدبأنــه      

  .)١٩٨٣فرج، (والمترجم من قبل ) Nelson, 1983( المصمم من قبل 
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة. ٢

  : اإلطار النظري١- ٢

  :النشاط المفرط ١-١-٢
 الـى إشـارة أولنـت لقد كان موضوع النشاط المفرط مثار اهتمـام البـاحثین علـى مـدى قـرن وقـد كا

سلسلة من المحاضرات عرض فیها )    Still(اإلنكلیزي ، عندما قدم طبیب ١٩٠٢النشاط المفرط عام 
 أعراض الذین ظهرت علیهم تالمیذ وجهات نظر لتفسیر النشاط المفرط، وأعطى وصفًا مفصًال للأربع

لـف الـدماغ، وكـذلك نتیجـة  الى تأدت كبیرة وجروح في الدماغ ألضرارالنشاط المفرط نتیجة التعرض 
 النـشاط أعراض ظهرت علیهم آخرین تالمیذل وصفًا Still الحادة، كما قدم اإلمراضالتعرض لبعض 

المفرط نفسها، لكنها لم ترتبط بتلف الدماغ او مرض اخر بشكل ملحوظ، ویحدث هـذا فـي غیـاب أي 
 تالمیـذال هؤالء Stillضعف في الجهاز العصبي المركزي او أي مرض جسدي، وقد وصف الطبیب 

  األخالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم یعـــــــــــــــــــــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعف فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــضبط 
)Ross & Ross, 1976, P.P14-15 .( التـشخیص والطـب النفـسي، ائـقاال انـه مـع التقـدم فـي طر 
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 ال یعـانون مـن أي تلـف فـي خالیـا المـخ، وعلیـه سـقطت تالمیـذ قـد تظهـر عنـد األعراضوجد ان هذه 
تتبـاین صـور النـشاط ، وقـد )١، ٢٠٠٣المنیـاوي، ( ا المخنظریة عالقة هذا االضطراب بضمور خالی

وبــشكل عــام، یظهـر فــي الطفولــة . الزائـد حــسب المرحلــة العمریـة مــن نــشاط حركـي واضــح الــى تملمـل
، وكـــأن هنـــاك مـــن یدفعـــه نحـــو أخـــركحركــة دائبـــة غیـــر هادفـــة، إذ ینتقـــل مـــن موضـــوع او مكـــان الـــى 

 مــا جلــس فأنــه یحــرك، أمــا القــدمین بــضربهما فــي ذاوا  . الحركــة غیــر الهادفــة التــي ال یــصاحبها كلــل
ویجـب مالحظـة انـه مـع التقـدم فـي العمـر نحـو المراهقـة . ، او الیدین بتحریكهما فـي أي اتجـاهاألرض

-إذ تتجـسد ال فـي حركـة او نـشاط ظـاهر، بـل .  تخفیفـاً أكثـر في هذا الجانب األعراضوالرشد تكون 
ینعكس هذا النشاط الزائد على مجاالت .  ساكنًا فترة طویلة في تململ وملل وصعوبة في البقاء-غالباً 

 تتبــاین فــي األعــراضوعلیــه یجــب ان یؤخــذ بعــین االعتبــار ان ). Wender, 2000,P 85(عدیــدة 
 وصورها من فرد الى أخر، مـع تبـاین فـي الحـدة، إذ تكـون واضـحة جـدًا فـي الحـاالت الحـادة، إشكالها

ویـــرى الـــبعض ان كـــل تلـــك المظـــاهر بأبعادهـــا .  منهـــااألقـــلو وأقـــل وضـــوحًا فـــي الحـــاالت المتوســـطة 
كما ) Barkley, 1997,P 65(معرفي -عصبي-او عامل نفسي الفرعیة الرئیسة نتاج عامل سلوكي

ذوي اضطراب الحركة الزائدة لدیهم مشاكل تعلیمیة، وان  تالمیذال ان غالبیة أثبتتان معظم الدراسات 
 مختلفـون تالمیـذالالمعـالجین والتربـویین قـد الحظـوا ان هـؤالء تحصیلهم الدراسي ضعیف وان كال مـن 

 یكـون منخفـضًا أخـرى وأحیانـا ممتـازًا أداؤهـم یكـون فأحیانـا العـادیین، تالمیـذال التعلیمي عـن أدائهمفي 
 یركــز علــى جانــب أحــداهمایوجــد تــصنیفان رئیــسان للنــشاط المفــرط  و ).٤٧، ١٩٩٦المعایطــة، (جــدٍا 

  .تربوي-لى جانب النفس عواألخرالطب النفسي 
  )٦٢، ٢٠٠٠القاسم، ( 

  :الطفل المفرط النشاط ٢-١-٢
 یتـصفون بفـرط النـشاط تالمیـذان من المـشكالت األكثـر إلحاحـا فـي مدارسـنا وجـود فئـة مـن ال

فقــد بــات موضــوع النــشاط الزائــد مــن المــشكالت التــي یطــول بحثهــا، وبالتأكیــد هــي واحــدة مــن أعظــم 
هم نشاطًا تالمیذوتقریبًا اإلباء واألمهات یشكون من ان لدى . لدین والمعلمینالشكاوى الشائعة بین الوا

وتـــم تلخـــیص األنـــشطة الزائـــدة مبـــدئیًا كمـــشكلة مرحلـــة الطفولـــة الوســـطى، ولكنهـــا أالن عرفـــت . زائـــداً 
 ویعد هذا االضطراب أكثر انتشارًا في الذكور عنه في اإلناث بنـسبة . السابعةالسنةكمشكلة تبدأ قبل 
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، وانه غالبًا ما یكون لواحد او أكثر من األمراض النفسیة المـصاحبة، وتختلـف نـسبة حدوثـه مـن ٤:١
  .بیئة الى أخرى، ومن مستوى ثقافي واجتماعي واقتصادي الى أخر 

  )١٠، ٢٠٠٣السوید، (
 المصابون بهذا االضطراب بكونهم ال یلبثون على حال واحدة من الناحیة تالمیذیتصف الاذ 
 یجدون صعوبة في ضبط حركتهم، األمر الـذي یـسبب كثیـرا مـن اإلزعـاج للمحیطـین أنهمل الحركیة ب

 هـادئین ومنتبهـین تالمیـذبهم ویخلق كثیـرا مـن المـشكالت الـصفیة، إذ تتطلـب البیئـة الـصفیة جلـوس ال
 كما.  ومتابعین للتعلیمات وغیر ذلك من المعاییر االنضباطیة التي ال یستطیعون مطابقة أنفسهم معها

یتصف المصابون بهذا االضطراب بصعوبة اللعب بهدوء، والتكلم بصورة سریعة، واالنتقال من نشاط 
دون ان یكملوه الى نشاط اخر، وسهولة تشتت االنتباه بأشیاء خارجیـة هامـشیة ومحاولـة اإلجابـة عـن 

  . األسئلة قبل اكتمال طرحها، وعدم االهتمام بالنظافة والترتیب
 )٦٤٦-٦٤٥، ١٩٩٨الوقفي، (

  : الحركیةاإلدراكیة الكفاءة ٢- ٢

من الوظائف الحیویـة التـي اهـتم بهـا علمـاء الـنفس اهتمامـا  واإلدراكیة تعد الوظائف الحركیة    
 فــي واإلدراكــي وركــزوا علــى حقیقــة العالقــة بــین الجــانبین الحركــي اإلنــسانيكبیــرا عنــد دراســة الــسلوك 

 بالحركة وال یمكن الفصل اإلدراك یتأثر كما باإلدراك رتتأثالسلوك اإلنساني، ویرى بیاجیه ان الحركة 
 الحركیـة للتعبیـر عـن –بینهما، وقد عبر بیاجیه تعبیرا دقیقا عند وضع ما اسماه المخططـات الحـسیة 

 الحركــي فــي ســلوك الطفــل كمــا یؤكــد ان أي تمییــز بــین كــل مــن الوظــائف –حقیقــة التكامــل االدراكــي 
وتشیر الدراسات النظریة .  حاجات البحث العلميل من استجابة أكثرس الحركیة والوظائف االدراكیة لی

)Baumgartner & Jackson, 1975( ،)Dauer & Pangrazi, 1979( ،)Richard, 1991 (
الى ان نمو الكفاءات االدراكیة یعتمد الى حد كبیر على النشاط الحركي وحصول الطفل علـى قاعـدة 

 – الـذهني لدیـه، فـالخبرات االدراكیـة اإلدراكـيمـة وضـروریة للنمـو كبیرة متعلمة في سـنواته األولـى الز 
ل المشكلة فضال عـن ان الخبـرات الحركیـة تـستخدم وسـیلة وح قاعدة ألسس تعلم التكیف تعدالحركیة 

، أي ان هناك عالقة بین مجاالت اإلدراك  الحركیة التي تفید في التعلم–تنمو بها الكفاءات االدراكیة 
 ,Cratty(و كراتي ) Kephart, 1971( كل من كیفارت أكده والمعرفة وهذا ما راكواإلد الحركي –
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  نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن)1973
  .)٣٣، ١٩٩٩العودات، (

  : الحركیة على العدید من العوامل التي تبنت وجودها وهي–وتعتمد الكفاءة االدركیة 
                        .التمییز السمعي. ٦     . التوافق العام للفرد . ١
                           . الشكلياإلدراك .٧         . التوجیه الفراغي . ٢

                                   التمییز اللمسي. ٨                .    التوازن . ٣

                    ) ٢٠١ -٢٠٠، ١٩٨٢لي وراتب، و الخ(عناصر اللیاقة . ٩      : الجسمیةألذاتمفهوم  . ٤
 .)العین والقدم( و)الید والعین(التوافق بین  . ٥

  : الدراسات السابقة٢- ٢

  :٢٠٠٤، دراسة الحمداني ١-٢-٢
  "اثر برنامج تدریبي في توجیه النشاط المفرط لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة      "

  :هدفت الدراسة الى
  .تشخیص التالمیذ ذوي النشاط المفرط .١
 .ي في توجیه النشاط المفرط لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیةالتعرف على اثر برنامج تدریب.٢

تلمیــذ مــن تالمیــذ مدرســة الحــدباء للبنــین ومدرســة ) ٤١(مــن  الدراســة علــى عینــة مكونــة أجریــت    
الغسانیة المختلطة تم اختیارهم بالطریقة العمدیة، واستخدمت الباحثة قائمة المظاهر السلوكیة المعـدة 

فقـرات ) ٨(منهـا فقـرة ) ٣٠( مـن ةلقیاس النشاط المفرط للتالمیذ المكون) ٢٠٠٠الصالحي، (من قبل 
فقرات في المجال ) ١٠(فقرة في المجال النفسي واالجتماعي و) ١٢(في المجال الجسمي والحركي و

) كثیــراً (ولتــصحیح قائمــة المظــاهر الــسلوكیة أعطیــت ثــالث درجــات للبــدیل األول  ،العقلــي والمعرفــي
تمــــت وبعـــد جمــــع البیانــــات ). نــــادراً (ودرجــــة واحــــدة للبـــدیل الثالــــث ) احیانـــاً (الثــــاني ودرجتـــان للبــــدیل 

  الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسابي(معالجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصائیا باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام 
  ). T، االنحراف المعیاري، اختبار 
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  : وأسفرت النتائج عن
ذ فاعلیة البرنـامج التعلیمـي الـذي اعدتـه الباحثـة فـي خفـض مـستوى النـشاط المفـرط لـدى التالمیـ. ١

  ).عینة البحث(
الثالـــث، الرابـــع، (عـــدم وجـــود فـــروق بـــین التالمیـــذ المفرطـــي النـــشاط لمتغیـــر الـــصف الدراســـي . ٢

  ). ٧٦ -٦٤، ٢٠٠٤الحمداني، ) (الخامس
  :١٩٩٩ العودات،  دراسة٢-٢-٢

 الحركیة لدى طلبة الـصف الثالـث -اإلدراكیةلحركیة في الكفاءة ااثر برنامج مقترح للتربیة    "
  " األساسي  التعلیم من مرحلة

  :هدفت الدراسة الى
 الحركیـة لـدى طلبـة -لحركیـة فـي الكفـاءة االدراكیـةاالكشف عن اثـر برنـامج مقتـرح للتربیـة  - 

  .الصف الثالث من مرحلة  التعلیم األساسي
  من طلبة الصف الثالـث األساسـيطالب وطالبة) ٦٧(أجریت الدراسة على عینة مكونة من     

 بطریقـة عـشوائیة الـى مجمـوعتین ااألردنیـة، وزعـو  في محافظـة الطفیلـة األساسیة األقصىمن مدرسة 
طالـــب ) ٣٤( ضـــابطة والبـــالغ عـــددها والثانیـــةطالـــب وطالبـــة ) ٣٣( تجریبیـــة والبـــالغ عـــددها األولـــى
المـــصمم مـــن قبـــل نلـــسن )  الحركـــي–طریـــق الموانـــع االدراكـــي (اختبـــار  ، واســـتخدم الباحـــث وطالبـــة

)Nelson, 1972 (لمتــرجم والمقــنن الــى البیئــة المــصریة مــن قبــل وا) ،إذ یــشتمل هــذا )١٩٨٣فــرج ،
توافق العین والقدم وٕاالحساس بالمكان وتمییـز اإلشـكال (االختبار على سبعة عناصر تختص بقیاس 

، وبعــد جمــع )وتوافــق العــین والیــد والتــوازن فــي الحركــة االنتقالیــة والرشــاقة والقــدرة علــى حــل المــشكلة
 لعینات Tالوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، اختبار ( مت معالجتها إحصائیا باستخدام البیانات ت

   ).مرتبطة وغیر مرتبطة
  :وأسفرت النتائج عن

 -ان البرنـــامج المقتـــرح للتربیـــة الحركیـــة ذو تـــأثیر فعـــال وایجـــابي فـــي تنمیـــة الكفـــاءة االدراكیـــة . ١
  .الحركیة لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 الحركیـة -وجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین الـذكور واإلنـاث فـي تنمیـة الكفـاءة االدراكیـةال ت . ٢
 .بعد تطبیق البرنامج المقترح للتربیة الحركیة

 الحركیـة -ان البرنامج المقترح  للتربیـة الحركیـة حقـق نـسبة تحـسن فـي تنمیـة الكفـاءة االدراكیـة . ٣
 .  لدى الذكور أفضل من اإلناث
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  : البحثإجراءات. ٣ 

  : منهج البحث١- ٣
  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث  

  : مجتمع البحث وعینته٢- ٣
 •االبتدائیــة للبنــین اإلیثــارمدرســة مــن  الــصف الثالــث االبتــدائي تالمیــذبمجتمــع البحــث تمثــل   

، أمـا عینـة ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ تم اختیارهم بالطریقة العمدیـة  للـسنة الدراسـیة تلمیذ) ٧٢(والبالغ عددهم 
) ٥( والتالمیــذ المفرطــي النــشاطیمثلــون ) ٥( قــسموا الــى مجمــوعتین تالمیــذ) ١٠(البحــث تــم اختیــار 

 عـن لمـسؤوالتامعلمـات المرشـدات و ال على ترشـیح ناءاتم اختیارهم عمدیا ب التالمیذ األصحاءیمثلون 
  المظـاهر الـسلوكیة مـنقائمـة وباالعتمـاد علـى تقییم طلبة الصف الثالث في مدرسة اإلیثار االبتدائیـة

) الممارســین للریاضــة، الراســبین والمــؤجلین(بعــد اســتبعاد عــدد مــن الطلبــة لعـدم تكــافؤهم ) اة البحـثأد(
  .رب االستطالعیةافضال عن عینة الثبات والتج

  :  تكافؤ مجموعتي البحث٣- ٣
  ).تم حسابه ألقرب سنتمتر(مقاسا بالسنتمتر :  التكافؤ في الطول١-٣-٣

  ).تم حسابه ألقرب شهر(سا بالشهر مقا:  التكافؤ في العمر الزمني٢-٣-٣

  ).تم حسابه ألقرب نصف كیلو غرام(مقاسا بالكیلو غرام : الكتلة التكافؤ في ٣-٣-٣

  : ذلكیبین) ١ ( رقم والجدول. مقاسا بالدرجة:  التكافؤ في الذكاء٤-٣-٣

  
  
  
  
  
  

                                         
فضال عن وجود  اإلیثار االبتدائیة للبنین لقربھا من سكن احد الباحثین ومعرفتھ الخاصة بالكادر التعلیمي للمدرسةمدرسة   رتم اختیا  •

 .العدد الكافي من العینة المطلوبة
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  )١(رقم الجدول 
  فرطي النشاط واألصحاءالم التالمیذالمحسوبة لتكافؤ ) ت(لم اإلحصائیة وقیم ا المعیبین

   والذكاءالكتلة في المتغیرات الطول والعمر و 

    المعالم اإلحصائیة األصحاءتالمیذ ال تالمیذ المفرطي النشاطال
              

 المتغیرات

وحدة 
 ع± س ع± س   القیاس

)* ت(قیمة
 المحسوبة

 النتیجة

 غیر معنوي ١.٧١٩ ٦.١٤٢ ١٣٤.٦ ٦.٥٧٧ ١٢٥.٦ سم الطول

 غیر معنوي ٠.٥٢ ٣.٥٣٥ ١١٢.٦ ٢.٩٦٦ ١١١.٤ شهر مرالع

 غیر معنوي ١.٦٤٩ ٤.٤٩٥ ٢٩.٦٤ ٢.٠٦٥ ٢٥.٥٦ كغم الكتلة

 غیر معنوي ١.٩٢٣ ٤.١٨٣ ٣٦ ٤.٤٧٢ ٣٤ درجة الذكاء

   ٢.٣١= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٨( درجة حریة أمام ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ     * 
، ٠.٥٢، ١.٧١٩(لمحــــسوبة قــــد بلغــــت علــــى التتــــالي ا) ت(ان قــــیم ) ١(مــــن الجــــدول یتبــــین   
ن مــن ذلــك الــى اویــستدل الباحثــ) ٢.٣١(وهــي اصــغر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة ) ١.٩٢٣، ١.٦٤٩

الطـول، ( فـي المتغیـرات واألصـحاءالمفرطي النـشاط  التالمیذعدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین 
  .  بتلك المتغیراتهممما یشیر الى تكافؤ ) ، الذكاءالكتلةالعمر، 

  : أداتا البحث٤- ٣
لقیاس الكفاءة ، والثانیة  ذوي النشاط المفرطتالمیذالتم اعتماد أداتین األولى للتعرف على    

 وصف لألداتین واإلجراءات المتبعة للتأكد من مدى صدقهما یلي، وفیما تالمیذللاالدراكیة الحركیة 
  .وثباتهما

  : قیاس النشاط المفرط١- ٤- ٣
الثالـث  الـصفن متطلبات البحث الحـالي وجـود أداة لقیـاس النـشاط المفـرط لـدى تالمیـذ ان م

تــم  علــى عــدد مــن المقــاییس واالختبــارات فــي مجــال النــشاط المفــرط ان وبعــد إطــالع الباحثــ،االبتــدائي
 المظــاهر الــسلوكیة  مــنقائمــةب ثــل متمال) ٢٠٠٠الــصالحي، ( الــذي أعدتــه ••المقیــاسعلــى  االعتمــاد

                                         
 

 )٢٠٠س والصالحي ،القیا** (

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٣

 التالمیـذ ألعمـارمناسـبته  و مالءمتـه للبیئـة العراقیـة فـضال عـن  المقـاییسأحـدثمـن حیـث كونـه وذلـك 
  .ومرحلتهم الدراسیة في هذا البحث

  : وصف المقیاس١- ١- ٤- ٣

فقــرة ) ١٢(فقــرات فــي المجــال الجــسمي والحركــي و) ٨(فقــرة منهــا ) ٣٠( مــن المقیــاسیتكــون 
  .فقرات في المجال العقلي والمعرفي) ١٠(في المجال النفسي واالجتماعي و

ودرجتـــان ) كثیـــراً (لتـــصحیح قائمـــة المظـــاهر الـــسلوكیة أعطیـــت ثـــالث درجـــات للبـــدیل األول و 
الوســط الحــسابي النظــري لقائمــة ، وقــد بلــغ )نــادراً (ودرجــة واحــدة للبــدیل الثالــث ) أحیانــا(للبــدیل الثــاني 

  .درجة) ٦٠(المظاهر السلوكیة 

  : الحركیةاإلدراكیة قیاس الكفاءة ٢- ٤- ٣
لجا الباحثان الى  االبتدائیةالثالث  الصفلدى تالمیذ  الحركیة اإلدراكیةلغرض قیاس الكفاءة 

ــــــــسن المــــــــصمم مــــــــن قبــــــــل•) الحركــــــــي– اإلدراكــــــــيطریــــــــق الموانــــــــع (االعتمــــــــاد علــــــــى اختبــــــــار      نل
)Nelson, 1972 ( والمتــرجم والمقــنن الــى البیئــة المــصریة مــن قبــل) ،إذ یــشتمل هــذا )١٩٨٣فــرج ،

توافق العین والقدم وٕاالحـساس بالمكـان وتمییـز اإلشـكال (االختبار على سبعة عناصر تختص بقیاس 
  .)العین والید والتوازن في الحركة االنتقالیة والرشاقة والقدرة على حل المشكلةوتوافق 

  )٦٣ ،١٩٩٩، العودات(

  : وصف االختبار١- ٢- ٤- ٣

مـــن ســـبع محطـــات، المحطـــة األولـــى )  الحركـــي– اإلدراكـــيطریـــق الموانـــع ( یتكـــون اختبـــار    
ن والثالثـة لتمییـز اإلشـكال والرابعــة لتوافـق العـین والقـدم والمحطـة الثانیـة لقیـاس إحـساس الجـسم بالمكـا

 السابعة وأخیرالقیاس توافق العین والید والخامسة للتوازن والحركات االنتقالیة والسادسة لقیاس الرشاقة 
المتمثلــة بالمتاهــات لقیــاس القــدرة علـــى حــل المــشكلة، ویعطــى للطفـــل التعلیمــات بــسلك هــذا الطریـــق 

عنـدما یتـرك الطفـل خـط البدایـة الـى حـین عبـوره خـط بأقـصى سـرعة ویقـاس الوقـت وبصورة صـحیحة 
  .النهایة

  

                                         
 )١( انظر الملحق  •
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  : الصدق٣- ٤- ٣
لغرض التأكد من صالحیة الفقرات الواردة في أداتي البحث في قیاس ما وضعت الجله، لجا 

 فــي ••المختــصینو  علــى عــدد مــن الخبــراء •الباحثــان الــى الــصدق الظــاهري وذلــك بعــرض األداتــین
 درجـة وكانـت). ، وعلـم الـنفس الریاضـي والـتعلم الحركـي،واالختبارات، العلوم التربویة والنفسیة(مجال 

بلـــوم (، وهـــي نـــسبة مقبولـــة اذ یـــشیر %)٨٨.٨٨(اتفـــاق الخبـــراء علـــى مقیـــاس النـــشاط المفـــرط بنـــسبة 
مـــن أراء %) ٧٥(تقـــل عـــن  الـــى انـــه علـــى الباحـــث الحـــصول علـــى نـــسبة اتفـــاق ال) ١٩٨٣واخـــرون،

، أمــا نــسبة اتفــاقهم علــى اختبــار )١٢٦، ١٩٨٣بلــوم واخــرون، (الخبــراء فــي هــذا النــوع مــن الــصدق 
  %).١٠٠(فكانت )  الحركي–ق الموانع االدراكي طری(

  : الثبات٤- ٤- ٣
-Test( إلیجاد ثبات ألداتي البحث، استخدم الباحثان طریقة تطبیق االختبار وٕاعادة التطبیق 

Retest Method( علــى عینــة مؤلفــة مــن)و بمــساعدة  اختیــروا عمــدیا مــن قبــل الباحثــان تالمیــذ) ٥
هـم صـفة لان تلمیـذ) ٢ ( وبواقـعمـن مدرسـة اإلیثـار االبتدائیـة للبنـین الصف الثالث •المرشدة ومعلمات

ــــــشاط المفــــــرط و ــــــشاط المفــــــرط بتــــــاریخ . أصــــــحاء تالمیــــــذ) ٣(الن اذ تــــــم قیــــــاس الثبــــــات لمقیــــــاس الن
اما فیما یتعلق باختبار الكفاءة االدراكیة ) ١٤/١١/٢٠٠٥(وتم إعادة االختبار بتاریخ ) ٧/١١/٢٠٠٥

). ١٦/٥/٢٠٠٦(بتــاریخ  تطبیقــهوتــم إعــادة ) ٩/٥/٢٠٠٦(الحركیــة فقــد تــم تطبیــق االختبــار بتــاریخ 
، أما )٠.٨٧(وباستخدام معامل ارتباط بیرسون تبین ان معامل الثبات لمقیاس النشاط المفرط یساوي 

                                         
 ).١( في نفس الوفت وذلك اختصارا بالوقت والجھد انظر الملحق  والمختصینتم عرض أداتي البحث على الخبراء •

   : والمختصین  أسماء السادة الخبراء••
  .  جامعة الموصل/  قسم العلوم التربویة والنفسیة–كلیة التربیة /  محمد یأسین وھیب.د.أ.  ١
  .  جامعة الموصل/  قسم العلوم التربویة والنفسیة–كلیة التربیة /  كامل عبد الحمید عباس . د.أ.  ٢
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ عامر محمد سعودي. د .أ.  ٣
 .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/  احمد سلیماناشمھ.  د.أ.  ٤
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ ناظم شاكر الوتار.  د.م.أ. ٥
  .جامعة الموصل/  قسم العلوم التربویة والنفسیة – كلیة التربیة/  فاتح ابلحد فتوحي. د.م.أ.  ٦
  . جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/  ثیالم یونس. د.م.أ.  ٧
   .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ ضرغام جاسم. د.م.أ.  ٨
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/  زھیر یحیى. د.م. ٩
 
  :أسماء مرشدات ومعلمات الصف الثالث •

  .مدیرة المدرسة/ زبیدة احمد خطاب .١
 .بكالوریوس تربیة ریاضیة/ محمد طارق بشیر .٢
 .إیناس احمد محمد .٣
 .مائدة حمدون قاسم .٤
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، )٠.٨٠(فكان )  الحركي–طریق الموانع االدراكي (الكفاءة االدراكیة الحركیة معامل الثبات الختبار 
   .ة البحثوبهذا األجراء أصبحت أداتي البحث جاهزة للتطبیق على عین

  : التجارب االستطالعیة٥- ٣
 اذ قام الباحثان النشاط المفرطبأداة تتعلق ین استطالعیتین األولى قام الباحثان بتطبیق تجربت

 الـــصف تالمیـــذتقیـــیم علـــى المرشـــدة والمعلمـــات المـــسوؤلین عـــن ٧/١١/٢٠٠٥عـــرض األداة بتـــاریخ ب
المعلمـــات لطریقـــة تقیـــیم و  مـــدى فهـــم المرشـــدة  مـــنللتأكـــدللبنـــین االبتدائیـــة الثالـــث فـــي مدرســـة اإلیثـــار 

اذ قـــام )  الحركـــي–طریـــق الموانـــع االدراكـــي (األداة، والثانیـــة تتعلـــق باختبـــار  وفقـــا لتعلیمـــات التالمیـــذ
 علـى عـدد  بالقاعـة الداخلیـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة٩/٥/٢٠٠٦ بتاریخ الباحثان بتطبیق االختبار

بواقع   تالمیذ)  ٥( والبالغ عددهم )وهم نفس عینة الثبات (األساسیة من الطلبة المستبعدین من التجربة
 وكـــان الهـــدف مـــن تطبیـــق التجربــــة  أصـــحاءتالمیـــذ) ٣(صـــفة النـــشاط المفـــرط و ان بهـــم تلمیـــذ) ٢(

لتعلیمــات المــذكورة ل تطبیــق االختبــار بالــشكل الــصحیح وفقــا إمكانیــةاالســتطالعیة التعــرف علــى مــدى 
ى ســهولة او صـعوبة تطبیــق االختبـار لمــستوى  فـضال عــن التعـرف علــى مـد••وبمـساعدة فریـق العمــل

   .العینة والوقت المستغرق لتطبیق

  :النهائیةالتجربة  ٦- ٣
مــــن قبــــل المرشــــدة والطلبــــة األصــــحاء ان تــــم تحدیــــد الطلبــــة الــــذین لــــدیهم نــــشاط مفــــرط بعــــد 

  التــي تــم)مــة النــشاط المفــرطئقا (األداةمــات یباالعتمــاد علــى تعلو الثالــث وبمــساعدة معلمــات الــصف 
 ، تــم تطبیــق لــألداةالعلمیــة مواصــفاتال مــن التأكــدبعــد و  شــرحها وتوضــیحها ســابقا مــن قبــل الباحثــان

بتـاریخ فـي سـاحة مدرسـة اإلیثـار للبنـین )  الحركـي–طریق الموانع االدراكـي ( ختبارال التجربة النهایة
) ٥(  وبواقع نینللبمدرسة اإلیثار من  تالمیذ) ١٠(على عینة البحث البالغ عدد أفرادها ٢٣/٥/٢٠٠٦

الخارجیة فـي ساحة الفي اذ تم تطبیق االختبار  أصحاء تالمیذ) ٥( بهم صفة النشاط المفرط وتالمیذ
  .مدرسة وبمساعدة فریق العمل والكادر التعلیمي في المدرسةال

                                         
  :أسماء فریق العمل المساعد ••

  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ م نواف عوید.م .١
 .جامعة الموصل/  مدیریة التربیة الریاضیة- مدرب العاب/ انمار عبد الستار .٢
 .جامعة الموصل/  مدیریة التربیة الریاضیة- مدرب العاب/ شھابعمار ا .٣
 .جامعة الموصل/  مدیریة التربیة الریاضیة- مدرب العاب/ نغم مؤید .٤
 .جامعة الموصل/ قسم العلوم الریاضیة/ بكالوریوس  تربیة الریاضیة/ زیني مشكو حجي .٥
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  : الوسائل اإلحصائیة٧- ٣
  . الوسط الحسابي.١
  . االنحراف المعیاري.٢
  . قانون النسبة المئویة.٣
  .مل االرتباط بیرسونمعا. ٤
   .لوسطین حسابیین مرتبطین متساویین العدد) ت( اختبار .٥
  ).٢٨٩-١٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي، ( البسیط معامل االرتباط. ٦
  
  

  :ومناقشتهاوتحلیلها عرض النتائج . ٤
العالقة بین النشاط المفرط والكفاءة األدراكیة  نتائج ومناقشةوتحلیا   عرض١- ٤

  .ى التالمیذ المفرطي النشاط واألصحاء للصف الثالث االبتدائيالحركیة لد
  )٢(رقم جدول 

   الحركیةاإلدراكیةبین النشاط المفرط والكفاءة المحسوبة ) ر( المعالم اإلحصائیة وقیم یبین
  الثالث االبتدائي لدى التالمیذ المفرطي النشاط واألصحاء للصف 

          المعالم اإلحصائیة الكفاءة األدراكیة الحركیة لنشاط المفرط ا
 ع± س   ع± س       المتغیر

 *)ر(قیمة
 المحسوبة

 -٠.٣٥٤ ٣.١٤ ٨٧.٧٤ ١٠.٦ ٨٣.٦ تالمیذ المفرطي النشاط

 ٠.٦٦٨ ٩.١١ ٦٩.٣٨ ٨.٥٩ ٤٣.٤ تالمیذ األصحاء

  ٠.٦٣٢  =الجدولیة ) ر(قیمة ) ٨( أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ *
  :ما یأتي) ٢(رقم  من الجدول یتبین

الى وجود ن من ذلك اویستدل الباحث) ٠.٦٦٨ ،- ٠.٣٥٤(المحسوبة قد بلغت ) ر(إن قیمة   
  : الحركیة وكاالتياإلدراكیةعالقة بین النشاط المفرط والكفاءة 
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 یشیر الباحثان الى تالمیذالتي تتصف بوجود صفة النشاط المفرط لدى الفیما یتعلق بالمجموعة   
لعالقة ال تصل الى المعنویة  ان هذه اإالوجود عالقة بین النشاط المفرط والكفاءة االدراكیة الحركیة 

تمكنوا من أداء اختبار الكفاءة الى ان التالمیذ ذوي النشاط المفرط ویعزو الباحثان هذه النتیجة 
 أثرت سلبیا على زمن أداء هم الحركیة بصورة صحیحة ولكن قلة التركیز التي كانت لدیاإلدراكیة

 لیسو تالمیذ معاقین عقلیا مفرطي النشاط هماالختبار مقارنة باألصحاء ویدل ذلك الى  ان تالمیذ ال
   یتمتعون بنسبة ذكاء طبیعیة أصحاءاو جسدیا بل هم تالمیذ 

)Hetherighton & Park, 1988, P.377( ممارسة حیاتهم بالشكل الطبیعي اال بإمكانهم، وان 
لة بالبیئة مجموعة من العوامل الذاتیة الداخلیة او مجموعة من العوامل الخارجیة المتصان هناك 

واالنفعالیة وعلى السلوك  على الجوانب الحركیة أثرت سلبیا میذالمادیة واالجتماعیة التي نشا بها التال
 من خالل هذا الجانب من جوانب منفسها عن مهماً  انطباعا میذاذ یكون التال لدیهم االجتماعي
زهم والذي بدوره اثر سلبیا  انتباههم من ناحیة قصوره وتشتته وقلة تركیالمتمثل بمستوى مشخصیته

 اإلدراكیةى حركاتهم وقدراتهم على سلوكهم من ناحیة توافقهم مع ذاتهم وتكیفهم مع اآلخرین وعل
غیر ثابتة  غیر هادفة اوو بحركات غیر مرغوب بها المتمثلة  األصحاء و لتالمیذمقارنة باالحركیة 

التي تتضمن   للمواقف المختلفةمیذ التالراكإدوالتي هي أكثر ما یمیز التلمیذ المفرط النشاط لذا فان 
القدرة على استخدام جانبي الجسم األیمن واألیسر والقدرة على استخدام الجسم وعالقته بالمكان او 
األشیاء، والقدرة على تقلید الحركات المرئیة باستخدام أجزاء جسمه، والتوافق بین العین والید والعین 

درة التلمیذ على التحرك وأداء الحركات بسهولة وفقا إلیقاعها، وٕادراك ، والتمییز السمعي في قوالقدم
قدرته على  فضال عن األشكال المختلفة وحل مشكالت النماذج الحركیة وابتكار بعض الحركات،

بان ) ١٩٩٩راتب،(كده ؤ ، وهذا ما ی لنفس المرحلة العمریةین العادیالتالمیذمن  سیكون اقل التعلم
التلمیذ یمثل عملیة متكاملة مع جوانب السلوك المختلفة األخرى، بل ان العالقة النمو الحركي عند 

 حیث ان النمو الحركي والنمو العقلي والنمو االنفعالي فیما بین هذه الجوانب عالقة وثیقة ومتداخلة،
  Koffka   ذلك كل من كوفكاأكد، كما )٤٦، ١٩٩٩راتب،( ویؤثر فیه باألخر كل منها یتأثر

عیش في وسط بیئة اجتماعیة ومادیة معینة وان أي تغییر في ی بان الكائن الحي  Kohlerوكهلر 
 هذا التوتر اال اذا قام الكائن وال یزولعناصر هذه البیئة یسبب للكائن الحي الشعور بالقلق والتوتر، 

ان ) ١٩٩٧البیلي واخرون،(، ویتفق الباحثان مع ما اشار الیه )١٣٢، ١٩٨٩عیسوي، (بنشاط معین 
التالمیذ مفرطي النشاط ال یعانون من الحركة الزائدة فقط بل أیضا من صعوبة في االستجابة بشكل 
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مناسب ومن العمل على تحقیق أهدافهم وعدم القدرة على ضبط سلوكهم ولو لفترة قصیرة وهذه 
  .)١٧٠، ١٩٩٧البیلي واخرون، ( المشكالت تظهر في جمیع األوقات ومع جمیع مفرطي النشاط

 أما فیما یتعلق بالتالمیذ األصحاء فقد أشارت نتائج الدراسة الحالیة بوجود عالقة بین النشاط
ویعزو الباحثان هذه  وان هذه العالقة تصل الى المعنویة  المفرط والكفاءة االدراكیة الحركیةالغیر

كیة بصورة صحیحة  تمكنوا من أداء اختبار الكفاءة االدراكیة الحر األصحاءالنتیجة الى ان التالمیذ 
العوامل الذاتیة الداخلیة او العوامل الخارجیة المتصلة بالبیئة المادیة  ویعود ذلك الى وبزمن جید

 أثرت ایجابیا على الجوانب الحركیة واالنفعالیة وعلى  األصحاءمیذواالجتماعیة التي نشا بها التال
 فرص النمو النفسي والعاطفي  لدیهم والذي اتاحا لهموالمستوى المعرفي السلوك االجتماعي

من فضال عن نمو قدراتهم االدراكیة والحركیة بصورة سریعة ونشطة واالجتماعي والعقلي الطبیعي 
والتالي وصول التالمیذ الى مستوى  م ورغباتهمخالل إعطاء الحریة لهم بالحركة وبالتعبیر عن میوله

عل بجوانب متنوعة من الحیاة لتعلم والممارسة والتفالمعین من النضوج مما یعطي فرص 
   إلیه أشاروهذه النتیجة تتفق مع ما .االجتماعیة

ان إعطاء حریة الحركة والتعبیر یساعد التالمیذ في تنمیة مالحظاتهم ) ١٩٨٢الخولي وراتب،(
ومفاهیمهم وقدراتهم اإلبداعیة وٕادراكهم لألبعاد واالتجاهات كاإلحساس بالتوازن والمكان والزمان 

 أحكام وٕاصدارم المعرفة بكل مستویاتها فیعود على سلوكهم المنطقي وحل المشكالت واكتسابه
    المعرفیةإلمكانیاتهم إضافةتقویمیة أي ان التطورات او المنعطفات الحركیة هي في نفس الوقت 

 نقال عن )١٩٩٥روبي،  (إلیه أشاروكذلك یتفق الباحثان مع ما ،)٥٠، ١٩٨٢الخولي وراتب، (
ان النشاط الحركي الهادف عند التلمیذ یعتبر ضروریا لنمو القدرات ) ٢٠٠٢مفتي، الرومي وال(

 الحركیة وللنمو المعرفي بوجه عام وخاصة في مرحلة الطفولة وان القصور في نمو - االدراكیة
 الحركیة مسؤول عن عجز األطفال في كثیر من عملیات التعلیم في المدرسة - القدرات االدراكیة

ان قدرات التالمیذ  )٢٠٠٠الرواجبة، (كما تتفق هذه النتیجة مع  ).١٠٥، ٢٠٠٢تي، الرومي والمف(
میذ برصید هائل من تزداد باإلكثار من لعب األدوار بصورة واثقة وفي مواقف مختلفة ستمد التال

المعلومات النفسیة والحسیة المالئمة عندما یواجهون مواقف یتطلب حلها القدرة على الثقة بالنفس 
 الى الهروب وتحاشي ئوالیهم ان یلجومثل هوالء التالمیذ سیكون من الصعب ع  الذاتیدوتأك

 قدرة على مقاومة القلق وان ینطلقوا بامكاناتهم الى أكثرسیكونون المواقف التي تثیر خوفهم ومن ثم 
  .)٨٧، ٢٠٠٠الرواجبة، ( نضوجا مما كانت علیهم من قبل أكثر أفاق
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  :االستنتاجات والتوصیات. ٥
  : االستنتاجات١- ٥

یة  المفرطي النشاط لدیهم مستوى من الكفاءة االدراكیة الحرك الذین لدیهم صفةان التالمیذ. ١
  ٠ المعنویةولكن هذا المستوى ال یصل الى

 لدیهم مستوى من الكفاءة األصحاء الذین لیس لدیهم صفة المفرطي النشاطان التالمیذ . ٢
  ٠صل الى المعنویةاالدراكیة الحركیة وهذا المستوى ی

  : التوصیات٢- ٥
التشخیص المبكر للتالمیذ المفرطي النشاط ومحاولة التعاون مع اآلباء في اعتماد برامج . ١ 

مما معینة تهدف الى تنمیة قدراتهم الشخصیة من خالل زیادة الثقة بأنفسهم وبإمكانیاتهم 
  . ظریةیزید من مقدرتهم على تقبل المواد الن و همیساعد في تعدیل سلوك

فسح المجال أمام التالمیذ خالل دروس التربیة الریاضیة في التعبیر عن ذاتهم وامكاناتهم . ٢
الحركیة ورغباتهم، بما یوفر للتلمیذ بیئة ذاتیة تفاعلیة مبنیة على الحریة الحركیة بعیدا عن 

  التقلیدیة في التنفیذ الحركي
االشتراك في األنشطة  والترویح عن النفس او ةتوعیة اآلباء بأهمیة الهوایات والریاضة البدنی. ٣

المدرسیة والتربیة الفنیة والرحالت المدرسیة في مساعدة التلمیذ في تنمیة شخصیته نفسیا 
  .وهي لیست مضیعة للوقت ذاتیا موبالتالي تعدیل سلوكهواجتماعیا 

المیذ بشكل عام إلنشاء  اعتماد البرامج للتربیة البدنیة تراعي المیول والفروق الفردیة لدى الت.٤
  .جیل سلیم فعال ومنتج

  : المقترحات٣- ٥
بین التالمیذ المفرطي النشاط في الكفاءة االدراكیة الحركیة للمراحل  عالقةالإجراء دراسة . ٥

  .الدراسیة المختلفة
بین الكفاءة االدراكیة الحركیة والتحصیل الدراسي للمراحل الدراسیة  عالقةالإجراء دراسة . ٦

  .تلفةالمخ
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  :المصادر العربیة واألجنبیة
تقیــیم تعلــم الطالــب التجمیعــي والتكــویني، ترجمــة، محمــد ): ١٩٨٣(س، وآخــرون . بلـوم، بنیــامین.  ١

 .امین المفتي وآخرون، ماكروهیل، القاهرة
علــم الــنفس التربــوي وتطبیقاتــه، مكتبــة الفــالح للنــشر : )١٩٩٧( البیلــي، محمــد عبــد اهللا وآخــرون .٢

  .، قسم علم النفس، جامعة األماراتوالتوزیع
  التطبیقـــات اإلحـــصائیة واســـتخدامات): ١٩٩٩(التكریتـــي، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي، حـــسن محمـــد . ٣

بحـــوث التربیــة الریاضـــیة، دار الكتــب للطباعـــة والنــشر، كلیـــة التربیــة الریاضـــیة،  فــي  الحاســوب
 .جامعة الموصل

نامج تدریبي في توجیه النشاط المفـرط لـدى تالمیـذ اثر بر : )٢٠٠٤(الحمداني، ذكرى قاسم احمد . ٤
  .المرحلة االبتدائیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الموصل

 لـــصعوبات التكییـــف المدرســـي لتالمیـــذ المرحلـــة إرشـــاديبرنـــامج : )١٩٩٧(خلیفـــة، عبـــد الكـــریم . ٥
  .امعة المستنصریةاالبتدائیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، ج

التربیـة الحركیـة، دار الفكـر العربـي للطباعـة : )١٩٨٢(الخولي، أمین أنـور وراتـب، أسـامة كامـل . ٦
  .والنشر، القاهرة

التربیــة الحركیــة للطفــل، دار الفكــر العربــي : )١٩٩٤( لي، أمــین أنــور وراتــب، أســامة كامــلالخــو . ٧
 .، القاهرة٣للطباعة  والنشر، ط 

مدیریـة ،  المقـنن للعـراقیین،ابعـةتاختبـار رافـن للمـصفوفات المت): ١٩٨٣( وآخرون الدینفخر ، الدباغ . ٨
 . مطبعة الجامعة، جامعة الموصل

 .الطب النفسي، دار القلم للطباعة والنشر، الكویت: )١٩٨٢( دري، حسن عزت .٩

، دار "هــقمــدخل للنمــو المتكامــل للطفــل والمرا"النمــو الحركــي : )١٩٩٩( راتــب، أســامة كامــل .١٠ 
  .الفكر العربي    للطباعة والنشر، كلیة التربیة الریاضیة للبنین، جامعة حلوان

  للنـشر والتوزیـع،أسـامة، دار األبنـاء وتربیـة بالطفـلموسوعة العنایة : )٢٠٠٠(الرواجبة، عایدة . ١١
  .األردن عمان،

 مقارنة في نمـو القـدرات دراسة: )٢٠٠٢(  نایف والمفتي، بریفان، عبد اهللالرومي، جاسم محمد. ١٢
بین أطفال الصف األول االبتدائي وما قبل المدرسة، مجلة الرافدین ) الحس الحركیة(االدراكیة 

  . ٢٩، العدد ٨ المجلد -للعلوم الریاضیة
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 شبكة الخلیج لذوي ذوي االحتیاجات الخاصة، اإلعاقة النفسیة،: )٢٠٠٣(السوید، عبد الرحمن . ١٣
  .االنترنت، www.epaediatrics.orgتالزمة داون، االحتیاجات الخاصة، م

مشكالت األطفال والمراهقین وأسالیب المساعدة فیهـا، : )١٩٨٩(شیفر، شارلز ومیلمان، هوارد  .١٤
  .ترجمة نسیمة عواد، منشورات الجامعة األردنیة، عمان

ة المرتبطــة اثـر بعــض العوامـل المزاجیــة والمعرفیـ: )١٩٩٥(طنطـاوي، احمــد، وعجـالن، عثمــان  .١٥
  . القاهرةدار الفكر العربي،،   والمراهقین،األطفالبقصور االنتباه لدى 

 أطفالمتالزمــة الطفــل فــي النــشاط المفــرط، بحــث منــشور،: )٢٠٠٣(عبــد اهللا، الهــام الخطــاب . ١٦
 ).االنترنت( ،www.galfkids.com الخلیج ذوي االحتیاجات الخاصة،

اثــــر برنــــامج مقتــــرح للتربیـــــة الحركیــــة فــــي الكفـــــاءة : )١٩٩٩(العــــودات، جبریــــل جریــــد محمـــــد  .١٧
 الحركیة لدى طلبة الصف الثالث من مرحلة التعلیم األساسي، رسالة ماجستیر غیر -االدراكیة

  .منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل
ار علم الـنفس الفـسیولوجي دراسـة فـي تفـسیر الـسلوك، د: )١٩٨٩(عیسوي، عبد الرحمن محمد . ١٨

  . المعرفة الجامعیة، كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة
  .خبرات في األلعاب للصغار والكبار، دار المعارف، اإلسكندریة: )١٩٩٦(فرج، الین ودیع . ١٩
دار صـفاء للنـشر والتوزیـع، ،  ١ ط أساسیات صـعوبات الـتعلم،: )٢٠٠٠( القاسم، جمال مثقال. ٢٠

  .عمان،  األردن
  .، دمشق٣، الجزء اإلشراقالطب النفسي والحیاة، دار : )٢٠٠١( إحسانلمالح، ا.  ٢١
اضطرابات الحركة الزائدة عند األطفال، مجلة رسالة المعلم، تـصدر : )١٩٩٦(المعایطة، داود . ٢٢

  .٤، العدد ٣٧عن وزارة التربیة والتعلیم، مجلد 
مجلـــة واحـــة المـــرآة، طفلـــي ال یـــستقر فـــي مكـــان، : األمهـــات یـــشكین: )٢٠٠٣(المنیـــاوي خالـــد، . ٢٣

   ).االنترنت( ،.com www.ikhwanonline أون الین، إخوانالقاهرة، 
، عمــان، ٣مقدمــة فــي علــم الــنفس، دار الــشروق للنــشر والتوزیــع، ط : )١٩٩٨(الــوقفي، راضــي . ٢٤

 .األردن
 
25. Barkley, R.A. (1997): "Behavioural inhibition, Sustained Attention, and 

Executive Functions Construction a Uniform Theory of ADHD", 
Psychological Bulletin, 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.epaediatrics.org
http://www.galfkids.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٢

26.  Buss, Arnold H. (1978):"Temperamental Theor andPersonality 
Development", New York, John Wiley & Sons. 

27.  Hetherighton, E. Maris and Park, Ross D. (1988): "Child Psychology", 
3rd. ed., New York, Random House. 

28. Lambert, Nadine M. and Sandoval, Jonathan (1986): "The Prevelance of 
Learning Disabilities in Sample of Children Considered Hyperactive", 
Journal of Abnormal Psychology, Vol.8, No.1. 

29. Ross, Dorothea and Ross, Scheila (1976): "Hyperactivity Research", 
Theory and Action, New York: John Wiley & Sons. 

30. Wender, P.H., ADHD (2000): "Attention-deficit Hyperactivity disorder 
in Children and Adults", New York: Oxford University Press. 

31. Williams, Joyce Woifgong and Stith, Margoric. Middle (1980): 
"Childhood Behaviour and Development", 2nd. ed., London: Collier 
Macmillan Publishers. 

 

 

  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٣

  

  )١(ملحق 
     جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  استبیان أراء الخبراء
  

  :رمالمحت…………………………………األستاذ الفاضل
 لدى التالمیذ العالقة بین النشاط المفرط والكفاءة األدراكیة الحركیة"روم الباحثان دراسة ی

وقد اعتمد الباحثان على قائمة المظاهر ". المفرطي النشاط واألصحاء للصف الثالث االبتدائي
 )٢٠٠٠، ألصالحي(السلوكیة لألطفال ذوي النشاط المفرط التي تم الحصول علیها من دراسة 

 في التعرف على المظاهر السلوكیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة من ذوي النشاط والمعدة من قبله
المصمم من قبل )  الحركي- طریق الموانع األدراكي(كما اعتمد الباحثان على اختبار . المفرط

)١٩٧٢ Nelson, ( وقد قام ) ،ونظرًا لما .بترجمته وتقنینه على البیئة المصریة) ١٩٨٣فرج 
 ولما ألرائكم من دور فاعل، لذا نرجو منكم إبداء  هذا المجالتتمتعون به من خبرة ومكانة علمیة في

  .  مدى صالحیة أداتي البحث للغرض أعالهرأیكم حول
  

  مع جزیل الشكر واألمتنان
  
  

  :االسم واللقب العلمي
  :االختصاص

  :                                   التوقیع
                                                          الباحثان    

  د لیث البنا.م.                                                                 أ
  م فادیة محروس.                                                                     م
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  ية قائمة املظاهر السلوك
  المجال الجسمي الحركي

 التعدیل غیر صالحة صالحة المظاهر السلوكیة ت

    یحرك أعضاء جسمه بشكل مفرط  ١

    ال یستقر في المكان المخصص له ٢

    حركات جسمه غیر منتظمة وغیر موزونة ٣

    یكتب ویرسم على الجدران بالطباشیر ٤

    یتسلق أالماكن المرتفعة ویقفز منها ٥

    یخرج من الصف حال سماع صوت الجرس قبل خروج المعلم ٦

    یتنقل في الصف من محل ألخر بدون استئذان المعلم ٧

    یبدي أعذارا مختلفة كحجة للخروج من الصف ٨

 المجال النفسي االجتماعي

 التعدیل غیر صالحة صالحة المظاهر السلوكیة ت

     استئذانیقاطع المعلم في أثناء شرح الدرس دون ١

    یهمل التعلیمات واألنظمة المدرسیة  ٢

    یهمل نظافة جسمه وهندامه ولوازمه المدرسیة ٣

    یستهزئ بزمالئه داخل الصف وخارجه ٤

    ال یمیل تالمیذ الصف لعقد صداقة معه ٥

    یستخدم ألفاظا بذیئة في تعامله مع زمالئه ٦

    انیعبث بحاجیات زمالئه دون استئذ ٧

    یتصف بالعدوانیة في أثناء تعامله مع زمالئه ٨

    یمارس عادات غیر مرغوبة كمص اإلصبع وقضم األظافر ٩

    كثیرًا ما یشكو زمالؤه منه للمعلم ١٠

    یقوم بحركات لجلب انتباه المعلم وزمالئه ١١

    نطقه غیرواضح ویرتبك في كالمه ١٢
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 المجال العقلي المعرفي

 التعدیل غیر صالحة صالحة مظاهر السلوكیةال ت

    یعاني من تشتت االنتباه في أثناء الدرس ١

ال یستطیع تثبیت ذهنه على موضوع واحد وٕانما ینتقل من فكـرة  ٢
 ألخرى

   

    یسرح في خیاالت وأفكار غریبة في أثناء الدرس ٣

    یعاني من صعوبة متابعة المعلم في أثناء القراءة ٤

    صعب علیه فهم األشیاء التي یسمعهای ٥

    ب علیه فهم األشیاء التي یراهاصعی ٦

    یعاني من صعوبة الربط بین فقرات الموضوع الواحد ٧

    یعاني من صعوبة استیعاب المفاهیم الریاضیة البسیطة ٨

    نطقه غیر واضح ویرتبك في كالمه مع المعلم ٩

    المعقدة بأسلوب عدوانيیواجه المشكالت البسیطة و  ١٠

 

  :اختبار طريق املوانع األدراكي احلركي
  :التعلیمات* 

یعطى للطفل التعلیمات بان یسلك هذا الطریق وبصورة صحیحة بأقصى ما یستطیع وتبدأ ساعة 
  .اإلیقاف عندما یترك الطفل  خط البدایة ویتوقف عندما یعبر خط النهایة

  : التسجیل* 
وفي حالة ما اذا أخطا الطفل فانه یعاود البدء من . اء الطریق بأكملهالزمن المنقضي النته

  .النقطة التي أخطا فیها
  :توافق العین والقدم:  المحطة األولى-١

  .بوصة) ١٢(قطعة من الورق المقوى علیها أثار أقدام، المسافة بین طبعة اإلقدام : األدوات
  . رسومة بأقصى سرعة ممكنةیقوم المختبر بالوثب على اإلقدام الم: التعلیمات

  ):إحساس الجسم بالمكان(ألعلى وأسفل :  المحطة الثانیة-٢
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قدم ونصف من األرض وثالثة حواجز ) ٢(ثالثة موانع بارتفاع . موانع وحواجز) ٦: (األدوات
  .بوصة) ١٢(بارتفاع 

  .یجري المختبر بأسرع ما یمكن من أسفل الموانع ویثب من فوق الحواجز: التعلیمات
  :تمیز األشكال: المحطة الثالثة -٣

بوصة والمسافة ) ١٢(ترسم دوائر ومثلثات ومربعات على األرض وقطر كل شكل منها : األدوات
  .بوصة) ١٥(بین نموذج والنموذج المماثل له حوالي 

یقوم المختبر بالوثب واضعا قدمیه على الشكل المحدد المطلوب منه مثل دائرة، مربع، : التعلیمات
  .یمكن تغییر الشكل مع كل محاولةمثلث، 

  :توافق العین والید: المحطة الرابعة -٤
بوصة، ) ١٠(صندوقان حجم كل منهما یكفي لحفظ خمسة كرات فقط قطر كل منها : األدوات

قدم، توضع الكرات داخل الصندوق الذي على ) ١٥(ویبعدان عن بعضهما بمقدار 
  .الیسار

كرة واحدة كل مرة، ویقذفها داخل ( الصندوق الذي على الیسار یأخذ المختبر الكرات من: التعلیمات
  .قدم) ٢٠(الصندوق الذي على الیمین من مسافة تبعد عنه بمقدار 

  :التوازن والحركات االنتقالیة: المحطة الخامسة -٥
  .ثالث مقاعد سویدیة: األدوات

منزلقة ثم ینتقل الى المقعد یتحرك المختبر فوق المقعد األول جانبا یمینا بالخطوة ال: التعلیمات
الثاني وینحرك مشیا وینتقل الى المقعد الثالث جانبا یسارا بالخطوة المنزلقة كالعارضة 

 .األولى

  :رشاقة جري األطواق: المحطة السادسة -٦
  .سبعة أطواق توضع بترتیب متتالي على شكل زجزاج مع مالمسة جوانبها: األدوات

األطواق المتالمسة بأسرع ما یمكن وذلك بوضع قدمیه معا یجري المختبر داخل : التعلیمات
  .داخل الطوق

  :المتاهة: المحطة السابعة -٧
  .قدم) ٢(ترسم متاهة على األرض وعرض الممر : األدوات

یمر المختبر داخل المتاهة بأقصى سرعة دون لمس الخطوط المحددة لها حتى خط : التعلیمات
  .        النهایة
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