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 :الممخص
تعد تنمية الطفولة ورعايتيا العامل االساسي في التنمية الشاممة الن اطفال 
اليوم ىم رجال الغد ويزداد االمر اىمية بالنسبة لألطفال  ويزداد االمر 
اىمية بالنسبة لألطفال  ذوي االحتياجات الخاصة وقد اقترن تقدم البمدان 

 الخدمات المقدمة ليذه الشريحة.بمستوى 
ان الحركة بالنسبة لمطفل تعني اسموب حياة, ونمو, واستكشاف.. وغيرىا 
والتي من خالليا يتعرف عمى البيئة, ويحدث نمو لإلدراك بشكل عام, 
وكذلك نمو لقدراتو المعرفية واالدراكية والحركية بشكل خاص. فالحركة ىي 

المشاعر والمفاىيم وعن الذات بشكل الطريقة االساسية في التعبير عن 
عام, فيي استجابة بدنية ممحوظة لمثير ما سواء أكان داخميًا ام خارجيًا, 
واىم ما يمزييا ىو التنوع الواسع في اشكاليا واساليب ادائيا, فالخبرة 
الحركية خبرة عرضية ومن الواجب عمى التربويين مساعدة االطفال عمى 

حركية من خالل البيئة والمكان المناسب, خاصة ان يكتشفوا امكانياتيم ال
 وان االطفال بطيئي التعمم لدييم صفات بدنية مشابية لألطفال   االسوياء.
من اىم نتائج ىي: ان الحقيبة التعميمية المعدة من قبل الباحث قد نجحت 

 حركي الطفال بطيئي التعمم. -في تطوير االدراك الحس
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Abstract: 

Childhood development and care is the primary factor in 

comprehensive development, because today's children 

are the men of tomorrow, and the matter is more 

important for children, and the matter is even more 

important for children with special needs. The progress 

of countries has been associated with the level of 

services provided to this segment. 

For the child, movement means a way of life, growth, 

exploration ... and others through which he gets to know 

the environment, and the growth of perception in general 

takes place, as well as the growth of his cognitive, 

cognitive and motor abilities in particular. Movement is 

the primary method for expressing feelings, concepts, 

and about the self in general, as it is a remarkable 

physical response to a stimulus, whether internal or 

external, and the most important characteristic of it is the 

wide variety in its forms and methods of performance. 

Their motor capabilities through the environment and the 

appropriate place, especially since slow-learning 

children have similar physical characteristics to normal 

children. 

The most important results are: The educational bag 

prepared by the researcher has succeeded in developing 

the sensory-kinesthetic perception of slow-learning 

children. 
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 الباب االول
 المقدمة 1-1
تعد تنمية الطفولة ورعايتيا العامل االساسي في التنمية الشاممة الن اطفال اليوم ىم   

ذوي االحتياجات الخاصة وقد اقترن تقدم  لألطفال رجال الغد ويزداد االمر اىمية بالنسبة 
 البمدان بمستوى الخدمات المقدمة ليذه الشريحة.

ان الحركة بالنسبة لمطفل تعني اسموب حياة, ونمو, واستكشاف, وغيرىا والتي من 
خالليا يتعرف عمى البيئة من خالليا ويحدث نمو لإلدراك بشكل عام, وكذلك نمو لقدراتو 

والحركية بشكل خاص, فالحركة ىي الطريقة االساسية في التعبير عن المعرفية واالدراكية 
المشاعر والمفاىيم وعن الذات بشكل عام, فيي استجابة بدنية ممحوظة لمثير ما سواء أكان 
داخميًا ام خارجيًا, واىم ما يميزىا ىو التنوع الواسع في اشكاليا واساليب ادائيا, فالخبرة 

اجب عمى التربويين مساعدة االطفال عمى ان يكتشفوا الحركية خبرة غرضية ومن الو 
امكانياتيم الحركية خالل البيئة والمكان المناسب, خاصة وان االطفال بطيئي التعمم لدييم 

 االسوياء. لألطفال صفات بدنية مشابية 
ان مراحل النمو تسير وفق تسمسل معين اال ان ىناك فروق فردية قد تسرع مع افراد 

ذوي االحتياجات  لألطفال راد آخرين, وقد اثبتت الدراسات ان التعميم المنظم وتبطيء مع اف
الخاصة بصورة عامة ىو افضل انواع التعميم, وان ما يعرف بنظام الحقائب التعميمية التي 
تستند في جوىرىا عمى التعميم المنظم. فمن خالليا يمكن تعويدىم عمى تحمل المسؤولية 

قالليتيم ودافعيتيم لمتعمم كما ويمكن من خاللو ان ينجز االىداف ومساعدتيم عمى زيادة است
التعميمية وتوفر لمطفل خاصية التغذية الراجعة الفورية كما وتوفر لو خاصية اتقان التعمم بما 
تتيحو لو من تكرارات حرة ويمكن ان يستغل جميع الوقت المعطى لو بان يعمل بجد ونشاط 

 طوال فترة التعمم.
لتعميمية ما ىي اال نظام تعميمي يشمل مجموعة من المترابطة ذات اىداف فالحقيبة ا

محددة تسمح لممتعمم استخداميا لتحقيق االىداف المرجوة من تصميميا وفق قدراتو وامكاناتو 
الذاتية وفي الوقت المناسب لو وبعدة تكرارات. ان االطفال بطيئي التعمم ليم قدرات محدودة 

ير بخطى ذات ترتيب ال يقبل العشوائية وتعد الحقيبة التعميمية ىي وعند تعميمو يجب ان نس
 احد الوسائل الميمة لو.
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ومن ىنا جاءت اىمية البحث بتطوير قدراتيم الحركية عن طريق استخدام حقيبة 
 تعميمية لتنمية االدراك الحركي ألطفال بطيئي التعمم.

 مشكمة البحث 1-2
بطيئي التعمم  لألطفال ام بالتربية الحركية في ضوء قراءات الباحث عن االىتم    

واىمية الحركة والنشاط البدني في حياة الطفل لما ليا من تأثير ايجابي ليس فقط عمى 
المستوى الحركي ولكن عمى كل الجوانب النمو بشكل عام, واعتماد الرياضة الغير مبرمجة 

ماد عمى االلعاب التي تأخذ ولقضاء الوقت فقط, وفي كثير مدارس التربية الخاصة يتم اعت
جانب التسمية فقط مثل )االرجوحة, والتزحمق( فقط وىي العاب ليست بالخطأ ولكن من 

 الممكن استخدام العاب تعتمد عمى استخدام االدراك الحسي وتطويره لدييم.
كما ويتضح عدم وجود وعٍي كافٍي بأىمية ممارسة النشاط الحركي والرياضي ليؤالء 

عتمد التعميم بصورة عامة عمى المجالت االكاديمية في تحسين المستوى الدراسي االطفال اذ ي
 ليم.

 
 اىداف البحث 1-3
 الكشف عن قدرات االطفال بطيئي التعمم الحركية. -
 اعداد حقيبة تعميمية وفقًا لقدراتيم الحركية. -
 معرفة تأثير الحقيبة التعميمية عمى عينة البحث )االطفال بطيئي التعمم(. -
 فروض البحث 1-4
الحركي  -ىناك تأثير ايجابي لمحقيبة التعميمية في تنمية االدراك الحسي -
 بطيئي التعمم. لألطفال 

 مجاالت البحث 1-5
( اطفال 50عينة البحث من االطفال بطيئي التعمم)المجال البشري:  -1-5-1

 (.52-50بعمر)
 المجال المكاني -1-5-2

 بطيئي التعمم / بغداد لألطفال مدرسة النبراس 
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 المجال الزماني -1-5-3
 00/2/2056الى  5/9/2056

 الباب الثاني
 الدراسات النظرية والمشابية -2
 الدراسات النظرية -2-1
 الحقيبة التعميمية -2-2-1

ُعرفت الحقيبة التعميمية عمى انيا مجموعة من االجيزة واالدوات والمواد والوسائل     
م مجموعة متماثمة من االنشطة المنيجية والالمنيجية, ويتم حظيا بشكل التعميمية التي تخد

آمن ومناسب داخل حقيبة سيمة الحمل والنقل ما امكن, بحيث يتم الية الصول الى اي قطية 
 . (1)بداخميا بيسر وسيولة

ىناك تعريف آخر لمحقيبة التعممية وىي مجموعة من المواد التعميمية التي تساعد في 
التعميم والتعمم فيي تتكون من اكثر من نوع من الوسائل التعميمية وتتركز حول موضوع عممية 

 . (2)تعميمي مجدد
تكمن اىمية الحقيبة التعميمية في انيا تكمن المتعمم من الممارسة العممية لمخبرات 
ت والميارات المسموعة المرئية والحسية المناسبة, كما انيا تمكنو من الحصول عمى المعموما

واكتسابيا وفسح المجال لممالحظة والتدقيق والتعامل مع المواد وبشكل مباشر الى الدرجة التي 
 (3)تمكن من تحقيق االىداف المطموبة, ويمكن اجمال اىميتيا بما يمي

 ط بين المعمم والمتعمم.لفرصة اليجاد نوع من التفاعل النشتتيح ا -5
 لقرار لدى المتعممين.تشجع عمى تنمية صفتي تحمل المسؤولية واتخاذ ا -2
 يجد فييا المعمم والمتعمم مجااًل لمتسمية والخبرة التربوية النافعة. -0

نستنتج من ذلك ان الحقيبة التعميمية )الرزم التعميمية( تختمف تبعًا الختالف الفئة 
المستفيدة منيا في اسموب استخداميا وطريقتيا, اال انيا ال تشترك جميعًا في مفاىيميا العامة 

 ومكوناتيا االساسية.
 انواع الحقائب التعميمية -2-2-2
 حقائب النشاط التعميمي -5
 حقائب التعمم الفردي -2
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 األطقم متعددة الوسائط -0
 المجمعات التعميمية او الوحدات التعميمية المنسقة -4
 الحقائب او الرزم التعميمية  -1
 الحقائب المحورية -7
 حقائب المطبوعات الدراسية -6
  الحقائب المرجعية  -6

تعددت انواع الحقائب التعميمية عدة عوامل منيا تنوع البدائل, وكثرة عدد وقد 
 (.4)الوحدات وقمتيا, وطبيعة االنتفاع بالتقويم القبمي

 (5)مكونات الحقيبة التعميمية -2-2-3
تتكون الحقيبة التعميمية من وسائل تختمف في عددىا وترتيبيا بحسب وجية نظر     

 المصمم والموقف التعميمي وىي ال تخرج عادة عن المكونات الرئيسية التالية:
 التقويم وادواتو( -االنشطة التدريسية -)الدليل

الدليل/ يوضع عمى شكل كتيب صغير او صفحات منفصمة يتضمن  -5
ة عن موضوع الحقيبة ومحتوياتيا وفئة المتعممين المستيدفة ومستواىم معمومات واضح

التعميمي ويشمل عمى معمومات عامة عن العنوان, والتعميمات لممعمم والمتعمم, ومسوغات 
 استخدام الحقيبة, ومكوناتيا المطبوعة وغير المطبوعة, والفئة المستيدفة, واالىداف السموكية.

كل حقيبة تعميمية عمى مجموعة من االنشطة االنشطة التدريسية/ تشمل  -2
واالختبارات التي توفر لممتعمم فرص االنتقاء بما يتناسب واىتمامو ورصيده الثقافي ومن ىذه 
 االنشطة الوسائل التعميمية المتنوعة, والطرق واالساليب المتنوعة, ومستويات متعددة المحتوى.

ساسية في العميمة التربوية بشكل التقويم وادواتو/  يعد التقويم من العناصر اال -0
عام وفي الحقائب التعميمية بشكل خاص, فيو يبين مدى نجاح الحقيبة فيما صممت من 
اجمو, كما يشخص الجوانب التي تحتاج الى تحسين وتطوير, ويتكون برنامج التقويم في 

لضمني( واالختبار الحقيبة التعميمية من االختبارات القبمية )المبدئي واالختبارات البنائية )ا
 البعدي )النيائي(.
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 االىمية التربوية لإلدراك الحركي: -2-2-4
يرى )بياجيو( ان االطفال في حاجة الى التفاعل الحسي النشط مع محيطيم      

يممسوا, يتحسسوا, ويتذوقوا, يوروا, ويشموا, ويسمعوا, ويعالجوا  -وانيم محتاجون الى ان
 .(7)االشياء من اجل أن يتعمموا

وتعرف عممية االدراك الحركي بأنيا ادارة المعمومات التي تأتي لمفرد من خالل 
 الحواس ورد الفعل في ضوء سموك حركي.

ان ادارة العمميات الحركية تتم في مراكز معينة في المخ وكذلك تتم عمميات مقل 
جياز العصبي القراءة والكتابة واليجاء والتي يسيطر عمييا المخ في نفس ىذه المنطقة من ال

وعندما يمتمك الطفل ميارات ادراكية حركية بمستوى جيد فأن ذلك يعني نمو الجياز العصبي  
الذي ينعكس عمى الجوانب االخرى, ويكون بمثابة مؤشر ليا وبذلك يكون الطفل مييًأ لمعممية 

 التعميمية.
 وعمى ذلك فإن ىناك نظرية تشير الى ان االطفال ممن تنقصيم نواحي النمو
االدراكي الحركي سوف يظيرون فشاًل وعدم قدرة لتحقيق الكفاءات في جوانب اخرى مثل 

 .(6)القراءة واليجاء والكتابة
 العالقة بين االدراك الحركي والحقيبة التعميمية -2-2-5

تمثل الحقيبة التعميمية اسموبًا من اساليب التفرد في التعميم, مما يساعد عمى      
دراسة من خالل عرض لماىية االدراك الحركي والعوامل المؤثرة في تكوينو تكوين فكرة ىذه ال

وكيفية تنميتيا من خالل المثيرات المتنوعة والتأثير عمى االعضاء الحسية واالستجابة ليا في 
صورة حركية ىادفة ذات مردود تنموي من خالل استخدام الطفل لمحتويات الحقيبة التعميمية, 

ميمية قد يسيم في تنمية االدراك الحركي عند الطفل وفقًا لقدراتو وما تحوي من مواد تع
مكاناتو الذاتية بما يحقق اقصى نمو لإلدراك الحركي لديو في ضوء خصائص نمو طفل ما  وا 

 .(6)قبل المدرسة
 الدراسات المشابية -2-2
 (9)دراسة ىدى حسن شوقي -2-2-1

مية االدراك الحركي لطفل ما قبل عنوان الدراسة )فعالية حقيبة تعميمية مقترحة لتن
 المدرسة(.
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ىدفت ىذه الدراسة الى تصميم واعداد حقيبة تعميمية لطفل ما قبل المدرسة, وتنمية 
االدراك الحركي لطفل ما قبل المدرسة بأستخدام الحقيبة التعميمية, وشممت عينة الدراسة عمى 

( طفل وطفمة, شممت الحقيبة 62)اطفال ما قبل المدرسة في رياض االطفال والبالغ عددىم 
االشياء البسيطة  -( مواقف تعميمية مدعومة ببعض المواد التعميمية )العينات6التعميمية عمى )

البازل( وقد اجري االختبار القبمي والبعدي لمموجموعتين  -النماذج -المجسمات -الحقيقية
يرت النتائج بوجود فروق ذات اسابيع( واظ 6الضابطة والتجريبية واتم اجراء الدراسة لمدة  )

 داللة معنوية لصالح المجموعة التجريبية.
 الباب الثالث

 منيج البحث واجراءاتو الميدانية -3
 منيج البحث -3-1
 استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث.   
 مجتمع البحث وعينتو -3-2

 لألطفال النبراس الخاصة ( طفاًل في مدرسة 01يتكون مجتمع البحث من )      
( 52( سنة وبمختمف درجات التوحد, وقد تم اختيار )52-0بطيئي التعمم تتراوح اعمارىم بين)

( سنوات بطريقة عمدية, وقد اختيرت ىذه العينة نظرًا لقدرتيا عمى 52-50طفاًل وبأعمار )
عينة البحث االستجابة والتعمم, تم سحب طفمين لمتجربة االستطالعية وبذلك يصبح عدد 

 ( يوضح عدد افراد عينة البحث.5( اطفال, والجدول رقم )50)
 ( يوضح عدد افراد عينة البحث واالسموب التعميمي المتبع1جدول رقم )

عينة التجربة  العدد المستبعد العدد الكمي االسموب التعميمي
 االستطالعية

عدد افراد العينة 
 عن بدء التجربة

عدد افراد العينة 
 التجربة عن نياية

 50 50 4 50 01 الحقيبة التعميمية
 

 ادوات البحث -3-3
 الحقيبة التعميمية -3-3-1

 ( مواقف تعميمية وكالتالي7تضمنت الحقيبة )       
 مجموعة مكعبات مختمفة االلوان واالحجام. -5
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 صور مجسمة ومختمفة االلوان. -2
 مجسمات جسم االنسان. -0
 كرات ممونة ومختمفة االحجام. -4
 سم(.52سم( وارتفاعيا )50م( وعرضيا )4,57سويدية طوليا )مسطبة  -1
 جرس, مسجل. -7
 المقياس المستخدم -3-3-2

-4بعمر ) (50)الحركية -تم استخدام مقياس )ىايود( لمقدرات االدراكية الحسية       
بطيئي التعمم العقمي اقل من عمرىم  لألطفال ( لمطفال االصحاء وىذه الحقيبة تعتبر مالئمة 7

 الزمن.
االدوات المطموبة, صور مختمفة, طاولة صغيرة, كرسي صغير لمطفل  -5

 وكرسي لمباحث, ساعة توقيت, قمم رصاص, مسطبة توازن, جرس صغير.
 ( دقيقة.20مدة االختبار ) -2
 معمومات عامة: -0
 ( سنوات فأكثر مع كتابة الشير ان وجد.1السن المناسب ) - أ
 معرفة الطفل ايمن او ايسر.ضرورة  - ب

 التجربة االستطالعية  -3-3-3
تم اجراء التجربة االستطالعية عمى طفمين من نفس الفئة العمرية ولمدة اسبوع 

 -والغرض منيا ىو :
 معرفة مدى استعداد االطفال لمتجاوب في ىذا المجال. -5
 الوقت الكافي لتعود الطفل عمى العمل بيا دون شعوره بالممل. -2
 .فريق العمل عمى الكيفية التي يتم بيا استخدام الحقيبة التعميميةتدريب  -0
 تطبيق برنامج في الحقيبة التعميمية -3-3-4

تم العمل في الحقيبة التعميمية وفق برنامج خاص ولمدة ستة اشير بمعدل وحدتين 
لتعميمو تعميميتين يوميًا ولخمسة ايام في االسبوع حيث تم استثمار الوقت المخصص لمطفل 
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ميارات االدراك الحسي والنشاط الحركي لتطبيق محتويات ىذه الحقيبة, والوقت المخصص 
ىو ساعة يوميًا مقسمة الى قسمين بمعدل نصف ساعة لكل جزء, حيث يتم فيو استخدام 
المكعبات لمتعرف عمى االحجام وااللوان والتعرف عمى المسافات واستخدام صور مجسمة 

رف عمى محتويات الصورة, وكذلك تم استخدام مجسمات جسم االنسان لتعميمو كيفية التع
لمتعرف عمى اجزائيا ومطابقتيا مع حواسو, واستخدام خطوط عمى االرض لتعميمو كيفية 
التوازن )المشي بين طين متوازيين( وبعد ان يتقنيا ننتقل الى المرحمة الثانية وىو المشي عمى 

ختمفة في المرحمة االولى مثل المسجل باصوات مختمفة المسطبة, كما تم استخدام مثيرات م
القوة لمعرفة مدى استجابة الطفل لو ثم استخدام جرس لتحديد مصدر الصوت, وقد تم 
استخدام الكرات لتطوير الجانب الحسي الحركي عن طريق رمي واستالم الكرة بين الطفل 

 (.0الممحق ) والمعممة وكذلك الدخال المرح والمتعة لمطفل وكما مبين في
وقد كانت محتويات الحقيبة بسيطة وقميمة ومدة البرنامج طويمة نظرًا لضعف قدرة 
االطفال العقمية عمى استخدام مؤثرات كثيرة ومتنوعة في نفس الوقت وضعف قدرة االحتفاظ 

 لدييم لذا يجب ان تكون المدة كافية لتعود االطفال عمى محتويات ىذه الحقيبة.
 القبمي االختبار -3-3-5

 اجري االختبار القبمي لعينة البحث وبمساعدة فريق العمل ولمدة ثالثة ايام.
 تطبيق البرنامج -3-3-6

واستمر لمدة ستة اشير  5/9/2056طبق البرنامج عن طريق فريق العمل بتاريخ 
 .00/2/2056ولغاية 

 االختبارات البعدية -3-3-7
من العمل بالحقيبة التعميمية مباشرة ولمدة تم اجراء االختبارات البعدية بعد االنتياء 

 ثالث ايام وبالطريقة التي تم بيا اجراء االختبارات القبمية.
 المعامالت العممية لالختبار -3-4
 ثبات االختبار -3-4-1

تم تطبيق اختبار ىايود عمى عينة من االطفال بطيئي التعمم ومن نفس الفئة وعددىم 
ثم تم اعادة  5/6/2056بة الدراسة االساسية بتاريخ ( اطفال, وغير خاضعين لتجر 50)
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وتعتبر  0,77وتم حساب المعادلة ألفا كرونباخ وبمغت قيمتيا  5/6/2056االختبار بتاريخ 
 ىذه القيمة مرتفعة يجعل من اختبار ىايود صالحًا لمتطبيق عمى عينة البحث.

 صدق االختبار -3-4-2
ن وتم تعديل وحدات االختبار, تم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمي

 ( اختبارات وذلك في ضوء آرائيم .7واالكتفاء بعدد )
 الموضوعية -3-4-3

الموضوعية فيي االبتعاد عن التميز والتعصب في التقييم من قبل القائم باالختبارات 
 وان ىذه االختبارات تعتمد البساطة والوضوح وىي سيمة الفيم وبعيدة عن التقويم الذاتي الن
التسجيل يتم عن طريق الدرجة, لذا يمكن ان يقول الباحث بأن االختبارات تمتعت 

 بالموضوعية.
 
 الوسائل االحصائية -3-5

 ( ومنياSPSSاستخدمت الباحثتان نظام الحزمة االحصائية )     
 الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعياري -
 ( لمعينات المترابطةTاختبار ) -
 ومناقشتياعرض النتائج وتحميميا  -4
 عرض المتغيرات القبمية والبعدية لعينة البحث: -4-1
 ( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لعينة البحث1جدول رقم )

 االختبار البعدي الختبار القبمي وحدة القياس المحاور
 ع س   ع س  

 2,002 05,700 5,042 57,700 درجة التوازن والقوام
تصور الجسم 

 وتمييزه
 0,146 0,700 0,005 2,000 درجة

 0,694 52,400 0,446 7,600 درجة المزاوجة االدراكية
 2,002 57,700 2,576 9,600 درجة التحكم البصري
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 4,652 20,600 5,042 6,700 درجة ادراك الشكل
 4,626 64,700 4,652 40,600 درجة المجموع

 (.50=2-7+7)درجة الحرية 
 (.0,01( إذا كان الخطأ أصغر من )0,01*معنوي عند مستوى الخطأ )

( نرى اختالفًا في االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في 5من خالل الجدول )
االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في متغيرات البحث المستخدمة والجل التثبيت من 

( لمعينات المترابطة وكانت Tقية ام ال تم استخدام اختبار )الفروق الظاىرة اذا كانت حقي
 (.5النتائج كما مبينة في الجدول )

 
 

المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج t) ( يبين االوساط الحسابية وانحرافو المعياري وقيمة )2جدول )
 االختبارين القبمي والبعدي في المحاور قيد الدراسة

وحدة  المحاور
 القياس

متوسط 
 االنحراف

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنوي 0,000 52,766 2,747 51,000 درجة التوازن والقوام
 معنوي 0,000 7,102 0,146 5,700 درجة تصور الجسم وتمييزه

 معنوي 0,000 22,672 0,146 1,700 درجة المزاوجة واالدراكية

 معنوي 0,000 50,660 5,091 7,600 درجة التحكم البصري

 معنوي 0,000 02,707 0,606 52,200 درجة ادراك الشكل

 معنوي 0,000 42,062 2,576 40,600 درجة المقياس الكمي

 ( 4=5-1درجة الحرية) 
 ( اذا كان مستوى الخطأ اصغر من 0,01معنوي عند مستوى الخطأ )

(0,01.) 
ومناقشتيا اكثر وضوحًا ودقة فسنعرضيا بالشكل ومن اجل ان يكون تحميل النتائج 

 الذي جاءت بو فرض البحث واليدف الثالث وعمى النحو التالي.
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عرض نتائج الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي مقياس )ىايود(  -4-2
 الحركية. -لمقدرات االدراكية الحسية

 التوازن والقوام -4-2-1
( وبانحراف 51,000متوسط الفروق بمغ ) ( نالحظ ان2من خالل جدول )        

( وجد ان 4( عند درجة حرية )52,766( وجد ان قيمتيا )T( وعند حساب قيمة )2,747)
( مما يدل عمى ان البرنامج قد اثر عمى عينة 0,000ىناك فروق معنوية عند مستوى داللة )

في مجال المعب  البحث وتعزو الباحثتان ذلك التطور الى ان استخدام التدريب المتواصل
وخاصة في االلعاب التي تحتاج الى توافق عضمي عصبي لو تأثير ايجابي عمى االطفال 
بطيئي التعمم الن الطفل يحتاجون الى فترة طويمة لمتدريب عمى ان ال يسبب لو ىذا التدريب 

, والذي اكدت من خالليا عمى (55)(2005شد عصبي وجاء ذلك موافقًا لدراسة )سيير ساس 
)تدريب االطفال بطيئي التعمم يجب ان يكون في بيئة موافقة لمتطمباتو عمى ان ال تحتوي ان 

 ىذه البيئة عمى متغيرات كثيرة وتكون مسمية اي بيئة ترويحية تعميمية(
 تصور الجسم وتمييزه -4-2-2

( 0,416( وبانحراف )5,700( نالحظ ان متوسط الفروق بمغ )2من خالل جدول )
( وجد ان ىناك فروق 4( عند درجة حرية )7,102وجد ان قيمتيا ) T))وعند حساب قيمة 

( مما يدل عمى ان البرنامج قد اثر عمى عينة البحث 0,000معنوية عند مستوى داللة )
وتعزو الباحثتان ذلك اال ان االطفال بطيئي التعمم يفتقرون الى الخيال ولدييم االشكال 

مات لمجسم وتعميميم كيفية التفريق بينيا في واالجسام مجردة وعند استخدام صور ومجس
الصورة والحقيقة وبصورة تنمي لدييم االحساس بيذه االجسام كل ذلك يطور لدييم التمييز بين 

الذي اكد عمى ان  (52) (2000اجزاء الجسم وكيفية التفريق بينيا وجاء ذلك موافقًا لرأي )الحيمة
ستخدم في تفسير ما يمكن استقبالو من معمومات )الفيم ىي احد الميارات االستقبالية التي ت

وكمما كانت المعمومة بسيطة ومصورة ومشوقة كمما كان فيميا اسيل وبذلك تبقى صورة معينة 
 في الذاكرة( لذا يجب استخدام الذاكرة الصورية مع بطيئي التعمم.

 المزاوجة واالدراكية -4-2-3
( 0,166( وبانحراف )1,700)( نالحظ ان متوسط الفروق بمغ 2من خالل جدول )

( وجد ان ىناك فروق 4( وعند درجة حرية )22,672( وجد ان قيمتيا )Tوعند حساب قيمة )
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( مما يدل عمى ان البرنامج قد اثر عمى عينة البحث 0,000معنوية عند مستوى داللة )
ي يبعد ويعزو الباحث ذلك التطور الى استخدام الوسائل التعميمية ذات الطابع المسمي والذ

الطالب عن الممل من خالل استخدام الموسيقى وااللوان المتنوعة واستخدام المعززات 
االيجابية ألي خطوة ناجحة من قبل الطالب واعتماد الخبرات السابقة لو اثناء التعميم وكان 

 الذي اكد عمى ان )الدافعية تأتي من قبل بطيئي التعمم من (50)ذلك موافقًا لرأي )محمد النوبي(
خالل المواقف التي يتفاعمون خالليا واستخدام التعزيز عامل اساسي في الحصول عمى نتائج 

 ايجابية(.
 التحكم البصري -4-2-4

( 5.0914( وبانحراف )7,600( نالحظ ان متوسط الفروق بمغ )2من خالل جدول )
فروق ( وجد ان ىناك 4( وعند درجة حرية )50,660( وجد ان قيمتيا )Tوعند حساب قيمة )

( مما يدل عمى ان البرنامج قد اثر عمى عينة البحث 0,000معنوية عند مستوى داللة )
ويعزو الباحث ذلك التطور ناتج عن استخدام العاب تحتوي عمى التآزر البصري الحركي وىذه 
الخاصية يفتقدىا االطفال المصابين ببطؤ التعمم فالوسائل التعميمية التي تحتوي عمى العاب 

بصرية مثل رمي كرة الى ىدف معين او استالم كرة او رسم دوائر ومغمقة او خطوط متابعة 
ليا بداية ونياية, كل ذلك يساعد ويطور التآزر البصري الحركي ويساعد عمى تطوير التحكم 

التي توصمت الى وجود  (54) (Sigman Ungereالبصري لدييم زجاء ذلك موافقًا لدراسة )
 حركي. -عالقة ارتباط دالة احصائيًا بين المعب والسموك الحس

 ادراك االشكال -4-2-5
( 5.0914( وبانحراف )7,600( نالحظ ان متوسط الفروق بمغ )2من خالل جدول )

( وجد ان ىناك فروق 4( وعند درجة حرية )50,660( وجد ان قيمتيا )Tوعند حساب قيمة )
( مما يدل عمى ان البرنامج قد اثر عمى عينة البحث 0,000مستوى داللة ) معنوية عند

الى ان االطفال بطيئي التعمم يمكنيم ادراك االشكال في حالة التدريب  ويعزو الباحث ذلك
المنظم والمكثف وكمما ازادت فترة التدريب لكام اتقن الشخص قدرتو عمى التعرف تأتي ىذه 

عمييا بصورة مستمرة وتدريجية وجاء ذلك موافقًا لرأي )عمر عادل العممية اال اذا تم تدريب 
)الذي اكد عمى ان االدراك ىو انعكاس االشياء الخارجية التي تؤثر في لحظة  (51) سعيد(

تواجدىا بصورة مباشرة في الفرد والتي تحدث نتيجة استثارة عصبية مطابقة في المخ( نستنتج 
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ي يأتي نتيجة انعكاس تأثير خارجي وكذلك بالنسبة من ذلك ان االدراك لدى الشخص السو 
لبطيئي التعمم ولكن الفرق ىو في القدرة عمى االستجابة والتي تحدث لدى بطيئي التعمم ما لم 

 تأخذ وقت كافي لمتعميم والتدريب.
 االستنتاجات  -5
 االستنتاجات -5-1

ومناقشتيا تم بعد استخالص النتائج وتفسيرىا ومن خالل عرض النتائج وتحميميا 
 -التوصيل الى النتائج التالية:

 -ان الحقيبة التعميمية المعدة من قبل الباحث قد نجحت في تطوير االدراك الحس
 -تصور الجسم وتمييزه -حركي ألطفال بطيئي التعمم وفي كافة محاور القياس )التوازن والقوام

 ادراك االشكال( -التحكم البصري -المزاوجة االدراكية
 التوصيات -5-2
 بطيئي التعمم. لألطفال حركية  -ضرورة االىتمام بتطوير القدرات الحس -5
محاولة معرفة القدرات الكامنة ليؤالء االطفال واستثمارىا في تطوير  -2

 مستمزمات الحياة اليومية ليم
ضرورة وضع المناىج التربوية عمى ضوء النتائج التي ظيرت لمجموعة  -0
 التجربة.

الرياضية التي من الممكن ان تساعد مسؤولي النشاط لتطوير توفير االجيزة  -4
 االدراك الحركي ليؤالء االطفال.

حركية  -االستفادة من المقياس المستخدم لتشخيص القدرات االدراكية الحس -1
 بصورة دورية.

اجراء بحوث لمعرفة الفروق بين الجنسين ليذه العينة او لمعرفة الفروق بين  -7
 ت.انواع اخرى من االعاقا

 المصادرقائمة 
ابتياج محمود طمبة: التعبير الحركي لطفل الروضة, القاىرة: دار الفكر العربي,  -5

5991. 
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احمد محمد سميسم, فاعمية استخدام الحقائب التعميمية في العموم عمى تحصيل  -2
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