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استخدام اللعب كوسيلة ملعالجة بعض أنواع صعوبات التعلم لدى األطفال دون 9
سنوات لبعض ابتدائيات والية الشلف.
The use of games as a way to solve certain types of learning
difficulties with children under nine for some primary
schools in Chlef.
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ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية استخدام اللعب للتخلص من صعوبات التعلم عند األطفال
دون تسعة سنوات الذين يعانون من صعوبات التعلم ،ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بتصميم
برنامج تعليمي يحتوي على ألعاب تعليمية ،بأربع ابتدائيات في والية الشلف ،وتم تقسيم عينة البحث إلى
مجموعتين ،مجموعة تعاني من (التآزر الحس ي-الحركي) ومجموعة تعاني من (صعوبات التوازن الحركي
العام) ،بحيث تحتوي كل مجموعة على ستة تالميذ ،كما تم تطبيق على املجموعتين التجريبيتين إختبارين
لكشف صعوبات التعلم ،وذلك من خالل بطبيق إختبار داللة الفروق في املتوسطات الحسابية "ت"
ستيودنت بين املجموعتين التجريبيتين وإختبار داللة الفروق في املتوسطات الحسابية "ت" ستيودنت بين
التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لكلتا املجموعتين .كشفت النتائج على إنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين مجموعة (التآزر الحس ي-الحركي) ومجموعة (صعوبات التوازن الحركي العام) ولصالح
مجموعة (التآزر الحس ي-الحركي) في القياسات البعدية ولكال االختبارين .توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين القياسين القبلي والبعدي ملجموعة (التآزر الحس ي-الحركي) وملجموعة (صعوبات التوازن الحركي
العام) في إختبار املش ي على اللوح ولصالح القياس البعدي ولكال املجموعتين .توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ملجموعة (التآزر الحس ي-الحركي) وملجموعة (صعوبات التوازن
الحركي العام) في إختبار البالونات الهوائية ولصالح القياس البعدي ولكال املجموعتين.
الكلمات املفتاحية :صعوبات التعلم ،صعوبات التآزر الحس ي الحركي ،صعوبات التوازن الحركي العام.
Abstract
The study aims the effectiveness of using games as a factor for
aluminized learning difficulties in children who are younger than nine
years old, to achieve this goal, researchers designed an educational
program containing educational toys, where researchers used
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educational games at four primary schools in Chlef on twelve students
under nine years old. For us the sum of the research sample was
divided on two experimental groups. Group Difficulties kinesthetic
and group synergies Kinetic general equilibrium problems, each group
contains six students. We applied on this Student t test Student pair
which allows to compare the pre-test and post-test averages for both
experimental groups. And unpaired Student's t test that makes it
possible to compare the averages between the two experimental
groups. The results showed that there are statistical differences
between the pre-test and the post-test in both experimental groups for
the post-test. It also has statistical differences between the two
experimental groups for the group of kinetic general equilibrium
problems.
Keywords: Difficulties learning, Difficulties kinesthetic synergies,
Kinetic general equilibrium problems.

 -1مقدمة البحث:
يعددد موضددو صددعوبات الددتعلم مددن املوضددوعات الجديددد نسددايا فددي ميدددان
التربيددة الخاصددة ،وذلددك ألن اهتمددام التربيددة الخاصددة كددان يخددتص بأشددكال اإلعاقددات
األخددرى كاإلعاقددة العقليددة والسددمعية والبصددرية والحركيددة ،إال إن ظهددور حدداالت لدددى
أطفددال أسددويا فددي نموهددا يعددانون مددن مشددكالت تعليميددة ،شددتلت اآلبددا واملددربين
والبدداحثين فددي ميدددان التربيددة الخاصددة ،فبدددأ املختصددون فددي التركيد علددى املشدداكل
التعليميددة الت ددي يع دداني منه ددا األطف ددال األس ددويا وخاص ددة فيم ددا يتعل ددق بالجوان ددب
األكاديمية والحركية واالنفعالية.
لددذلك البددد لنددا مددن التفريددق بددين حدداالت صددعوبات الددتعلم وبعد الحدداالت
األخددرى كالتددأخر الدراسد ي وبد الددتعلم والضددعف العقلددي ،حيددث إن الددبع يخلد
بدين هدذ املفداهيم ومفهدوم صدعوبات الدتعلم التدي تعدد مدن أهدم العوامدل الرئيسدة التدي
تدددي إلدى صدعوبة وتعثدر فدي التحصديل الدراسد ي لددى بعد تالميدذ املراحدل االبتدائيدة
أو الحلقددة األولددى مددن التعلدديم األساسد ي وعدددم قدددرمهم علددى التكيددف مددع املقددررات
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التعليميددة فددي

الدراسددية فددي املراحددل األعلددى وبالتددالي يشددكل ذلددك عددب فددي الكفددا
املراحل الدراسية املتقدمة.
إن االضددطراب فددي القدددر علددى الددتعلم بصددور فعالددة بمددا يددتال م والقدددرات
الحقيقيددة للفددرد هددو املفهددوم الحقيقددي لصددعوبة الددتعلم ويشددمل قدددر الفددرد علددى
اسدتقبال املعلومدات املتعلقدة بداألدا املدرسد ي أو تنظيمهدا أو التعبيددر عنهدا ،كمددا تظهدر
مدن خددالل التفدداوت امللحددو بددين قدددرات الفددرد العقليددة بصددور عامددة وبددين أدائدده فددي
واحددد أو أكثددر مددن املهددارات الدراسددية التحضدديرية ،كددالتعبير اللفظددي ،أو التعبيددر
الكتددابي أو مهددارات القدرا األساسددية أو الفهددم اإلصددتا ي ،بينمددا يددرى العديددد مددن
الخبدرا فدي هدذا املجدال إن هندا خصدائص مشدتركه وإن تفاوتدت نسدبهها بدين األطفدال
ذوي الصددعوبات التعليميددة ومنهددا الفشددل الدراسد ي فددي مدداد أو أكثددر ،النشددا الزائددد،
االندفاعيددة ،ضددعف فددي الحركددات الكبيددر والصددتير  ،ضددعف فددي التعبيددر اللتددوي،
اضطرابات االنتبا  ، ....الخ.
 -2إشكالية البحث:
علددى عكددس مددن اإلعاقددات األخددرى كددالتخلف العقلددي واإلعاقددة البصددرية أو
االضددطراب النفسد ي ،تظهددر صددعوبات الددتعلم التددي قددد ينددتج عنهددا تدددني مسددتمر فددي
التحصدديل الدراس د ي ،ورغددم إن هددذ الصددعوبات ال يكددون سددباها ناتجددا عددن إعاقددة
واضددحة وإنمددا هددي إعاقددة خفيددة ال تتددر أثدرا واضددحا علددى الطفددل بحيددث يسددتطيع
اآلخرون تقديم املساعد له في املراحل األولية من الدراسة.
إن صدعوبات الدتعلم تدددي إلدى اخدتالل يددثر علدى الفدرد فدي تحليدل مدا يدرا أو
يسددمعه ويضددعف قدرتدده علددى الددرب بددين اإليعددازات العصدداية ،هددذا القصددور يظهددر
بعددد فتددر وتختلددف كالصددعوبات الخاص دة مددع اللتددة أو صددعوبات التددآزر الحركددي أو
الدتحكم بالددذات أو القددر علددى االنتبددا أو اضددطرابات التوافددق الحركدي الناتجددة عددن
ضددعف فددي الحركددات الكبيددر والصددتير أو النشددا الحركددي الزائددد ،حيددث عرفددت
الجمعي ددة األمريكي ددة لألطب ددا والنفس دديين . (Dsm-u:American Psychiatrion
) Association, 1994كدرجددة تطويريددة غيددر مالئمددة مددن عدددم اإلصددتا واالندفاعيددة،
ومددن هنددا تكمددن مشددكلة البحددث بدأن الكثيددر مددن املعلمددين واملددربين ال يعتبددرون أعدرا
صددعوبات الددتعلم املتعلقددة بددأدا الجهدداز العصد ي والددذي يددددي إلددى اضددطرابات فددي
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التوافددق الحركددي الندداتج عددن ضددعف فددي الحركددات الكبيددر والصددتير بسدداب ضددعف
الت دراب بددين االيعددازات العصدداية املوجهددة مددن الدددما كصددعوبات التددآزر الحس د ي
الحرك ددي وص ددعوبات الت ددوازن الحرك ددي الع ددام ،مم ددا يتطل ددب وض ددع م ددن تعليم ددي
باسددتخدام اللعددب الحركددي كوسدديلة ملعالجددة هددذا النددو مددن صددعوبات الددتعلم لدددى
األطفددال بعمددر ( )9سددنوات وتطددوير قابليددامهم وقدددرامهم مددن خددالل تطددوير التوافددق
الحركددي عددن طريددق تطددوير التوافددق العصد ي العضددلي لدددمهم عبددر اسددتخدام تمددارين
تعليميددة توافقيددة ضددمن املددن التعليمددي املقتددرح ،مددن أجددل التقليددل مددن ضددرر هددذ
الص ددعوبات التعليمي ددة .وعليد دده سد ددوف نحد دداول مد ددن خد ددالل هد ددذ الدراسد ددة ل جابد ددة عد ددن
التساؤالت التالية:
 هد د ددل اللعد د ددب الحركد د ددي يسد د دداعد األطفد د ددال ذوي سد د ددن ( )9سد د ددنوات عل د ددى معالجد د ددة ص د ددعوباتالتآزر الحس ي الحركي وصعوبات التوازن الحركي العام؟
 م د ددا ه د ددو ن د ددو الت د ددأثير ال د ددذي يحدث د دده أس د ددلوب اللع د ددب الحرك د ددي ف د ددي معالج د ددة الت د ددآزر الحسد د د يالحركي وصعوبات التوازن الحركي العام؟
 -3فرضيات البحث:
 -1هنا فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية بين املجموعتين
(صعوبات التآزر الحس ي الحركي والتوازن الحركي العام) ولصالح اإلختبارات البعدية.
 -2هنا فروق ذات دالله إحصائية في االختبارات البعدية بين مجموعة (التآزر الحس ي
الحركي) ومجموعة (التوازن الحركي العام )ولصالح مجموعة ( التآزر الحس ي الحركي ).
 -4أهمية وأهداف الدراسة:
 -1-4أهمية الدراسة:
وتكمن أهمية البحث في كيفية معالجة بع أنوا صعوبات التعلم (التآزر
الحس– حركي وصعوبات التوازن الحركي العام)  ،وذلك من خالل من يستخدم فيه
أسلوب اللعب الحركي كأحد الوسائل املهمة واألساسية ملعالجة وتقليل هكذا نو من
الصعوبات
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 -2-4أهداف الدراسة:
مهدف الدراسة إلى ما يلي:
 -1إستخدام اللعب الحركي كوسيلة ملعالجة صعوبات التآزر الحس ي الحركي وصعوبات
التوازن الحركي العام ،والتي هي من أهم صعوبات التعلم لدى األطفال بعمر تسعة سنوات.
 -2التعرف على تأثير إستخدام أسلوب اللعب في معالجة صعوبات التآزر الحس ي الحركي
وصعوبات التوازن الحركي العام.
 -5مجاالت الدراسة:
 -1-5املجال البشري :مجموعة من تالميذ املدارس اإلبتدائية من الذين يعانون بع
صعوبات التعلم البالغ عددهم ( )12تلميذ بوالية الشلف البالتين ( )9سنوات.
 -2 -5املجال الزماني :إمتدت هذ الدراسة من  2016/09/20إلى غاية .2016/10/31
 -3 -5املجال املكاني :أجري البحث في ساحات ومالعب ملجموعة من إبتدائيات البالغ
عددها  04ابتدائيات بوالية الشلف والتي تضم بع األقسام لبع التالميذ الذين
يعانون صوبات التعلم.
 -6تحديد مصطحات البحث:
 -1-6صعوبات التعلم :عندما نبحث عن تعريف مفهوم صعوبات التعلم من خالل
الدراسات والبحوث العلمية نجدها تعرفه ،باالضطراب في القدر على التعلم بصور فعالة
بما يتال م مع قدرات الفرد الحقيقية وهذا يظهر من خالل اضطرابات في قدر الفرد على
استقبال املعلومات املتعلقة باألدا املدرس ي أو تنظيمها أو التعبير عنها ،كما تظهر من
خالل تفاوت ملحو بين قدرات الفرد العقلية بصور عامة وبين أدائه في واحد أو أكثر من
املهارات الدراسية التحضيرية ،التعبير اللفظي ،التعبير الكتابي ،عدم الرب بين الحركات
الكبير والصتير .
ويرى (عبد الرحمن الشعيالني) 2004 ،إن صعوبات التعلم ،هي حالة ينتج عنها تدني
مستمر في التحصيل الدراس ي للتلميذ عن زمالئه في الصف الدراس ي وال يكون الساب في
ذلك ناتجا عن وجود تخلف عقلي ،أو إعاقة ( بصرية أو سمعية أو حركية) ،وتظهر تلك
الصعوبة في مهار واحد أو أكثر من املهارات( .عبد الرحمان.)2004،
ويمكن توضيح مفهوم صعوبات التعلم ،بأنها اضطرابات في واحد أو أكثر من العمليات
النفسية األساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللتة املكتوبة أو اللتة املنطوقة والتي
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تبدو على شكل اضطرابات وهذ االضطرابات ال عالقة لها وال تعود إلى أسباب تتعلق
باإلعاقة العقلية أو غيرها من اإلعاقات.
إن مشاكل اضطراب التعلم هي من املشاكل التي تظل مدى الحيا وتحتاج تفهم
ومساعد مستمر خالل سنوات الدراسة من املدرسة االبتدائية إلى الثانوية وما بعد
الدراسة الن هذا االضطراب يددي إلى اإلعاقة في الحيا وليس فق في الفصل الدراس ي
والتحصيل األكاديمي ،لكن أيضا يدثر على لعب األطفال وأنشطههم اليومية وقدرامهم على
عمل صداقات ،ولذلك فان مساعد هدال األطفال تعني أكثر من مجرد تنظيم برامج
دراسية باملدرسة.
 -2-6صعوبة التآزر الحس ي الحركي :هي في األساس صعوبة في التآزر الحركي .وهنا يمكن
رؤية هذ الصعوبة على أنها تحدث بدرجات من الاسيطة إلى املتوسطة والشديد  ،كما أنها
أو األنشطة
يمكن أن تدثر على األنشطة الحركية الدقيقة ،مثل اإلمسا بالقلم
الحركية الاسيطة مثل الحركة والتوازن .وقد وصف "بورتوود" ( )2001الديسبراكسيا على
أنها "الصعوبات الحركية التي يرجع سباها إلى املشكالت اإلدراكية والسيما الصعوبات
البصرية الحركية والصعوبات الحركية األخرى".
إن تعريف الديسبراكسيا ً
وفقا لجمعية الديسبراكسيا البريطانية بإنجلترا هو "إعاقة أو
عدم نض في تنظيم الحركة يددي إلى مشكالت مرتبطة باللتة واإلدرا والفكر" (جمعية
الديسبراكسيا( .)2001 ،جمال وآخرون ،1997 ،ص.)121
ويفسر "مايلس" و آخرون عندما يبدأ الطفل برسم األحرف أو األشكال التي يراها
بالشكل املناسب أمامه ،ولكنه يفسرها لشكل عكس ي ،فإن ذلك يددي إلى كتابة غير
صحيحة مثل كلمات معكوسة ،أو كتابة من اليسار لليمين أو نقل أشكال بطريقة عكسية.
هذا التمرين أشبه بالنظر إلى املرآ ومحاولة تقليد شكل أو القيام بنقل صور تراها العين
بالشكل املقلوب .فالعين توجه اليد نحو الش ي الذي ترا بينما يأمرها العقل بتير ذلك
ويوجه اليد ل تجا املتاير .هذ الظاهر تمي األطفال الذين يستصعبون في عمليات
الخ والكتابة ،وتنفيذ املهارات املركبة التي تتطلب تالؤم عين-يد ،مثل القص والتلوين
والرسم ،واملهارات الحركية والرياضية ،وضعف القدر على توظيف األصابع أثنا متابعة
العين بالشكل املطلوب.)Mayes,Calhoun&Crowell,2000( .
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 -3 -6صعوبة التوازن الحركي العام :ويقصد بها تلك الصعوبات التي تدثر على مشية
الطفل وحركاته في الفرا  ،وتضر بقدراته على الوقوف أو املش ي على خشبة التوازن،
والرك باإلتجاهات الصحيحة في امللعب(.جمال وآخرون ،2004 ،ص.)121
 -7اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 -1 -7منهج الدراسة:
إستخدم الباحثين املن التجري ي ملالئمته وطبيعة املشكلة املدروسة وللوصول
إلى تحقيق أهداف البحث كما أنه يساعد على(تحقيق الفرضيات التي تعطي تفسر واضح
الظاهر املدروسة ( .
مما يتيح للباحثين الوصول إلى استنتاجات أكثر دقة من أية طريقة أخرى في البحث.
(سامي محمد ،2000 ،ص.)361
 -2 -7عينة الدراسة :تم إختيار عينة البحث بالطريقة القصدية لتالميذ املدارس
االبتدائية البالغ عددها ( )04إبتدائيات ،وهدال التالميذ ممن يعانون صعوبات التعلم
لبع إبتدائيات والية الشلف حيث بلغ عدد أفراد العينة ( )12تلميذ بعمر ( )9سنوات،
حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين كل مجموعة تضم ( )6تالميذ (لصعوبات التآزر
الحس ي الحركي ) واملجموعة الثانية تضم ( )6تالميذ (لصعوبات التوازن الحركي العام) وقد
راعى الباحثان أثنا عملية إختيار العينة إن معظم أفرادها يعانون من:
أ-صعوبات في التآزر الحس ي – الحركي(visual – motor coordination) :
وهي صعوبات توظيف حركة األصابع واليد أثنا متابعة العين أي الرب بين
حركة اليد والنظر ،وهذا ما يظهر واضحا في العديد من الحركات األساسية للطفل.
ب -صعوبات في التوازن الحركي العام:
كتلك التي تدثر على سير الطفل وحركاته في الفرا وتضر بقدراته في الوقوف أو
املش ي على خشبة التوازن والرك باالتجاهات الصحيحة في امللعب.
 -3 -7تجانس العينة :لتر إيجاد تجانس للعينة قام الباحثون باالعتماد على مدشرات
الطول ،الوزن ،العمر لكل أفراد العينة قبل تقسيمهم إلى مجموعتين ومن خالل معرفة
املتوس الحسابي واالنحراف املعياري واملنوال ،باستخدام قانون معامل االلتوا وكما هو
موضح في الجدول رقم (.)01
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جدول رقم ( :)01يوضح قيمة املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومعامل
االلتواء ملعرفة مدى تجانس العينة.
املتغيرات
العمر
الطول
الوزن

املتوسط
الحسابي
9,02
1,22
30,12

االنحراف
املعياري
1,52
0,09
1,45

املنوال

معامل االلتواء

7,76
1,26
30,15

0,10
0,44
0,02

حيث يبن الجدول ( )01إن قيم معامل االلتوا جا ت أقل من ( )1-مما يدل على تجانس
عينة البحث في هذ املتتيرات.
 -4 -7الوسائل واألدوات واألجهزة املستخدمة:
 -1 -4 -7األدوات واألجهزة:
 ساحة واسعة ألدا مفرد املن التعليمي. كرات صتير (.)10 ألواح خشاية بقياسات مختلفة (.)6 كرات ملونة (.)25 سبور مع طباشير (.)1 -2 -4 -7الوسائل املساعدة:
 املصادر واملراجع العربية واألجناية. املالحظة والتجريب. االختبارات.1
 فريق العمل املساعد . -5 -7تحديد االختبارات املستعملة:

 1تكون فريق العمل من الساد الباحثين التالية أسمائهم:
د .بوعلي لخضر ،أستاذ محاضر قسم أ بمعهد التربية البدنية والرياضية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف.
د .نمرود بشير ،أستاذ محاضر قسم أ بمعهد علوم ونشاطات التربية البدنية والرياضية ،جامعة الجياللي بونعامة ،عين الدفلى.
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يعد االختبار هو األدا الفعالة في إنجاح البحث التجري ي ،إذ يعتمد نجاح البحث على نتائج
االختبارات وكيفية إجرائها والدقة في ضب املتتيرات التجرياية لذا اعتمد الباحثون على
اختبارات مقننة وهي:
 -1 -5 -7إختباراملش ي على اللوحة( :أحمد عمر ،1995 ،ص.)85
الهدف من اإلختبار :هو قياس التوازن والقوام.
املستوى :السن من ( )06إلى ( )10سنوات.
األدوات املستخدمة :لوح خش ي يتراوح طوله من  12 – 7قدم بعر ( )4بوصات يستند
على قاعدتين وال يقل إرتفاعه عن األر عن ( )6بوصات.
مواصفات األداء :
 - 1املش ي أماما حتى نهاية اللوح ويستخدم الطفل ذراعيه في التوازن وبدون ملس أي ش ي .
 - 2املش ي خلفا حتى الطرف اآلخر من اللوح بنفس الطريقة.
 - 3املش ي جانبا إلى الطرف اآلخر من اللوح والعود .
الدرجات:
* بند املش ي أماما:
 يمش ي بسهولة ويحتفظ بتوازن الجسم (  4درجات). لدية صعوبة طارئة ولكنه يستطيع استعاد التوازن (  3درجات). وقع أكثر من مر أو توقف كثيرا أو لديه صعوبة (  2درجة). لم يتمكن من األدا أو فاقد التوازن ( 1درجة).* بند املش ي خلفا:
 مش ي بسهولة واإلحتفا بالتوازن دون النظر للخلف أثنا األدا (  4درجات). لديه صعوبة عارضة لكنه يستطيع إسترجا التوازن (  3درجات). وقع من فوق اللوحة أكثر من مرتين ولم يستطيع األدا دون أن ينظر للخلف (  2درجة). لم يستطيع األدا أو إن نصف أدائه اليتم بالتوازن (  1درجة).* بند املش ي جانبا:
 يستطيع املش ي بسهولة في كال الجانبين (4درجات). لديه صعوبة عارضة ولكنه يستطيع إسترجا التوازن (  3درجات). لم يقع أكثر من مرتين في اإلتجا الواحد أو توقف كثيرا (  2درجة).185
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 -لم يستطيع األدا أو أن أدائه يقسم بعدم التوازن (1درجة).

 -2-5 -7اختبارإبقاء البالونه في الهواء باستمرار( :أمين أنور ،1972،ص .)217
الهدف من اإلختبار :قياس توافق العين واليد أو توافق العين والقدم.
املستوى :السن من ( )06حتى ( )12سنة.
األدوات املستخدمة  :ساعة توقيت ،بالونات ملونة ،دائر بقطر  2م.
مواصفات األداء  :يطلب من الطفل إبقا البالونة في الهوا باستمرار ملد  2دقيقة من
خالل ضربها باليد أو الرأس أو القدم داخل الدائر .
الدرجات  :يمنح الطفل (10درجات ) في حالة عدم إسقاطه البالونة خالل وقت اإلختبار
ولم يخرج خارج الدائر  ،تحذف درجة عن كل حالة إسقا للبالونة أو خروج الطفل عن
الدائر املخصصة ل ختبار.
 -6 -7الدراسة اإلستطالعية:
تعد الدراسة اإلستطالعية من الوسائل املهمة التي إستعان بها الباحثون للتعرف
على جوانب القو والضعف في تطبيق البرنامج وإجرا اإلختبارات ،وقد أجريت التجربة
على ( )4تالميذ تم إختيارهم عشوائيا من مجتمع البحث ،إذ تم تطبيق الدراسة
اإلستطالعية بتاريخ  2016/09/20في ساحة املدرسة اإلبتدائية صداقي عبد القادر بوالية
الشلف ،وقد إستنتج الباحثون مايلي:
 - 1إمكانية تطبيق اإلختبارات من قبل أفراد العينة وإستيعابهم لها إذ أخذ الباحثون بنظر
اإلعتبار مشاركة تلميذين ممن يعانون من صعوبات التآزر الحس ي-الحركي ،وتلميذين ممن
يعانون من صعوبات في التوازن الحركي العام لضمان تطبيق اإلختبارات بشكل علمي
صحيح.
 - 2التعرف على مالئمة محتوى املن التعليمي ألعمار العينة.
 - 3كيفية تطبيق االختبارات من قبل فريق العمل والوقت الالزم لتطبيق مفردات املن
واالختبارات.
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 -7 -7االختبارات القبلية:
قام الباحثون بإجرا االختبارات القبلية لعينة البحث وللمجموعتين وذلك بتاريخ
.2016/09/23
 -8 -7املنهج التعليمي املقترح:
قام الباحثون بإعداد من تعليمي بأسلوب اللعب الحركي املتنو من أجل
معالجة بع أهم صعوبات التعلم لدى األطفال بعمر( 9سنوات ) وهي صعوبات (التآزر
الحس ي-الحركي وصعوبات التوازن الحركي العام ) والتي من املمكن معالجهها أو تخفيفها
من خالل مفردات البرنامج التعليمي املبني على أساس اللعب الحركي الذي يأخذ بنظر
االعتبار أنشطة الوعي بالجسم وأنشطة اإلتزان وأنشطة الوعي بالفرا وأنشطة توافق
العين واليد والعين والقدم ،حيث تم عر املن التعليمي املقترح على بع الساد
الخبرا واملختصين في طرائق التدريس وعلم النفس وتضمن املن التعليمي ( )12حصة
تعليمية متنوعة ،زمن الحصة ( 40دقيقة) ،وبواقع حصتين أسبوعيا مقسمة الحصة
التعليمية إلى مايلي:
 ( 5دقائق) للمرحلة التمهيدية. ( 30دقيقة) للمرحلة الرئيسية ،وتقسم إلى املرحلة اإلجرائية (  5دقائق) ،والقسمالتطبيقي ( 25دقيقة).
 (  5دقائق) للمرحلة الختامية.حيث تم تطبيق البرنامج للفتر من  2016/09/27ولتاية ،2016/10/05
استخدم الباحثان أسلوب اللعب الحركي وقد أشتمل البرنامج على العديد من التمرينات
واملهارات الحركية واأللعاب الصتير التي تساعد في الوصول إلى األهداف املطلوبة ،وقد تم
تطبيق البرنامج على املجموعتين (مجموعة التآزر الحس ي -الحركي ومجموعة التوازن
الحركي العام).
 -9 -7الدراسة امليدانية:
تعد الدراسة امليدانية األساس الذي يستند إليه الباحث في الحصول على
البيانات الالزمة إلستخراج النتائج النهائية للبحث ،لذلك قام الباحثون بعد تطبيق املن
التعليمي الذي إنتهى تطبيقه يوم  ،2016/10/05بإخضا املجموعتين لالختبارات البعدية
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وذلك بتاريخ  ،2016/10/06وقد قام الباحثون بمعالجة بع الحصص التعليمية التي
تزامنت مع بع العطل ،وذلك بتعويضها بحصص أخرى باالتفاق مع فريق العمل.
 -10 -7الوسائل اإلحصائية:
قام الباحثون باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية ( :وديع وحسن ،1999 ،ص
.)101،298
 الوس الحسابي. االنحراف املعياري. النسبة املئوية. معامل االلتوا . املنوال اختبار ) (tللعينات املستقلة. اختبار ) (tللعينات التير املستقلة. مقدار التطور والنسبة املئوية. -8عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:
 -1 -8عرض وتحليل إختباراملش ي على اللوح للمجموعتين وتحليلها:
الجدول رقم ( :)02يبين الجدول رقم ( )02نتائج اختبار) (tملعرفة الفروق بين
املتوسطات الحسابية لإلختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين البالغ عددهم ()12
تلميذ ،في إختباراملش ي على اللوح والذي يقيس لنا التوازن والقوام للمجموعتين.
املجموعة

مجموعة التآزر
الحس ي -الحركي
مجموعة صعوبة
التوازن الحركي
العام

س
7,6

0,23

قيمة )(t
االختبار
املحسوب
البعدي
ة
س
18,30 0,22 10,2

االختبارالقبلي

7,9

0,25

11,64

قيمة ) (tمستوى
الجدولية الداللة

3,18
9,6

0,21

=&
0,05
=&
0,05

مقدار نسبة
التطور التطور
1,6
2,6

25,49
%
17,70
%
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من خالل الجدول كانت قيمة ) (tاملحسوبة ملجموعة (التآزر الحس ي -الحركي) هو
( )18,30وهي أكبر من قيمة ) (tالجدولية البالتة ( (3,18مما يدل على وجود فروق ذات
داللة إحصائية لصالح اإلختبار البعدي ،بينما كانت قيمة ) (tاملحسوبة ملجموعة (صعوبة
التوازن الحركي العام) تبلغ ( )11,64وهي قيمة أكبر من قيمة ) (tالجدولية البالتة ()3,18
عند مستوى الداللة ( )&= 0,05وعند درجة حرية ( .)5مما يدل على وجود فروق ذات داللة
إحصائية لصالح االختبار البعدي أيضا.
 -2 -8عرض نتائج إختبارالبالونات الهوائية و ملجموعتي البحث وتحليلها:
الجدول رقم ( :)03يبين الجدول رقم ( )03نتائج إختبار) (tملعرفة الفروق بين
املتوسطات الحسابية لإلختبارات القبلية واإلختبارات البعدية للمجموعتين البالغ
عددهم ( )12تلميذ في إختبارالبالونات الهوائية والذي يقيس لنا مدى تو افق العين
واليد أو تو افق العين والقدم.
املجموعة

مجموعة التآزر
الحس ي -الحركي
مجموعة
صعوبات التوازن
الحركي العام

اإلختبارالقبلي
س
4,2

0,27

اإلختبار
البعدي
س
0,24 7,6

21,94

3,9

0,19

0,21

18,16

6,2

قيمة ) (tقيمة )(t
املحسوبة الجدولية

3,18

مستوى
الداللة

مقدار
التطور

نسبة
التطور

&=0,05

3,4

44,73%

&=0,05

2,3

37,09%

من خالل نتائج الجدول يتبين أن قيمة ) (tاملحسوبة ملجموعة (التآزر الحس ي-
الحركي) هي ( )21,94وهي أكبر من قيمة ) (tالجدولية البالتة ( )3,18مما يدل على وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدي ،بينما كانت قيمة ) (tاملحسوبة
ملجموعة (صعوبات التوازن الحركي العام) هي ( )18,16وهي قيمة أكبر من قيمة )(t
الجدولية التي بلتت ( )3,18عند مستوى داللة ( )0,05وعند درجة حرية ( . )5مما دل على
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ولصالح القياس البعدي أيضا.
 -3 -8عرض نتائج اإلختبارات البعدية (املش ي على اللوح والبالونات الهوائية):
ولتر معرفة الفروق اإلحصائية في نتائج اإلختبارين البعدية للمجموعتين قام
الباحثون بإستخدام إختبار ) (tللمجموعات املستقلة ،كما هو مبين في الجدول رقم ()04
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الجدول رقم ( :)04يبين قيمة املتوسطات الحسابية اإلنحر افات املعيارية وقيمة )(t
املحسوبة والجدولية للقياسات البعدية.
اإلختبار

القياس البعدي قيمة ) (tقيمة )(t
املحسوبة الجدولية
ع
س
0,22 10,2
&=0,05
4,16
0,21
9,6

املجموعة

املش ي على مجموعة التآزر الحس ي-الحركي
اللوح
مجموعة صعوبات التوازن الحركي
العام
7,93
0,26
7,6
البالونات مجموعة التآزر الحس ي-الحركي
0,21
6,2
الهوائية مجموعة صعوبات التوازن الحركي
العام
قيمة ) (tالجدولية =  ،2,31عند مستوى داللة  ،0,05ودرجة حرية ()10

&=0,05

بلتت قيمة االختبار اإلحصا ي ) (tاملحسوبة في إختبار املش ي على اللوح (،)4,16
وهي قيمة أكبر من قيمة ) (tالجدولية البالتة ( )2,31عند مستوى داللة ( )0,05وعند درجة
حرية ( )10مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين في هذا اإلختبار
ولصالح التآزر الحس ي -الحركي.
في حين كانت قيمة ) (tاملحسوبة في إختبار البالونات الهوائية ( )7,93وهي أكبر من
قيمة ) (tالجدولية البالتة ( )2,31عند مستوى داللة ( )0,05وعند درجة حرية ( )10مما
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين في هذا اإلختبار ولصالح التآزر
الحس ي -الحركي أيضا.
 -4 -8مناقشة النتائج:
من الجداول رقم ( )03( ،)02يتضح لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
القياسات القبلية والقياسات البعدية ولصالح القياسات البعدية ولكال املجموعتين
مجموعة (التآزر الحس ي – الحركي) ول ختبارين املش ي على اللوح وإختبار البالونات
الهوائية ،مما يدل على أن البرنامج التعليمي الذي قام بتطبيقه الباحثان بأسلوب اللعب
الحركي املتنو  ،قد ساعد في تطوير ومعالجة وتخفيف هذ الصعوبات ،وهي صعوبة التآزر
الحس ي -الحركي وكذلك صعوبات التوازن الحركي العام ،وهي من أهم صعوبات التعلم لدى
الطفل في هذ املرحلة وذلك نتيجة لتضمين مفردات البرنامج أنشطة متنوعة مهتم بأنشطة
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الوعي بالجسم وأنشطة اإلتزان الثابت واملتحر والوعي بالفرا وتحديد وضع الجسم
ومكانه .باإلضافة إلى أنشطة تطوير الحركات الصتير والكبير وتطوير قدر التراب بين
اإليعازات العصاية عن طريق تطوير التوافق العص ي العضلي من خالل إستعمال تمارين
تعليمية توافقية ضمن البرنامج التعليمي املقترح وهذا بمجمله يقلل من أضرار هذ
اإلعاقات التعليمية ويساعد في تخفي حد صعوبات التعلم .وهذ النتيجة جا ت
حسب دراسة (وفا وحسن )2001،التي هدفت إلى تعليم األطفال ذوي صعوبات التعلم
وزائدي النشا من خالل إستخدام األلعاب التعليمية ،وبينت نتائج الدراسة أن
استخدام األلعاب التعليمية لها فعالية كبير في تعليم األطفال ذوي صعوبات التعلم
وزائدي النشا  ،كما أظهرت دراسة مصطفى وسليمان التي أشارت نتائجها إلى وجود
فرزق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التي درست باستخدام األلعاب التعليمية،
واملجموعة الثانية التي درست بالطريقة التقليدية لصالح املجموعة األولى ،وذلك في فهم
املفاهيم الرياضية املقدمة إليهم وتحسين اتجاهامهم نحو الرياضيات.
ودراسة كوهين وآخرون التي اسههدفت التعرف على فعالية استخدام األلعاب
التعليمية في تحصيل التالميذ للمفاهيم البيولوجية املتضمنة في وحد البروتينات وقلقهم
من ماد البيولوجي ،حيث أظهرت نتائج الدراسة فعالية استخدام األلعاب التعليمية في
التحصيل خاصة للتالميذ منخفض ي ومتوسطي التفكير املجرد ،كما أدت األلعاب إلى
خف قلق التالميذ الصتار من دروس البيولوجي.
وأوصت دراسة محمد عبد السميع بتوظيف األنشطة التعليمية مثل األلعاب التعليمية
والتمثيليات والنماذج وغيرها في تدريس الرياضيات.
وفي الجدول رقم ( )04نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين في
كال القياسين البعديين ولصالح مجموعة التآزر الحس ي -الحركي ،وهذا يدل على أن
البرنامج التعليمي ساعد هذ املجموعة بشكل أفضل في معالجة وتخفيف صعوبة التآزر
الحس ي -الحركي ،نتيجة وجود تمارين متنوعة ساعدت على تطوير التوافق الحس ي -الحركي
لدى األطفال.
إن التمارين التوافقية التي إستخدمها الباحثون بأشكالها املتنوعة باإلضافة إلى
تمارين اإلدرا الحس ي -الحركي ،كاإلحساس بالجسم واإلحساس باملكان وباملسافة وغيرها
من التمارين كان لها األثر الواضح في زياد نسبة التطور لدى مجموعة التآزر الحس ي-
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الحركي في إختبار املش ي على اللوح ،حيث بلتت نسبة التطور ( ،)25,49%بينما بلتت نسبة
تطور ملجموعة صعوبات التوازن الحركي العام ( .)18,80%أما إختبار البالونات الهوائية
فقد حققت مجموعة التآزر الحس ي -الحركي نسبة تطور بلتت ( )44,83%بينما حققت
مجموعة صعوبات التوازن الحركي العام نسبة تطور بلتت ( ،)38,09%وبالرغم من وجود
فروق بسيطة في نسب التطور للمجموعتين إال أن هذا يدل على أن هنا فعال تطور قد
حصل في تخفيف أثار صعوبات التعلم للمجموعتين من خالل إستخدام املن التعليمي
الذي إستخدم أسلوب اللعب الحركي املتنو واملت ن والذي حقق أهداف بشكل واضح.
دراسة فوزي أحمد الحاش ي حول فعالية استخدام األلعاب التعليمية في تحصيل تالميذ
الصف السابع من التعليم األساس ي ملاد العلوم وتنمية تفكيرهم االبتكاري واتجاههم نحو
ماد العلوم ،حيث أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية األلعاب التعليمية في تحصيل
املتعلمين الصتار ملاد العلوم وفي تنمية تفكيرهم االبتكاري واتجاههم نحو ماد العلوم.
وفي دراسة هويت استخدمت األلعاب التعليمية لتدريس موضوعات بيئية مثل التلوث
والسكان والطاقة والكائنات الخطر والتأثيرات الفردية على البيئة ،وذلك لتالميذ الصفين
الخامس والسادس االبتدا ي ،ولقد أشارت نتائجها إلى وجود داللة إحصائية لصالح
املجموعة التي درست باستخدام األلعاب التعليمية األربع املصممة لهذا التر .
 -9االستنتاجات والتوصيات:
 -1 -9االستنتاجات:
- 1إن إستخدام اسلوب اللعب ساهم بشكل فعال في معالجة وتخفيف بع صعوبات
التعلم وهي (التآزر الحس ي الحركي والتوازن الحركي العام).
- 2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ملجموعة (التآزر
الحس ي-الحركي) وملجموعة (صعوبات التوازن الحركي العام) في إختبار املش ي على اللوح
ولصالح القياس البعدي ولكال املجموعتين.
- 3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ملجموعة (التآزر
الحس ي-الحركي) وملجموعة (صعوبات التوازن الحركي العام) في إختبار البالونات الهوائية
ولصالح القياس البعدي ولكال املجموعتين.
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- 3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين (التآزر الحس ي-الحركي) ومجموعة
(صعوبات التوازن الحركي العام) ولصالح مجموعة (التآزر الحس ي-الحركي) في القياسات
البعدية ولكال االختبارين.
- 4حققت مجموعة (التآزر الحس ي-الحركي) نسبة تطور للعينة بلتت ) )25,49%في إختبار
املش ي على لوح وحققت نسبة تطور بلتت ( )44,38%في إختبار البالونات الهوائية.
- 5حققت مجموعة (صعوبات التوازن الحركي العام ) نسبة تطور للعينة بلتت ()18,80%
في إختبار املش ي على لوح وحققت نسبة تطور بلتت ) )38,09%في إختبار البالونات
الهوائية.
 -2 -9التوصيات:
- 1ضرور وضع مناه حركية متنوعة تساعد على تحقيق بع صعوبات التعلم لدى
األطفال وحسب مراحلهم العمرية.
- 2استخدام أسلوب اللعب الحركي املتنو كطريقة لتحقيق ومعالجة بع صعوبات
التعلم لدى األطفال.
- 3ضرور تخصيص مدارس خاصة لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم مع التأكيد
على تصنيفهم حسب نو هذ الصعوبات ووضع مناه التعليمية الخاص لكل نو من
أنوا هذ الصعوبات.
- 4توفير كفا ات ومختصين تدريسية متخصصة لتنفيذ املناه التعليمية الخاصة
بصعوبات التعلم وتدريب هدال املتخصصين سنويا على كل ما يستجد من طرق وأساليب
عالج جديد .
- 5إستخدام الوسائل التعليمية املختلفة السمعية والبصرية والحسية املناسبة للدروس
النظرية والعملية من أجل ضمان إيصال املعلومات إلى األطفال.
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