
 مستخمص البحث
عارف والميارات المتباينة والتي تشكل سنوات محاط بالمعمومات والم 7-6ان الطفل بعمر     

المادة الخام لمخبرة التعميمية وتعتبر في حكم مدخالت التعمم ، فإذا استقبل الطفل  ىذه المعطيات 
بشكل ايجابي وكانت ىذه المعطيات تتطمب البحث والتدقيق فان أسموبو يصبح أكثر ايجابية 

تكشاف بدون الكفاءة البصرية والسمعية وفاعمية ويصبح عندئذ مستكشفا، والتتم عمميات االس
 والحسية التي يمتمكيا األطفال.

يجاد العالقة      لذا ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى  قيم التتبع البصري واالستكشاف الرياضي وا 
( 7بينيما . واستخدم المنيج الوصفي عمى أطفال السنة األولى من المدرسة االبتدائية بعمر )

. 1111-11-11ولغاية  1111-11-1الوزيرية والكرخ ، خالل الفترة من سنوات في مدرستي 
من خالل اختبار التتبع البصري )كمؤشر لمكفاءة البصرية( ومقياس السموك االستكشافي 
الرياضي . وبعد معالجة البيانات استنتج الباحثان وجود عالقة ارتباط معنوية بين التتبع البصري 

لرياضي لدى أطفال السنة األولى من المدرسة االبتدائية. لذا ومقياس السموك االستكشافي ا
يوصي الباحثان بضرورة االىتمام بالقدرات البصرية والتتبع البصري لدى األطفال لما ليا من 

 دور فعال في االستكشاف والحصول عمى معمومات من البيئة المحيطة.
 

Abstract   
     That the child is aged 7 years, surrounded by information, 
knowledge and skillsvaried, which constitute the raw material 
of experience teaching and is in the rule of inputlearning, if received 
by the student of these data are positive, these data require research 
and audit, the style becomes more positive, effective, and then becomes 
the explorer, butnot done exploration efficiency without the visual, 
auditory and sensory owned by thechildren. 
     So study aimed to identify the values of the optical track and 
explore mathematical and find the relationship between them. And use 
the descriptive approach in a manner the linkon the children of the first 
year of primary school age (6-7) years in my school Waziriya and 
Karkh, during the period from 01/10/2011 till 11/10/2011. By testing the 
optical track (as an indicator of the efficiency of optical) and the 
measure of exploratory behavior sports.After processing the data the 



researchers concluded that there is significant correlationbetween the 
optical track and the measure of exploratory behavior in 
children sports the first year of primary school. Therefore recommends 
that researchers need to addresscapacity optical and optical tracking in 
children because of their active role in theexploration and obtain 
information from the surrounding environment. 

 
  -التعريف بالبحث : -1
 -مقدمة البحث وأهميته: 1-1

تيدف سياسة التعميم من خالل مناىجيا التربوية عمى أعداد الطفل بدنيًا، وعقميًا، وخمقيًا،     
واجتماعيًا أعدادا سميمًا يحقق لو السعادة في المجتمع كما يسعد بو المجتمع الذي يعيش فيو. 

كسابيا ولذا فإن ال منيج المدرسي يقوم بدور فّعال وىام في نقل القيم وتعديل السموكيات البيئية وا 
كونيا الوسيمة األولى التي عن طريقيا تحقق المؤسسات التعميمية أىدافيا من خالل أطار من 
المفاىيم المنظمة والمرتبطة فيما بينيا، والتي تعمل عمى خمق القيم واكتساب الميارات 

وأنماط السموك االيجابية نحو البيئة وتطويرىا لدى الطفل  مما يؤدي إلى استمرار  والمعمومات
 شخصيتو اإلنسانية ونموىا وتكامميا وتوجيييا لصالح الفرد والمجتمع.

وتعد مرحمة الطفولة األساس في حياة اإلنسان، ذلك أن التكامل النفسي واالجتماعي يعتمد عمى 
الفرد في طفولتو، من محيطو الصغير )األسرة(، ومن محيطو  الخبرات الحياتية التي يتمقاىا

ن العناية باألطفال في الكبير )المجتمع( الذي ينشأ فيو. إذ أن  الطفولة ىي عماد المستقبل وا 
المرحمة العمرية األولية ىي القاعدة التي تقوم عمييا نشأتيم السميمة في مراحل نموىم التالية ، لذا 

مرحمة وعدم إىماليا والعمل عمى االستفادة منيا من خالل استثمار طاقات يجب االىتمام بيذه ال
األطفال وتوجيييم الوجية التربوية السميمة ، ويعد المعب ىو الوسيط التربوي الميم الذي يساعد 
عمى نمو الطفل بدنيا وحركيا وعقميا ومعرفيا واجتماعيا وانفعاليا اذ انو وسيمة من الوسائل لفيم 

طفال والوقوف عمى استعداداتيم ، ومن خالليا يعبر الطفل عن نفسو بحرية ويتفاعل نفسيات األ
مع غيره من األطفال، لذا فإنيا تعد أفضل طريقة يكتشف بيا الطفل الحياة ويكتسب خبرات 
جديدة عن مياراتو الذاتية وعن غيره من األطفال ويخمق عالمو الخاص بو المميء باالستكشاف 

فيو يحول العالم الكبير إلى عالم صغير بحجمو ومن خاللو يطور نفسو ويثبت  والتخيل والحركة
 ذاتو ويكون شخصيتو . 

إذ أن الطفل  في ىذه المرحمة محاط بالمعمومات والمعارف والميارات المتباينة والتي تشكل   
ىذه المعطيات المادة الخام لمخبرة التعميمية وتعتبر في حكم مدخالت التعمم ، فإذا استقبل الطفل  



بشكل ايجابي وكانت ىذه المعطيات تتطمب البحث والتدقيق فان أسموبو يصبح أكثر ايجابية 
وفاعمية ويصبح عندئذ مستكشفا، والتتم عمميات االستكشاف بدون الكفاءة البصرية والسمعية 

 والحسية التي يمتمكيا األطفال.
إشباع رغبات الطفل في االستكشاف  وتشكل األسرة مع المدرسة حمقة متكاممة تساىم في    

واإلجابة عمى كل تساؤالت الطفل الغامضة الن الطفل في المراحل المبكرة من عمره يمثل عالمة 
استفيام فيوجو أسئمة كثيرة سواء كانت شفوية أو حركية ، أن الطفل في الصفوف األولى من 

ع الوقت في التحديق وتتبع ( سنوات يتمكن ومن دون تضيي7-6المدرسة االبتدائية في عمر )
اإلشكال ومعرفة الغريب منيا أو غير المألوفة من بينيا أكثر من تالميذ الصفوف األخرى. لذا 
تكمن أىمية البحث في الكفاءة البصرية المتمثمة بالتتبع البصري ألشياء الثابتة أو المتحركة 

 األطفال.واالستكشاف الكتساب الميارات الحركية في المجال الرياضي لدى 
 -مشكمة البحث: 1-2
رغبة في اكتشاف العالم الخارجي منذ بداية عمره ،ويتضح ىذا السموك بشكل أن الطفل يمتمك    

واضح في مرحمة الطفولة المبكرة الن الطفل في ىذه المرحمة العمرية يستجيب بشكل واضح لكل 
ففي السنة الثالثة من عمر  ما ىو جديد وغير مألوف ويحاول التعرف عميو رغبة منو في تعممو،

الطفل يكون السموك االستكشافي أكثر عقالنية وذلك بتوجيو األسئمة لوالديو عن ىذا وذاك من 
خالل مايراه في البيئة المحيطة بو ، وفي السنتين الرابعة والخامسة يجب أن يتعرف عمى سبب 

ألنيا تشبع فضول الطفل وجود األشياء وفائدة وجودىا وان ىذه األسئمة يجب أن يجاب عنيا 
بشكل جيد وتروي عطشو إلى المعرفة، فإذا ما جيل الوالدان أو المربي اإلجابة عن أسئمتو فما 
عمييم إال مصارحتو في ذلك أو استنتاج اإلجابة بالتعاون معو وفي السنة السادسة من عمر 

زا بين بقية األطفال من الطفل  يبدي الطفل ذو السموك االستكشافي اندىاشا لمجديد ونشاطًا متمي
عمره.لذا تكمن مشكمة البحث في دراسة الكفاءة البصرية التي يمتمكيا األطفال والمتمثمة بالتتبع 
 البصري لألشياء وما تكسبو لمطفل من مقدره عمى االستكشاف لمحركات والمعمومات الرياضية.  

 -هدف البحث : 1-3
في الرياضي لدى أطفال  السنة األولى من التعرف عمى التتبع البصري والسموك االستكشا -

 المدرسة االبتدائية .
إيجاد العالقة بين التتبع البصري والسموك االستكشافي الرياضي لدى أطفال  السنة األولى  -

 من المدرسة االبتدائية .
 -فرضية البحث: 1-4
لدى أطفال وجود عالقة ارتباط معنوية بين التتبع البصري والسموك االستكشافي الرياضي  -

 السنة األولى من المدرسة االبتدائية.



  -مجاالت البحث: 1-5
( سنوات، 7أطفال السنة األولى من المدرسة االبتدائية بعمر ) -المجال البشري: 1-5-1

 ( طفل.81والبالغ عددىم )
 .1111-11-11ولغاية  1111-11-1الفترة الزمنية من  -المجال ألزماني: 1-5-1
مدرسة الوزيرية في الرصافة  ومدرسة الكرخ في الكرخ في محافظة  -اني :المجال المك 1-5-3

 بغداد.
 -الدراسات النظرية والدراسات السابقة والمشابهة: -2
 -الدراسات النظرية : 2-1
  -التتبع البصري: 2-1-1

تتميز حاسة البصر بأىميتيا في التعمم وفحص األشياء والتميز بين خصائصيا، والعالقة      
والعين مسؤولة إلى حد  (1ة )ن عناصرىا ودمج المعمومات لتساعد في تكوين معمومات متكاممبي

كبير عن تمقي المعمومات واستيعابيا ومن ثم خزنيا واستعادتيا بالشكل الصحيح ، وخصوصا 
% من المعمومات عبر حاسة البصر، لذا فان أي خمل في 91-81وان الشخص يتمقى حوالي 

دي في حالة عدم تشخيصو وعالجو إلى تراجع كبير في مستوى كفاءة الجياز البصري سيؤ 
و يعد التتبع البصري احد وظائف اإلبصار الميمة   ويعني المقدرة عمى أن تتبع  (1ر )اإلبصا

وتبصر األجسام او األشياء بحده وبوضوح أثناء تحركيا ،وكذلك أثناء حركتك انت ،فسرعة ودقة 
ن حركة الجسم والرأس ،أيضا تساعد عمى تحقيق أفضل توازن حركة العين تختمف نوعا ما ،ع

ويعني تتبع مالحظة سمات الجسم أو األشياء ميما زادت سرعتيا أو ( 3ي )في التوجيو المكان
 اختمفت. وىذه القدرة البصرية تعد من الركائز األساسية الميمة لمكفاءة البصرية، حيث تستخدم 

--------------------------------------------------------
--- 

 المسيرة دار:  عمان) 1ط.  التربوية واالعتبارات األساسية المفاىيم-البصرية اإلعاقة. فرج اهلل عبد إبراىيم( 1)
 .55ص(، 1116 ، والطباعة والتوزيع لمنشر

(1 )  http://WWW.lebarmy.gov.16 /arricle 
 والتوزيع والنشر لمطباعة المصرية ،المكتبة مصر:)ياضيينلمر  البصرية الرؤية ميارات محمد؛ محمد زكي (3)
 .17ص( 1115،

حركة العين التتبعية  لسمات الجسم سواء كان متحرك أو ثابت وبدون تقطيع في الرؤية يؤدي 
مركز اإليعاز في الجياز العصبي دورًا كبيرًا في عممية توجيو أجزاء الجسم بالفراغ وذلك عن 

ات التي يستقبميا من المحيط الخارجي ، وأن استقبال ىذه المعمومات طريق حصولو عمى المعموم
ليا دور كبير في دقة عمميات التحكم في تحريك الجسم وتوجييو . إذ تنتقل المعمومات من العين 



إلى مركز اإلبصار في الجياز العصبي الذي يقوم بالتحميل ألزماني والمكاني في أتمام الحركة أذ 
و المسيطر عمى بقية األنظمة الحسية لذا فإنو يستحق اىتماما خاصًا لدوره إن نظام اإلبصار ى

 (1ة)الكبير في السيطرة الحركي
 مفهوم السموك االستكشافي:  2-1-2

السموك االستكشافي مصطمح لو مرادفات عديدة كحب االستطالع والفضول وىو سموك     
، ويولد لدى االنسان رغبة قوية في فطري يولد مع اإلنسان وتختمف درجتو من إنسان إلى أخر

ويتميز األطفال  (1) تعمم المواضيع الغريبة والجديدة وغير المألوفة في البيئة لتوسع دائرة معارفو
في المرحمة االبتدائية األولى بدافعيتيم الشديد نحو االستكشاف والفضول وذلك بطرح األسئمة 

جرأة في القيام باألعمال المعقدة والرغبة في تحدي الكثيرة عن األشياء واألحداث، كما يتميزون بال
والبيئة التعميمية الغنية بالمعمومات توفر محفزات أكثر لإلنسان فتزيد من سموكو  (3ر )المخاط

االستكشافي خاصة في مرحمة الطفولة المبكرة، وأن البيئة الفقيرة بالمعمومات تزيد من فعالية 
 ستكشافي .الكائن الحي فيرتفع عنده السموك اال

والبيئة ىنا تمثل أما األسرة المتمثمة بالوالدين أو المدرسة باعتبارىا أكثر المجاالت التي يحتك    
بيا الطفل ويقضي معظم وقتو فييا، فالوالدين دور كبير في تطوير السموك االستكشافي لدى 

وفة وغير المألوفة األطفال وذلك باإلجابة عمى كل تساؤالت الطفل الغامضة حول األشياء المأل
في البيئة ،وخاصة أالم ليا دور كبير في تطوير السموك االستكشافي لدى الطفل فيي تتمكن من 
تثبيت االستجابات الجديدة وتشجيع الطفل عمى االستمرار في االستكشاف وذلك بإجابتيا عمى 

 كل ما يصدر من الطفل من استجابات تمقائية لتعميم الطفل .
التربية إلى أن ىذا السموك مرغوب فيو والبد من تشجيع األطفال عمى ويرى بعض معممي 

 ممارستو في مواقف كثيرة ، ألنو يزيد من رغبة الطفل في المعرفة واالستزادة من الفيم وينمي
 اإلبداع واالبتكار، اذ 

 
 

--------------------------------------------------------
--- 
 القاىرة العربي، الفكر دار.)  الرياضي التدريب فسيولوجيا.  الفتاح عبد العال أبو ، عالوي حسن محمد (1) 
 . 87 ص(  1111:

(1) http:// www.alwatnnewspaper.com,2003. 
(3)http://www.bayannewspaper.com.2004. 



ويزيد من ثقة يساعد الطفل عمى حل المشكالت التي تعترييم من خالل تفاعميم مع البيئة ،
طفل بنفسو كمما اكتشف الحل الصحيح لممشكمة ، وان تطور ىذا السموك يؤدي إلى تطور ال

 (1. )النمو الذىني لمطفل
بينما البعض األخر يرى إليو بأنو سموكا اجتماعيا الينبغي تشجيع األطفال عميو. إذ يساعد   

لوفة في بيئتو رغبة الطفل في الكشف عن األشياء أو المواضيع الجديدة أو المتطورة أو غير المأ
منو في تعمميا. ومن سمبياتو انو إذا زاد عن حده يخفض من مستوى األداء كما أن غيابو يؤدي 

 (3ا )الى الممل وخفض الدافعية واألداء مع
  -الدراسات السابقة والمشابهة: -2-2
فال دراسة )كيم( اثر مستوى حب االستطالع والعمر والمعب عمى السموك االستكشافي لألط -

 (3) 1985( سنوات5-4بعمر )
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى حب االستطالع والعمر والمعب عمى السموك     

( طفاًل من األطفال 55( سنوات، تألفت عينة الدراسة من )5-5االستكشافي لألطفال بعمر )
وعة تتألف الذين ليم ميل واطئ لحب االستطالع ، وقد قسموا إلى عدة مجموعات ، وكل مجم

من أربعة أطفال يمارسون المعب بأنواعو المختمفة ويشترك مع كل مجموعة طفل أخر يكون اما 
ذا حب استطالع عال او حب استطالع واطئ وفي عمر الطفل المدروس نفسو او اصغر منو 

عمييم  سنو، وكان ىناك مراقب لكل مجموعة يتولى مالحظة كل مجموعة ويسجل مالحظتو
( دقائق مع أجراء تغير 5دقائق(، قسمت عمى مرحمتين مدة كل منيما ) 11لمعب )وكانت جمسة ا

كشفت النتائج بان األطفال الصغار الذين امضوا وقتا ،  جزئي في المعب بين ىاتين المرحمتين
أطول في المعب مع األشياء الجديدة ووقتا قصيرا مع المعب في األشياء التقميدية، وان األطفال 

ذين لعبوا مع أقران ذوي حب استطالع واطئ واصغر منيم سنا وقد اظيروا مستوى المبحوثين ال
 ( دقائق الثانية من المعب ، وان األكبر فييم5عال من القدرة االستكشافية لألشياء الجديدة في )

ازداد في استكشافو ليذه األشياء ، وىذه النتائج قد تدعم الفرضية التي تفترض أن األطفال 
 ألشياء الجديدة بدرجة اكبر لوجود أطفال اصغر سنا واقل حبا لالستطالع.سيستكشفون ا

-------------------------------------------------------- 
 في القطن لمزارعي الحديثة الزراعية األساليب بتبني وعالقتو االستكشافي السموك: موسى المسيح عبد نبيل (1) 

 الموصل جامعة ، الزراعي  اإلرشاد قسم ، الزراعية كمية ، منشورة غير دكتوراه أطروحة ، نينوى محافظة
 .17ص،1113

 ، دبي ، ابريل 17 في الصادرة ، البيان جريدة ، أحيانا مشاكل بسبب أنساني سموك الفضول:  زاىر محمد (1)
 .15سص،1115 المتحدة، العربية اإلمارات



(3) PANHEE Kim , the Effect of level of Guriosity and Age of apeer on the 
Exploratory Behavior of young children , Diss .Abs .int .Vol.45.No.9 march. 
1985.p65 

 -منهج البحث واجراءته الميدانية: -3
أستخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب المسح " والذي ييدف إلى  -منهج البحث: 3-1

 .  (1) أو أكثرتحديد درجة العالقة بين متغيرين 
 -مجتمع وعينة البحث: -3-2

سنوات) الصف األول  7تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من األطفال الذكور بعمر    
االبتدائي( وتم اختيار مدرستين بشكل عشوائي )األولى من الرصافة  مدرسة الوزيرية والثانية من 

( طفل من الذكور 75ألول في مدرسة الوزيرية )الكرخ مدرسة الكرخ ( وكان عدد تالميذ الصف ا
( طفل من الذكور من 81% ( وعدد تالميذ الصف األول في مدرسة الكرخ )111ونسبتيم)
 ( طفل .155%(. وبذا يصبح عدد العينة )111نسبتيم )

 
 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات: 3-3 -
 (.1( عدد)Lap topجياز حاسوب )  -
 (.1ة الصنع عدد)ساعة توقيت ياباني -
 (.3دفيك لقياس التتبع البصري مع ماسك لتثبيت الراس عدد)-لوحات كنك -
 ضوء كاشف. -
 المصادر العربية و األجنبية. -
 شبكة المعمومات الدولية )االنترنيت (. -
  -التجربة االستطالعية: 3-4
ارات أجريت من اجل معرفة كل الصعوبات والمشاكل التي قد تواجو الباحثان خالل سير االختب  

 ( تالميذ من خارج العينة الرئيسة.          11عمى ) 1111-11-1التجربة االستطالعية يوم 

 -إذ كان ىدف التجربة االستطالعية :
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجو الباحثان. -
 معرفة الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات . -
 ة في تنفيذ االختبارات والقياسات .التأكد من كفاءة فريق العمل ومدى الدق -
 إيجاد الشروط والمعامالت العممية لالختبارات ) الصدق، الثبات، الموضوعية ( . -
 
 



 
-------------------------------------------------------- 

 . 116ص(  1999 ، العربي الفكر دار ، القاىرة:)  العممي البحث ؛دليل عويس الدين خير (1)
 -االختبارات المستخدمة: 3-5
 (1) (eye tracking testاختبار التتبع البصري) 3-5-1

 الغرض من االختبار: قياس التتبع البصري.
سم( عمى الحائط عمى 51×  11وبقياس ) ك )*(دفي-طريقة أداء االختبار: تعمق لوحات كنك   

الموجودة عمى  )**( رقامبعد ثالثة أمتار من الطفل مع إنارة ضوء كاشف. وعمى الطفل تتبع األ
الموحات من اليسار إلى اليمين بأسرع وقت ممكن بدون عمل أخطاء من خالل القراءة وبصوت 

 ( . 1عالي. كما في الشكل )
نما يتم التتبع من خالل حركة   مالحظة: يجب أن ال يعمل الطفل حركة بالرأس أثناء االختبار وا 

 العين ويتم تثبيت الرأس بماسك خاص.
( محاوالت وتأخذ المحاولة التي تمت 3ة التسجيل: يحسب الوقت إالجمالي ويعطى لمتمميذ )طريق

 بدون أخطاء قدر إالمكان .

 
 دفيك لقياس التتبع البصري -( يوضح لوحات كنك1الشكل )

--------------------------------------------------------
--- 



(1) Alan Berman, OD, Institute for Sports Vision, www.opt.pacificu.edu/ce/,2011.p19 
 الفئات لكل تستخدم وىي( دفيك-كنك)  العيون طبيب االختبار مصمم باسم سميت. دفيك-كنك لوحات -*

 .الجنسين ولكال العمرية
 األطفال قدرات مع لتتناسب(  أحاد) مفردة أرقام تكون وان العربية إلى االنكميزية من األرقام ىذه تحويل تم -**

 .  التعميمية
 مقياس السموك االستكشافي الرياضي المصور. 3-5-2

تضمن المقياس الصوري مجموعة من الحركات الرياضية المختمفة بالكرات والحبل.. الخ  ،      
كل مجموعة تضم شكمين يتصف احدىما بكونو غريبا او متناقضا او غامضا عن األخر ، إذ 

الصحيحة و)صفر( لإلجابة الخاطئة، أما اإلشكال التي لم تؤشرمن تمنح درجة )واحدة( لإلجابة 
قبل الطفل فقد عوممت معاممة اإلجابة الخاطئة  وبذلك تكون درجة األطفال مساوية لعدد إشكال 

( يوضح مقياس السموك االستكشافي الرياضي 1( شكل ، والممحق )16صور االختبار والبالغة )
 المصور.

 
 -لالختبارات :األسس العممية  3-5-3

أن اختبار التتبع البصري ومقياس السموك االستكشافي الرياض يتمتعان بأسس عممية أجريت     
 ( يبين ذلك.1عمى عينات مماثمة وفي البيئة العراقية. والجدول )

 الموضوعية  معامل الثبات  معامل الصدق االختبارات
 1791 1776 %111 التتبع البصري

 1789 1785 %91 الرياضيالسموك االستكشافي 
 
  -أجراء االختبارات: 3-6

وبمساعدة  1111-11/11-9تم إجراء االختبارات عمى مدى يومين الخميس واألربعاء الموافق 
 )*( فريق العمل

في معالجة  spssأستخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية الجاىزة الوسائل اإلحصائية : 3-7
) الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، قانون االرتباط  -ة :البيانات وعمى وفق القوانين اآلتي

  البسيط لبيرسون(
 
 
 
 
 



 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 :من المساعد العمل فريق تكون -*
 .بغداد جامعة لمبنات الرياضية التربية كمية  رياضية تربية ماجستير، محمد صالح ىدى م.م - 
 بغداد جامعة لمبنات الرياضية التربية كمية  رياضية تربية ماجستير،  صابط حمود سيام م.م -
 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها: -4
 عرض وتحميل نتائج التتبع البصري ومقياس السموك االستكشافي الرياضي . 4-1

 (1الجدول ) 
البصري ومقياس السموك االستكشافي  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية نتائج التتبع

 الرياضي .
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس االختبارات

 279 35 ثانية التتبع البصري
 1756 1277 درجة السموك االستكشافي الرياضي

 
 ثا( وبانحراف35( أن الوسط الحسابي الختبار التتبع البصري بمغ )1يتبين من الجدول )        

( 11,7(. أما في اختبار السموك االستكشافي الرياضي بمغ الوسط الحسابي )1,9معياري بمغ)
(.ولغرض إيجاد عالقة التتبع البصري ومقياس السموك االستكشافي 1,56وبانحراف معياري بمغ)

 ( يبين ذلك .3الرياضي، تم استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون ، والجدول )
 
نتائج عالقة ارتباط التتبع البصري والسموك االستكشاف الرياضي عرض وتحميل  -4

 ومناقشتها.
 
 ( 3جدول )

 يبين قيمة  معامل االرتباط الختبار التتبع البصري  ومقياس السموك االستكشافي الرياضي 
 

 داللة االرتباط قيمة االرتباط الوسائل اإلحصائية                             
 معنوي 1756 التتبع البصري

 معنوي 1767 السموك االستكشافي الرياضي
 .(1.15)( واحتمال خطا153( عند درجة حرية )1715قيمة معامل االرتباط الجدولية ) 



 
( أن قيمة معامل االرتباط بين اختبار التتبع البصري ومقياس السموك 3يتبين من الجدول )    

ن العالقة بين اختبار التتبع البصري ومقياس ( .وىذا يعني أ1,56االستكشاف الرياضي بمغت )
السموك االستكشاف الرياضي كانت عالقة ارتباط معنوية عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية 

. ويعزو الباحثان السبب في (1,15)( وبمستوى داللة خطأ153( عند درجة حرية )1,15البالغة)
الطفل إلى تمك القدرة الميمة )التتبع  ذلك إلى أن طبيعة السموك االستكشافي الرياضي يتطمب من

البصري ( والمؤثرة في الحصول عمى المعمومات من البيئة المحيطة بو، فالطفل يحتاج إلى ىذه 
القدرة عند تتبع األشياء الغريبة والغير مألوفة ومحاولة استكشافيا . ويذكر )الن بيرمن ( ان قدرة 

  (1) تتطمب تركيز عالي و سرعة في الحركةالتتبع البصري ميمة وضرورية لمميارات التي 
وىذا ما أشار إليو )براين( "أن األداء العالي يرتبط بالقدرات البصرية المثالية وان ضعف القدرات 
البصرية يتسبب في أعاقة األداء، فإذا كانت المعمومات البصرية غير دقيقة فان الجسم يفتقد 

كما  ( 1) وى األداء الي ميارة حركية او فكرية لمتوقيت المناسب ويتسبب ذلك في انخفاض مست
ذكر )زيمان( أن ىناك العيد من القدرات البصرية المتنوعة التي ليا دور كبير في الحصول عمى 
المعمومات من البيئة المحيطة ،لذا فمن الطبيعي أن يكون لكل عمل او ميارة متطمبات خاصة 

البيئة الغنية بالمعمومات توفر محفزات أكثر  كما ان (3) من تمك القدرات البصرية المتنوعة
فاذا كانت البيئة  (5) لإلنسان فتزيد من سموكو االستكشافي خاصة في مرحمة الطفولة المبكرة

الفرد ودوافعو فانو ييتم فييا وتصبح عنصرا ميما في إدراكو  منظمة بشكل يشبع بعض حاجات
البصري والحسي ، اما اذا كانت تمك ليا، بعد ان يحصل عمى المعمومات عن طريق الجياز 

المعمومات منظمة بشكل التتعمق باىتماماتو او حاجاتو  وليس ضمن اطار الساحة البصرية لديو 
فانو ال يدركيا وبالتالي ال يحدث االستكشاف، وعميو فان البيئة الصالحة لنمو قدرات الطفل ىي 

حساسو.  البيئة المناسبة إلشباع حاجاتو واىتماماتو وضمن مجال  رؤيتو وا 
 -االستنتاجات والتوصيات: -5
 -االستنتاجات : 5-1
وجود عالقة ارتباط معنوية بين التتبع البصري  ومقياس السموك االستكشافي الرياضي لدى  -

 تالميذ الصف األول االبتدائي.
 -التوصيات: 5-2
من دور فعال في  ضرورة االىتمام بالقدرات البصرية والتتبع البصري لدى األطفال لما ليا -

 االستكشاف والحصول عمى معمومات من البيئة المحيطة.
 ضرورة االىتمام بالحواس والسيما حاسة البصر وأجراء الفحوصات الدورية الالزمة. -
 ضرورة وضع منياج تعميمي خاص لتنمية القدرات االستكشافية لدى التالميذ.  -



 
 

-------------------------------------------------------- 
(1 ) Alan Berman, OD .، 1111 ذكره سبق مصدر   p 15. 
(1 ) Brian Ariel ، Sport Vision Training an expert guide to improving performance by 

training the eye, Human Perception and Human Performance ،2004.p 125 . 
(3 ) Zieman AN Hascelik Basgoze:The effects of physical training on physical fitness 

tests and visual reaction time of volleyball players, 1993) .,p.126 . 
 .18-17 ،1113. ذكره سبق مصدر: موسى المسيح عبد نبيل( 5)

 -المصادر العربية واألجنبية :
 -المصادر العربية: -أوال:

 1المفاىيم األساسية واالعتبارات التربوية . ط-ةإبراىيم عبد اهلل فرج .اإلعاقة البصري (
 (. 1116عمان : دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، 

  جولي باالنت، ترجمة التحميل اإلحصائي باستخدام برنامجSPSS ،خالد العامري ،
 ( .1116:) القاىرة، دار الفارون، 1ط
 (  1999ر الفكر العربي ، خير الدين عويس ؛دليل البحث العممي :) القاىرة ، دا

 . 116ص
  زكي محمد محمد؛ ميارات الرؤية البصرية لمرياضيين:)مصر ،المكتبة المصرية لمطباعة

 (.1115والنشر والتوزيع ،
  محمد حسن عالوي ، أبو العال عبد الفتاح . فسيولوجيا التدريب الرياضي .) دار الفكر

 (. 1111العربي، القاىرة :
 موك أنساني بسبب مشاكل أحيانا ، جريدة البيان ، الصادرة في محمد زاىر : الفضول س

 .1115ابريل ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة،  17
  نبيل عبد المسيح موسى: السموك االستكشافي وعالقتو بتبني األساليب الزراعية الحديثة

عية ، قسم لمزارعي القطن في محافظة نينوى ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية الزرا
 .1113اإلرشاد  الزراعي ، جامعة الموصل 
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 ( مقياس السلوك االستكشافي الرياضي المصور بصورته 1ملحق )
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