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 از ىذا البحثػػػػػػػػػػػػى كل من ساىم من قريب أو بعيد في انجػػػػػػػػػػػإل
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 .قفيز وجل التو ػػػػػػػػػػولى عػػػػػػػػػػػػػػػة من المػػػػػػػػػػػػػػذا راجيػػػػػػػػػػػػػأىدي عملي ىجميعا لكم 
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وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقديرر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشك  
 ى:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الشكػػػػػػػػػػػػيجز  ػػػػووجػػػػػػأ   

ما ساعدني على السير قدما مػػ المولى عز وجل الذي ىداني وسدد خطاي وبث في الصبر واإليماف 
 .األحدووفقني النجاز ىذا العمل المتواضع فالحمد هلل الواحد 

نجاز ىذا البحث ال المبذوؿ المجهود" على  قوراري بن عليل " ػػ والشكر لألستاذ الدكتور الفاض
فهذا العمل ما ىو إال حصيلة لجهد علمي أكاديمي ولحسن تأطير  إشرافووتوجيهو لي وحسن 

 ظو اهلل.فأستاذي القدير ح وإرشاد

كما أتوجو بالشكر إلى كل من قدـ لي المساعدة الميدانية والتسهيالت وساىم غي توفير الظروؼ 
 لذلك وأخص بالذكر: لمالئمةا

 .-جامعة مستغانم -معهد التربية البدنية والرياضية 

 .-جامعة وىراف -معهد التربية البدنية والرياضية 

 -السانيا-لمقاطعة  االبتدائيةالمؤسسات التعليمية للمرحلة  وتالميذ مديرو

 .ل الدكاترة واألساتذة والزمالءػػػػػػػػػػػػػػػك

د يد العوف ألوفق إلى عملي ىذا.ػػػدوف استثناء على م لكم جزيػػػػػػػلكم عجمي                       
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 مقدمة:

بية اغبركية تلك االذباىات اغبديثة يف الًتبية فهي تعكس إحدل نتائج النهضة العلمية يف اجملاؿ الًتبوم كيف تعترب الًت        

يتم عن  ٬( : " على أف الًتبية عبارة عن أسلوب تربوم ىادؼ 1990ىذا اؼبعٌت يؤكد" اضبد السرىيد كفريدة عثماف ")

فاغبركة ىي موضوع التعلم كاللياقة البدنية كاغبركية  ٬إذل تعلم اغبركة  طريق االستعانة باغبركة كما أهنا هتدؼ يف نفس الوقت

كالذم يتم عن طريق استثارة كربدم قدرات الطفل اؼبعرفية  ٬كالعقلية كالوجدانية ىي ىدؼ من ىذا النوع من التعليم 

 كاغبركية .

شخصية الطفل من خبلؿ ربسُت  "  أف الًتبية اغبركية ثؤتر يف Laymanكيشَت أمُت اػبورل نقبل عن "اليبار 

مفهـو الذات كخاصة الذات اعبسمية فعبلقة الطفل بذاتو سبر من خبلؿ اغبركة ٬ حيث أف اعبسم كاغبركة دبثابة أداة 

اتصاؿ أساسية مع النفس ٬ إذ أف الطفل من خبلؿ اغبركة ينمي قدراتو على اؼببلحظة كاالنتباه كاإلدراؾ كاإلبداع 

-٬11 الصفحات 2015)ؿبركس٬ كاف كالزماف كاكتساب اػبربات كاؼبعرفة كينمي ذكائو كسلوكو كاحساسو بالتوازف كاؼب

حركي ما ىو إاّل مظهر من مظاىر اإلدراؾ الذم يبكن من خبللو اكتساب القدرة على إدراؾ  -كاإلدراؾ اغبس .(12

ضاء اغبس ىي كسائل اإلتصاؿ من الكائن اغبي كبيئتو٬ ككلما قامت ىذه األعضاء فأع ؿبددات اغبجم كأعضائو اؼبختلفة٬

  بوظيفتها بطريقة سليمة أمكن للفرد أف يتكيف كيتفاعل مع بيئتو تفاعبل سليما.

بلؽبا عملية التشخيص كالعبلج من تلعب االختبارات كالقياسات دكر كبَت يف عملية التقوصل حيث يتم من خاذ 

 ).باإلضافة إذل أهنا سبكننا من التنبوء كالتصنيف كالتوجيو كالبحث العلمي ٬زمةبللتقدـ ككضع اؼبعايَت الجل متابعة اأ

 . (٬36 صفحة 2008)طعمو٬ 

نساف على ركة القياس كالتقوصل منذ كجود اإلت حلبلختبارات ماض عميق يضرب يف أعماؽ التاريخ٬ فقد بدأك 

خرل اليت الزراعة كاغبراثة كبناء البيوت كأعمالو األعماؿ لطبيعة أك استقراره عليها كقاـ بتقوصل أعمالو اليت يقـو هبا مثل أا

ارسها مث يكوف ىناؾ  اتفاقا على أرائو كحد أدسل من مستول األداء٬ مث يقـو كل حالة يب ٬ كبدأتساعده على االستقرار

 و .كفق يثبثها كنقطة أك معيار يعمل
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كللتقوصل كالقياس دكر مهم يف التاريخ العريب االسبلمي خاصة يف ؾباؿ التعليمي كاؼبهٍت كيف اؼبستويات كافة من      

االسبلـ سبارس عملية التقوصل يف كل  كانت الببلد العربية قبل الكتاتيب كحىت اختيار اؼبعلمُت كاالطباء كاعبراحُت . كقد

يَت للقصيدة وؽ عكاظ( حيث بدؤكا يقوموف القصائد اليت ينشدىا الشعراء كيضعوف معاسنة عندما يتجمعوف يف اؼبربد )س

ب كقدتوذل سس الختيار الطبلذلك إىتم اليوناف باالمتحانات ككضعوا أك مايسمى ب)علم النقد( ككاعبيدة كغَت اعبيدة أ

اختيار الطبلب كقد كضعت مشرفا عاما ثينا بىذه اؼبهمة الفبلسفة أمثاؿ سقراط كأفبلطوف ك أرسطوا ككذلك عنيت دكلة أ

 . (129-٬128 الصفحات 2013)اعبنايب٬ دارة مفاصل الدكلة يقـو باختيار الطلبة كاؼبوظفُت إل

جل الغد ٬ كقد ك تسعى ـبتلف اؼبنظمات كاؽبيئات الًتبوية إذل االىتماـ بربامج الطفل٬ كاعتماد مناىج علمية إلعداد ر 

بآراء ركسو فاذبهو اذل تربية  –كىم ركاد الًتبية اغبديثة  –سبقهم إذل ذلك كل من بستالوتزم ك فركبل كدكركرل كمنتسورم 

الطفل عن طريق النشاطات اغبسية كاأللعاب الًتبوية بعد أف تأكد ؽبم أف صبيع حاجات الطفل كدكافعو كاستعداداتو 

)كركوش ؼ.٬  س ٬ كمن شبة حبثوا عن مراكز اىتماـ الطفل كجعلوىا ؿباكر لرباؾبهم الًتبويةتنتهي صبيعها يف حقل اإلحسا

)ؿبجوب٬  كخاصة مرحلة ماقبل اؼبدرسة اليت تعترب مرحلة البناء األساسي للتوافق اغبركي . (٬13 صفحة 2010

 . (٬137 صفحة 2001

كذلك عن طريق اللعب الذم يشغل معظم أكقات األطفاؿ فمن خبللو يتعلموف كل شيء عن أنفسهم كعن عاؼبهم . 

كقد .(٬149 صفحة 2004)فهمي ع.٬ على أف يدكر ؿبتول الربنامج حوؿ خربات ؽبا كظيفة يف اغبياة اليومية للطفل 

)عيد, دالؿ  إذل أنبية اللعب علماء الًتبية ككجدكا أنو ميزة هبب استغبلؽبا كاإلستفادة منها يف عملية الًتبية كالتعليمفطن 

حركية٬ كلقد أكذل علماء النفس  -إذ يساعد األطفاؿ على إمباء قدراهتم اعبسمية كاغبس٬ (٬26 صفحة 2006فتحي٬ 

حركية ؼبعرفة مدل أنبيتها يف حياة الطفل كمدل عبلقتها جبوانب  -ة إىتماما خاصا ينمو القدرات اإلدراكية اغبسكالًتبي

حركية٬ ألف القصور يف مبو ىذه القدرات  -النمو األخرل٬ فهي تعرب عن العبلقة بُت كل من الوظائف اإلدراكية اغبس

 .(٬12 صفحة 1995)سلماف٬ ؼبدرسة تعمل على عجز األطفاؿ يف كثَت من عمليات التعلم با

حركي مهم إذ نشهد إنباؿ ىذا اعبانب خاصة يف األقساـ التحضَتية كذلك لعدـ االىتماـ  -فإدراج اعبانب اغبس

ؾ الطفل كيبكنو حركية تعتمد على األلعاب الصغَتة اليت يكوف ىدفها تربوم ترفيهي ينمي مدار  –بتسطَت برامج  حس 
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حركية ؽبذه اؼبرحلة العمرية اليت تعتمد  -من قراءة اؼبنبهات اػبارجية كإعطاء قراءة ؽبا . ككذلك اغباجة إذل بناء بطارية حس

ة ليعرفوف الكتابة غلب أطفاؿ ىذه اؼبرحلة العمريأف تابية بل حركية بالدرجة األكذل ألعلى األلعاب الصغَتة كال تكوف ك

إذل اللعب بالدرجة األكذل ألنو متنفس لو كعاؼبو اػباص كمن خبلؿ نتائج البطارية يبكن توجيو  أ الطفلجكيل ٬كالقراءة

الطفل كقراءتو قراءة صحيحة تساعد اؼبعلم على بناء ؿبتول يتبلءـ مع البناء األساسي للطفل ككذلك توجيو كبو أنشطة  

       حركية معينة  تساعده يف عملية التعلم .  -حس 

اجملاؿ كالنظرية التعلم كالنظرية السلوكية طبلع على النظريات اليت درست ىذا فبعد اال :كلة البحثمش -1

كنذكر على سبيل اؼبثاؿ نظرية "كيفارت" اذ  كنظرية عبقرية الصيغ كنظرية التوافق باالضافة اذل نظرية الًتكيحكاعبشطالتية 

كية اغبركية كتتمثل مسانباتو يف كتاباتو النظرية .كبراؾبو التطبيقية يعد من اكثر الباحثُت مسانبة يف ؾباؿ القدرات االدرا 

ليت قدمها يف ىذا اجملاؿ٬ كاليت استهدفت عبلج مشكبلت التعلم الناصبة عن القصور يف مبو كتطور القدرات العبلجية ا

ن لديهم بع  االعراض االدراكية اغبركية للطفل ٬حيث كاجو اؼبعلموف مشكبلت متعددة عند ؿباكلة تعليم االطفاؿ فب

 كدراسة  كاىم الدراسات اليت سبت يف ىذا اجملاؿ اؼبرضية مثل ضعف االدراؾ ٬كالضعف اغبركي ٬ كضعف التنظيم العصيب ٬

 ىدفت إذلكاليت ". سنوات (6-4بعمر ) لؤلطفاؿ اغبركي للذكاء اختبار بطارية بناء "ربت عنواف "الغريرم تركي كفاء"

لوحظ اف معظمها يعتمد على بطاريات طبقت يف بيئة  سنوات. (6-4بعمر ) لؤلطفاؿ اغبركي كاءللذ  اختبار بطارية بناء

مغايرة للبيئة اؼبستهدفة يف دراستنا . لذلك قمنا جبمع ـبتلف ىذه البطاريات كبطارية "دايتوف" ك"بوردك "كدراسات سبت يف 

ساتذة ضَتم كاالستبياف الثاشل كجو اذل االالقسم التحافة اذل تقسيم االستبياف االكؿ موجهة الساتذة باالضىذا اجملاؿ 

دكر كبَت يف عملية التقوصل حيث يتم من خبلؽبا  ؽباقمنا ببنا بطارية االختبارات اغبس حركية اؼبختصُت يف ىذا اجملاؿ كعليو 

-مبٍت على الًتبية اغبستسطَت ؿبتول  ٬كتربز انبية زمةبلجل متابعة التقدـ ككضع اؼبعايَت الأعملية التشخيص كالعبلج من 

حركية قائمة على -حركية كوهنا مرحلة أساسية يف تكوين الطفل كبناء شخصيتو مستقببل فكاف البد من بناء بطارية حس

ثة إذل األلعاب الصغَتة دكف اغباجة إذل تكييف البطارية كوهنا صاغبة ألطفاؿ اعبزائر ككل ىذه النقاط دفعت بالطالبة الباح

 لعاب صغَتة  مبسطة قابلة للتطبيق التتطلب إمكانيات كبَتة. أم بطارية التفكَت يف تصمي
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حركي بوسائل -األلعاب الصغَتة هبدؼ قياس  اعبانب اغبسالطالبة الباحثة باقًتاح بطاريةكمن ىذا اؼبنطلق قامت        

أك غَت اؼبختص كونو مفصل  كحسب متطلبات كقدرات ىذه اؼبرحلة كبإمكانية تطبيقو من قبل اؼبختص يف اجملاؿ . بسيطة

 كدقيق. 

 العاـ  : ومن ىذا المنطلق يمكن طرح التساؤؿ

 ؟حركي لطفل القسم التحضَتم-لعاب صغَتة لقياس اعبانب اغبسأن بناء بطارية اختبارات على شكل ىل يبك -

 الجزئية:التساؤالت  

 ؟التحضَتمالقسم حركية على شكل ألعاب الصغَتة لدل طفل -ىل يبكن بناء بطارية اختبارات حس -1
 ؟ حركي لدل طفل القسم التحضَتم-ىل  البطارية اؼبصممة  تسهم يف قياس اعبانب اغبس   -2

  ىذه الدراسة إذل: هتدؼ الدراسة:أىداؼ 
 حركي لدل طفل القسم التحضَتم.-بناء بطارية الختبار  اعبانب اغبس -1
 القسم التحضَتم. حركي لطفل-معرفة مدل فعالية البطارية اؼبصممة لقياس اعبانب اغبس -2

 :فرضية العامة 

 ؟ حركي  لطفل القسم التحضَتم-يبكن بناء بطارية اختبارات على شكل العاب صغَتة لقياس اعبانب اغبس -

 الجزئية:الفرضيات 

حركية على شكل ألعاب الصغَتة لدل طفل القسم التحضَتم.-بناء بطارية اختبارات حسيبكن   -  
حركي لدل أطفاؿ القسم التحضَتم.-ب اغبسالبطارية اؼبصممة تقيس اعبان -   

 :مصطلحات البحث

  باهنا :) ؾبموع االختبارات اؼبقننة على االشخاص  1987يعرفها ؿبمد صبحي حسانُت  : االختبارات بطارية

 .انفسهم كمعايَتىا مشتقة بطريقة تسمح باؼبقارنة (

 :ية تقيس عدة جوانب ادراكية حركية موجهة لطفل اؼبرحلة التحضَت -ىي ؾبموعة العاب حس اجرائيا. 
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 بأهنا اغباسة اليت تعطينا القدرة على إدراؾ كضع اغبس كأعضائو يف اغبركة حيث  حركي :  -اإلدراؾ الحس

مركاف )حويج,  يبكننا من معرفة مسببات اغبركة دكف اإلستعانة باغبواس اػبمس٬ فهو يعطينا إدراؾ اعبسم يف الفراغ

 . (٬106 صفحة 2006أبو٬ 

 ن الوسط الذم يعيش فيو كخارجية اليت يتلقاه الطفل مترصبة لكل اؼبثَتات سؤاء داخلية أىي عملية  جرائيا :إ

 ذل رد فعل حركي يبلحظ بالعُت اجملردة .ليًتصبها إ

 : ات يف حجرات ( سنو 6-4ىو القسم الذم يقبل فيو أطفاؿ تًتاكح أعمارىم ما بُت ) القسم التحضيري

زبتلف عن غَتىا بتجهيزاهتا ككسائلها البيداغوجية كّما أف اؼبدرسة تنظر للطفل على أنو مازاؿ طفبل كليس تلميذا 

٬ 2008)بذلك ىي استمرارية للًتبية األسرية ربضَت للتمدرس يف ىذه اؼبرحلة اؼبقبلة مكتسبا مبادئ القراءة 

 .(05صفحة 

 فسية ٬االجتماعية٬الثقافية ( الن (ىو قسم ربضَتم يضم االطفاؿ الذين يتم ربضَتىم من كل اعبوانب : جرائياإ

 حسن الظركؼ .من أجل االلتحاؽ بالسنة أكذل إبتدائي كإسباـ مسارىم الدراسي يف أ

 الدراسات المشابهة:

 (٬340 صفحة 2009)عطية٬  ره ك مناقشة نتائجو"للدراسات اؼبشاهبة أنبية بالغة يف" بلورة البحث كمسا      

باإلضافة إذل معرفة األبعاد اليت ربيط باؼبشكلة  مع االستفادة اؼبباشرة سواء يف لتوجيو أك التخطيط أك ضبط اؼبتغَتات٬  

 كما هتدؼ إذل ربديد ما سبق إسبامو ك البحث عن ما ىو حديث .

كعلى ىذا األساس عملت الباحثة على صبع عدد من الدراسات العلمية مستفيدة من نتائجها يف اقباز ىذا البحث       

كذلك توجيو ىذه ك  باقًتاح كتصميم بطاريات اختبارات اىتمت العلمي على كبو أفضل ٬ك فيما يلي سندرج دراسات 

 ب الصدكر من القدصل إذل اعبديد.مت ترتيبها حساالختبارات كبو دراسة اعبانب اغبس حركي للطفل 
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 اختبارات:دراسات اىتمت باقتراح بطارية /أ

 :2007بن برنو عثماف  دراسة: -1

 كرة (اعبماعية األلعاب يف األساسية اؼبهارات بع  لتقوصل اختبارات بطارية خبلؿ من معيارية درجات ربديد العنواف:"

 ".) السلة كرة ٬الطائرة الكرة ٬اليد

 إلى:ىدفت الدراسة 

 ؽبذه مناسبة تكوف السلة ككرة الطائرة ككرة اليد كرة نشاط يف األساسية اؼبهارات بع  لتقوصل اختبارات بطارية . ربديد1

 .العمرية اؼبرحلة

 ) اعبنوب ٬الساحل ٬اؽبضاب منطقة (ألخرل منطقة من اعبماعية األلعاب التبلميذ يف أداء بُت الفركؽ مستول ؼبعرفة .2

بع  األلعاب الرياضية  كإناث يفطلبة التعليم الثانوم ذكور  كالرياضية علىاعلية منهاج الًتبية البدنية معرفة مدل ف .3

 (.التعليمية )كرة اليد٬ كرة السلة٬ الكرة الطائرة

 ةالرياضي ك البدنية أساتذة الًتبية إذل اؼبقدمة االستبيانية االستمارة يف اؼبسحي اؼبنهج الباحث استخداـ منهج البحث:

 ك البدنية الًتبية مفتشُت من تصُتـبخرباء  مع الشخصية اؼبقابلة خبلؿ من كذا ك مشكلة على كيدلتا  الثانوم للتعليم

 إذل باإلضافة العلمي البحث ك الرياضية ك البدنية الًتبية ؾباؿ يف الوطن داخل ك خارج من دكاترة ك أساتذة ك الرياضية

 مرفقة دبستويات تنقيط دراجات ك معيارية درجات ربديد بغية الثانوم التعليم ميذتبل على اؼبهارية اختبارات ذلك إجراء

 ..معيارية

 صبيع يف عددىم كبلغ الثالثة كالسنة الثانية السنة األكذل٬ السنة الثانوية اؼبرحلة تبلميذ البحث عينة مشلت البحث:عينة 

 من إناثا 5570 ك23378ب ين من ذكورا 8186 منهم أكذل سنة السلة( كرة الطائرة٬ الكرة اليد٬ كرة)االختبارات 

 15910ب ين
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 ك 23357 بُت من ذكورا 8176 عددىم ك الثانية السنة ٬ اؼبختربة الثانويات العينة ؾبموع من % 35 بنسبة ىذا ك

 2296 عددىم الثالثة السنة ك اؼبختربة الثانويات العينة ؾبموع من % 35 بنسبة ىذا ك 15780 بُت من إناثا 5523

 اؼبختربة. الثانويات العينة ؾبموع من % 10 بنسبة ىذا ك 15645 بُت من إناثا 1565 ك 17685 بُت من ذكورا

 الثانوم التعليم الرياضية ك البدنية الًتبية لؤلساتذة اؼبوجهة لبلستبياف بإعداد استمارة الباحث قاـ حيث :أداة البحث 

 اليد٬ كرة اعبماعية األلعاب يف للتبلميذ اؼبهارم اعبانب تقيس مقننة تاختبارا اعبزائرم كبطارية الغرب كاليات لبع 

 السلة. كرة ك الطائرة الكرة

 scientifique نوع من حسابيةلة آ مستخدمُت.اإلحصائية اؼبعادالت كىي :االحصائيةالمعالجة 

calculatrice   SHARP EL-S14  نوع. جهاز كمبيوتر منP 4  نظاـ احصائيExcel نوع من. 

Microsoft Office 2006 2006)) الذلفي التطبيقية الربامج بالربؾبة خاص برنامج DELPHI.  

 أىم االستنتاجات:

 .اليد كرة يف كإناث ذكور كالثانية األكذل للسنة االختبارات صبيع كيف اؼبناطق حسب اؼبدركسة العينة نتائج اختبلؼ- 1

 درجات بُت ما اؼبتوسط اؼبستول يف متمركزة كإناثا ذكورا ختباراتاال عبميع معا الثبلثة للمناطق النتائج معظم- 2 

 .اؼبعيارية كاؼبستويات اؼبعيارية الدرجات غبساب الطبيعي التوزيع معيارية حسب درجة 59ك 40 اؼبعيارية

احتكاؾ بُت  إذل ةضاف جيدة  باإل نتائج ربقيق ك بانتشاريها تسمح ال اؼبمارسة للعبة قلة ك اؼبمارسة٬ تتبع النتائج أف -3 

 انتقاؿ إذل يؤدم فبا اؼبؤسسات نفس يف معا هنم يدرسوفأاؼبمارسُت حبكم  غَت ك الرياضية النوادم ك اؼبمارسُت يف الفرؽ

 أحسن ربصلت على اليت اؼبؤسسات داخل األجهزة ك العتاد توفر مع اؼبمارسة طريق عن خرآ إذل شخص من التعلم أثر

 النتائج.

 أىم التوصيات:

 إضافة ىذا اعبماعية األلعاب يف كخاصة الرياضية ك البدنية الًتبية يف التبلميذ لتقوصل اؼبوضوعية الطريقة استخداـ - 1

 اعبماعية. األلعاب يف التبلميذ لتقوصل اؼبقًتحة البطارية باعتماد الباحث كأكصى للمبلحظة
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 .اعبماعية األلعاب يف لتبلميذل اؼبهارم األداء مستويات لتحديد الدرجات ك اؼبعايَت استعماؿ -2 

 .اؼبرجوة األىداؼ ربقيق بغية للتبلميذ اعبماعية األلعاب يف اؼبهارم األداء ربسُت ك تطوير على الًتكيز ضركرة  -3

 .منطقيك  موضوعي بشكل التبلميذ مستول على التعرؼ أجل من االختبارات استخداـ-4

 يف السهولة من بو يتميز فبا اآلرل اإلعبلـ يف التطبيقي الربنامج ماؿاستع مع رياضة بكالوريا يف االختباراتتطبيق  -5

 . التبلميذ عدد كاف مهما التنقيط درجات حساب ك التنفيذ

  التقوصل عملية أثناء مرحلة لكل طبقا الرياضية ك البدنية الًتبية اؼبنهاج يف عليها اؼبنصوص األىداؼ مراعاة ضركرة  -6

 كاؼبعريف(. العاطفي-االجتماعي اغبركي٬-لثبلثة)اغبسيا االتلمجا على الشاملة ك

 : 2008 عذاب علي عباسدراسة:  -2

 ". العسكرية الكليات يف للقبوؿ بدنية اختبار بطارية كتقنُت بناء "العنواف:

 االختبار لبطارية معيارية درجات ككضع سكريةالع الكليات يف للقبوؿ اختبار بطارية بناء :ىدفت الدراسة إلى

 .لصةاؼبستخ

 . البيانات عبمع كأدكات كاالستبياف كاؼبقابلة االختبارات كاستخدـ اؼبسحي بأسلوبو الوصفي اؼبنهج منهج البحث:

 كقسمت (سنة20-18)بأعمار العسكرية الكلية إذل متقدـ طالب 500 على الدراسة عينة حتوتإ  عينة البحث:

 كاختَتت للتقنُت كعينة 370 ك للبناء كعينة طالب 100 ك يةاالستطبلع بالتجربة قاموا طالب 30 ( أقساـ 3 إذل العينة

 . البدنية الصفات ؼبختلف فبثبل اختبار 33 حوارل الباحث كطبق . العمدية بالطريقة العينة

 .بدنيةال ختباراال بطارية داة البحث :أ

  برنامج باستخداـ اإلحصائية الوسائل على الباحث عتمدإ النتائج كربليل عرض كلغرض المعالجة االحصائية:

SPSS  اؼبعيارية الدرجة ٬ العاملي التحليل ٬ االلتواء معامل ٬ اؼبعيارم الكبراؼا ٬ الوسيط ٬ اغبسايب الوسط) كىي٬ 

 . (التتابع بطريقة اؼبعدلة

 :أبرزىا نتائج عدة إذل الباحث توصل كقد النتائج:ىم أ
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 فبثبل السرعة كعامل ٬ـ 2400 باختبار كسبثل التحمل عامل :كىي عوامل أربع من تكونت اؼبستخلصة البطارية أف -2

 كمد ثٍت باختبار فبثل القوة ربمل عامل ٬ـ 10 × 4 باختبار فبثل الرشاقة عامل ٬الطائر الوضع من ـ 40 باختبار

 .اعبهد نفاذ حىت األمامي االستناد كضع منالذراعُت 

 بطريقة اؼبعيارية الدرجات ربديد مت كقد التنفيذ هلةس فهي لذا التعقيد كعدـ بالبساطة تتسم اؼبستخلصة البطارية  -3

 .للبطارية اؼبستخلصة التتابع

 :2012 الغريري تركي وفاء دراسة -4

 ". سنوات (6-4بعمر ) لؤلطفاؿ اغبركي للذكاء اختبار بطارية بناء العنواف:"

 سنوات. (6-4) بعمر لؤلطفاؿ اغبركي للذكاء اختبار بطارية بناء :ىدفت الدراسة إلى

 اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية.ك  ربليل اؼبضموف استخدـ الباحث منهجُت منهج البحث:

شرؼ األ النجف األىلية يف النوارس ركضة من سنوات (6-4بعمر ) مشلت عينة البحث أطفاؿ عينة البحث:

2011/2012  . 

 سنوات. (6-4بعمر) لؤلطفاؿ اغبركي للذكاء اختبار بطارية األداة:

 :كمنها استنتاجات بعدة اػبركج مت فقد الباحثة إليها توصلت اليت النتائج كفق اجات:أىم االستنت

 سنوات  6-4ب عمر لؤلطفاؿ اغبركي للذكاء اختبار بطارية بناء إذل التوصل مت-1

 ياس.الق عند الطفل اف وبققو اؼبمكن من الذم كاالقباز البطارية على تدؿ اغبركي للذكاء اؼبستخلصة االختبارات فأ -2

 أىم التوصيات:

 .األطفاؿ لدل كالذكاء اغبركية القياسات برنامج ضمن اغبركي الذكاء بطارية إدراج -1

 .ـبتلفة سنية دبراحل عينات على مشاهبة دراسة إجراء- 2

 .األطفاؿ رياض ؾباؿ يف العاملُت على الدراسة ىذه نتائج تعميم   -3

 .اغبركية الربامج من اإلكثار كضركرة دةاؼبتعد اغبواس على اؼبرتكزة األنشطة استخداـ -4
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 التعليق على الدراسات:

 ( ك تبُت لنا بعد االطبلع عليها أف ىناؾ2007/2012كانت الدراسات اؼبستعاف هبا تًتاكح إصداراهتا ما بُت )         

هارات االساسية ربديد بطارية اختبارات لتقوصل بع  اؼب( هتدؼ إذل 2007بن برنو عثمافتنوع يف األىداؼ٬ فدراسة )

ات بدنية يف الكليات بناء بطارية اختبار قد ىدفت إذل ( ف2008عباس علي عذاب ٬ أما دراسة )لعاب اعبماعية يف األ

 .بناء بطارية اختبار للذكاء اغبركي لبلطفاؿ ( ىدفت إذل 2012 كفاء تركي الغريرم دراسة )ما العسكرية . أ

ذم ( ال2007بن برنو عثماف ناؾ دراسة تناكلت منهج كاحد مثل دراسة )أما يف ما ىبص منهج الدراسة فإف ى     

جراء اإلضافة إذل إساتذة الًتبية البدنية كالرياضة للتعليم الثانوم بيف اإلستمارة اؼبقدمة إذل أ عتمد على اؼبنهج  اؼبسحيإ

عباس علي ٬ أما دراسة )ستويات معيارية ت تنقيط مرفقة دباختبارات مهارية على تبلميذ التعليم الثانوم بغية ربديد الدرجا

دكات ختبارات كاؼبقابلة كاالستبياف كأسلوب اؼبسحي كاستخداـ االتمدت على اؼبنهج الوصفي بأفاع( 2008عذاب 

اؼبنهج الوصفي بالطريقة ك  ربليل اؼبضموف استخدـ الباحث منهجُت( 2012 كفاء تركي الغريرم ) دراسة ك عبمع البيانات 

 .اؼبسحية.

 تبلميذ البحث مشلت عينة (2007عثماف برنو  بن)راسة لقد اختلفت الدراسات من حيث العينة اؼبدركسة٬ فد    

 الدراسة عينة ( اشتملت2008عباس علي عذاب دراسة ) أما.الثالثة كالسنة الثانية السنة األكذل٬ السنة الثانوية اؼبرحلة

( 2012 كفاء تركي الغريرم . كأخَتا  دراسة )( سنة20-18)بأعمار العسكرية الكلية إذل متقدـ طالب 500 على

 .  النجف األىلية يف النوارس ركضة من سنوات (6-4بعمر ) مشلت عينة البحث أطفاؿمشلت عينة حبثو 

 قاـ حيث(2007 بن برنو عثماف )ك فيما يتعلق بأداة فقد اختلفت األداة حسب اؽبدؼ اؼبراد التحقق منو٬ فدراسة      

 الغرب كاليات لبع  الثانوم التعليم الرياضية ك البدنية الًتبية لؤلساتذة اؼبوجهة لبلستبياف داد استمارةبإع الباحث

 كرة ك الطائرة الكرة اليد٬ كرة اعبماعية األلعاب يف للتبلميذ اؼبهارم اعبانب تقيس مقننة اختبارات اعبزائرم كبطارية

 كفاء تركي الغريرم )أما  دراسة .بدنيةال ختباراال بطاريةى أداة ( اعتمدت عل2008عباس علي عذاب ٬ك دراسة )السلة.

ئج فإف .ك أخَتا فيما ىبص النتا(سنوات6-4بعمر) لؤلطفاؿ اغبركي للذكاء اختبار بطارية( ىي أخرل تناكلت 2012

 .ليها النتائج اؼبتوصل إ الدراسات تكاد تشًتؾ يف
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  حركي:-الحس/دراسات اىتمت بتنمية الجانب ب

 (:1979)لوريس ميزاروس  دراسة -1

تنمية اؼبهارات اغبسية اغبركية ألطفاؿ اغبضانات كإدراؾ أبعاد اعبسم حركي مقًتح على  –س اغبتأثَت برنامج  العنواف:

  للتعلم.ستعداد كاال

 على:استهدفت الدراسة التعرؼ  البحث:ىداؼ أ

 .  بعاد اعبسم كاالستعداد للتعلم ت كإدراؾ أطفاؿ اغبضاناعلى اؼبهارات اغبسية اغبركية ألربنامج مقًتح التأثَت  -

 استخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب. منهج البحث:

٬ إحدانبا ضابطة كاألخرل ذبربية ذل ؾبموعتُت متساكيتُتطفل كطفلة قسموا إ 134مشلت العينة  :عينة البحث

 .  ( سنوات 6-4عمارىم مابُت ) كتراكحت أ

 يت:اآل كسبثلت يف :أدوات البحث

اختبار رسم الرجل عبودانف"       «Gichaltستعانت الباحثة باختبار جشطالت لقياس القدرة اغبسية اغبركية "ا-

Good – Enaughبوليتُت"مًتك  اعبسم اختباربعاد "مقياس إدراؾ أ Metro plliton «االستعداد  لقياس

 للتعلم.

 ختبار)ت( معامل االرتباط لبَتسوف.اؼبتوسط اغبسايب٬ االكبراؼ اؼبعيارم٬ ا  المعالجات اإلحصائية:

نو فشل يف تنمية اؼبهارات اغبسية اغبركية كإدراؾ أبعاد اعبسم إال أعلى  ايبتأثَت إهب لوأف الربنامج اؼبقًتح  :أىم النتائج

حركي لو قيمة يف  -( كاللتاف تشَتاف يف مضموهنما اذل التدريب اغبس1971تدعيم نظرية " فرج ستنج كنظرية كيفارت )

 .الستعداد للتعلم عن طريق انتقاؿ أثر التدريبيادة از 
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 ىم التوصيات :أ

بعاد اعبسم الطفاؿ ة كإدراؾ أعلى تنمية اؼبهارات اغبسية اغبركي تأثَت إهبايبمن  لو ؼبا  الربنامج اؼبقًتحتطبيق  -

 اغبضانات .

 :1989 محمد رمضاف مسلوبدراسة  -2

    اؼبدرس.كاللياقة اغبركية الطفاؿ ماقبل  حركي-غبساتربية حركية على الوع  تأثَت برنامج العنواف:

 على:استهدفت الدراسة التعرؼ  البحث:ىداؼ أ

 طفاؿ ماقبل اؼبدرسة.لياقة اغبركية ألحركي كال -وعي حسعلى الربنامج مقًتح التأثَت  -

 اؼبنهج التجرييب. استخدمت الباحث منهج البحث:

فلة٬ كاألخرل طفل كط 25موعتُت متساكيتُت إحدانبا ضابطةذل ؾبإطفل كطفلة قسموا 50مشلت العينة  :عينة البحث

   كطفلة.طفبل25ذبربية كقوامها  

 األيت: كسبثلت يف :أدوات البحث

 الباحث.حركي كبطارية اختبارات اللياقة اغبركية تصميم  –دايتوف للوعي اغبس  دبقياس الباحثاستعاف -

 معامل االرتباط لبَتسوف. كTراؼ اؼبعيارم٬ اختباريب٬ االكباؼبتوسط اغبسا المعالجات اإلحصائية:

 :أىم النتائج

حركي  -ي اغبستفوؽ اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة نتيجة ؼبمارسة برنامج الًتبية اغبركية يف كل من الوع

 كاللياقة اغبركية ألطفاؿ ماقبل اؼبدرسة.
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 ىم التوصيات :أ

 اؼبدرسة.طفاؿ ماقبل أل حركي-الوعي اغبسعلى تنمية  تأثَت إهبايبمن  ركية ؼبا لوللياقة اغب الربنامج اؼبقًتحتطبيق  -

 :1993 دراسة منى أحمد األزىري -3

الياقة البدنية لدل أطفاؿ ما  كبع  عناصرتأثَت برنامج مقًتح للًتبية اغبركية على بع  اإلدراكات اغبس حركية  العنواف:

  اؼبدرسة.قبل 

 بحث إذل مايلي:يهدؼ ىذه ال ىداؼ البحث :أ

 اجملاؿ -) الذات اعبسمية التعرؼ على تأثَت برنامج مقًتح للًتبية اغبركية على بع  اؼبتغَتات التالية اإلدراؾ اغبس حركي

 التحكم العضلي الدقيق.  - توافق العُت ك اليد - الزحلقة -التحكم العضلي العصيب -اإليقاع -تزافإلا - ذباهك اإل 

 البدنية . ك بع  عناصر الياقة  

 استخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب. منهج البحث:

 اشتمل ؾبتمع البحث على أطفاؿ دكر اغبضانة اغبكومية دبدينة الرسى باؼبملكة العربية السعودية .  :عينة البحث

 األيت: كسبثلت يف :أدوات البحث

 مقياس دايتوف للوعي اغبس حركي  -

 اختبار بع  عناصر الياقة البدنية. -

 معامل االرتباط لبَتسوف.ك ٬T اختبار ٬ االكبراؼ اؼبعيارم اؼبتوسط اغبسايب  الجات اإلحصائية:المع
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 :أىم النتائج

 أف الربنامج اؼبقًتح ذك تأثَت إهبايب فيما يتعلق بزيادة اإلدراكات اغبس حركية ك زيادة مستول الياقة البدنية. -

 ىم التوصيات :أ

 .ياقة البدنيةلزيادة مستول ال هبايب على ؼبا لو من ثاثَت إحركية  -اغبس  ئلدراكاتلالربنامج اؼبقًتح طبيق ت -

 :1995دراسة كوثر عبد المجيد   -4

 سنوات.  (5-4)على الوعي اغبس حركي لؤلطفاؿ من  كالقصة اغبركيةتأثَت برنامج مقًتح لؤللعاب الصغَتة  العنواف:

 ك يهدؼ ىذه البحث إذل مايلي:ىدؼ الدراسة :

كالتعرؼ سنوات  5-4على الوعي اغبس حركي لؤلطفاؿ من  كالقصة اغبركيةمج لؤللعاب الصغَتة كضع برنا -

 تأثَت الربنامج اؼبقًتح مع الوعي اغبس حركي. على

 استخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب. منهج البحث:

 ة الشرقية قسمت ظفبالزقازيق ؿبا طفل كطفلة من ركضة اؼبدرسة التجريبية  90مشلت عينة البحث  :عينة البحث

 .طفل كطفلة 45قوامها  كاألخرل ضابطةطفل كطفلة  45حدانبا ذبريبية قوامها إذل ؾبموعتُت إ

 ( سنوات.  6 -5تًتاكح أعمارىم من ) 

 األيت: كسبثلت يف: أدوات البحث

 مقياس دايتوف للوعي اغبس حركي  -

 ذل جزئُت أحدنبا مصور ك األخر لفظي.إاختبار الذكاء ينقسم  -

 ربنامج اؼبقًتح.ال  -
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 معامل االرتباط لبَتسوف.ك Tيب٬ االكبراؼ اؼبعيارم٬ اختباراؼبتوسط اغبسا  :المعالجات اإلحصائية 

 :أىم النتائج

توصلت النتائج إذل أف الربنامج اؼبقًتح لو تأثَت إهبايب على ربسُت الوعي اغبس حركي لؤلطفاؿ كترجع الباحثة ذلك إذل أف 

يساعد يف رفع مستول الوعي اغبس  كىذا ماذات طابع ؿببب لدل أطفاؿ ىذه اؼبرحلة  غبركيةكالقصة افبارسة األلعاب 

 حركي لؤلطفاؿ.

 ىم التوصيات:أ

 .سنوات (5-4)على الوعي اغبس حركي لؤلطفاؿ من  كالقصة اغبركيةقًتح لؤللعاب الصغَتة اؼبالربنامج تطبيق  -

 :2008دراسة :ثقي حسن الرزوؽ -5

 ". سنوات (7-2)عمر من لؤلطفاؿ اغبركي-البصرم ؾ درااإل معايَت العنواف:"

 ىدفت الدراسة إلى:

 الطفل كتربية الطفولة ؾباؿ يف كاؼبهتمُت كاؼبربُت الباحثُت سبكن ألهنا كذلك األنبية٬ ذات اؼبواضيع من الطفل مبو تقوصل يعد

 .بالعمر التقدـ مع النمائي التطور صدكر  احملتمل٬ كاػبلل عاقاتاإل عن اؼببكر كالكشف النمائي٬ التاريخ معرفة من

 التجرييب.الباحث اؼبنهج  استخدـ البحث:منهج 

 ؿبافظة يف سنوات ٬ (7-2طفبل )ذكور كانات( .تًتاكح اعمارىم مابُت )722تتكوف عينة الدراسة من  عينة البحث:

 كىي الدراسة٬ من حل ـبتلفةيف مرا عينات ثبلث األطفاؿ كاختَتت برياض اؼبلتحقوف الوسط٬ كاقليم العاصمة عماف

 التقنُت. عينة) الرئيسية كالعينة التجريب٬ كعينة استطبلعية٬ عينة)

 اؼبستهدفة. العمرية الفئة فقرة؛ ألطفاؿ 18 على اشتمل حبيث لؤلطفاؿ اغبركي البصرم اإلدراؾ مقياس ُطّور داة :األ
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 أىم االستنتاجات:

 كىذا العمر يف األطفاؿ تقدـ كلما تزداد اغبركي البصرمدراؾ اإل على لقدرةا أف اليها التوصل مت اليت النتائج من يتضح

 عند سنة 12 بعمر تقريبا يكتمل نوإ ر٬العم يف األطفاؿ تقدـ ينموكلما اإلدراؾ فأ أكدت اليت نتائج الدراسات يؤكد

 الرجوع يسهل عقلية ركيباتت بشكل كتنظيمها اؼبعلومات٬ عن البحث اسًتاذبيات األطفاؿ يطور الطبيعُت حيث األطفاؿ

 خصائيُتكاأل للًتبويُت ىامة معلومات تقدـ اليت البصرم دراؾ اغبركياإل تقييم نتائج نبيةأ على يبكن التأكيد ىنا من.ليهاإ

 .غبلها الفعاؿ كالتخطيط للتشخيص٬ مؤشرات عطاءإ أك التقييم عملية أثناء اغبركية اإلدراكية اؼبشكبلت لتحديد النفسيُت

 لربامج الخضاعهم اؼبشكبلت٬ ىذه كربديد األطفاؿ٬ لتقييم زمنية فًتة أفضل ىي اؼببكرة الطفولة مرحلة فإف ارلكبالت

  .البداية منذ العبلج

 أىم التوصيات:

 ـبتلفة أعمار يف األطفاؿ عند اغبركي البصرمدراؾ إللقياس ا من الدراسات مزيد جراءإبضركرة  توصي الدراسة -

 ـبتلفة. كبيئات

 :2014 كامراف عبد الرحمن ناريمافاسة  در  -6

يف تنمية بع  عناصر الذكاء اغبركي كمهارات اإلدراؾ البصرم لدل  حركية-اغبستأثَت منهج باأللعاب  العنواف:"

 ." أطفاؿ ما قبل اؼبدرسة

 ذل:إىدفت الدراسة  أىداؼ البحث:

صرم البء اغبركي كمهارات اإلدراؾ يف تنمية بع  عناصر الذكا حركية-اغبس منهج باأللعابالكشف عن تأثَت  -1

 .أطفاؿ ما قبل اؼبدرسة لدل

( 6-5لدل األطفاؿ بأعمار )الكشف عن الفركؽ بُت االختبارات البعدية بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة   -2

 .سنوات
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 حلها.استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼببلءمتو طبيعة مشكلة البحث اؼبراد  منهج البحث:  

( طفل كطفلة يف قضاء  36تكوف ؾبتمع البحث من أطفاؿ اؼبلتحقُت بركضة )فراشة( كالبالغ عددىم )ي :ثعينة البح 

 .كويو كاؼبسجلُت للعاـ الدراسي

مبو مهارات اإلدراؾ البصرم( لدل طفل  مقياس(٬ ك)أداة البحث فتمثلت )باختبارات الذكاء اغبركي :أداة البحث 

 البصرم٬ العبلقات كاألرضية٬ اإلغبلؽبُت الشكل  البصرية٬ التمييز البصرم٬ الذاكرةما قبل اؼبدرسة كاؼبتمثلة )التمييز 

 اؼبكانية(

 :أىم النتائج 

اغبركية تفوقان يف عناصر الذكاء اغبركي كمقياس مبو مهارات اإلدراؾ البصرم لدل  -حقق منهاج االلعاب اغبس -1

 أطفاؿ اجملموعة التجريبية .

ية الرياضية اؼبنفذ )اؼبتبع( تفوقان يف بع  عناصر الذكاء اغبركي ألطفاؿ اجملموعة الضابطة دل وبقق منهاج درس الًتب-2

 باستثناء اختبار توافق االشكاؿ اؽبندسية الذم حقق تفوقان فيو. 

  منهاج درس الًتبية الرياضية اؼبنفذ )اؼبتبع( تفوقان يف مقياس مبو مهارات اإلدراؾ البصرم ألطفاؿ اجملموعة  حقق-3

         الضابطة.

 تبارات بع  عناصرأطفاؿ اجملموعة التجريبية على أطفاؿ اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدم يف اخ تفوؽ-4

 .مركي كمبو مهارات اإلدراؾ البصر الذكاء اغب

 أىم التوصيات:

 يف ضوء نتائج البحث كاالستنتاجات يوصي الباحث دبا يلي:     
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دراكية اغبس اغبركية يف مؤسسات رياض االطفاؿ يف اقليم كردستاف لدكرىا الفعاؿ يف تنمية على االلعاب اإل االعتماد-1

 الذكاء اغبركي كاؼبهارات اإلدراؾ البصرم.

حبوث كدراسات مشاهبة اخرل على عينات ـبتلفة كباستخداـ العاب تعليمية أخرل كمقارنة نتائجها بالدراسة  اجراء-2

 . من العاب اخرل اغبالية ؾبموعة

  مبكران.ضركرة الًتكيز على اعبانب العقلي يف مناىج رياض األطفاؿ ؼبا لو من دكر اهبايب يف ابراز اؼبتفوقُت -3

 :2015محروس محمد محروس دراسة- 7

 ." كاؼباموؿ(القدرات االدراكية كاغبركية لطفل ماقبل اؼبدرسة بُت )الواقع  العنواف:"

على تاثَت اسلوب االستكشاؼ اغبركي على تطور بع  اؼبهارات اغبركية  ؼالتعر  اذل:ىدفت الدراسة  أىداؼ البحث:

 اؼبدرسة.االساسية كالقدرات االدراكية الطفاؿ ماقبل 

 كنبا:كينبثق من ىذا اؽبدؼ العاـ ىدفُت فرعيُت 

 قارنة بُت القياس البعدم لدل اجملموعتُت التجريبية )اليت يستخدـ معها برنامج االستكشاؼ اغبركي(اؼب -1

اجملموعػػة الضػػابطة )الػػيت تسػػتخدـ معهػػا الربنػػامج التقليػػدم ( يف كػػل مػػن اؼبهػػارات اغبركيػػة االساسػػية كالقػػدرات االدراكيػػة ك 

 . اغبركية الطفاؿ ماقبل اؼبدرسة 

تعػػػرؼ علػػػى معػػػدالت التغيػػػَت لػػػدل اجملموعػػػة التجريبيػػػة )الػػػيت يسػػػتخدـ معهػػػا برنػػػامج االستكشػػػاؼ اغبركػػػي ( يف ال  -2

بعػػػدم( يف كػػػػل مػػػػن اؼبهػػػػارات اغبركيػػػػة االساسػػػػية كالقػػػػدرات  –بيػػػػٌت ثػػػػاسل  -بيػػػػٌت اكؿ –) قبلػػػػي القياسػػػات اؼبتكػػػػررة 

 االدراكية الطفاؿ ماقبل اؼبدرسة .

 . على ؾبموعتُت احدانبا ذبريبية كاالخرل ضابطة دـ الباحث اؼبنهج التجرييب استخ منهج البحث: 

ت مرحلة ماقبل اؼبدرسة دبدرسة اللغات دبدينة سوىاج طفبلمن تبلميذ كتلميذا 60تضمنت عينة البحث  :عينة البحث

 .طفبل باؼبدرسة  210البالغ عددىم التبلميذ مت اختيارىم عشوائيا من عدد ٬ تلميذة 19تلميذا ك  41بواقع 
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 ثلت:فتمأداة البحث  :البحثأداة 

حة لتدريس كل بة كعدد الدركس اؼبقًت ساسية اؼبناساستمارة استطبلع رأم اػبرباء ؼبعرفة أىم اؼبهارات اغبركية األ وال :أ

 ساسية لطفل ماقبل اؼبدرسة .حركة من اغبركات األ

 سلوب االستكشاؼ اغبركي لطفل ماقبل اؼبدرسة .ارة استطبلع رام يف ؿبتول األنشطة اغبركية اؼبقًتحة بأاستم ثانيا :

 ساسية لطفل ماقبل اؼبدرسة .ارات اغبركية األبارات لقياس اؼبهنسب االختاستمارة استطبلع رأم اػبرباء لتحديد أ ثالثا :

 دراكية اغبركية لطفل ماقبل اؼبدرسة .ت اإلحركي لقياس القدرا -مقياس دايتوف للوعي اغبس رابعا:

 :أىم النتائج

ية يف كل من اؼبهارات اغبركية األساسية اؼبقارنة بُت القياس البعدم لدل كل من اجملموعتُت الضابطة كالتجريب -1

 .دراكية اغبركية لطفل ماقبل اؼبدرسة رات اإلكالقد

(  بعدم –ثاشل  بيٍت -بيٍت أكؿ –التعرؼ على معدالت التغيَت لدل اجملموعة التجريبية يف القياسات اؼبتكررة )قبلي -2

 . دراكية اغبركية لطفل ماقبل اؼبدرسة يف كل من اؼبهارات اغبركية األساسية كالقدرات اإل

 :ليها من خبلؿ نتائج حبثو يبكن االستخبلصات كالتوصيات اليت إستطاع الباحث التوصل إ يف ضوء أىم التوصيات:

 .خرل يبكن تطويرىا لطفل ماقبل اؼبدرسة كدراسات مستقبلية تتناكؿ جوانب أ جراء حبوثضوء على إقاء اللإ -1

للحلقة األكذل من التعليم  استخداـ أسلوب االستكشاؼ اغبركي كأسلوب تدريس يف أنشطة الًتبية اغبركية تطبيق-2

  األساسي.

 . جتماعية اليت تتبع كزارة الشئوف اإلطفاؿ اغبضانات التعلمية إجراء حبوث كدراسات مشاهبة على أ -3

تدريسية يف اؼبواد التعليمية  سلوب االستكشاؼ اغبركي كطريقةإجراء حبوث كدراسات هتدؼ إذل تطبيق استخداـ أ -4

 خرل .األ
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 ت:التعليق على الدراسا

بعد إلقاء الضوء على الدراسات اليت تناكلت اعبانب اغبس حركي اتضح لنا أف ىناؾ تنوع من حيث األىداؼ       

 (2012) الغريرم تركي كفاءكدراسة  (.1989ؿبمد رمضاف مسلوب  )ك  (.1979لوريس ميزاركس )راسة فد

  ين.مج  اؼبقًتح على اعبانب اغبس حركي للمخترب أثَت الربناإذل معرفة مدل ت ىدفت(.1993)مٌت أضبد األزىرم كدراسة  

كضع برنامج لؤللعاب الصغَتة ك القصة اغبركية على الوعي فقد ىدفت إذل  (1995)كوثر عبد اجمليد دراسة  ا أم      

ثقي ما دراسة أك التعرؼ على تأثَت الربنامج اؼبقًتح مع الوعي اغبس حركي. ٬سنوات 5-4اغبس حركي لؤلطفاؿ من 

 كاؼبربُت الباحثُت سبكن ألهنا كذلك األنبية٬ ذات اؼبواضيع من الطفل مبو تقوصل ذلفقد ىدفت إ (2008لرزكؽ )حسن ا

 كرصد احملتمل٬ كاػبلل عاقاتاإل عن اؼببكر كالكشف٬ النمائي التاريخ معرفة من الطفل كتربية الطفولة ؾباؿ يف كاؼبهتمُت

الكشف عن تأثَت منهج  ذل ٬ ىدفت إ(2014) امراف عبد الرضبن ناريبافكما دراسة  أ بالعمر التقدـ مع النمائي التطور

 حركية يف تنمية بع  عناصر الذكاء اغبركي كمهارات اإلدراؾ البصرم  لدل أطفاؿ ما قبل اؼبدرسة   -باأللعاب اغبس

 .( سنوات6-5مار )لدل األطفاؿ بأعالكشف عن الفركؽ بُت االختبارات البعدية بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة  ك

لى تطور سلوب االستكشاؼ اغبركي عتأثَت أ التعرؼ على ذلإىدفت الدراسة  (2015٬) ؿبركس ؿبمد ؿبركس دراسة 

 .طفاؿ ماقبل اؼبدرسةبع  اؼبهارات اغبركية األساسية كالقدرات اإلدراكية أل

و طبيعة مشكلة البحث اؼبراد رييب ؼببلءمتاؼبنهج التج باؼبنهج فجل الدراسات سابقة الذكر كظفتأما فيما بتعلق       

 .طفاؿ ماقبل اؼبدرسة ل الدراسات كجهت لعينة أكك .حلها
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 الثاب األول

 الجانة النظري
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 الفصل األول
القسم التحضيري وخصائض نمى 

(سنىاخ.6-5طفل مرحلح )  
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      :تمهيد

جل تكوين جيل فعاؿ يف أفسخرت إمكانيات كطاقات بشرية من لقد أدركت دكؿ عديدة أنبية الًتبية التحضَتية          

كفبا عزز فكرة القسم التحضَتم ىو انشغاؿ اؼبرأة كالرجل يف مواقع اإلنتاج كاػبدمات يف كثَت  ٬ء اجملتمع كازدىار الببلدبنا

 . من دكؿ العادل فبا أدل إذل فتح ىذه الدكر الستعاب األطفاؿ يف الفًتة اليت يعمل فيها الوالدين

دت إذل فتح أقساـ التحضَتم بأغلب اؼبدارس االبتدائية لضماف كقد شهدت اعبزائر ىي األخرل ىذه الظاىرة اليت أ      

تربية ربضَتية لكل طفل بلغ من العمر طبس سنوات كفيما يلي سوؼ ندرس مراحل تطور الًتبية التحضَتية عرب ـبتلف 

  .مراحلها كمدل أنبيتها للطفل

بالنسبة للمنشغلُت دبعرفة خصائص الطفل كاؼبراىق  اف القائمُت على تربية الطفولة ذبتمع حوؿ اف للنمو انبية بالغةك      

منها على  يستفيداالجتماعي يف فهم ىذه الًتبية كما  كاألخصائيالنفسي  كاألخصائيكالراشد كالشيخ كوهنا تفيذ الطبيب 

سليمة اليت كذلك ؼبعرفة طبيعة اؼبرحلة اليت يبر هبا الفرد اذ تساعد على توجيو الوجهة ال كاألمهاتكجو اػبصوص االباء 

 .ينبغي اف يبر هبا لكي يصبح مواطنا صاغبا متكيفا مع نفسو كمع اجملتمع الذم يعيش فيو

 لمحة تاريخية للتربية التحضيرية :-1-1

أثرت أفكار بع  اؼبربيُت اؼبختصُت يف تربية الطفل ما قبل اؼبدرسة كاليت نادك من خبلؽبا بضركرة العناية هبؤالء      

لى توفَت البيئة اؼبناسبة اليت تساىم يف إشباع حاجاهتم الفيزيولوجية كالعاطفية كالعقلية على العادل كلو من األطفاؿ كالعمل ع

أكائل ركاد ىذه الفكرة العلماء اليونانيوف فقد اىتمت الًتبية اليونانية القديبة برعاية الطفل كمساعدتو على ربقيق مبو 

و كعقلو فقد نادل) أفبلطوف أف يظل األطفاؿ يف حضانة الدكلة كربت متكامل من خبلؿ االعتناء جبسمو كذكقو كركح

 .(٬65 صفحة 2008)كركوش٬  إشراؽ األخصائيُت االجتماعيُت ألنو يعتقد أف األطفاؿ ملك الدكلة (

بوجوب العناية باألطفاؿ يف مرحلة ما قبل 1939يف دكرتو السابعة عشرة عاـ  كىذا ما أدل إليو اؼبؤشبر الدكرل للًتبية

اؼبدرسة كضركرة تطبيق برنامج مرف يقـو على نشاط الطفل كتكييفو تبعا الحتياجاتو العقلية كالعاطفية كاإلديولوجية 
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جهدكا أنفسهم كثَتا كأ ارىقوكالعجيب انو رغم ظهور ىذه الفكرة منذ القدـ إال أف )اؼبربيُت كالقائمُت على أمور الًتبية قد 

عقوؽبم فيما هبب على البالغ أف يتعلمو كما هبب على اؼبدرس أف يعاملو بو كلكنهم نسوا من ىو أـ من البالغ كأحق منو 

بية عاـ قد أكصى اؼبؤسبر الدكرل للًت ك .(٬39 صفحة 2000)طلبة٬  بالعناية كىو الطفل الذم اغفلوا شانو كدل يلتفتوا إليو( 

" بضركرة تشجبع السلطات اؼبسؤكلة على إنشاء مؤسسات تربوية تعتٍت بالطفل قبل دخولو اؼبدرسة مع التوسيع يف 1961

 .استحداث ىذه اؼبؤسسات" 

باف "الًتبية اليت يتلقاىا األطفاؿ قبل دخوؽبم اؼبدرسة ذات أنبية   1971كأكصى اؼبؤسبر نفسو يف دكرتو الثالثة كالثبلثُت عاـ 

ربل كلذلك عد أف من اؼبهم توفَت التعليم قبل االبتدائي كتطويره كجعلو يف متناكؿ صبيع األطفاؿ يف الريف كاؼبدينة على ك

كقد رأل "فركبل" الذم ارتبط  2حد سواء كهبذه الطريقة يبكن لؤلطفاؿ صبيعهم البدء يف دراستهم بداية تتصف باؼبساكاة "

رهتا أف دخوؿ الطفل الركضة كي يتعلم من اكجب الواجبات كيستحيل إف يغنيو اظبو باسم رياضة األطفاؿ اؼببدع لفك

 التعليم فاؼبنزؿ عن اؼبدرسة ألهنا تريب فيو العواطف االجتماعية دبا هبده فيها .

مع من يشاركو يف أعمالو كألعابو فقد قامت األختاف "مارجريت كراشيل مكسيبلف" بتأسيس أكؿ  كألنو يعيش ساعاهتا

)اػبطيب٬  ككاف ىدفها العناية باألطفاؿ الفقراء كإمدادىم بالعناية الصحية كالتغذية البلزمة 1909لندف عاـ  ركضة يف

إضافة إذل اىتماـ بع  اؼبنظمات الدكلية مثل اليوتسكو كاليونيساؼ كغَتىا كزاد االىتماـ أكثر  (٬22 صفحة 1987

( اليت 1952-1870ؼبتكاثرة يف علم النفس الكفل كالنمو كقد أظهرت دراسة "ماريا منثسورم" )نتيجة األحباث ا

اىتمت بًتبية األطفاؿ اؼبعاقُت فقد اعتربت إف تربية اغبواس أساسية من حيث انو يعد الطفل إعداد مهما خاصافالذم 

الذم يزيد حاسيت السمع كدقة اؼببلحظة قد يقول من حاسة النظر عنده يصح أف يكوف رساما بارعا يف اؼبستقبل ككذلك 

يكوف فنانا بارعا اك موسيقيا  كمن اجل ذلك صممت ؾبموعة من الوسائل مازاؿ معظمها يستخدـ يف رياض األطفاؿ 

ـ بًتبية الناشئُت يف كهبذا اغبسب أصبح من اؼبمكن إرساء فكرة االىتما (٬6 صفحة 1981)العزيز٬ حىت يومنا ىذا 

كصناعات ثقافية خاصة  السنوات األكذل من عمرىم على أسس علمية سليمة إذل حد إف صاحب ذلك كجود مؤسسات

كؾببلت كأفبلـ سينمائية كمسلسبلت تلفازية  كألعابككتب  أنتجت للطفل يف ىذه اؼبرحلة من عمره ماوبتاج إليو من لعب

  (٬24 صفحة 1987)اػبطيب٬  ة الطفل يف سن ما قبل اؼبدرسةكبرامج إذاعية ىادفة تتحدث عن ثقاف
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كنتيجة ذلك كلو فقد ازداد الوعي بوجوب العناية بالطفل يف سنوات حياتو األكذل كبضركرة توفَت األقساـ التحضَتية اليت 

التحضَتم يف اؼبؤسسات التعليمية يف العادل كلو ككاف للببلد  بإنشاء القسم ازداد. االىتماـتستقبل ىؤالء األطفاؿ كهبذا 

 العربية كاعبزائر خاصة دكر يف ذلك االىتماـ إذل جانب الدكؿ العربية.

 مرحلة التعليم التحضيري في الوطن العربي:-1-2 

دد اؼبسلمُت باؼبدارس األساسية لقد كاف التعليم قبل اؼبرحلة االبتدائية يف ببلد العربية قليل النمو إذ دل يتجاكز ع       

ألف طفل فيما بلغ عدد األطفاؿ الذين بُت سن الثالثة كاػباصة يف  240  » ـ1968-1967 « للتعليم االبتدائي عاـ

مليوف طفل كلكن كضع ىذا التعليم ىبتلف من بلد ألخر حيث كجد اعلي نسبة تقع يف لبناف  10العاـ نفسو حوارل 

 .(٬23 صفحة 1976)الداصل٬  النسبة كثَتا يف معظم البلداف العربية األخرل كالكويت بينما تتدسل ىذه

كما سبت مقاربة بُت األطفاؿ اؼبخرطُت يف رياض األطفاؿ مع إصبارل األطفاؿ العرب الذين يف سن الدخوؿ اؼبدرسي   

خرطُت يف رياض األطفاؿ منخفضة جدا مقارنة دبن ىم يف سن اإللزامي كجد فرؽ شاسع حيث إف نسبة األطفاؿ اؼبن

الدخوؿ اؼبدرسي اإللزامي كقد رجع سبب ذلك إذل أف ىذا النوع من التعليم غَت متوفر باؼبناطق النائية كما انو غَت مدرج 

 2002٬ ٬السنبلعبد العزيز عبد اهلل )ضمن سلم التعليمي إضافة إذل عدـ كعي كاىتماـ األسر هبذا النوع من التعليم

كألجل ذلك كالف عدد أطفاؿ ىذه اؼبرحلة كبَت جدا ككذلك ؼبا ؽبذه اجمللة من أنبية يف بناء شخصية رجاؿ  (36 فحةص

اؼبستقبل فقد حاكلت دكؿ الوطن العريب إف زبطو خطوات اهبابية يف العناية هبؤالء األطفاؿ حيث مت إنشاء اجمللس العريب 

مؤسسة عربية تطوعية غَت حكومية ؽبا )من اجل عم اعبهود اؼببذكلة يف ؾباؿ الطفولة كىو  1987للطفولة كالتنمية عاـ 

الصفة االعتبارية اؼبستقلة كتسعى للمسانبة يف تطوير أكضاع الطفل العريب كبناء شخصية كتأكيد ىويتو كأصالتو العربية 

 ٬صفحة ٬1991عرفات عبد العزيز سليماف  ) كقيمتو اإلسبلمية كهتيئتو للمشاركة الفعالة يف صناعة مستقبل ؾبتمعو

169) . 
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 مرحلة التعليم التحضيري في الجزائر وتنقسم إلى فترتين:- 1-3

)التيجاشل٬  استمرت اؼبدارس القرآنية كالكتاتيب إذ يبثل موضع لتعليم الكتابة   قبل االستقالؿ: -1-3-1 

عبارة عن حجرة أك حجرين ؾباكرتُت للمسجد أك بعيدة عنو أك غرفة يف منزؿ تبٌت خصيصا كىي (٬15 صفحة 1983

  (٬15 صفحة 1993)غياث٬    للتعليم ألقراشل كتعترب ادشل مؤسسة يف التعليم اإلسبلمي اؼبخصصة ؽبذا الغرض

ستعمارية ذات الطابع التبشَتم ككذا اؼبدارس النظامية العمومية اليت كأدت كظيفتها اغبضارية كيف مواجهة اؼبدرسة اال

 .(٬10 صفحة 2008)الوطنية٬   اعتمدت القسم التحضَتم اؼبدمج قصد تقريب األطفاؿ إذل السنة األكذل ابتدائي

٬ صفحة 1990)تركي٬  يف فرنسا   األطفاؿبقة لرياض ككانت الربامج اؼبطبقة يف رياض األطفاؿ يف تلك الفًتة مطا

كالتعليم يف ىذه اؼبؤسسات فرنسية  نفسها تطبق يف فرنسا ككانت ربرص على أف تكوف اؽبيئة اؼبشرفة على الًتبية(56

قة من األطفاؿ اعبزائريُت من حقهم يف بصورة كاملة كقد قبم عن ىذه اؼبمارسات كاإلجراءات حرماف الغالبية الساح

 (٬133 صفحة 2008)كركوش٬  التعليم يف ـبتلف حلقاتو كمستوياتو بشكل عاـ كيف رياض األطفاؿ بشكل خاص

 بعد االستقبلؿ بثبلت سنوات الغي نظاـ التعليم ما قبل اؼبدرسي نظرا لنقصبعد االستقالؿ : -1-3-2

اإلمكانيات ماديا أدل إذل ربويل رياض األطفاؿ إذل مدارس لتمكُت كل األطفاؿ البالغُت من السادسة من االلتحاؽ 

 . (٬12 صفحة 2008)الوطنية٬  باؼبدرسة يف إطار التعليم االبتدائي

ة لوالية اعبزائر إذل إنشاء مدرسة هتتم بتكوين اؼبربيات للعمل يف كيف بداية السبعينات بادرت بلدية اعبزائر الكربل بالنسب

فاؿ كفيما بعد ازداد االىتماـ أكثر هبذا اؼبيداف خاصة بعد صدكر دستور اعبريدة الرظبية كاالمرية رقم طميداف رياض األ

 .1976ابريل  16الصادرة بتاريخ  35-176

م تعليم ـبصص لؤلطفاؿ الذين دل يبلغوا من القبوؿ اإللزامي يف كما يلي" التعليم التحضَت   19كجاء نص يف اؼبادة  

انو يف ىذه اؼبرحلة  دل يتم انشاؤىا من قبل الدكلة حىت عاـ  إال 1976كانو رغم صدكر ىذا اؼبرسـو عاـ  "اؼبدرسة
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البيداغوجي  اعبانب أمااؼبوظفُت  ألبناءمدارس اغبضانة  إنشاءكاف كانت بع  الشركات الوطنية قد شرعت يف  1989

 . (٬22 صفحة 1990)تركي٬    الًتبية التحضَتية أنبيةتؤكد   1984فقد عرض صدكر كثيقة توجيهية تربوية سنة 

كعلى اثر ىذه اإلصبلحات تعددت الرياض يف اعبزائر حيث أصبحت ىناؾ رياض تابعة للبلديات كأخرل للجهة اؼبنشئة 

 .(٬133 صفحة 2008)كركوش٬ ت كطنية كىيئات حكومية كغَتىا من شركا

النشاطات كمبلمح الطفل كالربنامج اؼبقًتح   أىداؼربدد  1990ضرم سنة حمث انبعتت بوثقة تربوية مرجعية للتعليم الت

اؼبتمثلة يف دليل منهجي  1996يقة منهجية سنة ككيفية تنظيم الفضاء اؼبادم للقسم التحضَتم كبعد ذلك جاءت كث

للتعليم اؼبدرسي كتتطور مفهـو اؼبرحلة من مفهـو التعليم اذل الًتبية حيث نصت الوثائق الرظبية التنظيمية كالبيداغوجية على 

سابقا  ياألساسمن التعليم  األكذلالدخوؿ للسنة  إذلسنوات يستفدكف من التعليم التحضَتم كيؤىلهم  6-4 أطفاؿ أف

 إلنشاءعلى االىتماـ باعبانب الًتبوم  األخَتكاذل استدراؾ جوانب النقص كمعاعبتها بينما نص منهاج الًتبية التحضَتية 

 .(٬15 صفحة 2008)الوطنية٬  الشخصية الطفل قبل اعبانب اؼبعريف

 النمو: تعريف- 1-4

وره يبكن اف يوصف من خبلؿ كجهات نظر ـبتلفة . كل كجهة نظر ؽبا من يدعمها بُت الطفل كتط اف مبو        

٬ صفحة 2005)الزريقات٬ القائمُت على تربية الطفولة اؼببكرة ككل منهم يقدـ تفسَتات عن النمو كالتطور االنساشل 

متصلة من التغيَتات ذات  مبط منظم مًتابط أك ىي التغَتات الفسيولوجية سلسلة  بأنويعرفو عماد الدين اظباعيل . (22

من حيث الطوؿ كالوزف كاغبجم كالتغَتات العقلية كاؼبعرفية كالتغَتات السلوكية  االنفعالية كاالجتماعية اليت يبر هبا الفرد يف  

  .(٬189 صفحة 2004)العسوم٬  مرحلة من  مراحل النمو اؼبختلفةكل 

)صاحل ح.٬  ص هبا اذل مستول معُت من النمواذا كصل اعبهاز اػبا إالاداء ىذه الوظيفة  ستطيعاليكالكائن اغبي  

لوجي كاؼبعريف فالنمو ىو عملية التغيَت عرب الزماف ؾباالت ىذا النمو تتضمن اجملاؿ البيو . (٬328 صفحة 1972

 كاالخبلقي.كاالنفعارل كاالجتماعي كاللغوم 



 

28 
 

 :النمو مبادئ- 1-4-1

ىناؾ ؾبموعة من اؼببادئ تصف مبط كعملية النمو كالتطور ىذه اؼببادئ اك اؼبميزات تصف النمو اؼبثارل كعملية        

طفاؿ اهنم يتطوركف بنفس السرعة كيف نفس متوقعة كمنتظمة كدبا يبكننا من التنبؤ بالكيفية اليت سيتطور دبوجبها معظم اال

 .(٬21 صفحة 2008)الريباكم٬ فركؽ فردية بُت شخصيات االطفاؿ الوقت تقؤيبا كبالرغم من كجود 

 :جوانب ومحددات النمو2-4-1-

ككزنو كشكلو اػبارجي كما ينمو تكوينيا  النمو وبدث يف جانبُت جانب تكويٍت معُت ينمو الفرد يف طولو كعرضة     

ايضا كلكنو مبو داخلي ال يف اعضائو اما اعبانب االخر فهو اعبانب الوظيفي كنقصد بو مبو الوظائف اعبسمية كالعظلية 

 كالعقلية كاالجتماعية فالطفل ينمو تفكَته كاحساسو كادراكو كخيالو كما تنمو قدرتو اللغوية كسلوكو االجتماعي كذلك

اما ؿبدداتو فهي ؾبموعة العوامل الوراثية كالتكوين   (٬65 صفحة 1994)راتب ا.٬  ؿ انتقالو من مرحلة اذل اخرلطو 

)خليفة٬  تغذية كالًتبية كالتعليم ....اخلاعبسمي كاعبهاز العصيب كالغددم ...اخل باالضافة اذل ؾبموعة العوامل البيئية كال

 (٬27 صفحة 1999

اف التطور كالنمو كالتعلم ظواىر تؤثر كتتأثر ببعضها كبذلك ال يبكن فصل احداىا عن االخرين كهبذا فقد اخذ           

 اخرل من مصطلح التطور اغبركي لئلنساف ٬ اف اؼبفهـو العاـ للتطور .كمصطلح مبائي يقصد بو االنتقاؿ من مرحلة اذل

جهة كأعم كأمشل من جهة أخرل ٬ فمن حيث اهنا كظاىرة مبائية فهذا متفق عليو. كمن ناحية االنتقاؿ من مرحلة ألخرل 

فالنمو عملية كراثية ربدث طبيعيا إال اهنا ال تتطور إال بعد النضج فالنضج أساس لكل من النمو كالتطور ىذا باإلضافة 

٬ الصفحات 2014)اهلل ـ.٬ ىرة التطور بأهنا شاملة لكل من النمو كالنضج كالتعلم اذل التعلم ٬ كهبذا ينظر اذل ظا

239-240). 
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 :التأثيرات النظرية  3--1-4

تقدـ النظريات اؼبختلفة عن النمو كجهات نظر ـبتلفة يبكن من خبلؽبا تفسَت مبلحظات االطفاؿ كىم يكربكف    

ينموف فمثبل لوحظ الطفل كىو يلقي بكرة اذل ىدؼ فاف عادل السلوؾ كاؼبتخصص فيو يشَت اذل التعزيزات اليت ذبعل ك 

الطفل يلقي  اذل تقريبات اكثر كمؤيد نظرية النضج  كىو يبلحظ الطفل نفسو قد يركز على نضج الطفل اعبسمي كما ىو 

مة كقد ينظر مؤيدم البنائية اذل احملاكالت اؼبتكررة الصابة اؽبدؼ  كاضح يف مقدرتو على القب  كاطبلؽ الكرة بصورة مبلئ

 .كدليل على اف الطفل كاف يسعى بنشاط عبمع اؼبعلومات عن سرعة كزاكية االطبلؽ من اجل اصابة اؽبدؼ

٬ 2005لزريقات ج.٬ )ا يبين مواجهة عامة عن توجهات النظريات المختلفة(:   01)جدوؿ رقم 

  (31-30الصفحات 

 جوانب النمو السلوكية النضج البنائية

مؤشر االستعداد للمهاـ  ؿبفز داخلي يؤثر يف ؾباالت النمو االخرل
 االجتماعية كالعقلية

 النمو اعبسمي دل وبظى بانتباه خاص

التعلم مستمر كىو االستجاب اؼبوائمة يؤدم اذل 
ن مبو متزايد للحقائقتغَتات يف التفكَت بدال م  

التعلم ىو صقل امكانات 
الطفل اذا كاف يف ؿبيط 

 مناسب

يثم التعلم من خبلؿ التعزيز 
 كاؼبكافات

 النمو العقلي

يتم تعلمو من خبلؿ فحص االفًتاضات مثلو 
 مثل التعلم  يف اجملاالت االخرل

 النمو االجتماعي تشكلو اؼبعززات يعتمد على ؿبيط مناسب

خبلؿ عملية داخلية تنموية يتم تعلمو من  النمو االنفعارل تشكلو اؼبعززات يعتمد على ؿبيط االمثل 

داخلي يتبع الفرد برناؾبا  داخلي يكوف الطفل نشيطا يف مبوه اػباص
 خاصا

 النمو الدافعي خارجي مكافات عقوبات
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 ( سنوات : 6-4مرحلة ماقبل المدرسة )1-5-1-

 اسية لغرس شخصيتو كتتشكل العاداتاحل حياة الطفل حيث تعد اللبنة االستعترب ىذه اؼبرحلة اىم مر         

كاالذباىات كتنمو قدراتو عن طريق اللعب الذم يبثل اغلب ساعات الطفل عن طريق مشاركة االخرين بتشجيع الكبار ٬ 

كالتشكيل عن طريق فبارسة كمن مث تبدأ بداية اللعب االجتماعي عند الطفل كتتضح مواىبو كيكوف قاببل للتأثَت كالتوجيو 

النشاط الرياضي كالنمو االنفعارل كاالجتماعي كاؼبعريف كتعترب ىذه الفًتة بداية تعلم اغبركات األساسية مثل اعبرم كاؼبشي 

  . (56-٬55 الصفحات 2011)عبده٬  كالوثب بصورة فردية بعيدا عن جو اؼبنافسة

 :النمو الجسميصائص خ2-5-1-

يف .ك (٬43 صفحة 2013)عثماف ع.٬ التغَتات يف انسجة كاعضاء اعبسم  -مبو الطوؿ كالوزف–النمو اؽبيكلي      

مو سنوات الطفولة تقع كاجبات التنشئة اعبسمية على االسرة كبالتحديد على االـ فهي العائل االقرب للطفل خبلؿ يو 

٬ صفحة 2001)اػبورل ا.٬  فضبل عن اذباىات االـ الفطرية الطبيعية يف رعاية جنينها فيما يعرؼ بعواطف االمومة

مع حدكث توازف نفسي اجتماعي  نتيجة استحساف كمديح الكبار ؼببلمح النمو اعبسمي كىي فًتة حافلة بالنمو .(33

ف كزف الطفل يف هناية السنة االكذل ثبلثة امثاؿ كزنو عند اؼبيبلد كيف هناية السنة اػبامسة يصل الوزف ستة كغالبا مايتظاع

كيلو غراـ كل سنة تقريبا كمعدؿ  السرعة ىذا ال يصدؽ بالنسبة للوزف فحسب كلكن 2امثاؿ كزنو عند اؼبيبلد دبعدؿ 

-6بالنسبة لبلناث دبعدؿ  107سم بالنسبة للذكور كحوارل 108ايضا  بالنسبة للطوؿ اذ يصل يف هناية السنة اػبامسة 

عند الذكور كعند االناث 111-110سنتمًتات يف كل سنة من السنوات حىت السادسة من العمر ليصبح حبدكد 7

 . (٬108 صفحة 2007)عريفج٬  يف اؼبعدؿ 110-109بالسن نفسو يف حدكد 

كتاخذ العضبلت يف تطور كاضح كخباصة عضبلت  .(٬37 صفحة 1997)العيسوم٬  يف التناق  تدرهبيامث ياخذ 

االطراؼ السفلى كتزداد قوهتا كقدرهتا على العمل كيبلحظ خبلؿ ىذه اؼبرحلة اف جهاز االربطة كاؼبفاصل يتحمل عبئ 

اضافة اذل استمرار االسناف يف الظهور كاكتماؿ عدد االسناف اؼبؤقتة .(٬164 صفحة 2004)حسُت ز.٬ اغبركة الدائمة 

حيث تبدأ يف الظهور يف سن السادسة كاحدة اك اثناف من االسناف الدائمة بينما يصل حجم الراس يف هناية ىذه اؼبرحلة 
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٬ صفحة 2008)كركوش, فتيحة٬  فل من خبلؿ مبو اعبذع كاستطالة العظاـاذل مثل حجم راس الراشد كيربز مبو الط

كيكوف بذلك كضع نفسو على بداية مدارج النمو  كبو البلوغ كيظهر التوافق كاالنسجاـ بُت اعضاء جسمو كىو . (32

كيتميز كذلك .(٬38 صفحة 1999)سعيد٬ االكضاع يستطيع ربط حذائو بنفسو كيعمد ليوازف جسمو يف الفراغ يف كل 

)اػبَت٬ بقدره الطفل على التحكم يف عملية االخراج كيف زيادة اؼبيل اذل اغبركة كالنشاط كؿباكلة التعرؼ على البيئة 

 .(٬130 صفحة 2004

ية اثرىا االهبايب على النفس كالركح كاعبسم فمن الضركرم توفَت اسباب الراحة للطفل كالسماح لو دبمارسة فالًتبية البدن

االلعاب كالنشاطات الرياضية دبختلف اشكاؽبا لكوهنا تساعد على تفريغ الطاقات اؼبوجودة عند الطفل كتوجيهها توجيها 

 . (٬13 صفحة 2011)سعيد ز.٬  مفيدا

 (alain, 1977, p. 14) سنوات. 6إلى  3: يمثل خصائص النمو الجسمي من (02) جدوؿ رقم

 .(380،صفحة2013)الشاويش،و

 البنات األوالد متوسط القياسات العمر

 سنوات 3

 لغ (الوزف ) ك

 القواـ ) سم (

 اؼبساحة

14,2 

9,4 

0,60 

13,6 

92,7 

0,58 

 ½سنوات ك  3

 الوزف ) كلغ (

 القواـ ) سم (

 اؼبساحة

15,5 

98 

0,64 

14,6 

96,2 

0,62 

 سنوات 4

 الوزف ) كلغ (

 القواـ ) سم (

 اؼبساحة

16,2 

101,5 

0,67 

15,4 

1,00 

0,65 

 ½سنوات ك  4

 الوزف ) كلغ (

 القواـ ) سم (

 ةاؼبساح

16,8 

104,3 

0,69 

16,4 

103,4 

0,68 
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 سنوات 5

 الوزف ) كلغ (

 القواـ ) سم (

 اؼبساحة

17,7 

108 

0,73 

17,4 

106,5 

0,71 

 ½سنوات ك  5

 الوزف ) كلغ (

 القواـ ) سم (

 اؼبساحة

18,7 

111 

0,76 

18,2 

109,5 

0,74 

 سنوات 6

 

 الوزف ) كلغ (

 القواـ ) سم (

   اؼبساحة

19,7 

114 

0,79 

1,9 

112,5 

0,78 

 سنوات 7

 

 الوزف ) كلغ (

 القواـ ) سم (

 

21.5 

118 

21.3 

116.3 

 

 

 النمو الوظيفي 3-5-1-

هبرم تطور كيفي سريع كبو التقاف يف اعبهاز التنفسي  ىذه اؼبرحلة يف :الجهاز التنفسي خصائص نمو 1-3-5-1-

 . (٬165 صفحة 2004)حسُت ز.٬  لتنفسكالرئتُت كيكتمل ىذا اعبهاز يف العاـ السادس اك السابع ينخف  تردد ا

كيصبح الشهيق اعمق كالزفَت  تصبح ابطاكتزداد عمليات التنفس عمقا دبعٌت اف الفًتة بُت اخذ النفس كالنفس البلحق 

كيًتاكح معدؿ . (٬106 صفحة 2007)عريفج س.٬  اقول كيوافق ذلك بطأ يف نبضات القلب كزيادة يف ضغط الدـ

 .(٬551 صفحة 2003)الفتاح ا.٬ مرة /دقيقة  30-23التنفسي مابُت 

مرحلة ماقبل اؼبدرسة يكوف حجم القلب عند الطفل اصغر بالنسبة  يف :الجهاز الدوري خصائص نمو 2-3-5-1-

يزداد ضغط .(٬148 صفحة 1993)ؿبمد٬  و كبالتارل وبتاج اذل تغَتات يف النشاط كفًتات راحة كثَتة كقصَتةلطولو ككزن

 120-80كيًتاكح معدؿ النب  مابُت  .(٬198 صفحة 2003)معوض خ.٬ القلب عن ذم قبل  الدـ كتبطؤ نبضات

 . (٬551 صفحة 2003)الفتاح ا.٬  دقيقة 1نبضة 
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ملميًتا  97ملميًتا كيف السنة السابعة  95اما الضغط الشرياشل فانو اليتبدؿ تقريبا بزيادة العمر يف السنة الثالثة اذل الرابعة 

 .(٬165 صفحة 2004)حسُت ز.٬ 

 :الجهاز العصبيخصائص نمو 4-5-1 -

)عريفج س.٬ لكنو يستمر يف النمو  .(٬37 صفحة 1987)عيسوم٬ يكوف اعبهاز العصيب غَت مكتمل النضج     

)معوض باؼبئة من كزنو عند الراشدين  90ة يصل كزف اؼبخ اذل حوارل فنجد اف يف هناية اؼبرحل .(٬106 صفحة 2000

ذ يبلحظ اتقاف شكلي ككظيفي  يف اعبهاز العصيب اؼبركزم كسرعة اتقاف جهاز التنبيهات .ا(٬198 صفحة 2003خ.٬ 

لسابعة  من العمر للطفل زبصص خبليا قشرة اؼبخ كعلى التاشل الذم يتكوف بواسطة االنعكاسات الشرطية للكبلـ كيف ا

االخص يسَت اذل االتقاف رد الفعل يف اعبهاز العصيب كذلك على اساس قياـ عبلقات شرطية جديدة كتنشا االنعكاسات 

ذلك بسرعة كلكنها الترسخ اك تثبت من فورىا فاف عادات الطفل يف بدايتها تكوف كاىية كيبكن اف تزكؿ بسرعة كسهولة ل

يبكن اف تنشىء بسهولة عمليات التنبيو كالتتبيط يف قشرة اؼبخ كؽبذا انتباه االطفاؿ غَت ثابت كيكوف رد فعل اعبوايب ذا 

 .(167-٬165 الصفحات 2004)حسُت ز.٬ طابع انفعارل كيتعبوف بسرعة 

 :النمو الحسيخصائص  6-5-1 -

ؼ ىذا النوع من النمو  انو مبو اغبواس اؼبختلفة كالبصر كالسمع كالشم كالذكؽ كاالحساسات اغبشوية  يعر        

كيتمكن الطفل يف ىذا اؼبرحلة  .(٬43 صفحة 2013)عثماف ع.٬ كاالحساس باالدل كاعبوع كالعطش كامتبلء اؼبعدة 

قبل ادراكو العبلقات الزمنية ككذا اكجو االختبلؼ بُت االشياء  قبل ادراكو اكجو التشابو من ادراؾ العبلقات اؼبكانية 

بينهما فهو يتمكن من مقارنة االحجاـ اؼبختلفة الكبَتة كالصغَتة كاؼبتوسطة يف عامو الثالث كبامكانو اف يصف بفضل 

٬ 2008)كركوش, فتيحة٬ يف ىذا السن  ادراكو اغبسي مايرل كيسمع كيلمس كيشم فتكاد تبلغ حواسو مبوىا الكامل

 .(34-33الصفحات 
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فنجد اف الطفل دائب التامل يف االشياء كؼبسها كتناكؽبا بيده كتقطيعها اك تكسَتىا كلما اعطيت الطفل يف ىذه اؼبرحلة 

ة كمتعة يف استخداـ حواسو يف تذكقو االشياء ككضعها يف قلما اك كرقة اك صورة اك لعبة فسرعاف مايتلفها كهبد الطفل لذ

فمو كؼبسها كيتميز البصر يف ىذه اؼبرحلة بالطوؿ فيمكن للطفل اف يرل الكلمات الكبَتة يف حُت يصعب عليو اف يرل 

ة يف القراءة االشياء البعيدة اكثر كضوحا من رؤية االشياء القريبة كلذا قبد االطفاؿ يف بداية التعليم االبتدائي صعوب

فيصاب الطفل بالصداع ؼبا يبذلو من جهد عند التدقيق يف الكلمات اليت اليراىا بوضوح اما السمع فهو ينمو بسرعة 

كللسمع انبية .  (٬201 صفحة 2003)معوض, خليل ـبائيل٬  كيتطور كيصبح الطفل قادرا على التمييز السمعي

الطفل يف ىذه اؼبرحلة بالنسبة لنموه اللغوم كقبد اف مدل انتباه الطفل قصَت للغاية خبلؿ ىذه الفًتة كؽبذا  خاصة عند

هبب العمل على استشارتو كتشويقو باستخداـ مثَتات خارجية ظبعية كبصرية كحركية فبا يسد انتباىو كهبذبو للمتابعة 

كالناتج يكوف عدد  1طفل خبلؿ ىذه الفًتة يساكم عمره الزمٍت +كيساعده على الًتكيز االرادم على اف مدل انتباه ال

 . (٬16 صفحة 2007)ؿبمد, شحاتة سليماف٬  الدقائق اليت يستطيع الطفل الًتكيز االرادم فيها بدكف مثَتات خارجية

 النمو الحركي:خصائص 7-5-1- 

كيتفق  .(٬43 صفحة 2013)عفاؼ٬ كجو النشاط اؼبختلفة يف اغبياة أا يتبلئم مع هاز اغبركي للجسم دبمبو اعب       

سلوب أ موعة من التغيَتات اليت تسَت حسب حد كبَت مع اؼبعٌت العاـ للنمو من حيث كونو ؾبإذلمعٌت النمو اغبركي 

اء تعريف اكاديبية النمو اغبركي اؼبنبثقة عن اعبمعية االمريكية للصحة كنظاـ مًتابط متكامل خبلؿ حياة االنساف كقد ج

التغَتات يف السلوؾ اغبركي خبلؿ حياة االنساف كالعمليات اؼبسؤكلة عن ىذه  "بانو 1980كالًتبية البدنية كالًتكيج 

 .(٬70 صفحة 2006)عيد, دالؿ فتحي٬  "التغَتات 

النمو اغبركي انو حركة اعبسم كتعلم اؼبهارات اغبركية مثل الكتابة كاؼببلحظ اف حركات الطفل يف ىذه "رفو حامد زىراف كع 

اؼبرحلة سبتاز بالشدة كالسرعة يف االستجابات كالتنوع كتكوف غَت منسجمة كغَت متزنة كتساعد عضبلت الكبَتة اليت تكوف 

كالبد   -كاعبرم كالقفز كالتسلق  كركوب الدراجات اخل  -ـ باالعماؿ اغبركيةقد بلغت مستول جيد من النضج على القيا

من هتيئة الفرص لبلطفاؿ كتشجيعهم على اغبركة كاللعب مع مراقبة كالتوجيو اؼبستمرين الف ذلك يساعدىم على النمو 
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كيبدك الطفل نشطا حيويا كمتجاكزا حدكده متطلعا اذل .(37-٬36 الصفحات 2008)كركوش ؼ.٬  "اغبركي السليم 

اذف النمو اغبركي نوع من التغَتات اليت تطرأ على السلوؾ اغبركي يف  .(٬20 صفحة 2002)ابراىيم٬  ما يفوؽ قدراتو

كيف سن اػبامسة يستطيع الطفل .  (٬14 صفحة 1999)خليفة ا.٬ فًتة زمنية معينة فاف الًتكيز يوجو كبو االداء اغبركي 

اف وبقق قدرا كبَتا من التوازف كلذا فاف لعب الكرة مع الطفل يف سن اػبامسة يصبح اكثر متعة بكثَت من لعبها يف سن 

سيطرة على اغبركات الدقيقة لكي يستطيع اظهار مهارة الرابعة كيستطيع الطفل اف وبقق تازرا اهبابيا بُت العُت كاليد كال

حقيقية يف ىذه اللعبة على اف بوادر السيطرة على العضبلت الدقيقة تبدأ يف الظهور عند سن اػبامسة حيث يستطيع 

 . (٬313 صفحة 2010)اظباعيل٬  الطفل اف يرسم خطوط مستقيمة يف كل االذباىات

اذ يؤثر حالة الطفل اعبسمية كصحتو العامة يف مبوه اغبركي فكلما كانت ىناؾ عيوب جسمية اك ىيكلية اك عصبية كاف  

 . (٬32 صفحة 2012)مرسي٬  النمو اغبركي متاخر

 النمو العقلي: خصائص  8-5-1-

العاـ كالقدرات العقلية اؼبختلفة كالعمليات العقلية العليا كاالدراؾ كاغبفظ كالتذكر  مبو الوظائف العقلية مثل الذكاء         

كلعل الوظائف االساسية  للًتبية ىي تنمية العقل كيطلق  .(٬43 صفحة 2013)عثماف ع.٬  كاالنتباه كالتحيل كالتفكَت

اؿ فما اكثر اسئلة الطفل يف ىذه اؼبرحلة كما يشغل التخيل جانبا كبَتا يف نشاط البع  على ىذه اؼبرحلة مرحلة السؤ 

 .(٬26 صفحة 2006)عيد, دالؿ فتحي٬ الطفل العقلي فيبلحظ اف اللعب االيهامي اك التخيلي يبيز ىذه اؼبرحلة 

التفكَت كتزايد  قدرتو علىوين الطفل للمدركات اليت تزيد من ككذلك قبد نشاط عقلي سريع التدفق كيبدك ذلك يف تك

كيقوؿ بياجية اف االطفاؿ ىذه اؼبرحلة يعتمدكف يف تفكَتىم . (٬131 صفحة 2004)اػبَت ع.٬ ؿبصولو اللغوم كتعبَته 

 واسهم كزبيلهم كبداهتم اكثر فبا يعتمدكف على اؼبنطقعلى اغبدس اك البداىة كليس على اؼبنطق دبعٌت يعتمدكف على ح

كىو يبيل اذل الًتكيز النو يهتم بصفة كاحدة ظاىرة للشيء الذم . (٬321 صفحة 2010)اظباعيل, ؿبمد عماد الدين٬ 

كيعترب اف الذكاء يف ىذه اؼبرحلة كمابعدىا  .(٬67 صفحة 1987)يوسف ا.٬  يفكر فيو كيهمل بقية الصفات االخرل

كمقدار النمو العقلي الذم  .(٬43 صفحة 2002)ابراىيم, مركاف عبد اجمليد٬  يكوف تصويريا تستخدـ فيو اللغة بوضوح
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باؼبئة كانو يف سن اربع سنوات يتكوف مايقارب 50مايقارب  وبدث يف مرحلة اؼبيبلد كحىت سن اربع سنوات يتكوف

٬ 1990)ؿبمود ش.٬ باؼبئة الباقية 20باؼبئة من الذكاء كانو يف مرحلة النمو التالية فاف الذكاء الينمو اال دبقدار 30

 .(61صفحة 

 النمو اللغوي: خصائص  9-5-1-

٬ صفحة 2013)عثماف ع.٬ على الكبلـ عدد اؼبفردات كنوعها طوؿ اعبمل اؼبهارات اللغوية  مبو السيطرة       

ففي سن السادسة تكتسب بينات الفص اعببهي مستول معُت من النضج الوظيفي الذم يسمح باستعماؿ اللغة .(43

معاعبة اؼبعلومات بشكل كل من الفص الصدغي كالفص اعبدارم اػبلفيتُت الداخلية باعتبارىا منظمة للنشاط القائم على 

كبالنسبة للوريا فاف النضج الوظيفي للفص اعببهي يتم بُت السنة الرابعة  luria1966-1985منطقة اساسية للغة 

الفهم تسبق اذل حد بعيد قدرتو على توظيف  فقدرتو على . (22-٬21 الصفحات 2007)ؿبمد ح.٬  كالسابعة

مايسمع من كلمات كلكل طفل مفاىيمو كتراكيبو اػباصة يف الكبلـ كلكل طريقتو اػباصة يف االستفهاـ كالتعجب 

٬ صفحة 1987)اػبطيب٬  كالنهي كالرجاء كالعتاب كالتهديد كاالستنكار كالقسم كغَت ذلك من اؼبعاشل كاألمركاالستغاثة 

اذ يكوف اللحاء  .(٬111 صفحة 2007)عريفج س.٬  كنبلحظ سرعة كبَتة يف مبو القاموس اللغوم للطفل .(68

وز االشياء اؼبخٌت يف غاية اغبساسية خبلؿ فًتة ماقبل اؼبدرسة كىذا هبعل من السهل زبزين اؼبعلومات  كاػبربات كرم

الستخدامها  يف اكتساب للخربات يف اؼبستقبل كتغيَتىا كالتعامل معها لذا هبب استغبلؿ ىذه الفًتة الذىنية كتشجيع 

تة )ؿبمد, شحاالطفل على اغبفظ كتدريبو على استعادة اؼبعلومات كتذكرىا كاستخداـ اساليب التعزيز االهبايب على ذلك 

فالزيادة يف عدد اؼبفردات متبلحقة يوميا كاعبدكؿ التارل يبُت ىذه الزيادة الواضحة يف .(٬15 صفحة 2007سليماف٬ 

 عدد اؼبفردات.
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 .(٬111 صفحة 2007)عريفج س.٬  : يوضح الزيادة في عدد المفردات(03)جدوؿ رقم 

 العمر بالسنوات عدد المفردات التقريبي

 سنة واحدة 3

 سنتاف 300

سنوات  3 1000  

سنوات  4 1500  

سنوات 5 2500  

سنوات  6   3000  

 

 النمو االنفعالي :خصائص  10-5-1-

االنفعارل تدرهبيا يف فينمو السلوؾ .(٬43 صفحة 2013)عثماف ع.٬ مبو االنفعاالت اؼبختلفة كتطور ظهورىا         

ىذه اؼبرحلة كيزداد سبايز االستجابات االنفاعلية كخاصة لبلستجابات اللفظية لتحل ؿبل االستجابات االنفعالية اعبسمية 

كتتميز االنفعاالت باهنا شديدة كمبالغ فيها كترجع حدة االنفعاالت اذل التعب الذم يسببو اللعب اؼبستمر كرف  النـو 

)عيد, دالؿ فتحي٬ مقدار اقل فبا وبتاجو من الطعاـ نتيجة الثركة على النظاـ الثابت لوجبات الطعاـ كالراحة كتناكؿ 

كتشَت الدراسات اؼبتخصصة يف ىذا اجملاؿ اذل اف االنفعاالت تؤدم دكرمهم يف حياة الطفل نظرا . (٬68 صفحة 2006

اذ يعرب اطفاؿ ىذه اؼبرحلة عن انفعاالهتم بطريقة صروبة .(٬28 صفحة 2005)صليوة٬  شدينلتمييزىا عن انفعاالت الرا

كيف حرية التفجَتات العضبية  كثَتة اغبدكث فالغَتة بُت االطفاؿ امر شائع خاصة عندما يطلبوف االحساس التعاطفي يف 

 . (٬311 صفحة 1983)كوجيك٬  اؼبشرفة كبوىم
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اما بالنسبة للخوؼ فقد كجد اف الطفل يف ىذه اؼبرحلة ىباؼ من االشياء غَت اؼبألوفة كاؼبخلوقات اؼبتخيلة كمن الظبلـ 

افة لتأثر ىذا اعبانب من النمو بنوعية اض. (٬29 صفحة 2001)اغبميد ا.٬ كالوحدة كما ىباؼ من االذذل كاالدل 

العبلقات اليت تربط الطفل بوالديو فاف لوسائل االعبلـ ايضا دكر اليستهاف بو يف تنمية انفعاالت الطفل من خبلؿ 

لتوجيو ىذا اعبانب من النمو  الًتكيز على "ماتعرضو من افبلـ كرسـو متحركة تقدـ لفئة الصغار لذلك فانو من اؼبهم جدا 

٬ 2008)كركوش ؼ.٬  "ء حياة  نفسية مستقرة لدل االطفاؿ الف ذلك يعد عامبل كمؤثرا على صحتهم النفسية بنا

)الزريقات اال انو يركز على النجاح بدال من الفشل كيعمل جاىدا من اجل ربقيق اؼبتعة يف ىذا النشاط . (35صفحة 

إذل أف االنفعاؿ ىو تغَت مفاجئ :  (183-٬181 الصفحات 2005)فاتح٬  ك يشَت.(٬38 صفحة 2005ج.٬ 

يشمل الفرد نفسيا كجسميا كيؤثر يف سلوكو اػبارجي كيف إحساسو الداخلي , كيصاحب االنفعاؿ عادة تغَتات فيزيولوجي 

نها تغَت يف ضربات القلب كازدياد يف ضغط الدـ كاضطراب يف التنفس كيبدك على طفل ىذه اؼبرحلة نشاط انفعارل عدة م

متزايد  يبلغ قمتو يف السنة الثالثة كالرابعة من عمر الطفل خاصة يف غضبو كخوفو كحنانو كغَتتو , كيطلق على ىذه اؼبرحلة 

 انفعاالت شديدة , كتتميز انفعاالتو يف ىذه اؼبرحلة دبا يلي :  بالطفولة الثائرة اؽبائمة ؼبا تبدك عليو من

فلديو اػبوؼ كالغضب كالفرح كاغبزف كلديو الشماتة  االنفعاالت٬لدل طفل ىذه اؼبرحلة أنواع شىت من  التنوع:- 1

 تكوف متمايزة عن بعضها البع    ككل ىذه كالغَتة كاحملبة٬

كمن حزف إذل ارتياح كمن نشاط جسمي إذل طبوؿ كمن كبلـ  فرح٬كاء إذل فالطفل سريعا ما ينتقل من ب التقلب:- 2

  عميق.متواصل إذل صمت 

كيف حاؿ نقل انتباه  كآخر٬بُت انفعاؿ  لسرعة تقلبوفبل تدـك طويبل كذلك  المدى:الطفل قصيرة  انفعاالت- 3

 اغبدث اعبديد  الطفل أك تفكَته ؼبوضوع جديد فانو يتخلى عن انفعالو السابق كيبدأ نشاطو مع

فالطفل مبالغ يف غضبو إذا غضب كيف حبو إذا أحب كال يعرؼ االعتداؿ يف  في الشدة والحدة: التطرؼ- 4

 ذلك 
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إذا كاف معتديا أك  فيمافتغَتات كجهو كمظهر جسمو يكشف عما يدكر يف خلده  انفعاالت الطفل: شفافية- 5

 سنوات.كجهو حاؿ االعتداء عليو إذا كاف عمره ثبلث  كمظهر اغبزف يظهر بشكل كاضح على قسمات عليو٬معتدل 

 النمو االجتماعي : خصائص  11-5-1-

مبو عملية التنشئة كالتطبيع االجتماعي للفرد فاستمرار التنشئة يف االسرة كازدياد كعي الطفل بالبيئة االجتماعية كمبو      

 االسرة كمع الرفاؽ كتعلم الطفل اؼبعايَت االجتماعية اليت يبلور االلفة كزيادة اؼبشاركة كاتساع دائرة العبلقات االجتماعية يف

الدكر االجتماعي كمبو الصداقة حيث يستطيع اف يصادؽ االخرين كيبيل الطفل اذل التعاكف يف هناية ىذه اؼبرحلة كالزعامة 

ا يف اػبامسة كيبلغ العناد ذركتو ككالء اعبماعة قليل يضاؼ اذل ذلك اف طفل الرابعة تبدك عليو مظاىر  االلفة كتبلغ ذركهت

٬ 2002)نعيمة٬ يف العاـ الرابع كيبيل طفل ىذه اؼبرحلة لبلستقبلؿ كلكنو اليزاؿ يعتمد على االخرين اذل حد كبَت 

ساف الفرد من خبلؿ عبلقتو كما تتميز  ىذه الفًتة اغبيوية   بتكوين الضمَت اػبلقي كالوازع الديٍت لبلن  . (38صفحة 

ليتبلور لدل  -اؼبقبوؿ اؼبرفوض -اؼبمنوع اؼبرغوب- -الصواب اػبطأ- -اغببلؿ اغبراـ-باحمليطُت بو يف البيئة كربديد  

الطفل الدافع القوم الذم يوجو يف مستقبل حياتو بعيدا عن اعُت الكبار كسلطاهنم تتخذ االذباىات االساسية للطفل 

االكذل من حياتو من خبلؿ اؼبشاعر اليت يشعر هبا كالتصرفات اليت يقـو هبا كالنماذج اليت يسمعها   خبلؿ السنوات الست

كيبيل طفل ىذه اؼبرحلة اذل الود كالتعاكف .  (٬18 صفحة 2007)ؿبمد, شحاتة سليماف٬  كالكبار الذين  يقلدىم

حولو كيفضل صحبة االطفاؿ فهو يف حاجة اذل رفاؽ يف سنة باالضافة اذل الوالء للمعلمة  كالرغبة الصادقة يف  اسعاد من

كاالنتماء للجماعة كايضا قبده يستمتع باللعب الدرامي كاللعب اعبماعي كما وبب االلعاب اؼبنظمة ذات القواعد 

أف طفل اػبمس "  مَتيف" نقبل عن . (٬14 صفحة ٬.2002 ؿبمود ـ) يذكر .(٬28 صفحة 2005)صليوة٬ 

سنوات  يتميز باتساع ؾباالت نشاطو االجتماعي فبل يقتصر على األسرة كالراشدين با ربتوم صباعة اللعب مع القرناء  

  شديدة يف تقدصل اػبدمات اؼبعاكنةكما أف أطفاؿ اػبامسة يبدكف بع  العطف كبو األطفاؿ الصغار مع رغبة 

كمن خبلؿ ماسبق ذكره ترل الطالبة الباحثة اف جوانب النمو متكاملة كاليبكن فصلها عن بعضها البع  كما اهنا زبضع 

لعدة عوامل تكوف كراثية اك ناذبة عن الوسط كمن الصعب الفصل بينها اذ اف الطفل منذ كالدتو  منغمس يف الوسط 
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انو ليس ىناؾ اية كظيفة تنمو دبعزؿ عن ( 1993-1911 ) عليو كلقد يرىن جولياف دكاجوريا غَتاخارجي سوؼ يؤثر 

الوظائف االخرل فالنضج العصيب الفيزيولوجي كالتجربة اؼبكتسبة من خبلؿ االحتكاؾ بالوسط اؼبادم كالبشرم كالتاىيل 

 .(٬51 صفحة 2001د ؿ.٬ )حدااالجتماعي ىي يف تداخل دائم 
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٬ 1971)اؼبليجي٬  سنوات( 5-2: يوضح النمو في فترة ما قبل المدرسة من )( 04جدوؿ رقم )
 .(243-242الصفحات 

 

 الخامسة الرابعة الثالثة السنة الثانية جوانب النمو

الحركي النمو 
 الكبير
 

 يبشي يدكف معاكنة.
 يستطيع أف هبرم "كيقفز" كيتسلق.
 يستطيع ركوب دراجة أطفاؿ.

 التنقل أثبت كأسرع.
يستطيع اغبجل كالوقوؼ على قدـ 

 كاحدة.

كالنشاط٬ اغبركة  انطبلقا يف
جيدا للموسيقى  يستجيب
 .كاألغباف

 

 توافق
الحركات 

 الدقيقة

 يستطيع أف يبٍت قلعة من ستة مكعبات.
 يستطيع استخداـ اؼبقص٬

 يستطيع أف يزرر األزرار الكبَتة

 يستطيع تقليد رسم صليب.
يستطيع إدخاؿ أقراص مستديرة يف 

 فجوات مستديرة٬
 كمربعات يف فجوات مربعة. 

يستطيع تقليد رسم  د رسم مربع.يستطيع تقلي
 قبمة.
أف يعقد  يستطيع
 عقدة.

 يستطيع مزج األلواف.. النمو اإلدراكي
 يركقو التأمل يف الصور..

 يتعرؼ على نفسو يف اؼبرآة..

يستطيع كضع صناديق بعضها يف 
 داخل البع .

 يستطيع تكوين أشكاؿ.
يستطيع إدراؾ أكجو 

 .االختبلؼ

يستطيع تسمية األلواف 
 كزة.اؼبر 

 تقريبا. 200عد مفرداتو  النطق
يستخدـ كلمات قليلة ربمل معٌت 

 اعبمل.

٬ 890يصل عدد اؼبفردات إذل 
 يستطيع تنفيذ أكامر سهلة.

 يسأؿ أسئلة كثَتة.

يستطيع استخداـ صبل 
  8-6مفيدة تتكوف من 

 كلمات.

يًتاكح عدد مفردات 
  2000/3000بُت 

  يستطيع تعريف
مثل: كلمات مألوفة 
 .رة٬ كرسيكرة٬ حج

السلوؾ 
 المتكيف

)الذي يستطيع 
الوصوؿ إلى 

 غرضو(

 يستطيع رسم صور زبطيطية لرجل. يستطيع ضبط األمعاء كاؼبثانة.
يستطيع أف يبٍت جسرا من 

 اؼبكعبات.
 يستطيع لضم حبات السبحة.

يستطيع أف يكرر بعدنا 
 أربعة أرقاـ.

يستطيع عد أربعة 
 أشياء.

يستطيع رسم صورة 
ا فيه يبُت رجل

 كالرأس كالرقيةاعبسم٬ 
 كالرجلُت. كالذراعيُت

السلوؾ 
 االجتماعي
 واالنفعالي

٬ أك باآلخرين)عادة(  االكًتاثعدصل 
 نافر رمنهم. معتمد على الكبار.

 الغضب متكررة. ثورات

 مشاكس.نافر من غَته عادة.
 على الكبار. اعتماداأقل 
مشاكل  كهتتهة مزعجوأحبلـ 
 األكل.

 عبلقتو تعاكف ككدا يفكثر أ
 بالكبار كالصغار.

يستطيع أف يكوف رئيسا 
 كمرءكسا.

مستعد للمشاركة مع غَته 
 كالقياـ بدكره يف العمل.

يستطيع التوافق مع 
 اجملتمع.
 ضبطا أكثر

 .النفعاالتو
أكثر قدرة على 
 االستقبلؿ.
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 : خالصة

جوانب النمو يف ؾبملها الشخصية  اؼبرحلة التحضَتية انبية بالغة يف تكوين شخصية الطفل كتتماشى مع  تشكل        

كالبحث فقط كحىت عند ىذه بغرض الدراسة  إال لشخصيةااالنسانية فبل يبكن فصل احد ىذه اعبوانب عن الكل الواحد 

اعبزئية البد اف يضع الفرد يف ذىنو  اف ىذه اعبوانب ليست اؼبستقلة سباما عن غَته من اعبوانب االخرل فالعبلقة تكاملية 

كمعرفة ىذه اعبوانب يبكن اؼبربُت كالباحثُت يف ىذا اجملاؿ تسيطر الربامج التعليمية اؼببلئمة ؽبذه اؼبرحلة العمرية كفق 

 ياهتم كقدراهتم .امكان
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 الثانيالفصل 

  نظرياخ

حركي - الحس االدراك   



 

44 
 

 تمهيد:

 إف الكائن اغبي وبس بكل ما ىو موجود من حولو يف احمليط من خبلؿ حواسو كيؤثر ىذا الكائن باحمليط نتيجة 

النفسية التفاعبلت اؼبعقدة اليت حدثت باغبجم كالنتيجة ىذه التأثَتات اػبارجية كىناؾ عبلقة كثيقة بُت العمليات 

كالعمليات البدنية فاإلحساس عملية نفسية يتوقف حدكثها على مشاركة البدف٬ كاغبواس ىي بوابة اؼبعرفة٬ اليت نّطل منها 

على العادل من حولنا٬ لذلك فإف أعماؽبا٬ كتوظيفها٬ يزيد من غٌت خرباهتا٬ لذلك فاػبربة اليت تستطيع توظيف أكثر من 

 اغبركي.-زادت القنوات اؼبوظفة يف اؼبوقف٬ زاد غٌت خربتنا كمعرفتها كبالتارل إدراكنا اغبسيقناة يف اغبصوؿ عليها ككلّما 

 مفهـو اإلدراؾ الحسي : 1-2-

عبارة عن استشارات عصبية تتم بواسطة إستقباؿ اؼبستقببلت اغبسية  اإلحساس :تعريف اإلحساس 1-1-2-

كتقـو ىذه اؼبستقببلت بتوصيل ىذه اؼبؤثرات إذل أجهزة عصبية  للمؤثرات )سواء من البيئة اػبارجية أك من داخل اعبسم(

٬ صفحة 1978)فهمي ؾ.٬  خاصة٬ كىذه األجهزة اػباصة تسمى باحمللبلت اليت ربلل كتفسر اإلحساسات اػبارجية

241). 

اسة أك عضو حاس كتأثر مراكز اغبس يف كيعرؼ أيضا : بأنو األثر النفسي الذم ينشأ مباشرة من تنبيو ح

 .(٬163 صفحة 2009)راجح٬  الدماغ٬ كاإلحساس باأللواف كاألصوات كالركائح كاؼبذاقات كاغبرارة كالربكدة كالضغط

ا يبكنو من يبتاز الكائن اغبي عموما عن اعبماد بانو يبتلك جهازا عصبي تقسيم االحساسات :1-1-1-2-

٬ كبعد اف يلتقط ىدا اعبهاز تلك اؼبؤثرات  التقاط اؼبؤثرات اؼبنبعثة من اؼبوضوعات اؼبوجودة يف بيئتو الداخلية كاػبارجية

 ينقلها يف صورة احساسات اذل اؼبخ الذم يًتصبها اذل معاف كتنقسم اذل نوعُت رئيسيُت :

 .التعب كاإلحساس بالتوازف كاالذباه كالقوة كالسرعة كالنـو ك ٬كاإلحساس باعبوع كالعطش  احساسات داخلية : - أ

كحاسة اللمس كالتذكؽ كالشم كالسمع كحاسة البصر   اػبمس٬كىي اليت تنقلها اغبواس  خارجية:احساسات   - ب

كأما بطريقة غَت مباشرة كما يف  كالتذكؽ٬كاإلحساسات اػبارجية تنتقل الينا اما بطريقة مباشرة كما يف حالة اللمس 
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٬ 2013)فوزم ا.٬ لوجود فراغ بُت عضوا االحساس كمصدر ىذا االحساس  كالبصر٬ نظراسمع كالشم حالة ال

 .(59صفحة 

 تعريف اإلدراؾ :2-1-2-

ىو العملية العقلية اك ذلك النشاط العقلي الذم عن طريقو نستطيع اف نتعرؼ على موضوعات العادل اػبارجي 

 .(٬110 صفحة 2015)اهلل, فرات جبار سعد٬ 

( اذل استخداـ مصطلح االنتباه لوصف العملية اليت يقـو هبا الفرد من  1982)  landersكيشَت الندرز 

على شيء ؿبدد فاف كعندما يركز البلعب انتباىو ، خبلؽبا بادراؾ البيئةاحمليطة بو عن طريق استخداـ اعضاء اغبس اؼبختلفة

 . (٬237 صفحة 2015)حشمت٬  ذلك يعٍت انو اصبح مدركا للشيء ذاتو فقط دكف االشياء االخرل

فاإلدراؾ ىو العملية اليت تسبق السلوؾ كىو عبارة عن استجابة عقلية ؼبتَتات حسية معنية لفهم  األشياء اليت           

كعلى ضوء التعاريف السابقة تستخلص الطالبة الباحثة أف العبلقة بُت اإلحساس  .(٬118 صفحة 2008)دركيش٬ 

كاإلدراؾ عبلقة كطيدة٬ ألف انعداـ حاسة من اغبواس يؤدم إذل إنعداـ اؼبوضوعات اؼبرتبطة هبا٬ فاإلدراؾ يستمد فعالية 

حساسات اليت تنقلها األعصاب اؼبوردة إذل اؼبخ٬ حيث تتم عملية اإلدراؾ٬ فعن طريق حاسة البصر كمقوماتو من تلك اإل

ندرؾ كثَتا من اؼبوضوعات فمعناىا ككظائفها كخصائصها مع أف يسقط على العُت ما ىو إال ؾبرد موجات ضوئية ال 

س٬ كال يبكن أيضا أف يوجد لدينا إحساس ربمل معٌت يف حد ذاهتا كعلى ىذا ال يبكن أف يكوف ىناؾ إدراؾ بدكف إحسا

 بدكف إدراؾ ألف اإلدراؾ ىو الذم يفسر لنا كجود اإلحساس.

 نظريات االدراؾ :1-2-1-2-

 TICHNERTنظرية اعبوىر كالسياؽ )تيشنز قامت  :نظرية الجوىر والسياؽ  1-1-2-1-2- 

ة اك ساكنة فالعبلقات بُت اؼبشاعر احملددة ( ببحث االدراؾ على انو : "ظاىرة ميكانيكية كليس ظاىرة ثابث1916()

ليست ثابثة بل قابلة للتغيَت ٬ فاؼبشاعر يف حد ذاهتا ببل معٌت )مثل الضوء اػباطف( غَت اف ىذه اؼبشاعر تكتسب معٌت 

حُت يتم كضعها داخل نطاؽ موقف معُت )مثل الضوء اػباطف الذم يتم كضعو اعلى سيارة الشرطة اك على لوحة 
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٬ فاؼبعٌت الذم نربطو دبوقف معُت يتم استنتاجو من سياؽ اؼبوقف الذم وبدث فيو اؼبثَتات ٬ كبالتارل يعتقد اف القيادة( "

 االدراؾ يتضمن نوعُت من اؼبشاعر :

 جوىر اؼبشاعر اؼبباشرة اليت تثَتىا اؼبثَتات .    -

 ؽ .اؼبشاعر الثانوية القائمة على اساس اػبربة السابقة ٬ ام السيا      -      

النظرية اػباصة دبستول التكيف )ىيلسوف  تقـو : التكيفالنظرية الخاصة بمستوى  2-1-2-1-2-    

HELSON 1951 ٬1964 على اساس انبية اػبربة السابقة يف تطوير اؼبعٌت ٬كقد ادخلت ىذه النظرية فكرة )

من اؼبواقف تكوف ؾبتمعة  بنوع معُتطة االحداث "اؼبتجمعة " داخل اطار معُت من العبلقات ام اف ىذه االحداث اؼبرتب

 السابقة.اؼبعلومات يتم استنتاجها من خرباتنا  التجمع منكام معلومات جديدة تقـو بتصنيفها بالنسبة ؽبذا  معا ٬

العنصر  -تعتمد ىذه النظرية على عنصرين رئيسُت كنبا :   :نظرية الحسية االساسية  1-1-2-1-2-

 ٬ WERNER" كيرنر ٬ فابنز الواردة من داخل اعبسم ٬ كىذه النظرية لكل مناالساسي كيعرب عنو اؼبدخبلت 

WAPNER  ("1949 . تعًتؼ باف االدراؾ يتاثر حبالة الفردباالضافة اذل اجملاؿ البصرم ) 

على التفاعل بُت ـبتلف االشكاؿ اغبسية مثل السمع كاغبركة مع االدراؾ البصرم ٬ كتلعب االشارات كترتكز النظرية 

داخلية الصادرة عن القناة شبو دائرية يف االذف الوسطى دكرا رئيسيا يف احملافظة على االتزاف ٬ فاذا مامت ازعاجها فسيتم ال

ايضا ازعاج االدراؾ الراسي اػباص بنا ٬ كيف ىذه اللنظرية ٬ يوجد ايضا اىتماما بالقدر االكرب يف االعًتاؼ بالتفاعل بُت 

ة يف العقل كبصفة خاصة العبلقات بُت توتر العضلة السوم كبُت اغبالة العامة من توتر االحساس كبُت اجملاالت اغبركي

 . (253-٬250 الصفحات 2015)حشمت٬  العضبلت كبُت االدراؾ

 أنواع اإلدراؾ :2-2-1-2-

لًتبية كالتعليم "عملية عقلية نعرؼ ؽبا اإلدراؾ اغبسي كّما جاء يف معجم ا اإلدراؾ الحسي :1-2-2-1-2-

العادل اػبارجي كىو يعتمد على اإلحساسات اؼبباشرة باإلضافة إذل ؾبموع العمليات العقلية اؼبختلفة مثل التذكرة٬ التخيل٬ 

 . (٬197 صفحة 1980)بدكم٬ كاغبكم." 
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للمنبهات اغبسية يف حالة تؤثر اإلدراؾ اغبسي ال تكوف ؾبرد إحساس لدل داللة أف اإلستجابة  كىو

إنعكاسات أك ردكد أفعاؿ عمياء كإمبا سبثل نفاعبل بُت الكائن اغبسي كبيئتو٬ حيث يتم كصوؿ ىذه اؼبيزات اغبسية إذل 

 .(٬108 صفحة 2007)عريفج س.٬ اؼبراكز العصبية كتصل إذل الدماغ حيث تًتجم كيصبح ؽبا معاف ىناؾ 

تعريف عملية اإلدراؾ اغبركي :" بأهنا إدارة اؼبعلومات اليت تأيت للفرد  يبكن :اإلدراؾ الحركي 2-2-2-1-2-

 من خبلؿ اغبواس كعملية اؼبعلومات٬ كرد الفعل يف ضوء السلوؾ اغبركي الظاىرم.".

قيد كاليت تتطلب العديد من القدرات ذات العبلقات كعملية اإلدراؾ اغبركي من العمليات الشديدة التع

 . (٬169 صفحة 1998)راتب أ.٬  اؼبتشاهبة.

 whyاالداء اغبركي االدراكي استنادا اذل رام "ىوينتج" يرتكز :تحليل االداء الحركي االدراكي 3-2-1-2-

ting ثبلثة عناصر رئيسية : ذلإ 

تكوف مهمتها استقباؿ معلومات ضركرية لبلداء اغبركي سواءاكانت  ىذه اؼبعلومات نابعة سية :اعضاء ح - أ

موقف اؼبنافسُت كاؼبتفرجُت ...اخل(اك داخل  –اعبهاز اؼبستخدـ  –من البيئة )اؼبكاف الذم يتم فيو االداء 

 (.كضع اعبسم نفسو....اخل  -اعبسم نفسو )كضع االطراؼ عند بداية كاثناء االداء 

جهاز يتوذل تنظيمها كاالستفاذة بالصاحل منها يف اداء التعامل . كذلك يتوذل ازباذ القرارات البلزمة   - ب

 كارساؽبا اذل جهاز اخر يقـو بالتنفيذ . كمن اؼبمكن اف نطلق على ىذا اعبهاز اسم "اؼبيكانيكية اؼبركزية".

انيكية اؼبركزية كمن اؼبمكن سبثيل ىذه العمليات جهاز تنفيذ يقـو بتنفيذ القرارات اليت مت ازبادىا يف اؼبيك  - ج

 بالشكل التارل :

 (: يوضح  العناصر البدنية .01الشكل رقم )                

 

 
الحسيةاالعضاء اؼبيكانيكية  لعضليااعبهاز   
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كاذا نظرنا اذل ىذه االجهزة من الناحية الوظيفية قبد اف االعضاء اغبسية تقـو باستقباؿ اؼبدخبلت كتتوذل اؼبيكانيكية 

قرارات كتظهر ىذه القرارات فيما يقـو بو اعبهاز العضلي كىو مايطلق عليو اسم اؼبخرجات .كيبكن اؼبركزية مهمة صنع ال

 سبثيل الناحية الوظيفية بالشكل االيت :

 (: يوضح  العناصر الوظيفية   .02الشكل رقم )

 

 

. كمن اؼبمكن تقسيم اؼبيكانيكية كنظرا للتعقيد الذم وبدث يف اؼبيكانيكية اؼبركزية يفضل تناكؽبا بصورة اكثر تفصيبل 

ميكانيكية  –ميكانيكية الًتصبة  –اؼبركزية حبسب الوظائف اليت يؤديها اذل ثبلث كظائف رئيسية :  ميكانيكية االدراؾ 

ة التنفيذ ففي ميكانيكية االدراؾ يدرؾ الفرد اؼبوقف بصورة عامة على اساس ربليل اؼبعلومات اليت ترد اذل اؼبيكانيكية اؼبركزي

كيتم اختيار اؼبناسب من ىذه اؼبعلومات كمقارنتها باؼبعلومات اؼبخزكنة لدل الفرد .كيف اؼبيكانيكية   من االعضاء اغبسية

الثانية يتم ترصبة ىذه اؼبعلومات )باالرتباط مع اؽبدؼ( اذل قرارات كيف ميكانيكية التنفيذ بوضع برنامج التنفيذ كالشكل 

 االيت يوضح ذلك :

 (: يوضح  العناصر البدنية .03الشكل رقم )

 

 

-٬332 الصفحات 2014)ؿبمود ـ.٬ من اؼبمكن دمج النماذج الثبلثة البسيطة لتعطي مبوذجا ربليليا اكثر تعقيدا 

330). 

 

 

 

 

اؼبدخبلت القرارصنع  اؼبخرجات   

الترجمةميكانيكية ميكانيكية االدراؾ           التنفيذميكانيكية   
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 الحركي :-اإلدراؾ الحس -2-2

" ىو اغباسة اليت سبكن من ربديد اكضاع اجزاء حركي -باف االدراؾ اغبس (scott) "سكوت"يرل 

٬ ككذلك الوضع الكلي للجسم ٬كمواصفات حركة اعبسم ككل اعبسم كحالتها كامتدادىا كاذباىها يف اغبركة 

 .(٬153 صفحة 2013)الشاكيش م.٬ 

م كلو أثناء العمل العضلي كمستقببلت اإلدراؾ ىو القدرة على إدراؾ الوضع كاعبهد كاغبركة أجزاء اعبس

٬ صفحة 2008)كفاء دركيش٬ حركي ىي اؼبسؤكلية عن تغيَت كتشكيل كتكيف كضع اعبسم كإذباىاتو. -اغبسي

119.) 

اغبركي "ىو تنظيم اؼبعلومات الداخلة للفرد من خبلؿ اغبواس كتفاعل ىذه -كيبكن تعريف اإلدراؾ اغبسي

 اؼبخ٬ مث إعادة إخراجها يف صورة سلوؾ حركي ظاىر موجودة يفخاصة إذل مراكز عصبية  اؼبعلومات عن طريق أعصاب

 . (٬18 صفحة 2006)فاطمة٬ 

كالذم يبكن اثارتو كتنبيهو كقد  ،حركي موجود يف اغبس الداخلي للعضبلت كاؼبفاصل كاألكتار -اإلدراؾ اغبس 

كىذه اغبركة تكسب اغبس العضوم الذم  ،ذبة عن شد اك ضغط اك انقباض اك انبساط للعضبلت تكوف ىذه االثار نا

فإذا  ،يؤدم اذل نبضات تعطي يقظة االعصاب اغبس اك االدراؾ ىذه االحساسات كاليت تؤدم اذل معرفة كإدراؾ الذات 

اما اذا كاف االحساس غَت ،بهجة كاف ىذا االحساس سليما فاف ذلك يولد معٌت اضايف يعرب عن السعادة كالرضا كال

)الشاكيش م.٬ سَت اغبركة كبو اؽبدؼ اؼبطلوب عن طريق بياف اػبطأ ،سليم فاف ظاىرة االسًتجاع تقـو بتعديل 

 .(٬154 صفحة 2013

 تقسيم الوظائف النفسية :-2-3

ساس اعبمع بُت اغبواس كالعقل يف قسم كاحد ىو كظيفة اإلدراؾ كىذا يقسم إبن سيناء الوظائف النفسية على أ         

التقسيم الذم كضعو إبن سيناء للوظائف النفسية يشبو يف أساسو التقسيم الذم كضعو أرسطو من قبل كيعرؼ إبن سيناء 

٬ سواء كاف حسيا أـ عقليا٬ بأنو قبوؿ اؼبدرؾ لصورة اؼبدرؾ٬ يقوؿ ابن سيناء "إدراؾ الشيئ ىو أف  اإلدراؾ على العمـو
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تكوف حقيقة متمثلة عند اؼبدرؾ يشاىدىا دبا بو يدرؾ" فإذا كاف اإلدراؾ حسيا فهو إمثتاؿ صورة احملسوسات يف اغبواس 

   . (٬35 صفحة 1980)عثماف ف.٬  كإذا كاف اإلدراؾ عقليا فهو امتثاؿ صورة اؼبعقوالت يف العقل

ؼ الغزارل اغبواس اػبمس الظاىرة بأهنا )باب القلب إذل اػبارج( كيعرفها أيضا "بأهنا آالت اإلدراؾ" كيعر 

 ك"باغبسن الظاىر بالنسبة للبدف أك حواسيسو".

فإف الغزارل ال ينظر إذل ىذه اغبواس من خبلؿ تركيبها التشروبي أك من ناحية بساطتها كتعقيدىا بل يدرسها من 

ىا الذم تؤديو بالنسبة غبياة اإلنساف كحفظو٬ يقوؿ الغزارل "فانظر إذل تركيب حكمة اهلل تعاذل يف خبلؿ منفعتها كدكر 

 خلق اغبواس اػبمس اليت ىي آلة اإلدراؾ.

: أم اإلدراؾ٬ عملية ذبميع كتأكيل كحفظ اإلنطباعات اغبسية٬ كىي اغبقيقة اليت تؤكدىا  واإلحساس الباطن

 . الدراسات النفسية اليـو

فهو إدراؾ صورة احملسوس اػبارجي نتيجة إنفعاؿ يقع على اغبس من احملسوس٬ فهو  اإلحساس الظاىر : أّما

 . (٬38 صفحة 1980)عثماف ف.٬ إحساس وبدث يف اغبواس اػبمس الظاىرة 

لدراسة كل جوانب النفسية ربليبل كمن ىنا نستخلص أف تقسيم الوظائف النفسية يفسح اجملاؿ لعلماء النفسي 

دقيقا٬ ككذلك معرفة تدرهبها من األبسط إذل األكمل٬ كّما يبكننا من دراسة كل جانب على حدل كمعرفة مدل العبلقة 

 بُت ىذه اعبوانب كمدل تكاملها.
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٬ الصفحات 1980)عثماف ف.٬  ( يوضح تقسيم الوظائف النفسية عند ابن سيناء04الشكل رقم )
8-3) . 

 
 

 التغذي والنمو  -1 
 والتوليد                                                 

  اإلحساس-  اإلدراؾ  – 2 
 اإلدراؾ الحسي -    

 العقل -   الوظائف النفسية                             
 

  
 شهوة  نزوع  -  الحركة -3                                        

 غضب 
 إجماع )فعل +حركة( -

 
 
 األسس الفيزيولوجية لإلدراؾ :-2-4

تعتمد عملية اإلدراؾ أساسا على اغبواس لذلك قد أكد بع  الباحثُت كجود إحدل ** حاسة بدال من 

ر٬ السمع٬ الشم٬ التذكؽ٬ اللمس اغبواس اػبمس اؼبعركفة كاليت تعترب حواسا أساسية فقط كىذه اغبواس ىي : البص

كيصنف إذل طبس حواس ىي شدة الضغط اإلحساس باغبرارة٬ اإلحساس بالربكدة كاألدل٬ التبلمس باإلضافة إذل ىذا ىذه 

كنبا خاصتاف بإكتشاؼ حركات اعبسم نفسو –اغبواس قبذ حاسيت اغبركة كاغباسة الدىليزية تسمى أيضا حاسة التوازف 

 .(٬205 صفحة 2004)عشوم٬ 

حيث تتشكل كل حاسة من اغبواس اػبمس اؼبعركفة من ؾبموعة من اػببليا تسمى اؼبستقببلت ككظيفتها ىي 

ربويل اؼبنبهات الطبيعية إذل معلومات كهربائية كترسل ىذه األخَتة إذل اؼبخ بواسطة خبليا عصبية أخرل تكوف متصلة 

خبليا –بلة٬ ىذه اػببليا عبارة عن خبليا متخصصة٬ فمنها اؼبتخصصة يف استقباؿ اؼبنبهات الضوئية باػببليا اؼبستق
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ككذلك ىناؾ خبليا تستقبل  -خبليا األذف–كأخرل متخصصة يف استقباؿ ذبذبات اؽبواء يف شكل طاقة حركية  -العُت

أّما حاسة اللمس فتمكن األسناف من استقباؿ عدة  اؼبنبهات الكميائية مثل خبليا التذكؽ٬ كخبليا الشم اؼبنتشرة باألنف٬

 .األحاسيس اغبركيةمنبهات تتمثل يف اإلحساس بالضبط٬ الدؼء٬ الربكدة كغَت ذلك من 

أّما فيما ىبص حاسة اغبركة تتم بالدقة كالتوافق ىو تاج تعاكف اؼبتبادؿ لتغذية اعبهاز العصيب اؼبركزم باؼبعلومات 

٬ 1989)ؿبجوب, كجيو٬ كره يف توجيو كتصحيح كتنسيق كتوافق حركات اعبسم اؼبختلفة عن طريق األعصاب اغبسية كد

 .(229صفحة 

ىو عبارة عن األعصاب اغبسية اليت تنقل اؼبعلومات إذل اعبهاز العصيب اؼبركزم كىي موجودة يف  الحسي:فالجزء  -

           اعبسم: العديد من مناطق 

 الدموية كالليمفاكية. األكعية-                              

 األعصاب الداخلية. -                             

 أعصاب اغبس )التذكؽ٬ اللمس٬ الشم٬ السمع٬ البصر(. -                             

 اعبلد. -                             

اؼبستقببلت يف العضبلت كاألكتار كتستجب بشكل أساسي اإلنقباض العضبلت كاألكتار )كتكوف ىذه 

كيستقبل العصب اغبسي ىذه اؼبعلومات من خبلؿ )ما  .(٬97 صفحة 2005)الشقَتات٬ كاإلنبساط يف ىذه األعضاء 

كظيفتها٬ كؽبا أنبية كبَتة يف النشاط الرياضي كاألداء يسمى باؼبستقببلت كىي زبتلف يف أنواعها كيف طبيعتها تبعا ؼبوقعها ك 

 اؼبركزم.

يقـو اعبهاز العصيب اؼبركزم بإرساؿ اإلشارات العصبية اغبركية من خبلؿ األعصاب اغبركية اليت زبرج  الجزء الحركي : -

طقة اإلتصاؿ العصيب من النخاع الشوكي يف العمود الفقرم٬ حيث ينتهي كل طرؼ عصيب كارد من خلية عصبية حركية دبن

العضلي٬ حيث يتم توصيل اإلستشارة العصبية اغبركية من هناية العصب اغبركي إذل سطح الليفية العضلية حيث تولد فيها 

٬ 2003بلء٬ )عفهو كهربائي يبتد على مدار الليفة العضلية ليسمع بإنطبلؽ الطاقة اغبيوية كحدكث اإلنقباض العضلي 

 . (121صفحة 
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كمن خبلؿ ما تقدـ فإف اغبواس تقـو بعدة عمليات تتمثل يف إكتشاؼ اؼبعلومات كربويلها إذل طاقة فيزيائية أك  

كيميائية٬ أك إذل مزيج من ىذه كتلك مث ترسل إذل اعبهاز العصيب الذم يفسر ىذه اؼبعلومات فيكوف ما يسمى باإلدراؾ 

 سم .حركي فهو إدراؾ اعب-اغبسي

 الجهاز العصبي المركزي :5-2-

يعرؼ اعبهاز العصيب اؼبركزم من الناحية التشروبية  اجزاء اعبهاز العصيب اليت ربيطها فراغات عظيمة غبمايتها          

 مثل الدماغ كالنخاع الشوكي اما من الناحية )الوظيفية( الفزيولوجية فيعرؼ بانو االجزاء اليت تستقبل االشارات اغبسية

كتعمل على معاعبتها كتفسَتىا مع ربطها باػبربات السابقة مث ازباذ القرار اؼببلئم عن ىذه اؼبعلومات اغبسية اليت انتقلت 

 . (٬61 صفحة 2005)البطانية٬  اليو كيتكوف اعبهاز العصيب اؼبركزم من:

خيخ كجذع الدماغ )البصلة السيسائية(٬ يزف الدماغ عند الشخص يتكوف الدماغ من اؼبخ كاؼبالدماغ :1-5-2-

من إصبارل  %2كلغ ينما اال يكوف كزف الدماغ عند الوالدة أكثر من نصف كيلوغراـ٬ كيشكل الدماغ   1,4الراشد حوارل 

ختلف اػببليا كاؼبعركؼ أف كزف اعبسم ككزف الدماغ يزداد مبو اػببليا العصبية كمبو اػببليا الداخلية كمبو الوصبلت الرابطة ؼب

اعبزء األيبن من الدماغ يتحكم يف اعبزء األيسر من اعبسم بينما اعبزء األيسر من الدماغ يتحكم يف اعبانب األيبن من 

من حاجة كل اعبسم٬ كال يبكن ػببليا الدماغ أف  %20اعبسم.كوبتاج الدماغ إذل كمية كبَتة من األكسجُت تصل إذل 

 . (٬75 صفحة 2004)عشوم٬ أكسجُت ائق بدكف دق 5تتعيُت أكثر من 

  : ىو العنصر الذم يسيطر على عمليات ذبهيز اؼبعلومات كإزباذ القرارات فهو يتلقى الوسائل من المخ

ماغ من إصبارل كزف الد %85اؼبستقببلت كيستكمل ىذه اؼبعلومات باػبربات السابقة كيشكل اؼبخ حوارل 

٬ صفحة 2010)العيدم٬  كيتكوف اؼبخ من النصفُت الكركيُت٬ كاؼبخيخ٬ كقنطرة فاركؿ٬ كالنخاع اؼبستطيل

 .كينقسم كل نصف كرة ـبية بدكره إذل أربعة فصوص ىي : (173

 امها كأشكاؽبا(.)أكرب الفصوص٬ مسؤكؿ عن مراقبة حركات العضبلت دبختلف أحج :الفص الجبهي -1

)مناطق خاصة بالسمع أم عطب يف اعبانب األيسر من ىذا الفص يؤدم إذل العجز عن  :الفص الصدغي -2

 النطق كالفهم اللغوم(.
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منطقة مسؤكلة عن إحساس اللمس٬ كما تستقبل أجزاء من إحساسات من ـبتلف أعضاء ): الفص الجداري -3

 اعبسم(.

)عشوم٬  مسؤكلة عن استقباؿ اإلشارات البصرية كمعاعبتها ( )مؤخرة اؼبخ :الفص القذالية أو المؤخري -4

 . (٬83 صفحة 2004

 : يعترب جذع اؼبخ٬ بالدرجة األكذل٬ مسؤكال عن استمرار كظائف اغبياة الرئيسية فهو يتحكم يف جذع المخ

الدماغ كعلى إمتداد طولو٬ حبل من األلياؼ  عمليات التنفس٬ كيف سرعة ضربات القلب٬ كيوجد يف كسط جذع

العصبية تعمل بالنظاـ الشيكي اؼبنشط كالذم يشبو شكل اعبرس٬ كيعمل على تنبيو القشرة الدماغية إلستقباؿ 

اؼبعلومات اغبسية الواردة٬ كيتحكم ىذا النظاـ الشبكي أيضا يف اؼبستول العاـ غبالة اليقظة من صحو كالنـو 

 .(٬46 صفحة 2002)عدس٬ ة كما تشابو كاإلنتباه كاإلشار 

 : يوجد بُت اؼبخ كاؼبخيخ كىذا اعبزء من اؼبخ ىو اؼبسؤكؿ عن اإلنعكاسات اإلسًتشادية كاف الدماغ المتوسط

ىذا اعبزء أيضا  يستجيب الشخص لئلرشادات التوجيهية بتدكير الرأس أك ربريك العينيُت يف اذباه اؼبثَت٬ كّما أف

مسؤكؿ عن االلياؼ العضلية كالوظائف البلإرادية٬ كالتنفس كعمل القلب كربركات العُت أك تتبتها كاتساع اغبدقة 

 . (٬46 صفحة 2011)عكاشة٬ يف الظبلـ كتضييقها يف الضوء 

 : م كضبط األعماؿ اإلدارية كتنسيقها٬ كىو مرتبط ارتباطا يوجد خلف النصفيُت الكركيُت٬ ككظيفتو تنظيالمخيخ

كثيقا باؼبهارات اليت ربتاج إذل تناسق العضبلت كالساحة كاغبسي كالكبلـ كالكتابة٬ كىو مسؤكؿ عن التوافق 

كخاصة اغبركات الثنائية يأيت دائما من الدفعات اغبركية كإف اؼبخيخ لو دكر بضبط التوازف كىو بيضوم الشكل 

من اؼبخ كاػبلل يف اؼبخيخ يؤدم إذل عدـ تبات اغبركات كاإلذباؼ باغبركة كعدـ الًتكيز إذ ىو اؼبسؤكؿ عن أصغر 

 .(٬208 صفحة 1989)ؿبجوب, كجيو٬ الًتكيز 

  : قع فيو اؼبراكز يقع يف النصف اػبلفي من اعبمجمة كالنخاع يصل الدماغ باغببل الشوكي كتالنخاع المستطيل

اغبيوية عبهاز الدكراف القلب كالتنفس كاؼبراكز البلإرادية كأم خلل يؤدم إذل خلل يف التنفس كالنب  كالتوازف 

 .نصفي كالذاكرة كالرؤيا كالنطق كالتسلسل ال
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 النخاع الشوكي : 2-5-2-

قناة تتكوف من ثقوب عضو عصيب ىاـ على ىيئة جسر عصيب يتصل من أعلى بالنخاع اؼبستطيل٬ كيبتد داخل 

 .ضبطا عصبيا على اليمُت كمثلها على يسار اعبسم  31يف فقرات العمود الفقرم تسمى "القناة الشوكية" كيتميز منو 

 الخلية العصبية :3-5-2-

اػبلية العصبية ىي األساس الوظيفي للجهاز العصيب٬ كتتميز ىذه اػببليا عن غَتىا بأهنا تبقى يف اعبسم دكف 

 هناية اغبياة٬ كتتكوف اػبلية العصبية أك العصبوف من : زيادة إذل

 جسم اػبلية كيضم النواة اػبلوية. -

 منها استقباؿ اإلشارات اليت تأيت من اػببليا اغبسية أك العصبونات األخرل كتقـو بنقلها إذل جسم اػبلية.   -

يا العصبية األخرل٬ كإمتداد ىذه امتداد دقيق يقـو بنقل الشحنة العصبية من اػبلية إذل اػببل المحور : -

 .(44-٬43 الصفحات 2006)الشعراشل٬ احملاكر بشكل األلياؼ العصبية اليت تتجمع لتنتج األعصاب 
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 .(132صفحة ٬ 2003)الفتاح ا.٬ (: يوضح وظائف الجهاز العصبي. 05جدوؿ رقم )

 
 الوظائف أجزاء العضو العضو الفرعي العضو الرئيسي 

 بالتحكم يف حركات اعبسم  اؼبنطقة اغبركية اؼبخ اؼبقدمي المخ
تستقبل اإلحساسات اؼبختلفة مثل اللمس كاألدل  اؼبنطقة اغبسية

 كاغبرارة كالضغط كاإلحساس العضلي
 ف استقباؿ األصوات من األذ اؼبنطقة السمعية

 تنظيم اغبركات البل إدارية  العقد العصبية القاعدية
 يستقبل كل األحساسات الثاالماس الدماغ اؼبتوسط

 احملافظة على اإلستقرار التجاسي  اؽبيبو ثاالماس
التحكم يف اعبهاز العصيب الذايت األكتونومي )معدؿ 

 ضغط الدـ(-معدؿ التنفس-القلب
التحكم –ائل توازف السو -درجة حرارة اعبسم
تناكؿ -العطش–االنفعاالت –العصيب اؽبرموشل 

 دكرة النـو كاليقظة-الغذاء

استقباؿ اإلشارات العصبية عن كضع اعبسم يف   اؼبخيخ
 اؽببللية يف األذف من القنواتالفراغ 

 التوافق بُت اغبركات اإلرادية اؼبركبة.
 احملافظة على النغمة العضلية
 فظة على القواـ كالتوازفاألفعاؿ اإلنعكاسية للمحا

 احملافظة على التوقيت الطبيعي للمهارات اغبركية

 جذع اؼبخ
 

االنعكاسات االسًتشادية )تدكير الرأس كربريك  اؼبخ األكسط
الوظائف البل -النغمة العضلية–العُت يف اذباه اؼبثَت( 

 إدارية.
ع اؼبستطيل تقـو بالربط بُت اؼبخ األكسط كالنخا  القنطرة "قنطرة فاركؿ"

 لوضعها بينها.
يقـو بالربط بُت النخاع الشوكي كالقنطرة كبو  النخاع اؼبستطيل

ذبمعات اؼبراكز العصبية اؼبسئولة عن الوظائف 
 اغبيوية.

األفعاؿ -توصيل اإلشارات العصبية من كإذل اؼبخ   النخاع الشوكي
 توجيو العمل العضلي.-االنعكاسية
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 حركي :-جهاز اإلدارؾ الحسنات الوظيفة لالمكو  -6 -2

مستقببلت اإلدراؾ اغبس حركية تعمل ليخربنا عن اغبركة يف أطرافنا كاعبسم. ىي تقـو هبذا بإرساؿ معلومات 

للمخ من مستقببلت اإلطالة يف العضبلت٬ أكتار جوعبي يف األكتار٬ كاغبواس يف اؼبفاصل. مستقببل ت اإلطالة زبرب اؼبخ 

عضلة. اؼبغازؿ العضلية تعمل بإشارة العصب اؼبلفوؼ حوؽبا٬ ىي حاسة جدا األقل تغَت يف عن سرعة اإلنقباض كطوؿ ال

الطوؿ هنايات غصن الزىرة اؼبرتبط باؼبغازؿ أقل حساسية كأصعب يف اإلشارة. التضامن بُت اإلشارات من ىذين 

 اؼبستقبلُت يعطينا معلومات عن سرعة اغبركة.

على العضلة٬ تقـو هبذا عن طريق إشارة النهايات العصبية. مستقببلت  أك ثار جوعبي زبربنا أساسا عن اغبمل

كمن العمليات اليت ربدث  . (٬127 صفحة 2004)علي٬  .اؼبفصل تعطي معلومات عامة للمخ عن اغبركة اليت ربدث

  كاآليت:أثناء أداء األنشطة اغبركية يبكن ربديدىا  

الدليل اؼبسبب للحركة كىذا اؼبثَت قد يكوف مثَتا خارجيا مثل الصوت الصادر عن طلقة البدء أثناء  ثير:المحدوث  -1

مسابقات العدك. كقد يكوف مثَتا داخليا. مثل اؼبثَتات الناشئة عن اإلحساس بأكضاع اعبسم يف الوقوؼ أك عند 

 رفع الثقل عن األرض كىذا بدكره يؤدم إذل :

ىو يعتمد على اغبواس اؼبختلفة عند اإلنساف مثل حواس : البصر٬ السمع كاعبلد٬ كالتذكؽ ك  اإلستقباؿ الحسي : -2

 كالشم كاغبساسية اػباصة إلستقباؿ اؼبثَتات اؼبختلفة اػبارجية أك الداخلية. كىذا بدكره يؤدم إذل :

اؼبدخبلت  كىي عمليات تتضمن التنظيم كالتنسيق بُت العديد من حدوث العمليات الداخلية المركزية : -3

 )اؼبثَتات( ككضعها يف ىيئة استجابات حركية أك ـبرجات تتناسب مع ىذه اؼبثَتات.

 كىي تؤدم إذل : حدوث الحركات العضلية : -4

إنتاج مبط حركي خاص مثل مرجحة اعبسم كالذراع لضرب الكرة٬ أك النقر على اآللة الكاتبة٬ أك البدء يف  -

  ىي:غبركي أك بدشل. كتكوف اػبطوة األخَتة يف ىذه العمليات العدك٬ إذل غَت ذلك من أشكاؿ األداء ا
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التغذية اؼبرشدة )الراجعة( كتتم باغبصوؿ على معلومات عند كل مرحلة من اؼبراحل السابقة٬ كتفيد ىذه اؼبعلومات يف  -

من خبلؿ الشكل  تعديل مكونات األداء. اؼبختلفة لتجعلها أكثر كفاية كفعالية كيبكن التعبَت عن العلميات السابقة

 . (28-٬27 الصفحات 1987)رضواف٬ 

 حركي. –( يوضح ترابط العمليات المختلفة في األداء الحس 05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 اثر التحكم المبدئي لمراكز المخ على اإلدراؾ الحسي : -2-7

طرة على الوظائف ال تقررىا الًتبية٬ بل تعتمد على التحكم أف السي Brocaيرل بع  الباحثُت مثل "برككا" 

كتبعا لذلك فإف سيطرة الناحية اليسرل من اؼبخ ذبعل الطفل يستخدـ الناحية اليمٌت من جسمو٬  اؼبخ.اؼببدئي ؼبراكز 

 كسيطرة الناحية اليمٌت من اؼبخ ذبعل الطفل يستخدـ الناحية اليسرل من جسمو.

مع األشياء اػبارجية حسب ربديد مسبق ؼبركزه العصبية كىذا التحديد وبدث حسب  كؽبذا فإف الطفل يتعامل

 شهور٬ كىو مرتبط بعوامل كراثية. 10" عند من Wallonرأم "فالوف 

يكوف دكر اليد األخرل ثانوية كمكمبل٬ كإذا أف –اليمٌت أك اليسرل –كحسب استخداـ الطفل إلحدل يديو 

خدـ شيئا ما فإف اليد اؼبكملة تؤدم نوعا من التوازف كنتيجة ؽبذا ىبضع الطفل الذم دل السيد اؼبسيطرة حُت تعرؼ أك تست

 تتحدد جنبيتو لعبلج حسي حركي قبل أف يطالب بإستحاب شيئ خاص باؼبدرسة كالقراءة كالكتابة.

لضبط لصاحل كّما أف الطفل األيسر يبلقي بع  الصعوبات ألنو يف بداية القراءة كالكتابة هبد كل شيئ قد مت با

من يستخدموف اليد اليمٌت٬ ؽبذا إذا كانت الناحية اؼبسيطرة غَت ؿبددة بوضوح٬ ككاف اإلستخداـ األكثر للناحية اليسرل 

 مثبل٬ فيجب أف تتم تربية الناحية اليسرل٬ كإذا كاف العكس يشجع الطفل على استخداـ اليد اليمٌت.

 اؼبثَتات اػبارجية 
 كالداخلية 

 العمليات اؼبركزية  اؼبستقببلت اغبسية
 اخليةالد

 اؼبخرجات 
 العضلية

 مبط
 اغبركة

 عة(التغذية المرشدة )الراج
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حية اليمٌت٬ اليد ناحية يسرل أف يكوف سببا يف مشاكل جهة مثل كيبكن للسيطرة اؼبتبادلة مثبل العُت كالقدـ نا

 القراءة.عدـ التوازف كصعوبة تعلم 

كبناءا على ما تقدـ لبلص إذل ربديد اعبنبية يعرب شرطا أساس من شركط البناء اإلدراكي للفرد٬ إذ دل تتحدد 

ؼبدرسة إذ من الصعب اكتشاؼ أم الناحيتُت القي الطفل الكثَت من اؼبشاكل كالصعوبات يف تعلمو خاصة طفل ما قبل ا

يستخدمها بدقة فلدل على اؼبريب من خبلؿ اؼببلحظة البسيطة لنشاط الطفل التلقائي أف وبدد ذلك٬ كهبذه الطريقة ذبنب 

 بع  اؼبشاكل٬ كيبكن مساعدتو يف السيطرة على اعبهة اليمٌت أك اليسرل من جسده بصورة ؿبددة كدقيقة.

 مؤثرة على اإلدراؾ :العوامل ال -8 -2

يتأثر اإلدراؾ دبجموعتُت من العوامل٬ إحدانبا موضوعية أك خارجية كىي خاصة بالكثَت كأخرل ذاتية أك داخلية 

 كىي خاصة بالفرد نفسو٬ حبيث يؤثر كل منهما يف طريقة انتباه الفرد ؼبثَت معُت أك اإلىتماـ بو كفيما يلي توضيح لذلك :

 : ةالعوامل الموضوعي-1 -2-8

تنشأ ىذه العوامل عن خصائص اؼبثَتة أك ؾبموعة مثَتات كقد تظهر اإلىتماـ بتأثَت العوامل اؼبوضوعية على مبو 

اإلدراؾ خبلؿ السنوات األكذل لنشأة علم النفس اعبشطالت٬ كقد توصل إذل أف اؼبوقف اؼبثَت يعد أكرب من ؾبموع أجزائو 

 كمن بُت ىذه اؼبؤثرات ما يلي : (٬207 صفحة 2004)عشوم٬ اؼبنفصلة. 

كربدد ىذه العبلقة كيفية سبييز اؼبثَت األساسي )الشكل( على الوسط الكلي الذم يوجد  باألرضية:الشكل  عالقة-1

 فيو أك اؼبثَتات األخرل احمليطة بو )األرضية(.

نتباه الذم سيوجهو الفرد٬ فاإلنتباه أللواف معينة أك ألصوات ؿبددة دبعٌت كلما ازدادت شدة اؼبثَت ازداد اإلالشدة :  -2

 غي موقف ما تتوقف على قوة اؼبثَت السمعي أك البصرم اؼبقدـ.

إف اؼبثَت الذم ىبتلف بصورة ملحوظة عن اؼبثَتات األخرل احمليطة بو سواء كاف من ناحية الكيف أك التباين :  -3

 ضل من ذلك بتشابو مع اؼبثَتات احمليطة بو.الكم يبيل إذل أف يبلحظ بصورة أف
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يبكن أف يؤثر كضع اؼبثَتات أك تنظيمها على كيفية مشاىدهتا كفهمنا ؽبا٬ فاؼبثَتات اؼبتجمعة تظهر  اإلستمرارية : -4

مع يعضها٬ كخاصة إذا كانت يف صورة منتظمة كمثل ىذا التجميع يساعد الفرد على إدراؾ اؼبثَتات كتنظيمها يف شكل 

 . (٬94 صفحة 1994)عادؿ٬ كن فهمو يب

خصائص اؼبثَتة دكر ىاـ يف عملية اإلدراؾ٬ لذلك –كانطبلقا فبا ذكرنا سابقا يتضح لنا أف العوامل اػبارجية 

ا٬ فتبٌت سرعة إدراكو٬ هبب على اؼبربُت مراعاة ىذه العوامل عند تعليمهم لؤلطفاؿ الصغار٬ كىذا حىت ينتبو الطفل إليه

 كوبدث التعليم بسرعة.

 : العوامل الذاتية -8-2 -2

كىي العوامل اليت ترجع إذل شخصية الفرد اؼبدرؾ كذبعلو يضفي معا يف معينة على اؼبوضوعات كيدركها متأثرا دبا 

د كما أهنا ذبعل إدراؾ لديو من دكافع كاذباىات كاىتمامات كخربات كىذه العوامل ىي سبب اإلختبلؼ يف إدراؾ األفرا

 الفرد نفسو ىبتلف من كقت إذل أخر.

فبل يتوقف إدراؾ الفرد على ؾبرد نوع اؼبؤثرات اػبارجية اليت تقع على أعضائو اغبسية٬ بل على ما يضيفو عليها 

 من تفسَتات كتأكيبلت متأثرة بذلك بعوامل ذاتية متعددة كمن بُت العوامل الذاتية ما يلي :

صد باإلنتباه تركيز الفرد على موضوع معُت كاستعداده إدراكو كيبلحظ أف الفرد ال ينتبو إذل صبع يق اإلنتباه : -1

اؼبؤثرات العادل اػبارجي دائما٬ بل ذبذب انتباىو مؤثرات معينة دكف غَتىا كيكوف بالتارل مستعدا إلدراكها أما ما 

كاالنتباه ىو العملية اليت تقود معارفنا . (٬109 صفحة 2006)حويج, مركاف أبو٬  عداىا تتكوف بعيدة عن شعوره

 )ادراكنا( كاف تصبح اؼبعلومات متاحة  غبواسنا )لعقولنا( حيث انو من خبلؿ حواسنا نستقبل اؼبعلومات من بيئتنا 

)مصطفى حسُت باىي٬  البيئةيف ام غبظة تصطدـ حواسنا باحملركات )اؼبؤثرات اك اؼبنبهات اك اؼبثَتات ( من 

 . (٬237 صفحة 2015
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غالبا ما يتأثر الفرد بدافعية٬ كقد ينتج ذلك عن حالة الفرد الفيزيولوجية أك خربتو اإلجتماعية٬ كقد  الدافعية : -2

فع الفرد إذل إدراؾ مثَت معُت فإنو يبيل إذل يتعلم الفرد تركيز انتباىو على اؼبثَتات اليت تعزز دكافعو٬ حبيث إذا دل يد

 ."ذباىلو٬ كما توصل بع  الباحثُت إذل أف "ذكاء الفرد كقدراتو العقلية إمبا ىي يف خدمة دكافعو

الفرد يف تفسَت للمؤثرات اغبسية خبربتو السابقة باألشياء فعلى ضوء معرفة  بتأثر التعلم والخبرة السابقة : -3

فة تقاس األشياء اغبديثة٬ لكن ىذا ال يعٍت أف الفرد إمبا يضيف هبذا التقدـ إذل اعبديد٬ بل األشياء السابقة اؼبألو 

 . (٬111 صفحة 2006)حويج, مركاف أبو٬  يعٍت تفسَت اعبديد يف ضوء القدصل كتغيَت يف التنظيم اؼبعريف للقدصل.

ياء كما تتوقع أف تكوف عليو ال كما يف ذاهتا٬ فقد أجريت ذبربة مؤداىا أف حيث أننا ندرؾ األش عامل التوقع : -4

" عرض ؾبموعة من الكلمات عديبة اؼبعٌت على شاشة جملموعتُت من الناس كلكنو أكرب  Sipolaالباحث "

أنواع اجملموعة األكذل أف الكلمات تدكر حوؿ كسائل اؼبواصبلت٬ كقاؿ للمجموعة الثانية أف الكلمات تدكر حوؿ 

منها  %63تدكر كسائل اؼبواصبلت كإجابة اجملموعة الثانية  %74اغبيوانات٬ فكانت إجابات اجملموعة األكذل 

 . (٬166 صفحة 1974)العيسوم ع.٬  عبارة عن أظباء حيوانات

إذا كانت عاطفة الطالب كبو أشاده عاطفة تتكوف إدراكات الفرد دبا يتبلئم مع عواطفو٬ ف العواطف والميوؿ : -5

إحًتاـ كحب كتقبل مبلحظاتو على أهنا توجيهات لصاغبو٬ كبالعكس إذا كاف ينفر منو كذلك توجب ميوؿ الفرد 

 . (٬111 صفحة 2006)حويج, مركاف أبو٬  كإىتماماتو إدراكاتو سواء كانت ميوال دائمة أـ مؤقتة.

تؤثر ظبات الفرد الشخصية يف إدراكو٬ كسبيل ظبات الفرد بو ليبدك مياال إذل نوع سمات الشخصية وأبعادىا :  -6

معُت من السلوؾ الثابت. نسيا٬ فيبدك التسلط يف ميل الفرد لسيطرة كالظهور يف معظم اؼبواقف كتبدك اؼبثابرة يف ميل 

كنتيجة ؼبا ذكر سابقا  . (٬209 صفحة 2000)طو٬ بتو الفرد لئلستمرار يف العمل يف مواقف كثَتة رغم صعو 

يتضح لنا أف العوامل الفرد الذاتية من اذباىات كميوؿ كعواطف كظبات الشخصية تؤثر يف تفسَت الفرد كتأكيلو 

لى اؼبربُت كاؼبعلمُت مراعاة الفوارؽ للمؤثرات ككذلك أثر يف تعلم الفرد كإدراكو للمواقف احمليطة بو٬ ؽبذا كجب ع
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الفردية بُت األطفاؿ كذلك من خبلؿ ؿباكلة التعرؼ على ميوؽبم٬ قدراهتم العقلية٬ بنياهتم اإلجتماعية اليت تربوا فيها 

 حىت يتمكنوا من تعزيز سلوكاهتم اإلهبابية كالوصوؿ هبم إذل تعلم سريع كجيو.

عندما يدخل حافز اكمثَت اذل الدماغ يتعرؼ على   لعصبية ؟كيف يتحرؾ االنساف من الناحية ا  - 9 -2

اغبافز اك اؼبثَت كيبدا بتحديده مث يفتش عن اغبافز )الصورة( اليت ىي موجودة يف الدماغ كحُت التقاطها يقـو بربؾبتها 

 )االستجابة (ام عندما تنفذ اغبركة . ربصل كل ىذه العملية باقل من )اربعة جزء من عشر الثاشل (.

)اهلل ؼ.٬ اساسيات يف التعلم  (: يوضح كيفية  اداء  الحركة من الناحية العصبية06الشكل رقم )

 . (103-٬102 الصفحات 2015اغبركي ٬ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخولالمثير
 المحيط

 استقبالالمعلومات

برمجة-تفتيش-تحديد  

 تفسيرمعلوماتوتحليلهافيالدماغ

 الحبلالشوكي

 اتخاذالقرار

 العضالت

 خروجالمعلومات
 شكلالحركة

الحركةشكل  
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 اإلدراؾ الحسي لطفل ما قبل المدرسة : -2-10

ؿ الطفل٬ كتنمو قدراتو على اإلدراؾ اغبسي كإدراؾ ذاتو كالعادل الصغَت احمليط بو. كسبتد دائرة اػبربة شيئا تتطور أحوا      

فشيئا عرب مرحلة ما قبل اؼبدرسة كما يليها٬ حبيث ينتقل الطفل شيئا فشيئا من إدراؾ احملسوسات اؼبباشرة إذل صورىا٬ مث 

 الفهم كالتعقل كفيما يلي : 

 اؼبوضوعات:الطفل يف ؾباؿ اإلدراؾ اغبسي لبع   نقارف بُت قدرات

 يدرؾ األطفاؿ اإلختبلؼ بُت األشكاؿ قبل إدراؾ التشابو. -

يعتمد طفل الثالثة على أشكاؿ األشياء أكثر من اعتماده على ألواهنا٬ كلكن األلواف تصبح مثار اىتمامو بصورة أكرب  -

 يف سن السادسة.

 شياء بالنظر إليها ككل أكثر من النظر إذل األجزاء اؼبؤلفة ؽبا.يعتمد األطفاؿ يف حكمهم على األ -

 يدرؾ األطفاؿ اإلختبلفات يف اغبجـو قبل إدراؾ اإلختبلفات يف األكزاف. -

 يف سن اػبامسة يبدأ الطفل يظهر قدرة على إدراؾ التساكم كالتناظر كالتماثل. -

با ما يرتبط إدراكهم للزماف بالبعد اؼبكاشل٬ فالغد بعد أف يقـو من يدرؾ األطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة اؼبكاف قبل الزماف كغال -

الفراش أك عند شركؽ الشمس٬ كاألمس مرتبط بزّيارة حديقة الطيور٬ كاؼبستقبل كىو غالبا مستقبل قريب يأيت بعد فًتة 

 كجيزة كىو يرتبط بتنفيذ الوعود.

إدراكهم األشكاؿ كاغبجـو كاألكزاف كحىت األعداد كلذلك  إف إدراؾ األطفاؿ للمسافات يأيت يف فًتة متأخرة جدا عن -

غالبا ما يقع األطفاؿ يف أخطاء سوء التقدير للمسافات حينما يقفزكف من ارتفاعات تفوؽ قدراهتم على الرتب يبيل 

ؿ يف هناية ىذه اؼبرحلة األطفاؿ إذل األلواف الرباقة كالبلمعة٬ كيبيزكف بُت األلواف يف الثالثة من العمر٬ كغالبا ما قبد األطفا

 قادرين على سبييز األلواف كلكن كثَتا ما قبد بينهم من يصعب عليو سبييز درجات اللوف الواحد.

يستطيع األطفاؿ يف عمر سنتُت العدك حىت رقم عشرة كيف الثالث قد يعدكف حىت عشرين٬ كيف اػبامسة قد يقوموف  -

 ؼبفهـو العدك كداللتو.بعمليات صبع بسيطة كلكن ذلك ال يعٍت إدراكهم 
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يدرؾ األطفاؿ اغباضر مثل اؼباضي كيأيت إدراكهم للمستقبل متأخرا٬ كلكن إدراكهم للمسافة الزمنية كالفًتة يظل  -

 . (110-٬109 الصفحات 2000)عريفج س.٬  ضعيفا.

ركي وبدث قبل أف يبلغ الطفل سن السابعة٬ كإف كانت بع  جوانب كيرل "كرايت" أف أكربعدد من النمو اإلدراكي اغب

النمو األكثر ربقيقا تكتمل يف مرحلة عمرية متأخرة نسبيا كيف دراسة أخرل يرل "كرايت" أف األطفاؿ فيما بُت سن الرابعة 

اعُت اليمٌت كاليسرل٬ كاػبامسة يبكنهم سبيز مقدمة كمؤخرة كجانب اعبسم٬ كيف سن السادسة يبكنهم سبيز األرجل كالذر 

كلكن يصعب عليهم سبيز الذراع كالرجل اؼبخالفة يف اإلذباه يف كقت كاحد٬ أما فيما بُت السابعة كاغبادية عشرة فيمكنهم 

إدراؾ صبع أجزاء اعبسم إدراكا صحيحا كأماّ دراسة "لونج كلوقت" يف دراسة ؽبما عن مبو اعبانبية كاإلذباىية لدل األطفاؿ 

السادسة كالثانية كثرة أف اعبانبية كاإلذباىية تنمو بشكل جيد لدل األطفاؿ فيما بُت سن السابعة كالثانية٬   فيما بُت سن

 كّما تبُت أيضا من ىذه الدراسة أف األطفاؿ عند 

سن السادسة يبكنهم سبيز اإلذباىات الرأسية كاألفقية يف الفراغ كيف التاسعة يبكنهم إدراؾ العبلقات بُت اإلذباىات 

 .(٬50 صفحة 1995)الركيب٬ اؼبختلفة 

 .Williams, 2008, p) ) ( يوضح عناصر اإلدراؾ الحركي كما وضعها الباحث07والشكل رقم )

130) 

    

    

 

 

 

 

 

 

اؼبعطيات اإلدراكية اليت تعتمد على 
 النشاط اغبركي

 

 تنمية اإلدراؾ اغبركي

اؼبعطيات اإلدراكية اليت تعتمد على 
 اإلحساس

 إدراؾ الفراغ 

 

 إحساس البصر

 

 إحساس اللمس

 

 إحساس السمع 

 .إدراؾ العمى - 
 إدراؾ الشكل. -
 سبييز الشيئ من خلفيتو. -
 

 اإلصغاء  -
التمييز بُت األصوات عن  -

 طريق السمع.
 الذاكرة السمعية.  -
 

 التمييز باللمس. -
 الذاكرة اللمسية -
 

 إدراؾ اعبسم. -
 إدراؾ الفراغ. -
اإلحساس الداخلي  -

 بالفرؽ بُت جانيب اعبسم.
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 الحركي :صعوبات االدراؾ  -2-11

دراؾ الفرد للحركة انبية عن ادراكو البصرم لصور االشياء كإدراكو السمعي ألصواهتا حيث ثؤثر ىذه ال يقل ا          

اؼبهارة على ذات الفرد جراء االحكاـ اليت يصدرىا على مهاراتو اغبركية كمدل قدرتو على احداث توافق كتكامل بُت 

كي كاضحا عند قياـ الفرد بأنشطة تعتمد يف تنفيذىا على اغبركة كادراكاتو ؽبذه اغبركة كيبدك اثر اضطرابات االدراؾ اغبر 

توافق االدراؾ اغبركي مثل االدراؾ البصرم اغبركي كالسمعي اغبركي كاإلدراؾ السمعي البصرم اغبركي كاألنشطة اليت 

 تتطلب من الفرد توافقا بُت ـبتلف االنظمة االدراكية الكلية كاليت يبكن توضيحها على النحو التارل :  

صعوبات التوافق االدراكي البصرم اغبركي : يتطلب االدراؾ البصرم اغبركي التعرؼ اذل االشكاؿ كاألحجاـ كاأللواف  وال:ا

كاؼبساحات كاألنشطة اليت تتطلب من الفرد توجها مكانيا ٬فإدراؾ الفرد ؼبكاف الكلمة يف الصفحة كالسطر كقدرتو على 

عند تنفيذ اؼبهاـ الكتابية  على العبلقات اؼبكانية كاغبركة كالكلمات اك احملافظةاحملافظة على التوجو اؼبكاشل بُت السطور 

تؤثر بصورة غَت مباشرة على التوافق االجتماعي كاالنفعارل الذم يكتسبو الطفل فاخفاؽ الطفل اؼبستمر يف احداث 

لى توافقو االجتماعي شطة يؤثر سلبا عتكامل كتوافق يف االنشطة اليت تتطلب منو احملافظة على االدراؾ اغبركي ؽبذه االن

 كاالنفعارل .

صعوبات التوافق االدراكي السمعي اغبركي : تتطلب بع  االنشطة من الطفل القياـ بعدد من اؼبهارات اغبركية مثل: ثانيا:

ا لذلك يتطلب من القفز كالركل كالتنقل من اليمُت اذل الشماؿ كمن الشماؿ اذل اليمُت ....كاليت تلقي يف العادة عليو ظبعي

 الطفل موافقة ادراكو السمعي كاغبركي كي يتمكن من القياـ باؼبهارات اغبركية على النحو الصحيح.

صعوبات التوافق يف االدراؾ السمعي البصرم اغبركي : ىناؾ العديد من االنشطة اليت ربتاج يف تنفيذىا اجراء توافق  ثالثا:

ة كاغبركية بصورة تكاملية بُت ىذه القدرات االدراكية مثل تتبع خريطة الوطن العريب بُت القدرات االدراكية السمعية كالبصري

مث تتبع منابع كمصاب االهنار اليت ذبرم بو . اف مثل ىذا النشاط يتطلب من الطفل توافقا يف قدراتو االدراكية السمعية 

 كالبصرية كاغبركية معا كي يتمكن من ربقيق ماىو مطلوب منو .

وبات التوافق بُت ـبتلف االنظمة االدراكية :من اؼبعلـو اف النمو اؼبعريف كاألداء عليو يعتمد بصورة عامة على صع رابعا:

سبلمة ككفاءة الوظائف االدراكية عموما كعلى مدل تكاملها الوظيفي فيما بينها من ناحية اخرل فقد اشارت الدراسات 
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ة ذكم صعوبات التعلم ىي االضطرابات االدراكية فضعف فاعليتها كالبحوث اذل اف اكثر االضرابات ثاثَتا على الطلب

كتكاملها الوظيفي فيما بينها على االختبلؼ القنوات اغبسية االدراكية ينعكس سلبا على االداء التعليمي عند ىؤالء 

٬ 2009)اػبطاطبة٬ ها االطفاؿ بينما تزداد كفاءة العملية التعلمية بزيادة كفاءة الوظائف االدراكية كتكاملها فيما بين

 . (112-110الصفحات 

 اغبركي بالنقاط االتية : –يبكن اف قبد اف انبية االدراؾ اغبس حركي :  –اىمية االدراؾ الحس  -12 -2

 التنفيذ اعبيد للمهارات اؼبعقدة اليت ربتاج الىنوعية خاصة من القوة . -1

 مييز بُت االشياء البعيدة كاالشياء القريبة .القدرة على الت -2

 يف التعلم . ؼبفهومها كماىيتها لو ثأثَت كبَت اف فهم كإدراؾ اغبركة كتكوين صورة كاضحة -3

 اغبركية . اف االدراؾ يؤثر يف قابلية الفرد -4

 يعمل على ربسُت كتطوير القابلية اغبركية للفرد . -5

 يساعد على فهم اؼبسائل اغبركية االخرل . -6

 سهل عملية الًتابط بُت اغبركات .ي -7

حركية فعندما يبتلك الفرد قدرات ادراكية دبستول  –ىناؾ عبلقة بُت تطور اؼبهارات الرياضية كعملية االدراؾ اغبس  -8

جيد ينعكس على القدرة الفرد يف اداء اؼبهارات الرياضية بشكل جيد .اما ادراؾ اؼبكاف فهو االخر وبتل انبية كبَتة 

ركي . كتلعب حاسة البصر دكرا رئيسيا يف ىذا اجملاؿ مثاؿ العب الكرة الطائرة كىو يسيطر على نقاط يف العمل اغب

 .(181-٬180 الصفحات 2015)اهلل, فرات جبار سعد٬  ضعف الفريق اػبصم ) الفراغات كمواقع البلعبُت(
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 خالصة:

ى عاؼبو اػبارجي كالداخلي بواسطة اإلدراؾ٬ فتتلقى حواسو اؼبختلفة اؼبثَتات اغبسية مث تنقل يتعرؼ اإلنساف عل     

 اإلحساسات إذل اعبهاز العصيب اؼبركزم كتفسر كتؤكؿ اإلحساسات كوبدث اإلدراؾ.

وجية كذاتية مع كتتوقف عملية اإلدراؾ على ؾبموعة عوامل تتخلق بعضها بالفرد اؼبدرؾ بإعتباره كسيلة تفاعل كعوامل بيول

 بيئة إجتماعية كيتعلق بعضها اآلخر خبصائص اؼبوضوع اؼبدرؾ كباجملاؿ اػبارجي الذم يوجد فيو.

كيدرؾ الفرد موضوعات العادل اػبارجي على شكل كحدات متمايزة تربر على أرضية معينة٬ كما أهنا تتميز بثبات نسيب 

كية بل األشياء ذاهتا كيتعرض الفرد إذل اػبداع اإلدراكي كىو دبعٌت أف خصائص األشياء ال تتعلق كليا بالصورة الشب

التناق  بُت اؼبدركات كخصائصها اؼبوضوعية٬ كيعود ىذا إذل عوامل متعددة تتعلق بالفرد اؼبردؾ كبطبيعة اؼبؤثر كباجملاؿ 

 اإلدراكي.
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 الثالثالفصل 

الحركيح االلعاب  
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 تمهيد:

لكائن اغبي٬ كيعترب ظاىرة سلوكية تسود عادل الكائنات اغبية٬ كيبتاز اإلنساف عن يعد اللعب نشاطا ىاما يبارسو ا     

 غَته منها.

العمر٬ فكلما زاد عمر الطفل  تطور اللعب مع تقدـ كسيطا تربويا ىاما لتكوين الطفل يف ىذه اؼبرحلة اؽبامة٬ كي اذ يعترب

ية يف إطار منافسة الذات٬ إذل اغبالة الفردية يف إطار كنضج جهازه العصيب كالعضلي٬ فإف نشاط اللعب من اغبالة الفرد

منافسة اآلخرين٬ كفبارسة سلوؾ اللعب يف حضورىم٬ مت اللعب دبشاركتهم٬ مث اللعب بصورة صباعية تعاكنية٬ فمن خبلؿ 

للحياة  هيقا لسلوكو مع األدكار اليت هتيأسباشيا مع اعبماعة كتنس الذات كتنظيمها اللعب اعبماعي يتعلم الطفل ضبط

اؼبستقبلية٬ كمن خبلؿ األلعاب الصغَتة يبكن للطفل أف وبقق نوعا من النجاح٬ كوهنا كسيلة ىامة لتعلم اؼبهارات اغبركية 

 كتكوين شخصيتو.

 مفهـو اللعب : -3-1

العلماء  اف ربديد مفهـو اللعب ليس باالمر البسيط بل امر يف غاية الصعوبة ٬ فهناؾ مفاىيم كاراء متعددة بتعدد      

كالفبلسفة كالًتبويُت .كلقد حاكؿ ىؤالء التصدم ؼبفهـو اللعب كدكره يف تربية طفل ماقبل اؼبدرسة االبتدائية ٬اال اف ىناؾ 

ماتو يف مرحلة الطفولة ٬ ففي عهدالًتبية اغبديثة فاف الصورة قدتبدلت .فلقد مت ادخاؿ اصباعا على انبية اللعب كاسها

ية كغرسو يف الكثَت من النشاطات الًتبوية كاؼبواضيع الدراسية يف صبيع مراحل التعليم اعًتافا بانبيتو اللعب يف اؼبناىج الًتبو 

 .(٬06 صفحة 2013)التهامي٬ اؼبلموسة يف ترسيخ التعليم يف الذىن 

وجو يكوف على شكل حركة اك عمل ٬ يبارسفرديا كبشَت "بلقيس كمرعي" اذل مفهـو اللعب بانو نشاط حر موجو اك غَت م

اك صباعيا ٬ كيستثمر طاقة اعبسم اغبركية كالذىنية ٬ كيبتاز بالسرعة كاػبفة الرتباطو بالدكافع الداخلية ٬كال يتعب صاحبو ٬ 

.كيعد بالنسبة  (٬15 صفحة 1982)مرعي٬ كبو يتمثل الفرد اؼبعلومات كيصبح جزءا من حياتو كال يهدؼ اذل االستماع 

اذل الطفل انفاس اغبياة ٬ بل ىو حياتو كليس ؾبرد كسيلة لقضاء الوقت كاشغاؿ الذات ٬ فاللعب للطفل ىو كما الًتيب ٬ 

 .كاالستكشاؼ٬ كالتعبَت الذايت ٬ كالًتكيح كالعمل للكبار 
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للعب ٬ كقد جاءت ىذه التعاريف على اختبلفها ذات تعرض كثَت من الباحثُت لتعريف اتعريف اللعب : - -32

 ظبات مشًتكة تًتكز يف النشاط كالدافعية كاغبركة٬ كيربطها خيط مشًتؾ من الصفات كىي :  اغبركة ٬ كالنشاط ك الواقعية.

 )اك غَت موجو  Directed))يعرؼ اللعب انو نشاط موجو  Good))" عبود "فقاموس الًتبية

(Freeمن اجل ربقيق اؼبتعة كالتسلية كيستغلو الكبار ليساىم يف تنمية سلوكهم كشخصياهتم بابعادىا  يقـو بو االطفاؿ

 . اؼبختلفة العقلية كاعبسمية كالوجدانية

يف قاموس علم النفس ىو نشاط يقـو بو بصورة فردية اك صباعية لغرض )  Chaplin) "شابلن "اما تعريف

 االستماع دكف ام دافع اخر .

ياجيو ": على انو عملية سبثيل تعمل على ربويل اؼبعلومات الواردة لتبلئم حاجات الطفل ٬ كيعرؼ "جوف ب

٬ الصفحات 2013)عثماف ع.٬  .فاللعب كالتقليد كاحملكاة جزء ال يتجزأ من عملية النمو العقلي كالذكاء للطفل

166-167) . 

 " ىو نشاط عفوم خاص بالطفل٬ يدخل يف بناء شخصيتو" الطيب:موس اللعب كما جاء يف القا

(Adonart et Bourneuf, 1989, p. 155) .   

( "اف 1988" )Issenbery Quidenberry( فقد صرح "RCEIصبعية تعليم الطفولة الدكلية ) أّما

٬ صفحة 2005)الزريقات ج.٬ ضركرم كمتكامل من الطفولة حىت اؼبراىقة "  اللعب سلوؾ درامي ينشط بناء فيعترب جزء

161). 

كلقد عرفو "كبسًت" بأنو كل حركة أك سلسلة من اغبركات كيقصد هبا التسلية "أك ىو" السرعة كاػبفة يف تناكؿ 

 . (٬19 صفحة 2007)ؿبمد, شحاتة سليماف٬  هبا". أك التصرؼاألشياء أك استعماؽبا 

ب األطفاؿ اليت تظهر ألكؿ كىلة ىي اؼبتعة٬ كلكن وؿ اؼبيزة األساسية للع" يقChâteauكّما يعرفو "شاتو" "

ب٬ شيئ كفي٬ ذلك أف اللعب عند الطفل ثبلث سنوات فأكثر ىو باإلضافة إذل كونو مرغوب فيو كؿببو ىذه اؼبيزة ال ت

 .(Château, 1967, p. 04) جدم كضركرم"
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َتا إذل التصرفات اللغوية اؼبستفادة بالرياضة كالًتكيج على الغالب٬ مش( اللعب Websterكلقد ربط قاموس )

ياضية العب )العب كرة و٬ كاؼبشارؾ يف لعبة ر عازؼ اؼبوسيقى يلعب على آلت٬ فplayedمن استعماالت الفعل لعب 

 .(٬46 صفحة 2006)الرامدشل٬  القدـ٬ كرة السلة(

كىناؾ شبو اتفاقا عاـ على القوؿ بأف الرياضة ىي الشكل األرقى بالنسبة لؤللعاب كاللعب كإف األلعاب شكل 

 كسيط بُت الرياضة كاللعب.

 ربع مواصفات للعب : " أف ىناؾ أCailliosكيرل كايوا "

 أف يكوف الفرد دحرا مستقبل. -1

2- .  أف يكوف غَت ملتـز

 أف يكوف الفرد مدعيا )متظاىرا(. -3

 أف يكوف غَت ؿبكـو بقواعد معلومة سلفا. -4

" يوضح من خبللو طبيعة العبلقة بُت اؼبفاىيم الثبلثة حبيث يظهر أف الرياضة شكل أك طور Loyكمبوذج لول "

ىي طور أكثر إرتقاء كانتظاما عن اللعب٬ حيث اللعب ىو األصل الثقايف  ككذلك األلعاب ٬ متقدـ كمنتظم عن األلعاب

  .(390-٬289 الصفحات 1996)اػبورل أ.٬  ؽبذه األشكاؿ اغبركية صبيعا

 يوضح "نموذج لوى" (:08الشكل رقم )

 الرياضة

 للعبة.خصائص فبيزة٬ متطلب نظامي 

 إستعراض للقدرات البدنية

 األلعاب

 خصائص فبيزة اؼبنافسة خصائل تقرر باؼبهارة البدنية٬ خطط أك فرص

 اللعب

 منفصل٬ حر٬ غَت حقيقي٬ غَت منتج٬ يتظاىر بأف ىناؾ قواعد ربكمو
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فل أك الراشد كفبا ذكر سابقا٬ تستخلص الطالبة الباحثة٬ أف اللعب نشاط حر يسعى من خبللو الفرد سواء الط

إذل التنفيس عن النفس كربقيق اؼبتعة٬ كّما أنو كسيلة لتكوين شخصية الطفل كالتواصل مع العادل اػبارجي. فهو إذف عاؼبو 

 اغبر اػبارل من القيود كالقواعد اليت يفرضها الكبار كطبيعة اللعبة.

 النظريات السيكولوجية والفلسفية في تفسير اللعب : -3-3

 جتماع بالبحث عن السبب اغبقيقي  كراءاؿ الًتبية كعلم اإلمن العلماء كالفبلسفة خاصة قي ؾبَت لقد إىتم الكث

 من اؼبيل الفطرم كدافع اللعب كمعرفة منشأه كأنواعو كتشابو بع  األلعاب من حيث اؽبدؼ كاحملتول كاؼبضموف بالرغم

 نها : إختبلؼ اؼبكاف كالبيئة كالببلد٬ فظهرت عدة نظريات تفسَتية للعب م

 نظرية الطاقة الرائدة : -3-3-1

" كأكملها ىوبرت سبنسر  Schillerظهرت ىذه النظرية يف أكاخر القرف التاسع عشر كنادل هبا شللر "

H.Spencer" " ألنو كجد أف كظيفة اللعب ىي التفريغ كالتخلص من الطاقة الزائدة يف اعبسم٬ فإذا توافرت لدل

منها للعمل فإنو يستعملها يف اللعب كإعتمد أصحاب ىذه النظرية على مشاىدة  اغبيواف طاقة تزيد عن ما وبتاجو

 كمبلحظة األطفاؿ كىم يبارسوف اللعب أكثر من الكبار حيث فاهتم أف من مهمة الكبار رعاية الصغار كتوفَت سبل اللعب

 . (٬47 صفحة 1990)مصلح ع.٬ 

 تنفسية لمدرسة التحليل النفسي :نظرية ال- 3-3-2

" أف "اللعب Freudتشبو ىذه النظرية إذل حد كبَت نظرية الطاقة الزائدة٬ كترل نظرية التحليل النفسي لفركيد "

 يساعد الطفل على التخفيف فبا يعانيو من القلق الذم وباكؿ اإلنساف عادة التخلص منو بأم طريقة".

ب الشعورية٬ كمن مث فهو يبثل تعبَتا رمزيا عن رغباتو احملبطة أك متاع لفركيدكاللعب عند مدرسة التحليل النفسي 

 تعبَت يساعد على تقليل التوتر كالقلق عند الطفل.

فالطفل الذم يعاقب بالضرب من الكبَت كال يستطيع أف يرد عليو هبد يف اللعب فرصة أف يضرب دمية أك شيئ 

بع  انفعاالتو احملبوسة٬ كترل ىذه اؼبدرسة أف كظيفة اللعب نفسية كىامة  من األشياء٬ كبذلك قبده هبذا األسلوب يفرغ
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٬ 2005)راشد ع.٬  شاعره بلغة خاصةميعرب عن  هلقو٬ ألنو أثناء لعبو قبدلطفل٬ ألهنا زبفف من انفعاالتو كقل

 . (94-93الصفحات 

 ستقبلية :نظرية اإلعداد للحياة الم -3-3-3

"٬ كتتلخص يف أف٬ "اللعب للكائن اغبي عبارة عن كظيفة Karl Grossكضع ىذه النظرية كارؿ جركس "

 بيولوجية ىامة لتدريب األعضاء فيستطيع الطفل أف يسيطر عليها كيستعملها استعماال ىادفا يف اؼبستقبل".

اؼبفيدة٬ كالنماذج كثَتة كمتعددة يف اغبيوانات٬ يقـو يف اؼبستقبل باألعماؿ اعبادة  فاللعب إعداد الكائن اغبي كي

 حيث ترل صغار اغبيوانات تتناطح بعضها بعضا كتدريب على القياـ بالتناطح اغبقيقي يف اؼبستقبل للدفاع عن النفس٬

رائز٬ فالطفلة يف لعب ىو الغؤكد ذلك على أف مصدر الكي .(٬27 صفحة 1994)حليم, ميلر سوزانا ترصبة رمزم٬ 

عامها الثالث تقـو بتقليد دكر األـ بشكل غَت مقصود الشعورم٬ عندما ربتضن عركسها كهتدىدىا كي تناـ٬ كىي بذلك 

 . (٬448 صفحة 1964)صاحل ت.٬  تستعد لتقـو بدكر األـ اغبقيقي

 التلخيصية: النظرية-3-3-4

أف :" اللعب ىو تلخيص لضركب من النشاطات اؼبختلفة اليت مر هبا  Stanley Hull" "لي ىوؿتانيرل س

 اعبنس البشرم عرب القركف كاألجياؿ٬ كليس إعداد للتدريب على نشاط كمواجهة صعوبات اغبياة".

اؼبطاردة كالصيد كلها أك  ايةألدكار اليت مر هبا٬ فلعبة اإلستغمكتعتمد ىذه النظرية على أف اإلنساف يبر جبميع ا

 ياة الفرد األكذل.أمثلة غب

مث ينتقل الفرد من اللعب الفردم إذل اللعب اعبماعي غَت اؼبنظم كاليت يتزعمها أحد األفراد مث ينتقل إذل اللعب 

 . (٬15 صفحة 1997)الدين ع.٬  اعبماعي اؼبنظم كىكذا

 ية في اللعب :اجنظرية جاف بي -3-3-5

" ارتباطا كثيقا بتفسَته لنمو الذكاء٬ حيث يعتقد بياجيو أف كجود عملييت Piagetترتبط نظرية جاف بياجية "        

. كأبسط مثاؿ للتمثيل ىي عملية ىضم الطعاـ٬ فاألكل بعد طابقة٬ ضركريتا لنمو كل كائن عضومالتمثيل كالتطابق أك اؼب

 ئن اغبي بينما تعُت اؼبطابقة توافق الكائن اغبي مع متغَتات العادل اػبارجي.ابتبلعو يصبح جزءا من الكا
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كيرل بياجيو أف الطفل حديث الوالدة يدرؾ العادل يف حدكد األشياء اؼبوجودة يف الزماف كاؼبكاف٬ فإذا حكمنا على       

كعندما يأخذ  جة مفقودة إذل األبدبصره ىي زجا ة عن حدكدعند األطفاؿ٬ فإف الزجاجة الغائبإختبلؼ ردكد األفعاؿ 

 الطفل يف اإلمتصاص ال يستجب لتنبيو فمو بل يقـو بعملية اؼبص بالرغم من خلو فمو من الطعاـ.

اؼبوافق كاػبربات ثل اضحة بوصفو تكرار نشطا كتدريبا يبية على اللعب كظيفة بيولوجية ك كتضفي نظرية بياج

 ف بياجيو يف اللعب تقـو على ثبلث افًتاضات رئيسية ىي : . لذلك فإف نظرية جااعبديدة سبثيبل عقليا 

 إف مبو العقلي يسَت يف تسلل ؿبدد من اؼبمكن اإلسراع بو أك تأخَته. -1

أف ىذا التسلسل ال يكوف مستمرا بشكل مطابق٬ بل يتشكل من مراحل هبب أف تتم كل مرحلة منها قبل أف  -2

 تبدأ اؼبرحلة اؼبعرفية التالية.

 يف النمو العقلي يبكن تفسَته اعتمادا على نوع العمليات اؼبنطقية اليت يشتمل عليها.أف ىذا التسلسل  -3

(PIAGET, 1993, pp. 33-34) 

  الجسمي:النمو  نظرية-3-3-6

اعبهاز "٬ كيرل أف اللعب يساعد على مبو األعضاء كالسيما اؼبخ ك Kartتنسب ىذه النظرية إذل كارث "

عظم أليافو العصبية ال تكوف العصيب٬ فالطفل عندما يولد ال يكوف ـبو يف حالة متكاملة أك استعداد تاـ للعمل ألف م

ة بالغشاء الذىٍت الذم يفصل أليافو اؼبخ العصبية بعضها عن بع ٬ كحيث أف  اللعب يتطلب حركات تسيطر مكسو 

ارة تلك اؼبراكز بدرجة تتكوف بفضلها تدرهبيا ما ربتاج إليو مر يتطلب استثكز العصبية٬ فإف األعلى تنفيذىا كثَت من اؼبرا 

أف اللعب دكر ىاـ يف إشباع ميوؿ الطفل من خبلؿ تنوع "كارت   "األلياؼ العصبية من ىذه األغشية الذىنية. كما أكضح

  . (97-٬96 الصفحات 2005)راشد.٬  أشكالو٬ كاليت يتسبب عدـ إشباعها إذل حالة من التوتر كاإلحباط

 نظرية االستجماـ : -3-3-7

التعب فالطفل الذم يشعر  ساسية ىي راحة اعبسم من" أف كظيفة اللعب األLazarudاعترب الزاركس "

عاب اليت وبيوا تعب يلعب ليسًتيح٬ كلكن إذا الحظنا األطفاؿ كىم يستيقظوف من النـو مبكرين كيتوجهوف إذل األلالب



 

75 
 

رض آخر٬ كىذا ال يكوف طلبا للراحة كلكن يكوف لغفبارستها بعد راحة كنـو طويل٬ فمعٌت ىذا أف نـو األطفاؿ مبكرين 

  . (٬15 صفحة 1997)الدين ع.٬  يعترب مأخذا على ىذه النظرية

 اإلسالمية:العربية  النظرية-3-3-8

رة على فبلسفة كمريب كعلماء الغرب٬ كإمبا امات بظاىرة اللعب كدكرىا يف تربية الطفل دل تكن مقصو إف اإلىتم

نا العريب كاإلسبلمي نظرات كاىتمامات جديرة بالدراسة كالتأمل هبا٬ مت عرضها بأسلوب تربوم موضوعي٬ قبد يف تراث

 سنة ؼبعاصر...فقد أقر العرب كاؼبسلموف قبل الفيلتكوف أساسا يف تكوين مبلمح أصيلة يف الفكر الًتبوم اإلسبلمي ا

تقريبا حبق الطفل باللعب كاالستمتاع بو٬ كخباصة يف السنوات السبع األكذل٬ حيث جاء األخبار العربية القديبة ىذه 

 اغبكمة اؼبشهورة : "دع إبنك يلعب سبع سنُت٬ كيؤدب سبعا٬ كالزمو نفسك سبع سنُت".

ة يف تنظيم أسلوب التعامل "٬ كىذه اغبكمة رائعسبعا.كصاحبو سبعا...كىذبو سبعا... "العب إبنك: أخرىوفي رواية 

يف  كرة استمتاع الطفل باللعب كمبلعبمع الطفل إذل أف يأخذ طريقو إذل اغبياة رجبل قويا٬ كمنها تأكيد تربوم على ضر 

     . (٬52 صفحة 1990)مصلح ع.٬  سنواتو األكذل

نظريات اللعب٬ أف اللعب ضركرة حتمية يف حياة الكائن اغبي رغم اإلختبلؼ ل هاكترل الطالبة الباحثة من خبلؿ استعراض

يف تفسَت الدافع للعب٬ لكن اعبميع يتفقوف على نقاط معينة يف أف اللعب ما ىو إاّل تعبَتا تلقائيا عن السركر٬ كبذلك 

 تخدمة يف الًتبية اغبديثة.أصبح من الوسائل الفعالة اؼبس

 أنواع اللعب : -3-4

يتم فيها اللعب ـبتلفة من  األماكن اليتاللعب ك ليت تستخدـ يف للعب ؾباالت كثَتة كمتنوعة ككذلك األدكات ا

 اؼبربوف:مها تقسم األلعاب إذل أقساـ حسب ما قسحيث اغبجم لذا قبد من الضركرة 

  اإليهامي: اللعب-3-4-1

زية زبضع األشياء لنشاط األطفاؿ دكف قواعد أك حدكد٬ كىو كذلك عملية سبثيل٬ كيرل أف كسيلة اتصاؿ رم

الطفل يكرر األفعاؿ اليت تتبع بعضها البع . بأسلوب يكاد يكوف موحدا إاّل أف ىذا التكرار ردبا تسبب يف حدكث 

 .ايدةنتائج غَت متوقعة عن طريق الصدفة كتصبح نتائج ىذا التكرار تقديرية بصورة متز 
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 ىي:كيتميز ىذا اللعب بعدة فبيزات 

 .إضفاء صفات شخصية على األشياء ك التكلم مع الدمى -

 تلعب احملاكاة دكرا يف عملية اللعب اإليهامي من خبلؿ رؤية الطفل لنماذج خارجية يقـو بتمثيلها. -

القوم اؼبنتصر  يقـو الطفل يف موافق اللعب اإليهامي بأدكار متغايرة كالتسلط كاػبضوع كقد يلعب دكر -

 . (٬236 صفحة 2005)ـبتار٬  كدكر الضعيف اؼبنهـز

 التمثيلي: اللعب-3-4-2

أّف "  "Flein et Storkا من اػبياؿ٬ كيرل كل من "فُت" ك"ستورؾ" ضمن األلعاب التمثيلية قدرا كبَت يت

ب اؼبختلفة يف تأثَته على النمو اللغوم عند األطفاؿ الصغار٬ فالطفل اللعب التمثيلي يعترب أىم مبط من أمباط اللع

 . (٬25 صفحة 1995)السبلـ ز.٬  يستخدـ ىذا اللعب لفهم سلوؾ الكبار كتقليده

 اللعب البنائي : -3-4-3

عى إذل اإلستمتاع يف ىذا النوع من األلعاب يعترب البناء كالًتكيب أحد اعبوانب اؽبامة يف حياة الطفل حيث يس

ر يف تركيب القطع كربويلها إذل أشياء جديدة كيف ىذه األلعاب يلعب كل كتء٬ كالربط بينها٬ فنجده يبدع كيبجبمع األشيا

  . (Wallon, 1968, pp. 57-58) من اػبياؿ كاإلكتساب دكرا أساسيا كىاما

 النفسي: اللعب-3-4-4

 كع. كىي تنقسم إذل نوعُت.تمثلة يف اإلدراؾ كالوجداف كالنز تنمي األلعاب النفسية عند الطفل النواحي اؼب

 : التمثيل اإلبداعي اإلستدالرل. ليت تعتمد على عمليات اإلدراؾ مثلكىي ا : األلعاب اإلدراكية :النوع األوؿ

ي تطلق على األلعاب اليت من شأهنا أف تثَت لدل الطفل مظهرا النمو كى الوجدانية:األلعاب  الثاني:النوع 

 . (٬236 صفحة 2005)ـبتار٬  العاطفي
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  األكاديمي:اللعب - 3-4-5

يبارس فيها كىي عبارة عن مباذج مبسطة تعرب عن الواقع٬ يبر اؼبتعلم خبلؽبا دبواقف تشبو مواقف اغبياة اليومية٬ ك 

أدكار تشبو األدكار اليت يبارسها الكبار يف حياهتم٬ كلذلك فإف فكرهتا الرئيسية تدكر حوؿ جعل اؼبتعلم اهبابيا يف اؼبواقف 

٬ 2005جوزاؿ عبد الرحيم أضبد ٬  ) ب اؼبفاىيم٬ كيثَت التساؤالت٬ كيعمل بركح الفريقسالتعليمية اؼبتباينة٬ حبيث يكت

 .(42فحة ص

 الشعبي: عبالل- 3-4-6

ىو اللعب الذم يتم بصورة عفوية كتلقائية من قبل األطفاؿ داخل إطار بيئتهم اػباصة كالعامة٬ كاأللعاب 

 . (٬237 صفحة 2005)ـبتار٬  الطفولة نتاج تعليم٬ كىي ظاىرة أساسية لثقافةالشعبية ىي نتاج تعلم كليس 

 الحركي : -ساللعب الح -3-4-7

ىو نوع من اللعب الذم يسمح باغبركة اغبرة للعضبلت الصغَتة كالكبَتة كاكتشاؼ اغبواس  اغبركي-اغبساللعب 

من اللعب ما بُت صنع مباذج من الطُت إذل  ٬ كسبتد أمثلة ذلك النوعكبالتارل سبكُت اعبسم من فبارسة كظائفو اغبية اغبركية

سنوات يف معظم أكقاهتم كيبدأ ىذا النوع يف التناق   3من سن  اغبركي-اغبسب لدراجة كيبارس األطفاؿ اللعركوب ا

  .(٬43 صفحة 2005)الباقي٬  من خبلؿ العديد من األنشطة سنوات كتتم فبارستو 7األدسل من سن  ليصل إذل

 ات اللعب كىي : قد اشار الكاتب الفرنسي "كيلواس" اذل ظب اللعب: سمات-3-5

  اللعب مستقل(separate) . كهبرم يف حدكد زماف كمكاف ؿبددين كمثفق عليهما 

  اللعب الغَت اكيد(uncertain)  ام اليبكن التنبؤ خبط سَته كتقدمو اكنتائجو كتًتؾ حرية كمدل فبارسة

 اللعبة ؼبهارة االطفاؿ كخرباهتم .

  اللعب ايهامي( fictional)  لطفل يدرؾ اف اللعبة ال تعدك بديبل للواقع كـبتلفا عن اغبياة اك خيارل ام اف ا

 . (169-٬168 الصفحات 2013)عثماف ع.٬  اليومية اغبقيقية .

 ىذه السمات : اىم من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن اشتقاؽ عدة ظبات فبيزة للعب منك 
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 إالّ فقدت اللعبة جاذبيتها كطبيعتها اؼبرحة. ك ارياأف اللعب نشاط حر ال اجب -1

 فقط.يشتمل اللعب على اؼبتعة كالتسلية ؼبن يقـو بو فهو ال يؤدم إذل مكاسب مادية  -2

 الدافع لو غَت اإلستمتاع : أم أنو يبارس لغاية اؼبتعة كالتسلية كليس لغاية أخرل. -3

 اللعب استغبلؿ للطاقة اغبركية كالذىنية. -4

٬ 2007)ؿبمد, شحاتة سليماف٬  رشيقةأم يتم نشاط اللعب حبركة  كاػبفة:بالسرعة يتميز اللعب  -5

 . (23صفحة 

 يبارس يف الصيغة الذاتية أك يف إطار الفريق أك اعبماعة. صباعي:إف اللعب نشاط فردم أك  -6

 بالتعب كما يتعب العامل. إذل التعب : أم أف البلعب ال وبس إف اللعب نشاط ال يؤدم -7

 إلنساف أف يتأكد من نتائجو بصورة قبلية.أم ال يستطيع ا بو:يبكن التنبؤ  إنو نشاط ال -8

 أم أنو يبارس من قبل البلعب بقرار ذايت كرغبة شخصية يف مكاف كزماف معينُت. مستقل:إنو نشاط  -9

 الشخصية لدل الفرد كتطورىا أم الشعور باغبياة كما أنو داللة على إمباء اغبياة:إنو نشاط وبقق  -10

 .  (٬19 صفحة 2007)أضبد, صواغبة ؿبمد٬ 

 ( سمات اللعب09الشكل رقم )                                     
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 فوائد اللعب : -6 -3

 :إف اللعب فوائد عديدة كأنبها الفوائد اعبسمانية كاػبلفية كالًتبوية 

يعد اؽبواء اؼبنقى كضوء الشمس كالتمارين الرياضية اليت ربافظ على الصحة الفوائد الجسمانية : - أ

اعبيدة دبثابة فوائد مهمة تقدمها فرص اللعب خارج اؼبنزؿ اؼبخطط اعبيد ٬ حيث تقدـ الطبيعة 

مو العظاـ فيتامُت )د( من خبلؿ تنشيط  ضوء الشمس للمواد على اعبلد ٬ كيعد فيتامُت د ضركريا لن

 (.كيبكن ربديد فوائدة فيما يلي :٬2013٬315 P  Patricia F-Verna Hكاألسناف .) 

إف اللعب يكسب اعبسم قوة كمبو ألنو يزيد من سرعة الدكرة الدموية٬ فيزداد بذلك األكسجُت عن  -1

 كما يزداد الغذاء عن طريق الشهية للطعاـ.  ٬التنفسطريق 

 كيقلل استعداد البلعب ألمراض الرئة.اللعب يساعد كيقود أجهزة التنفس  -2

 يساعد اللعب عملية اؽبضم. -3

 يساعد اللعب يف طرد السمـو خارج اعبسم. -4

 يقوم اللعب العضبلت كاألعصاب. -5

اف دكر الطفل يف لعبو الفردم عدصل من الفوائد اػبلفية٬ أّما حينما يبدأ يف الفوائد الخلفية :  - ب

 نبها :اللعب اعبماعي فتظهر ميزة ىذه الفوائد كأ

يتم اللعب اعبماعي إاّل بإحًتاـ األنظمة ال تدريب الطفل على احًتاـ األنظمة كالقوانُت كالسلطة٬ إذ  -1

 كالقوانُت اػباصة بكل لعبة .

 النشاط.تقوم اؼبناقشة كالصداقة بُت األطفاؿ٬ كربت التبلميذ على  -2

 تكوف فكرة الثبات كالصرب عند الطفل. -3

 تعود الطفل على الضبط النفس. -4
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يف الًتبية الفيلسوؼ الفرنسي )جاف جاؾ ركسوا بقولو إذل اؼبربُت(:"  الثورةبدأ  الفوائد التربوية :   - جػ           

زدادنا تورطا يف األمر إ مضينا كلمايو تصلوا إذل طريق النجاح ...ككبن ال نعلم عن الطفولة شيا ك سَتكا ضد ما أنتم عل

كبدأ اؼبربوف يفهموف الطفولة.  ةلو طفأقواؿ "ركسو" مثل اغبرية للغبُت كانت كبعدا عن الطريق الصحيح". كمنذ ذلك ا

باللعب٬ كلذلك جعلوا اللعب عماد تربيتهم٬ كخاصة يف األطوار األكذل من الطفولة ليحلمو  فًتة تتميزكيعرفوف أهنا 

 طفل.األطفاؿ عن طريق اللعب٬ كيستعلوا اللعب كوبولوه من نشاط غَت منتج إذل نشاط مقيد لل

٬ حيث جعل التعليم لديو على صورة 1840" األؼباشل منشئ مدارس رياض األطفاؿ سنة  Frdellكمن ىؤالء )فركيل "

 .(206-205 فحة٬ ص2001طارؽ كماؿ ٬ ) ألعاب يبيل إليها األطفاؿ٬ لكي يبارسوا حواسهم كعضبلهتم

٬ فانو من اؼبفيذ أف نبدأ بالقاء نظرة على عادل  لكي نفهم دكر اللعب يف حياة الطفل الصغَت :الفوائد البيولوجية  -د

٬ صفحة 1996)الندك٬ اغبيواف ٬ اك دبعٌت ادؽ اف نلقي نظرة على صبياف تلك اغبيوانات اليت تلعب كاليت ال تلعب 

51) . 

 وظائف اللعب : -3-7

لدل الطفل اذباىات كاضحة كبو كيانو اعبسمي كمبو ككيفية يف ىذا اجملاؿ تتكوف  الوظيفة الفسيولوجية : -1

إستخداـ أعضاء جسمو كتدريبها كيكوف كذلك متنفسا للطاقة الزائدة كلكن هبب أف يكوف ألعاب الطفل اعبسمانية قريبة 

٬ صفحة 2007)ؿبمد, شحاتة سليماف٬  من رعاية الكبار على قدر اإلمكاف حىت قبنبو األخطار كىو مندمج يف لعبة.

44) . 

يؤدم اللعب دكرا بناءا يف نضج األطفاؿ اإلجتماعي كإتزاهنمم اإلنفعارل حىت ال يصبح  الوظيفة اإلجتماعية : -2

أنانيا مسيطر ضيق األفق٬ ففي داخل األسرة يساعد األطفاؿ على شغل أكقات فراغهم حىت ال يقضونو يف اللعب 

تص الطاقة الزائدة كيبعدىم عن اػببلفات كالصراعات بينو كبُت إخوتو أك أفراد أسرتو كتتكوف عندىم عادات الطائش٬ كيب

حسنة كعبلقات سليمة. فاللعب هبعل الطفل يتصل باآلخرين مباشرة كيشاركهم أفكارىم فبّا يوسع يف خرباتو كيتعرؼ 

 . (٬22 صفحة 2004)ؿبمد ج.٬  على أدكاره كينمي عبلقاتو كمهاراتو اإلجتماعية
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ىبرج الوليد إذل الدنيا كىو يف حاجة إذل رصيد من اؼبعرفة ليدرؾ ما حولو٬ غَت ما وبتاجو من  الوظيفة الثقافية :-3

ترب إهبابيا ال رعاية للغذاء كالكساء٬ حىت يصبح قادرا على اإلعتماد على نفسو تدرهبيا. كىذا العجز يف أكؿ نشأتو يع

سلبيا٬ إذ يبكنو إكتساب اؼبعرفة مع تطور مبوه٬ كبذلك يتحقق لو التطور كالتعلم كالتكيف مع البيئة خبلؿ سنواتو األكذل 

 اليت وباط هبا باغبب كاغبناف من كالديو كأفراد أسرتو٬ فيتعلم لغتهم كيستفيد من ذبارهبم كيتأثر بعاداهتم كعواطفهم كأذكاقهم

 .(46-٬45 الصفحات 2007)ؿبمد, شحاتة سليماف٬ 

 أىمية اللعب : -3-8

يعترب اللعب أمرا ضركريا بالنسبة للطفل٬ فكل األطفاؿ يلعبوف كيبرحوف كوبسوف بالفرح كالسعادة أثناء لعبهم حىت          

فاللعب أنبية بالغة يف ربقيق الصحة   (Saulé, avril 1986, p. 27) أف اللعب يعترب مهنة األطفاؿ اؼبفضلة

ككذلك يف تلبية حاجات الطفل اليت ال يستطيع أف يعرب  .(٬23 صفحة 2008)كركوش, فتيحة٬  النفسية لدل الطفل

دـ حواسو كعقلو كيوفر لو اجملاؿ لتمرين عضبلتو٬ كالتعليم باللعب يوفر لو عنها بشكل كاؼ يف حياتو الواقعية كفيو يستخ

جوا طليقا يندفع فيو إذل العمل من تلقاء نفسو٬ كّما أف اللعب اعبماعي تقوصل ػبلق الطفل إذ ىبضع فيو لعوامل ىامة  

كمّا يعترب اللعب الرافد الذم تتسرب .  (٬144 صفحة 1995س ـ.٬ )عد كاؼبشاركة الوجدانية كالتعاكف مع الزمبلء

بواسطتو اؼبعرفة إذل الطفل٬ كمن خبللو يكتشف الكثَت عن نفسو كعن العادل الذم يعيش فيو كمن حولو٬ كبو يتعلم كيف 

الفرد  فهو عنصر ىاـ لنمو شخصية (٬57 صفحة 1990)عدناف عارؼ مصلح٬  يسيطر على بيئتو كيسخرىا ؼبصلحتو

حيث أنو ال يبكن إغفاؿ أك ذباىل أنبية اللعب لؤلطفاؿ. فإلتصاقو بالبيئة تصبح استكشافاتو لعاؼبو فبكنة باللعب كتتطور 

لغة الطفل كتفكَته يف مواقف اللعب كتدعم عاداتو العاطفية كاإلجتماعية. كّما يتحسن مبوه العقلي كاعبسمي خبلؿ 

فهو عامل مساعد يف تربية اإلنساف كمهم لتنشيط حركة الطفل  .(٬21 صفحة 2007)ؿبمد, شحاتة سليماف٬  اللعب

فاللعب يف أساسو اغبس حركي ليس بأكثر من سبثل خالص للواقع  (٬103 صفحة 1999)سعيد ؿ.٬  كتوسيع إدراكو

باؼبعٌت البيولوجي كباؼبعٌت النفسي اؼبتعلق بإحتواء األشياء  التعبَت:س حسب اؼبعٌت اؼبزدكج ؽبذا كتسرب بو يف ثنايا النف

 نشاط.كربويلها إذل 
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اللعب ليس فقط يف كونو متنفس للطفل بل ىو عاؼبو الذم من خبللو يكوف ذاتو ك من  أف أنبيةكيف األخَت يبكن القوؿ 

 ستفاذة منها يف اؼبستقبل.خبلؿ اللعب يكتسب معارؼ كخربات جديدة لئل

 اللعب:سلوؾ  تطور- 3-9

 ( الطفولة)الرضاعة Infancy: 

افعاؽبم يكوف لعب االطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة حس حركي فهم يستكشفوف االشياء كاالشخاص يفحصوا اثار 

على ىؤالء االباء كاالشخاص كحوارل عند انتهاء السنة االكذل كيبدء االطفاؿ يف اظهار سلوكيات اللعب كيبدأكا 

 يتفاعلوف يف حدكد مع االخرين كيبدك سلوؾ اللعب عندىم مثل ) التظاىر باألكل كالنـو ....اخل(.

  ( فترة ماقبل المدرسةPreschool: ) 

قبل اؼبدرسة كقتهم يف اللعب كباالخص يف اللعب العملي . كىم يركزكف على يق  معظم أطفاؿ مرحلة ما

فردبا ىبلطوف ألواف الرسم كالصلصاؿ كلكن اىتمامهم يكوف على ماذا وبدث  منو.عملية اللعب كليس النتيجة 

 النحت.لؤلدكات كليس على النتائج االخَتة للرسم اك 

ة باللعب اػبيارل كيكوف ىذا غالبا مبٍت على خرباهتم . فمثبل يبكن غالبا ماينشغل االطفاؿ يف فًتة ماقبل اؼبدرس

اف يلعبوا )ماما( ك)بابا( أك أدكار أخرل يف العائلة . يف ىذا اللعب . وبب األطفاؿ أف تكوف لديهم أدكات 

 شبيهة باألشياء اغبقيقية يف البيئة مثل مكنسة صغَتة اك تليفوف لعبة ....اخل(.

ىم يريدكف شخص ليشرب اك  لعبهم. فمثبلنوات يف جعل االخرين يشًتكوف يف س 4-3يبدأ أطفاؿ سن 

يأكل البسكويت الذين زبيلوا اهنم صنعوه كىذه اؼبشاركة تصبح تدرهبيا لعب صباعي درامي يعتمد قباحو على 

نهم كلك كالقفز.وببوف مطاردة بعضهم البع  كالتسلق  غامضا. فهماالخرين يبدك لعب أطفاؿ ماقبل اؼبدرسة 

 يف ىذا الوقت ال يهتموف بألعاب القواعد .
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 ( الصفوؼ االبتدائية المبكرةEarly Primary Grades:) 

أطفاؿ رياض االطفاؿ كاطفاؿ الصف األكؿ االبتدائي ينشغلوف يف اللعب اعبماعي الدرامي الذم يشًتؾ فيو 

ستخدموىا كاقعية . فمثبل الكتل العديد من االطفاؿ فهم يلعبوف بدكف اغباجة ألف تكوف األدكات اليت ي

 اػبشبية يبكن اف تكوف كل ماوبتاجوه يف ىذا السن .

أف فبارسة اللعب كالوقت الذم يقضيو الطفل يف استكشاؼ االشياء اعبديدة يقل خبلؿ الصفوؼ األكذل 

عترب لعب فقط من اللعب يبكن اعتباره كظيفيا . معظم اللعب يف ىذه اؼبرحلة ي % 15اؼببكرة حىت أف حوارل 

يف  –بناء فهو يتضمن بناء أك صنع شيء فمثبل ىم يريدكف أف يعملوا من قصاصات الورؽ )كات معايدة( 

ىذا السن يبدأ االطفاؿ لعبهم بوضع ىدؼ بناء خببلؼ األطفاؿ يف اؼبرحلة السابقة . كاالطفاؿ يف سن طبسة 

 كست سنوات وببوف اف ينهو لعبهم بنتيجة .

يف ىذه اؼبرحلة بألعاب ذات القواعد ألهنم ردبا يعتقدكف أف القواعد كضعتها سلطة ؾبهولة كيهتم ىؤالء األطفاؿ 

ككيفية األطفاؿ يف ىذا السن يتاجوف للكبار ليشرحوا ؽبم قواعد اللعبة  القواعد. كافكىذه السلطة صارمة يف 

 تطبيقها.

  المتوسطة:الطفولة 

بالرغم من اهنم يلعبوف بااللعاب بشكل أقل  البناء٬عوف باللعب سنوات يظلوا يتمت يف سن سبع كشباشل أف األطفاؿ  

اللعب الوظيفي مدرؾ ألف األطفاؿ يف ىذا السن قد تعلموا استخداـ مهارات  سنا. كأصبحمن األطفاؿ األصغر 

 كاؼبعلومات.القراءة كالكتابة ليخًتعوا من خبلؿ القصص كيتعلموا اؼبفاىيم 

  مثل سبثيل    ماعي الدرامي )سوسيو درامي( اذل االختفاء كيستبدؿ بالدراما االبداعية كيف ىذا السن يبيل للعب اعب    

 القصص كاؼبشاىد اؼبسرحية . أف ىؤالء األطفاؿ قد يبيلوا اذل الدراما لتساعدىم على فهم اغبقائق العلمية مثل تفاعل     

 لبة كالسائلة كالغازية .جزيئات اؼبواد الص   
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كتصبح العاب  .... اخلىؤالء االطفاؿ بألعاب الكمبيوتر كااللعاب الرياضية مثل: كرة القدـ  كيف ىذا السن يهتم

-٬170 الصفحات 2005)الزريقات ج.٬ القواعد جزءا مهما يف خربات لعبهم كيستطعوف بسهولة تطبيقها يف لعبهم 

172). 

 اللعب: إستراتيجية-3-10

 ف اللعب إسًتاتيجية ضركرية إلزىار شخصية الطفل فبا يقتضي٬ مبلزمتو لكل أنشطة الًتبية التحضَتية.إ

.  (٬32 صفحة 2009)عمار٬  من مزايا اللعب يف الًتبية التحضَتية أنو يسهم يف إمباء ـبتلف جوانب شخصية الطفل

ف مبالغة الطفل باللعب أمر غَت جيد كيتوقع رسوب كفشل الطفل يف الدراسة كلو حبثنا األمر كيعتقد الكثَت من األباء أ

لوجدنا أف ذلك اللعب الذم ال وبًتمو بع  اآلباء ىو أىم األنشطة بالنسبة للطفل كشبتة عبلقة مؤكدة بُت اللعب كصبيع 

 . (26حة ٬ صف2005)الباقي٬  جوانب النمو

 الجسمي:والنمو  اللعب-3-10-1

يساعد اللعب األطفاؿ على إمباء قدراهتم اعبسمية من حيث أنو النشاط اغبركي الذم يتصل باعبسم كعضبلتو       

)أضبد ص.٬ اغبركي ككعي الطفل لذاتو اعبسدية٬ كما بتطلبو اعبسم من مهارات أدائية حركية ذبعلو أكثر قدرة على اإلقباز 

 فهو:فاللعب دكر ىاـ يف النمو اعبسمي  . (٬128 صفحة 2007علم نفس اللعب ٬ 

 يسهم يف تقوية جسم الطفل كعضبلتو الكبَتة. -

 يساعد على اإلتزاف كالضبط كالتحكم. -

 يبكن الطفل من إختبار قدراتو اعبسمية كتطويرىا. -

م الفرصة للطفل ؼبمارسة األلعاب اليت تركز على الناحية اعبسمية كاليت ؽبا لذلك هبب أف يوفر الفضاء التحضَت 

 . (33-٬32 الصفحات 2009)عمار٬  عبلقة بأنشطة الًتبية البدنية كاإليقاعية

  اللعب والنمو اإلجتماعي :-3-10-2

جوانب اغبياة اإلجتماعية٬ إذا إقتنعنا بأنبية ىذا النوع من  من خبلؿ اللعب يتمكن الطفل أف يتعلم كثَتا من

التعليم٬ كالذم أصبح يف بع  الربامج اؼبدرسية اؼبتطورة جزءا متمما للمواد األخرل٬ كمكمبل ؽبا٬ فالركضة مثبل : تعترب 
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ح الطفل مواقف حياتو٬ تتيح اللعب٬ ككفرة مواده٬ كاػبربات اليت يزكدىا هبا٬ أمرا ضركريا لتطوير األطفاؿ كنضجهم٬ ك يبن

لو فرصة لتعلم النموذج األمثل يف تكوين العبلقات اؼبتبادلة٬ كمشاركة كالتعاكف كاؼبناقشة كالتشاكر مع اآلخرين٬ كاإلشًتاؾ 

 .(60-٬59 الصفحات ٬1990 )مصلح ع. يف إزباذ قرار صباعي٬ كتقبل الغَت٬ كإحًتامو كلو كاف ـبالفا لوجهة نظره

 حركي:–والنمو الحسي  اللعب-3-10-3

للعب أنبية كبَتة يف إمباء ىذا اعبانب كتظهر أنبيتو أكثر حُت ندرؾ العبلقة بُت ىذا اجملاؿ كالنمو العقلي الذم 

غبركة دبّا فيها اغبركي يف األنشطة اليت تستلـز إستخداـ اغبواس كا-يبدأ حتما باؼبستول اغبسي كيتمثل اللعب اغبسي

كمن األلعاب اغبسية اليت وببها أطفاؿ بُت ما قبل اؼبدرسة  .(٬33 صفحة 2009)عمار٬ العضبلت الكبَتة كالصغَتة٬ 

كما بعدىا التحديق يف بقعة الضوء من خبلؿ عيوف نصف مغمضة كفتح إحدل العينُت كإغبلؽ األخرل ككضع الكفُت 

وؿ ااألذنُت لسماع صوت الدكرة الدموية٬ كالقياـ بكثَت من ىذه األلعاب اليت يعمل الكبار على ذباىلها منذ كقت ح

كجل ىذه األلعاب تفتح اجملاؿ لتنمية اغبواس خاصة منها  .(٬74 صفحة 1994)حليم, ميلر سوزانا ترصبة رمزم٬  طويل

 . (٬38 صفحة 1989)حنا٬  اليت تعترب اؼبدخل الرئيسي إذل تنمية عقلية بناءةحاسة اؼببلحظة 

 العقلي:والنمو  اللعب-3-10-4

إف النمو العقلي يبدأ بالنمو اعبسمي الذم هبب أف يشبعو الطفل بكل ما أكيت من قوة كبكل كسيلة فبكنة٬ 

ة٬ كاإلستفسار كبالتدخل اؼبباشر٬ كؽبذا السبب كاف علينا أف تزكد البيت بأدكات اللعب تثَت باغبس كباؼببلحظة٬ باألسئل

فليس التعليم ؾبرد حس لعقل الطفل دبعلومات . (٬58 صفحة 1990)مصلح ع.٬ قواه العقلية كربفزىا على العمل 

يقدـ لو من معلومات جديدة فبلبد أف يستخدمها٬ كىو يفعل ذلك بطريقة للحفظ كاإلسًتجاع كلكن يفهم الطفل ما 

رمزية أثناء اللعب٬ كالواقع أف األدكات كاإلشارات اؼبستخدمة يف اللعب ماىي إاّل رموز وباكؿ الطفل هبا فهم األشياء 

)الباقي٬ مبو قدرتو على التعبَت  كالتجارب اليت يبر هبا يف عادل اغبقيقة٬ كتشَت الرموز اليت يستخدمها يف اللعب إذل مدل

 . (٬30 صفحة 2005
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 العاطفي:والنمو  اللعب-3-10-5

إف لساف األطفاؿ كىم ؾبتمعوف يقوؿ :" أيها اآلباء كاألمهات دعونا نلعب" فإف أتيحة ؽبم الفرصة تراىم 

نهم يف اللعبة٬ كموعد البدء هبا٬ كحوؿ لتغيَتىا أك اإلستمرار فيها. اختصموا كاحتدـ هبم اعبدؿ كالنقاش حوؿ دكر كل م

مت يشتد بينهم النقاش٬ كيلعب كل منهم لنفسو٬ يصارع اآلخرين. كيعتدم عليهم كيتصور العادل ككأنو منطق صراع٬ متأثرا 

يج كالضياع٬ كالنقاش٬ كلذاهتم دبا نرظبو يف غفلة بتصرفاتنا٬ كأعمالنا من صورة مضطربة٬ ؽبذا العادل٬ صورة ملؤىا الضج

هبدكف يف ىذا النوع من اللعب متنفسا لعواطفهم اؼبكبوتة اليت ظلت كذلك برىة من الزمن٬ كلذا كاف للعب قيمتو يف 

٬ 1990ح ع.٬ )مصل اعبانب العاطفي عند اإلنساف٬ كاليت دل يكشف الطب النفسي عنها إاّل يف السنوات األخَتة٬

 . (61صفحة 

 اللعب والنمو اإلنفعالي : -3-10-6

يؤثر اللعب يف النمو اإلنفعارل لدل الطفل من خبلؿ ما تقـو بو األلعاب اإليهامية من تفريغ لئلنفعاالت 

شعر كاؼبشاعر اؼبكبوتة لدل األطفاؿ بفضل إسقاطها على أشياء من الواقع٬ كما أهنا تشبع حاجات الطفل احملركمة في

الطفل بالرضا كالراحة. كلذلك عبأت إليها مدرسة التحليل النفسي ؼبعاعبة األمراض النفسية عند األطفاؿ كخباصة الناذبة 

عن الكبت يف الؤلشعور٬ كّما يساعد اللعب اإليهامي على النمو اإلنفعارل للطفل كالتغلب على الصعوبات اليت يعتربىا 

األلعاب اإليهامية كالتمثيلية تعمل ىذا التواصل بُت الصغار كالكبار كتعرب عن  الطفل عقبة يف سبيل مبوه٬ لذلك فإف

طاقات األطفاؿ اإلبداعية كميوؽبم٬ ككذلك عن شخصياهتم كمشكبلهتم كحاجاهتم كدكافعهم كرغباهتم يف تعديل الواقع٬ 

 .(٬13 صفحة 2007ضبد, صواغبة ؿبمد٬ )أكربريرىم من القوانُت الطبيعية كاإلجتماعية 

 ىمية اللعب في حياة االطفاؿ :أ -3-11 

يعد اللعب جزءا طبيعيا من حياة الطفل كىو يف أنبيتو للنمو دبثابة الطعاـ الذم يتناكلو . كاللعب ضركرة حيوية        

قدراتو العضلية كابراز مواىبو كاكتشاؼ  للطفل فمن خبلؿ فبارساتو لؤللعاب اؼبختلفة  يستطيع الطفل سبرين جسمو كتنمية

 . (٬157 صفحة 2000)الشيباشل٬  ميولو كاكتساب مهاراتو كخربات جديدة .
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٬  لقد كاف للًتبية االسبلمية دكرا بارزا يف الًتبية عن طريق اللعب كاكسابو العديد من اؼبهارات البدنية كاالجتماعية       

 كما اكدت على ضركرة استخداـ االلعاب التعليمية كوسيلة لًتبية كتعليم الطفل خاصة يف مرحلة الطفولة اؼببكرة .

كما اشار العديد من العلماء الغربيُت اذل ضركرة اللجوء اذل اللعب كوسيلة لتعليم الطفل ٬ فعلى سبيل اؼبثاؿ أكد "ركسو" 

 كة هبدؼ تنمية حواسو كتدريب جسمو .ضركرة تعليم الطفل عن طريق الصوت كاغبر 

كقد قامت الطبيبة "ماريا منستورم" يتصميم العاب عديدة لتنمية حواس الطفل كذكائو كلتعليمو اؼبهارات االجتماعية ٬ 

 كاللغة ٬ كاغبساب.

ل كللعب انبية كبَتة يف حياة االطفاؿ اذ يساىم يف بناء شخصية الطفل كبناء ذاتو ٬ كتربز انبية اللعب لد

االطفاؿ يف قدرتو على التخلص من الطاقة الزائدة ٬ كبالتارل زيادة فاعلية االنتباه ٬ فالطفل يدرؾ كيتخيل كيفكر كيتذكر 

  . بواسطة اللعب كىذا يؤدم اذل تطوير عمليات مبو النشاط الذىٍت كالنفسي عند الطفل

ا ٬ كعند تنظيم االلعاب االدراكية على كللعب االدراكي انبية كربل يف تنمية شخصية الطفل من ـبتلف جوانبه

اؼبعلمة اف زبتار مكاف ىادئ للطفل ٬ كاف تكوف االلعاب قريبة من متناكؿ يد االطفاؿ ككذلك تكوف سليمة ككاملة ٬ 

 . (٬190 صفحة 2013)عثماف ع.٬ كقد يكوف اللعب االدراكي فردم اك صباعي 

 ة اللعب للنمو الجسمي والحركي والحسي:اوال: اىمي

  تدريب اعضاء اعبسم كتقوية عضبلتو  الصغَتة كالكبَتة. 

 . مساعدة  الطفل على تنمية مفهـو الذات اعبسمية 

 . تدريب حواس الطفل كزيادة قدرهتا 

 . تنمية التازر اغبسي اغبركي 

  اغبركة فاللعب ىبلص اعبسم من الطاقة مساعدة الطفل على ربقيق االستقرار النفسي كالتخلص من اضطرابات

 الزائدة كمن االنفعاالت اليت قد تعوؽ حركة الطفل كتسبب لو اضطرابات اغبركية .

  التوازف.تنسيق اغبركات كتنظيمها كزيادة القدرة على حفظ 
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 يح الفرصة اؼبسانبة يف اعداد الطفل للعمليات العقلية كالتحليل كالًتكيب كاالنتباه كاالستكشاؼ الف اللعب يت

 أماـ الطفل ؼبعاجة االدكات كاكتشافها .

 ثانيا: اىمية اللعب للنمو العقلي : 

   اؼبشكبلت.كاالستنتاج كالربط كالفهم كالتخيل كحل  كالتذكر٬تنمية مهارات التفكَت 

 مساعدة الطفل يف التعبَت عن طاقاتو كمواىبو كتنمية حب االستطبلع كاػبياؿ االبداعي لدل الطفل من خبلؿ 

 انشطة اللعب اؼبتعلقة بالرسم ٬ العاب الفك كالًتكيب .

  زيادة معلومات الطفل عن االفراد كاالشياء ٬ كمساعدتو على ادراؾ العادل من حولو كالتحكم يف البيئة اليت

 .يعيش فيها حيث تزكده االلعاب باؼبعلومات كخربات حياتو

  بسهولة.اجملردة مساعدة الطفل على اكتساب اغبقائق كاؼبفاىيم كاؼببادئ 

 . تدريب الطفل على الًتكيز كاالنتباه من خبلؿ تعاملو مع النماذج كاالشكاؿ اؽبادفة 

 . تزكيد الطفل باؼبعرفة كاغبقائق اؼبتعلقة خبواص االشياء مثل الشكل ٬ اللوف٬ كالوظيفة 

  يف العاب الًتكيب .تعلم مهارات االكتشاؼ كذبميع االشياء كتصنيفها كتوفَت فرص االبتكار كالتشكيل كما 

 . تنمية القدرة على التفكَت اؼبستقل كحل اؼبشكبلت عن طريق حل اؼبشكبلت كااللغاز 

 . تنمية االراؾ اغبسي لدل الطفل 

 . استثمار كقت الفراغ يف ؾباالت مفيذة 

 ثالثا:اىمية اللعب للنمو االجتماعي :

 ج الطفل اجتماعيا كخلقيا.اللعب نشاط اجتماعي ٬ كاللعب اعبماعي ينعكس اهبابيا على نض 

 .ربقيق التوافق االجتماعي من خبلؿ اقامة عبلقات اجتماعية مع االخرين كتوسيع دائرة اتصاالتو هبم 

 .تعليم الطفل القيم االجتماعية كالتعاكف كاغبب كاالنتماء كتعريفو بعادات اجملتمع كقوانينو 

 . فهم الذات كتقبلها كتنميتها كمعرفة االخرين كتقبلهم 
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 . التدرب على االنتقاؿ من التمركز حوؿ الذات اذل االىتماـ باالخرين كفهم كجهات نظرىم 

 . تعلم مهارات التواصل االجتماعي كمهارات التعاكف مع االخرين 

 . التعرؼ على مفهـو اغبقوؽ كالواجبات 

 . التعرؼ على مفهـو الفوز كاؽبزيبة كالتعامل معها بركح رياضية 

 للنمو االنفعالي والعاطفي :رابعا: اىمية اللعب 

  االنفعاالت الضارة كالتوتر الناذبة عن ضغوط البيئة اؼبنزلية كاؼبدرسية كاالجتماعية كقد لوحظ اف التخفبف من

 االطفاؿ الذين ينتموف اذل اسر متسلطة يلعبوف اكثر من غَتىم من االطفاؿ .

 باعها من خبلؿ اللعب اػبيارل .مساعدة الطفل يف التعبَت عن انفعاالتو كحاجاتو النفسية كاش 

  اؼبعنوية.تنمية اؼبيوؿ كاالذباىات كتنمية الثقة بالنفس كرفع الركح 

 . اؼبسانبة يف عبلج عدد من االضطرابات السلوكية مثل اػبوؼ كالغضب كالعدكاف 

 . التخلص من االحباطات الناذبة عن اخفاقو يف تلبية حاجاتو كرغباتو اليومية 

 . (181-٬176 الصفحات 2013)عثماف ع.٬ لبهجة كالسركر الشعور باؼبتعة كا

 كما تظهر مسانبة اللعب يف حياة االطفاؿ: 

   .مبو اعبسم كتطوره 

 .يساعد على توسيع مداركو 

 .يبعث فيو اغبيوية كالنشاط 

 . وبقق اللعب امور اساسية لتكوين شخصيتو 

  ؿ االشياء ككيف يستخدمها.يتعلم كيف يتناك 

 . أثناء اللعب ىبطئ مرة كيصيب أخرل فيتعلم اػبطأ كالصواب 

 . اللعب مصدر للمعرفة كالثقافة 

 . ينمي ركح اعبماعة كالقيادة 
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  (٬129 صفحة 2000)الشيباشل٬ يهذب بع  الصفات الشخصية غَت اؼبتوافقة   . 

 الصغيرة:األلعاب  تعريف-3-12 

كما يبكن تنفيذىابأدكات بسيطة   كبَتة٬االلعاب الصغَتة عبارة عن العاب ـبتارة ال ربتاج اذل مبلعب        

عن اؼبتعة اليت يكتسبها الفردمن  الرياضية٬ فضبلالشوؽ كاغبماس يف دركس الًتبية  استخدامها٬ كتدخليسهل 

)التكرييت٬ من مزاكلتو اياىاكما اهنا سهلة كسريعة كغَت معقدة  الفرد يكتسبهافضبل عن اؼبتعة اليت  اياىا٬مزاكلتو 

تعترب األلعاب الصغَتة كسيلة تربوية فعالة يف إثارة دكافع األطفاؿ كبو ربقيق اؽبدؼ٬ ذلك ألهنا   . (13صفحة 

بالنفس كالقيمة٬ كالشعور باإلنتماء إذل اعبماعة اليت  ؾباؿ إلشباع حاجة الطفل إذل ربقيق الذات كالشعور بالثقة

 . (٬130 صفحة 2006)عيد, دالؿ فتحي٬ ىو عضو فيها 

كّما تعرؼ بأهنا تلك األلعاب بسيطة التنظيم اليت يشًتؾ فيها أكثر من فرد ليتنافسوا كفق قواعد ميسرة٬ كال 

أك مستول بدشل معُت كيغلب عليها طابع الًتكيج كالتسلية٬ كقد تستخدـ أدكات أك أجهزة أك تقتصر على سن أك جنس 

 .(٬171 صفحة 1994)راتب أ.٬ بدكهنا 

 كتعرؼ أيضا بأهنا كسيلة من الوسائل اليت تساعد يف بناء قدرة اعبسم بدنيا كمهاريا٬ كّما تساعد الفرد على أف

يعمل عمبل مثمرا لصاحل اعبماعة٬ كّما سبتاز األلعاب الصغَتة بأهنا ربتوم على عنصر اؼبنافسة كىو عامل من عوامل 

 . (٬27 صفحة 2007)ؿبمد ـ.٬  إنتعاش األداء اؼبهارم كاإلرتقاء باؼبستول البدشل

يف إثارة دكافع اؼبتعلمُت كبو ربقيق اؽبدؼ كّما أهنا تشبع حاجات الفرد كّما اعتربىا البع  كسيلة تربوية فعالة 

 . (294-٬293 الصفحات 1998)ايلُت.٬  إذل الشعور بالثقة كالقيمة كالقوة

 تقتصر على عمر كمن خبلؿ ىذه التعاريف السابقة ترل الطالبة  الباحثة أف األلعاب الصغَتة ىي ألعاب ال

معُت أك جنس هتدؼ إذل ربقيق رغبات كميوؿ الفرد كاعبماعة يف إطار مبسط القوانُت كبوسائل بسيطة تصلح لكل زماف 

 كمكاف.
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  الصغيرة:مميزات األلعاب - 3-12-1

٬ العصا٬ الطوؽ٬ كالعلب : ال ربتاج إذل أدكات كبَتة أك غالية أك   فأدكاهتا غالبا بسيطة ك من احمليط مثل: اؼبنديل أوال   

الفارغة٬ ككل ما يبكن أف يكوف يف متناكؿ يد اؼبعلم ك التلميذ٬ يبكن أف يكوف لو مكاف كأداة ك على ىذا فإف األداة ال 

تعد عائقا دكف تدريس األلعاب الصغَتة٬ ك اؼبعلم مطالب باستمرار ك أف يطور من أدكاتو اؼبستخدمة ك أف يستغل كل ما 

 ات اللعب.يتاح لو من أدك 

بساطة القوانُت ك القواعد يف األلعاب الصغَتة فهذه األلعاب ال ربكمها قوانُت معقدة أك حىت موحدة يبكن أف  ثانيا:

يكوف يف ؾباهبتها مشكلة ٬ فالقانوف يعدؿ من لعبة ألخرل ك من مكاف آلخر ك من مرحلة لعب إذل مرحلة٬ قد يبدأ 

من صعوبة ىذه اللعبة فيعدؿ من بع  شركطها ك أيضا من طريق احتساب نتائجها ك   اؼبعلم بقانوف اللعبة مث يريد أف يزيد

كثَتا ما تأيت ىذه التعديبلت حىت من اؼبشاركُت صغارا ك كبارا٬ كاؼبعلم هبب أف يكوف لديو من سعة األفق ك القدرة على 

قواعد اللعبة أك طرؽ احتساب نتائجها أك التفكَت ك ركح التغَت ما يبكنو من أف يعدؿ باستمرار يف ىذه القواعد٬ فتغَت 

 من شكل ملعبها٬ إشارة جديدة ك دفع للملل٬ ك دافع لبذؿ جهد أكرب.

قلة اؼبساحة اؼبطلوبة ألدائها فيمكن أف تؤدم يف الفصل الدراسي أك يف حجرة صغَتة أك ملعب صغَتا أك مربع أك  ثالثا:

 ها.دائرة ذك ص أك قاطرتُت فاغباجة ال تقف كعائق أمام

اعبهد اؼببذكؿ٬ يف األلعاب الصغَتة يبكن التحكم فيو من قبل اؼبعلم٬ فيمكن أف يكوف بسيطا يف البداية٬ مث تزداد  رابعا:

درجتو. حب رغبة اؼبعلم ك ذلك عن طريق التحكم يف مساحة اللعب أك قانوف اللعبة ك شركطها ك طرؽ احتساب 

اية لئلضباء يتدرج اؼبعلم هبا لتناسب ما يصل إليو التلميذ من حاالت نتائجها ك بذلك فإف األلعاب الصغَتة تصلح كبد

 التكيف البدشل ك الوظيفي.

كثرة عدد اؼبشًتكُت فيها ٬ فالفصل يبكن أف يشًتؾ كلو يف لعبة كاحدة يف آف كاحد ك بذلك فهي زبتصر   خامسا:

اف كبَتا ال يقف عائقا أماـ اشًتاكو يف ىذه الوقت٬ على اؼبعلم عند عمل اإلضباء للتبلميذ ك هبذا فإف الفصل مهما ك

 األلعاب٬ بعكس األلعاب الكبَتة اليت ربدد أعداد للمشًتكُت.
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طابع اؼبرح ك السركر ك االنطبلؽ الذم يغلب على ىذه األلعاب دبا يؤىلها لزيادة دافعية ك ميل التلميذ كبو  سادسا:

من إقباؿ التلميذ ك تنقلو من جو الكآبة إذل جو من اؼبرح ك السركر ك اؼبمارسة البدنية ك هبعلو بداية جديدة للتدريس تزيد 

 االنطبلؽ.

 .(٬111 صفحة 2002)عبداهلل٬  تلعب دكرا كبَتا يف اكتساب التبلميذ كثَتا من الصفات االجتماعية سابعا:

 يلي:ائص ىامة منها ما لؤللعاب الصغَتة خص الصغيرة:األلعاب  خصائص-3-12-2

 تظهر الفائز كاؼبهزـك بصورة قاطعة حيث أهنا تتصف باؼبنافسة العادلة لتحديد اؼبستول. -

 تتطلب جهود بدنية كنفسية كعقلية كمهارية كربتاج إذل تدريب كتركيز كبَتين. -

 .(٬29 صفحة 2007)ؿبمد ـ.٬ تعترب أنشطة رياضية اختيارية ؾبدية يبارسها األفراد دكف ضغوط أك إجبار  -

  الصغيرة:األلعاب  أىمية-3-12-3

رد فعل عاطفي اك حالة نفسية كشعور وبسو الفردقبل كاثناء كبعد فبارستو يبثل اللعب عامة ك األلعاب الصغَتة خاصة 

مدفوعا برغبتو الشخصية كيتصف حبرية االختيار لنشاط ما سلبيا اك اهبابيا ىادفا . كيتم اثناء كقت الفراغ كاف يكوف الفرد 

لذل قبد السفر كالرحبلت كااللعاب الرياضية خَت عبلج للتخلص من العامل النفسي  (٬11 صفحة 2013)سبلمة٬ 

 (al, 1975, p. 221)كالضجر الناذبُت عن االماكن الضيقة كاؼبناطق الضيقة كمزعجاهتا 

كما أف األلعاب الصغَتة تعمل على إشباع ميل األطفاؿ إذل اغبركة ك النشاط ك تدريب حواسهم ك اكتساهبم القدرة على 

استخدامها كما أهنا ال تساىم يف امتصاص االنفعاالت ك ربقيق التوافق إضافة إذل ذلك فإهنا تساىم يف تنمية سلوؾ 

ك تبادؿ الرأم ك اؼبشاركة اعبماعية ك كيفية التعامل مع اآلخرين ك االحًتاـ اؼبتبادؿ ك العناية باؼبمتلكات الشخصية التعاكف 

 .(٬21 صفحة 1993)الناشف ق.٬  ك فبتلكات الغَت

 الصغيرة:األلعاب  أنواع-3-12-4

 تفق عليو تقريبا بُت معظم الكتاب اف يكوف ربديد انواع االلعاب الصغَتة دبا يايت :االلعاب الصغَتة كثَتة كمتنوعة كمن اؼب

 اكال : العاب مسلية ىادئة : كتتميز باهنا ال ربتاج جملهود بدشل كبَت ؼبمارستها كتؤدم يف مساحة صغَتة من االرض.
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ب بكل رغبة كشوؽ الهنا تشبع رغبتهم يف ثانيا : العاب حركية : مثل العاب اعبرم كاؼبطاردة كاليت يقبل عليها الطبل

 الرك  كالوثب كالقفز كتقليد اغبيوانات . 

 كتشكل العاب السباقات كالعاب الربيد ٬ كالعاب اؼبطاردة ٬ كاؼبسك كاللمس .

ثالثا : العاب بسيطة التنظيم : كربتوم على مهارات اكلية مثل الرمي كاللقف ٬ كتتميز بعدـ حاجتها اال اذل ادكات 

مساحات صغَتة كترجع سهولتها اذل خلوىا من التفاصيل ٬ كتعد الطفل لبللعاب اؼبعقدة اعدادا جيدا ٬ يشمل النظاـ ك 

 كسرعة التلبية كاحًتاـ قانوف اللعبة كعمل التشكيبلت.

تتميز بو رابعا :العاب الكرات :كربتل العاب الكرات على مكانة ىامة بُت ؾبموعات االلعاب الصغَتة اؼبختلفة نظرا ؼبا 

من مزايا كفوائد ىامة . " اذ يكتسب الطفل اك الفىت يف غضوف فبارستو ؼبختلف العاب الكرات الكثَتة من مهارات 

 كاػبربات اغبركية اليت تسهم يف اتقانو كنبوغو يف االلعاب الرياضية الكبَتة فيما بعد ".

الشوارع كاالماكن العامة كيف القرل ٬ كقد اتفق  خامسا:العاب شعبية : كيقصدهبا االلعاب اليت يبارسها االطفاؿ يف

 البلعبوف على كضع قوانينها حسب امكانياهتم .

سبهيدية اك اعدادية :كىذه االلعاب تتميز بكثرة قوانينها كتباين انواعها كىي تشبو االلعاب الرياضية الكبَتة  سادسا: العاب

ليها على اهنا سبهد كتعد الطبلب اذل فبارسة االلعاب الرياضية يف اؼبهارات اغبركية كخطط اللعب كقواعداللعبة كينظر ا

 .(92-٬91 الصفحات 2012)الًتيكيت٬ الكبَتة ٬مثل لعبة كرة القدـ كالسلةكاليد ...كاذل غَت ذلك من االلعاب 

 الصغيرة:اختيار واستخداـ األلعاب  مبادئ-3-12-5

 ىي:اسية اليت تساعد يف اختيار كاستخداـ األلعاب الصغَتة اؼببادئ األس

ينبغي أف لبتار األلعاب اليت تشتمل على اؼبهارات اغبركية اليت يراد تنميتها كحىت يكتسب الطفل من فبارستها  -

 الكثَت من اػبربات اغبركية.

بالشكل الذم يسمح بتوفَت اؼبتعة  يبكن زيادة عدد األطفاؿ اؼبشاركُت يف كل لعبة من األلعاب الصغَتة أك تقليلو -

 كاألماف لؤلطفاؿ.
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 يبكن تقسيم الفصل إذل تشكيبلت تأخذ دكرىا بنظاـ متتابع مع مراعات اؼبرح كالسعادة كحرية التحرؾ لؤلطفاؿ -

  (٬131 صفحة 2006)عيد, دالؿ فتحي٬ 

 ׃ وأغراض األلعاب الصغيرة قيم-3-12-6

زبتلف األلعاب الصغَتة فيما بينها ك تتباين ألواهنا يف ضوء بع  اؼبتغَتات ك العوامل كالسن ك اؼبرحلة التعليمية ك اعبنس   

ك اإلمكانيات ك اؽبدؼ فيها٬ كما أف اللعبة الواحدة يبكن أف يتغَت ىدفها من خبلؿ تغَت ما يطلق عليو ) ضبل األداء(٬ 

صعوبة٬ أك التبسيط ك التعقيد الذم يتسم بو األداء ك بشكل عاـ ىناؾ بع  أم بالتحكم يف درجة السهولة ك ال

 األغراض اؽبامة اليت ربققها األلعاب الصغَتة منها:

التشويق: حيث توفر لؤلفراد اعباذبية اليت تدفعهم للمشاركة بفعالية يف النشاط اغبركي٬ يف مقابل التمرينات التقليدية اليت 

 .كالرتابةقد تتسم باؼبلل 

اؼبرح ك البهجة: تتبع األلعاب الصغَتة كسطا هبيجا ك مرحا من خبلؿ ظركؼ اللعب ك ـ اللطيفة فبا يضفي عليها بعدا 

 تركهبيا.

ألف األلعاب الصغَتة تعتمد بشكل أساسي على الصفات البدنية ك اغبركات األصلية ك أمباطها الشائعة  اللياقة اغبركية: -

 اكتساب اؼبهارات ك القدرات اغبركية من خبلؿ اؼبمارسة اؼبقننة.فإف فبارستها تتيح للمشًتكُت 

كاحًتاـ كتقدير التفاعل االجتماعي: يكسب األفراد اؼبشًتكوف يف األلعاب الصغَتة مهارات التعامل مع اعبماعة  -

 .كالصداقة كاإليثاراالجتماعية كالتعاكف  كتقبل القيم٬ اآلخرين

الصغَتة يف التدرج التعليمي للوجبات اغبركية اؼبتعلمة٬ حيث تنتقل باؼبتعلم تدرهبيا من  التدرج التعليمي: تساعد األلعاب -

 .إذل اؼبعقد كمن البسيطالسهل إذل الصعب 
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كتتناسب ٬ كاإلمكانياتتعاشل أغلب اؼبدارس يف الوطن العريب من نقص يف اؼبساحات  :التكيف مع التسهيبلت اؼبتاحة -

 كتعليمية يفبو من قدر كبَت من اؼبركنة مع ىذه الظركؼ٬ فهي تقدـ قيما تربوية  تتميزكما األلعاب الصغَتة  معطيات

 ظركؼ اغبد األدسل من التسهيبلت.

تعترب األلعاب الصغَتة مادة خصبة للعمل مع برامج الًتبية الرياضية للمعاقُت دبختلف أنواعهم ك  تنمية اؼبعاقُت: -

ا أك مهاريا معينا٬ كما أهنا تتسم بالتبسيط فبا يبنع عامل اػبوؼ ك الًتدد ك درجاهتم ذلك ألهنا ال تتطلب مستول حركي

 .اإلحجاـ عن اؼبشاركة من نفس اؼبعاؽ

 :البناتو لعب البنين بين  الفروؽ-3-12-7

إف الفركؽ يف اللعب بُت البنُت كالبنات يف معظم اجملتمعات ليست متوقعة فحسب٬ كلكنها فبا يتم تشجيعو 

لك٬ كقد ال يسمح قي ثقافتنا إاّل لصغار األكالد فقط باللعب بعرائس أخواهتم من حُت ألخر دكف بشكل إهبايب كذ

سخرية منهم أك اعًتاض عليهم٬ كفبا يشبو ذلك أف تستمتع البنات فعبل باللعب بنماذج مصغرة للسيارات كالقطارات 

كتكوف   ٬(175-٬174 الصفحات 1994)حليم, ميلر سوزانا ترصبة رمزم٬  لكن كلّما تقدـ ؽبن ىذه األشياء كهدايا

ىذه الفركؽ أيضا بسبب الظركؼ اإلجتماعية اليت تضع القيود على لعب اإلناث كزبتلف يف شدهتا عن تلك القيود 

)أضبد, صواغبة لى ىذه الفركؽ اؼبوضوعة على الذكور٬ كمع تقدـ العمر يتجلى الدكر اعبنسي للذكور كاإلناث كبالتارل تتج

 :أف ىناؾ مبطاف حركياف (٬57 صفحة 2004)قنديل ع.٬ يشَت كل من .(٬23 صفحة 2007ؿبمد٬ 

 ز٬ التسلق٬ اعبرم(.كثَت اغبركة٬ نزؼ٬ يفضل األلعاب العنيفة اليت تقتضي القوة )القف  نشاطو:المفرط  -

 أكثر ىدكء٬ يفضل األلعاب اؽبادئة.كبينما كثرة من األمباط اؼبزاجية.  الخامل: -

فكل طفل متفرد٬ كال يكتسب األطفاؿ من نفس السن نفس اؼبلكات يف نفس الوقت٬ كىذا ما نسميو الفركؽ         

ألكساط التقليدية٬ حيث يسمح بالنشاط اؼبفرط للبنُت الفردية.كىناؾ فركؽ بُت البنُت كالبنات كىي فركؽ أكثر جبلء يف ا

بينما توجو البنات كبو نشاطات ىادئة٬ كليس للفركؽ بُت البنُت كالبنات أف تتداخل يف طبيعة األنشطة اؼبقًتحة من طرؼ 

من  سنوات يدرؾ األطفاؿ الفركؽ بُت اعبنسُت كيرف  بع  البنُت نشاطات "مؤنثة" على الرغم 4٬5اؼبربية يف سن 
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. كإذا ما نظمت اؼبربية لعبة صباعية تصرؼ الدمى( )لعبةرغبتهم الدفينة يف اؼبشاركة فيها كىذا خوفا من أحكاـ اآلخرين 

: ال عيب يف كالقوؿ لويف اؼبذكر أك يف اؼبؤنث فبل ينبغي السخرية من الذم يرفضها بل هبب التأكيد على فائدة اللعبة 

اللعب مع البنات.

( حيث  …بد من زبصيص زكايا ؼبختلف اللعبات ) دمى٬ البيت٬ السيارات٬ الًتكيب ك التدبَت  من جهة أخرل٬ ال

 يلعب األطفاؿ فرادل أك ؾبموعات صغَتة٬ كاؼببلحظة الدقيقة تسمح للمربية دبعرفة كل طفل معرفة أحسن. 

 دور المعلم في اللعب : -3-12-8

ينظر فقط إذل أداء الطفل ؽبا٬ كلكن تقع عليو بع   إف مسؤكلية معلم أكرب بكثَت من أف يقدـ اللعبة مت

 اؼبسؤكليات اؽبامة نذكر منها :

الطفل أثناء أداء اللعبة كالتعرؼ على أسلوب األداء حىت يساعده مستقببل يف بناء كاكتشاؼ  مبلحظة-1

 ألعاب أخرل مناسبة.

ل على توفَت أدكات التنفيذ اؼبستخدمة لعبة بيئتها كأدكات تنفيذىا على اؼبعلم أف يعد ىذه البيئة كيعم لكل-2

 كمبلحظة كتسهيل اللعب كاؼبشاركة فيو إف أمكن.

 يعمل اؼبعلم على توفَت بيئة عاطفية ؿبببة كمناسبة لنوع اجملهود الذم يبذلو الطفل يف اللعب. أف-3

داء كتوفَت اإلىتماـ بالتخطيط السليم لؤللعاب من خبلؿ ربديد اؽبدؼ من كل لعبة كربديد أسلوب األ -4

 .(25-٬24 الصفحات 2007)ؿبمد ـ.٬ األدكات اؼبستخدمة٬ ككذلك ربديد زمن اللعبة كشركط الفوز فيها 

 إتاحة الفرصة لتوسيع مدارؾ كخربة األطفاؿ بصفة عامة. -5

 تقدصل التوجيو كتعديل اػبطأ كقت حدكثو. -6

 . (٬43 صفحة 2004)كريباف٬  كاؼبواقف كاألفكار اػباصة باؼبهارات اغبركيةيف األدكات  التنوع-7

أف ىبتار األلعاب اليت تشمل على اؼبهارات اغبركية كيبكن زيادة عدد األطفاؿ اؼبشاركُت يف كل لعبة  ينبغي-8

 من األلعاب الصغَتة.
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تأخذ دكرىا بنظاـ متتابع مع مراعاة اؼبرح كالسعادة كحرية التحرؾ  تقسيم الفصل إذل تشكيبلت يبكن-9

 . (٬131 صفحة 2006)عيد, دالؿ فتحي٬ لؤلطفاؿ 

 الروضة:واساليب تنفيذ البرامج المتكاملة لطفل  طرؽ-3-12-9

هبعل الطفل اهبابيا اثناء اللعب ٬كيزيد من  يبثل اللعب اىم االساليب اؼبناسبة يف تعليم طفل الركضة ٬ حيث

دافعيتو لوجود التعزيز الفورم اؼبستمر ٬ كهبعل التعلم متعة٬ كما انو مناسب الحداث التكامل بُت االنشطة 

اؼبختلفة٬ فااللعاب ماىي اال نشاط لو قوانينو اليت تنظم سَت اللعب كذلك لتحقيق اىدافو ٬كما اهنا دبثابة مبودج 

 ؼبوقف حقيقي يف اغبياة تدفع االطفاؿ للمشاركة يف ؾبموعة من االدكار كاالفعاؿ . عملي مبسط

 كىناؾ عدة اسباب الستخداـ اسلوب اللعب يف تعلم طفل الركضة ىي:

االلعاب سبد االطفاؿ بالفرص البلزمة للتفاعل مع مواقف حقيقية مشاهبة للواقع البيئي . كتساعدىم  على  -

 وب فيو .التفاعل االجتماعي اؼبرغ

االلعاب سبد اؼبعلمة باؼبعلومات التشخيصية عن قدرات االطفاؿ كاليت من خبلؽبا يبكن مساعدة االطفاؿ  -

 كتصحيح اخطائهم اك ربسُت بيئة التعلم .

 االلعاب تزيل ـباكؼ التعلم كتتبلشى اؼبشكبلت اؼبتعلقة باللغة لدل طفل الركضة . -

٬ 2004)فهمي ع.٬ يق ٬ كما يتوفر فيها السهولة كالبساطة ك اؼبتعة االلعاب تتوفر فيها عنصرم االثارة كالتشو  -

 .(159-158الصفحات 

 لسالمة في األلعاب الصغيرة :األماف وا -3-12-9

ضانة٬ دبا يف على اؼبدرس أف يراعي كافة العوامل اليت تساعد على قباح التدريس ك تنفيذ برنامج اؼبدرسة أك اغب

 كفيما يليذلك مراعاة عوامل األماف٬ السبلمة٬ كعلى عاتق كل مدرس تقع مسؤكلية أدبية ك قانونية غبماية تبلميذه. 

 بع  االقًتاحات اؼبفيدة يف ىذا الصدد:

 تبلميذ الفصل عند تقديبهم لعبة جديدة. كاغبذر معاؼبمارسات اآلمنة  كالتأكيد علىاؼبناقشة  -
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يف األلعاب  -لبلعب صاحب اؼبهارات أحل عرضة لئلصابة يف الفصل من البلعب غَت اؼباىر٬ كلذلك لوحظ أف ا -

 بفصل التدريب على النوايف اؼبهارية اؼبتضمنة قبل بدء اؼبمارسة اعبماعية. –اؼبعقدة 

 توفَت اإلشراؼ اؼببلئم لكل األنشطة يف كل األكقات. -

 جساـ األطفاؿ تناسب اللعبة أك ؾبموعة األلعاب اجملمع تقديبها ؽبم.التأكد من تقدصل فًتة إطباد مبلئمة أل -

 يفضل تقييم التبلميذ إذل ؾبموعات متجانسة القدرات قبل اؼبمارسة. -

 اليت تتصف بالتحمل. كخاصة تلكذبنب التعب عن طريق التدرج حبمل اللعبة  -

 رسة.يفضل تقسيم التبلميذ إذل ؾبموعات متجانسة القدرات قبل اؼبما -

 كبُت األسوار٬ اؼبلعب٬ ...اخل(٬ حبيث تكوف ىناؾ مساحة مناسبة بُت حدكد اؼبلعب )الفناءتنظيم مساحة اللعب  -

 األعمدة. كاؼبباشل أك

 هبب إزالة األشياء غَت الضركرية ك العوائق من مساحة اللعب. -

 اللعب مع تأمُت ارتداء النظارات.ذلك قبل  كاػبوامت كالسبلسل كما شابوينبغي أف ىبلع التبلميذ الساعات  -

 .(٬122 صفحة 1991)جلوف٬  استخداـ كرة نصف منفوخة عندما يكوف غرض اللعبة ىو ضرب العب بالكرة -

 منطقية العالج باللعب :طرؽ  -3-12-10

)ؿبمد, شحاتة سليماف٬ تخداـ لعبة العركسة بدأ استخداـ العبلج باللعب فيما بُت الثبلثيات كاألربعينات باس

ىلموث –ألكؿ مرة يف عبلج األطفاؿ. كّما استخدامتو ىرمُت ىج "فركيد "كلقد استخدمو  .(٬25 صفحة 2007

"Hermine Hug Hellmutl ظتهم "  من أتباع فركيد اللعب لعبلج األطفاؿ اؼبضطريُت إنفعاليا بغرض مبلح

كفهمهم٬ كيتمثل عبلجهم اغبقيقي يف ؿباكلة التأثَت على سلوكهم تأثَتا مباشرا بنفس القدر الذم يستطيعو أحد الولدين 
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فاللعب ىو الوسيط الطبيعي كاؼبريح  . (214-٬213 الصفحات 1994)حليم, ميلر سوزانا ترصبة رمزم٬  أك اؼبدرس.

عبَت عن مشاعرىم فنادرا ما يناقش األطفاؿ مشاعرىم٬ فهم يعربكف عن مشاعرىم من خبلؿ سبثيلهم٬ فقد أشار جينتوف للت

"Ginott إذل أف اللعب بالنسبة للطفل ىو حديثو كاأللعاب ىي كلماتو٬ كال يوجد طفل ال يعرؼ اللعب فاألطفاؿ "

"أكسلُت" خربة العبلج باللعب على أهنا اؼبكاف الذم  يعربكف عن أنفسهم بصدؽ من خبلؿ ىذا الوسيط٬ كما أكضحت

 يبارس فيو الطفل مشاعره كتصرفاتو بصدؽ كأمانة.

كالعبلج باللعب يسمح للطفل باؼبشاركة كالتفاعل كاإلسًتخاء أيضا٬ فكل األلعاب ؽبا قيمة عبلجية كاللعب 

" قائمة تتكوف من ستة Amasterع أماسًت "شيئ إهبايب معقد يعرب فيو الطفل عن كعيو الشعورم كالبلشعورم كقد كض

 استخدامات للعب يف ؾباؿ العبلج :

 يبكن استخداـ اللعب يف التشخيص. -1

 يبكن استخداـ اللعب لتأسيس أك إقامة عبلقة عمل مع الطفل. -2

 يبكن استخداـ اللعب بإعتباره فًتة راحة خبلؿ عمر الطفل اليومي. -3

 اليومي كالذم يبكن أف يستفيد منو يف اؼبستقبل.يبكن استخداـ اللعب يف تطوير نشاط الطفل  -4

 يبكن استخداـ اللعب ؼبساعدة الطفل على أف يتعامل لفظيا مع بع  اػبامات بوعي كيتوافق مع مشاعره. -5

يبكن استخداـ اللعب يف مساعدة الطفل على أف يتعامل مع اػبامات على اؼبستول البلشعورم لربنامج اغبماية  -6

 التوترات.من 

نبية بالغة يف ربقيق الصحة النفسية لدل الطفل٬ لذلك هبب إتاحة كل الفرص اؼبواتية لكي يبارس فاللعب أ

الطفل ألعابو كفقا ؼبستواه كميلو اػباص كمشاركتو يف اللعب خاصة من طرؼ األكلياء بُت اغبُت كاآلخر٬ لتوجيو سلوكاتو 

  (٬24 صفحة 2008)كركوش ؼ.٬  كتقدير من طرفهماأثناء اللعب كىذا ما يشعره بالسعادة كالفرح كبأنو ؿبل إعجاب 

كمن اؼبمكن إقامة عبلقة إجتماعية كاإلحتفاظ هبذه العبلقة إذا فهم اؼبعاجل معٌت ألعاب الطفل دكف أف يسأؿ عن مقصد 

 .(٬49 صفحة 1991اميليا عبد٬ )الفتاح, كالطفل فبا يقـو بو من نشاط 
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كعلى ىذا األساس يبكن القوؿ أف اللعب يعد عبلج ىاـ يف حياة الطفل لتجنبو اإلنطواء كإضطرابات النمو اليت تعرقل 

حياتو كمبط تكوين شخصية سوية٬ كونو التشخيص كالعبلج يف نفس الوقت٬ فيو فيمكن أف قبعل الطفل متحرر من كل 

ة من خبلؿ شيئ بسيط كىو يف أساس عاؼبو كيساىم يف مبوه يف أكجو ـبتلفة٬ اللعب كمبوه العقلي القيود كالعقد النفسي

 ليت تعكس تأثَته فيها كتأثره هباكاإلنفعارل كاعبسمي كاغبركي اليت تبدكا يف تعامل اإلنساف مع بيئتو كتفاعلو معها كا
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:خالصة  

ية كاملة من العمليات التعليمية القيمة٬ كاليت يستوجب على األباء كيف األخَت يبكن القوؿ أف اللعب عمل

كاألمهات٬ كاؼبعلمُت كاؼبعلمات٬ كالقائمُت على الًتبية كالتنشئة اإلجتماعية توفَت ما وبتاجو األفراد بشكل عاـ٬ كاألطفاؿ 

ىداؼ العامة اليت بشكل خاص يف ؾباؿ اللعب٬ من أدكات كمعدات كدمى كألعاب من أجل مساعدهتم لتحقيق األ

 يسعى اللعب لتحقيقها.

كنؤكد أف كل لعب يقـو بو لتنمية جسمو كعقلو كتطورنبا٬ ىو يف نفس الوقت كامل على تطور انفعاالتو 

كعواطفو٬ كىذا ما هبب أف يلقي من عناية الكبار كاىتمامهم الشيئ الكثَت٬ ألف سعادتو يف اؼبستقبل كسعادة اآلخرين من 

حد ما على التوازف يف أحاسيسو٬ كاإلعتداؿ يف شعوره كبوىم٬ ككبو العادل٬ كقد يكوف صحيحا بالنسبة حولو تعتمد إذل 

 للطفل إف نقوؿ : "إف اللعب ىو اؼبدخل٬ بوابة العبور إذل اغبياة".
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الراتعالفصل   

 تطاريح االختثاراخ 
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  تمهيد:   

ة كاؽبامة يف أداء أخصائي علم النفس لرسالتو اؼبهنية تشكل عملية القياس أحد الفنوف العلمية كاؼبهنية الرفيع    

٬ كذلك نظرا لصدكر أحكاـ كقرارات حاظبة كمعيارية قائمة على نتائج  كاإلنسانية اليت تزداد اغباجة إليها يوما بعد يـو

 القياس.عملية 

ياة العصرية٬ كىذا ما أكده " كفبا يزيد من أنبية فن القياس اتساع أفاؽ تطبيقو٬ فهو يطبق تقريبا يف كافة ؾباالت اغب

 ادكارد تورنيك" )كل ما يوجد يف العادل يوجد دبقدار كما يوجد دبقدار يبكن قياسو(.

                                              القياس: 1-4-

فيها إذل تعيُت دليل عددم أك كمي للشيء الذم يتفحصو أك  وعملية يتوج مفهـو القياس:1-1-4-

.كيعترب  (٬226 صفحة 2009)اػبطاطبة أ.٬  ما يتم نعيُت الدليل اؼبشار إليو بالنسبة لوحدة القياس اؼبختارةغالبا 

القياس الزما كضركريا للتقوصل٬ كإحدل الوسائل اؼبهمة اليت تؤثر بشكل كبَت يف ربديد دقة التقوصل٬ فهو يعرؼ إحصائيا 

 .(٬125 صفحة 2000)رضواف ح.٬ شياء كاؼبستويات تقديرا كميا كفق إطار معُت من اؼبقاييس اؼبدرجة) تقدير األ

فالقياس هبب أف يتضمن الدقة كالتحديد للقيم الكمية اليت يقدر هبا األداء لنتخذ منها أداة للموازنة 

لو كحدات معًتؼ هبا كيتمتع بصفة الثبات كالصدؽ كاؼبوضوعية حبيث هبعلنا  كاغبكم٬ كمن أجل ىذا البد كاف تكوف

٬ صفحة 2013)فوزم ا.٬ سيكولوجية التعلم للمهارات اغبركية الرياضية٬ نطلق نفس اغبكم إذا ما تكرر نفس األداء 

209). 
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يب " أف القياس يعٍت صبع معلومات كمبلحظات كمية عن رمزية الغر  تعرفو : القياستعريف 2-1-4- 

 . (٬44 صفحة 1970)الغريب٬  موضوع القياس"

كترل ليلى فرحات "أنو صبع اؼبعلومات كالبيانات بطريقة كمية يؤسس عليها اغبكم على الشيء كيتم ذلك 

)فرحات٬ يع البيانات كما يساعد على التقدـ يف عملية التقوصل باستخداـ أدكات متعددة كتقنية خاصة يف صب

"كىو كذلك ربديد أك كمية أك نوع بع  اػبصائص اؼبوجودة كىو بذلك تطبيق لوحدة معركفة السمات .(1985

)حسانُت, ؿبمد صبحي٬  "تخدمةعلى أفرادا ك أشياء لتحديد مقدار ىذه السمة اؼبوجودة على ضوء الوحدة اؼبس

 .(٬49 صفحة 1995

كأبسط أك الغرض  احملتوليبكن تصنيف القياس على أساس الشكل أك   تصنيف القياس:3-1-4-

تصنيف ما يعتمد على األسس السابقة صبيعها ىو ما يقسم القياس إذل نوعُت: األكؿ قياس األداء األقصى كالثاشل 

 و قياس األداء الفعلي.ى

كيستخدـ ىذا النوع إذا كنا بصدد معرفة اغبد األقصى    :قياس األداء األقصى1-3-1-4- 

الذم يستطيع البلعب أدائو ؼبهارة معينة أك جملموعة من اؼبهارات٬ فنحدد مثبل عدد التصويبات الناجحة اليت 

نا من ؿباكالت من مكاف معُت باؼبلعب٬ أك عدد يستطيع أف يؤديها البلعب أك التلميذ إذا ما منح عددا معي

)فوزم ا.٬ سيكولوجية التعلم  تصويبات الناجحة اليت يؤديها ىذا البلعب يف زمن ؿبدد كمن مكاف ؿبدد باؼبلعب

 . (٬210 صفحة 2013للمهارات اغبركية الرياضية. ٬ 

يستخدـ ىذا النوع من القياس للحكم على ما يؤديو البلعب  قياس األداء الفصلي:2-3-1-4-

يستطيع البلعب أك التلميذ أف يصيب  فعبل أثناء اؼبباراة كليس على ما يستطيع أف يؤديو يف أكقات التدريب٬ فقد

اء اؽبدؼ من نفس اؼبكاف إال طبس مرات فقط٬ فالقياس الثاشل وبكم على ما يؤديو البلعب أثناء اؼبباراة أم األد

 .كىو األداء األقصى  الفعلي٬ إما القياس األكؿ فيحكم على ما يستطيع البلعب تأديتو
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أف صبيع العمليات اغبالية من صبع كطرح كقسمة٬ قد يتبادر اذل ذىن   : مستويات القياس4-1-4-

بع  أف القياس ككذلك اؼبعاعبات اإلحصائية اغبركية كاؼبعقدة هبب تطبيقها يف صبيع أنواع القياس٬ بل يتصور ال

" بتقسيم الطرؽ اؼبختلفة لكل منها stevenesيستحيل بدكف تطبيق العمليات اغبسابية كلذلك قاـ "ستيفنس 

 قواعد كطرؽ إحصائية ـبتلفة كىي:

ىي أدسل مستويات القياس كتستخدـ األرقاـ أك األعداد   المقاييس االسمية:1-4-1-4-

اييس االظبية عبارة عن أرقاـ مقًتحة تعطي لؤلفراد أك اجملموعات٬ حيث للتسمية كالتحديد أك التصنيف٬ أم أف اؼبق

يدؿ العدد أك الرقم أك اجملموعة أك الشخص كال وبمل ىذا الرقم أك العدد أم معٌت أك مدلوؿ أكثر من كونو يشَت 

 إذل رقم الفرد أك اجملموعة فقط.

ظبية كاألعداد كحىت األرقاـ ٬ تعترب أكثر تقدما من اؼبقاييس اال  مقاييس الرتبة:2-4-1-4-

فمقاييس الرتبة تدؿ على مرتبة أك ترتيب معُت٬ كيف ىذا النوع من اؼبقاييس ال يستطيع استخداـ عمليات اعبمع 

كالطرح كالقسمة كالضرب٬ ككذلك استخراج متوسط الرتب اك اكبرافها اؼبعيارم٬ كلكن يبكن استخداـ أساليب 

 الرتب.إحصائية أخرل مثل معامل ارتباط 

زبتلف من مقاييس الرتبة يف أننا نستطيع أف نقدر أك كبدد مدل    مقاييس المسافة:3-4-1-4-

البعد الذم يفصل بُت فردين أك شيئُت بعضهما عن بع  يف الظاىرة اليت كباكؿ قياسها شريطة أف تكوف ىذه 

إال انو ال يبكن أف نستخدـ عملية اؼبسافة متساكية٬ كيبكن استخداـ يف مقاييس اؼبسافة عمليات اعبمع كالضرب 

 القسمة٬ الف ىذه العمليات تفًتض مسبقا كجود نقطة ؿبددة ال توفر كجود الصفر اؼبطلق.

تعترب أعلى مستويات القياس٬ إذ أف ؽبا كحدة عامة للقياس من كل  مقاييس النسبة:4-4-1-4-

قاييس كل العمليات اغبسابية كاعبمع كالطرح درجة٬ كتتميز بوجود نقطة الصفر اغبقيقي كيبكن استخداـ يف ىذه اؼب
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)ؿبمد ح.٬  اؼبركبةستجابة اغبركية أك كالضرب كالقسمة ككذلك العمليات الرياضية اؼبعقدة كاؼبركبة كقياس سرعة اال

 . (28-٬24 الصفحات 2000

 التقويم : 2-4-   

ساسية للحكم على مدل قباح العملية التعليمية التعلمية اك الًتبوية اليت انطلقنا منها ,دبعٌت اف يعترب التقوصل عملية ا       

يتم على مستول التقوصل ,البحث عن النتائج اليت توصلت اليها اؼبربية يف ذبسيد االىداؼ اؼبوضوعية كالبحث عن النسبة 

 ك  كفق طرؽ ككسائل ـبتلفة. اليت اقبزهتا الربامج يف اطار ؿبتول النشاطات اؼبقدمة كذل

التقوصل  ىو العملية اليت يقـو هبا الفرد اك اعبماعة ؼبعرفة مدل النجاح اكالفشل يف   مفهـو التقويم:  1-2-4-     

ربقيق االىداؼ العامة اليت يتضمنها اؼبنهج ككذلك نقاط القوة كالضعف بو حىت يبكن ربقيق االىداؼ اؼبنشودة بأحسن 

 صورة فبكنة .

ال تنحصر عملية التقوصل يف اهنا تشخيص للواقع بل ىي ايضا عبلج ؼبا بو من عيوب اذ ال يكفي اف ربدد اكجو القصور ك 

 . (٬151 صفحة 2014)اؼبفيت.٬  ك امبا هبب العمل على تبلقيها ك التغلب عليها :

نهاج ,كىو عملية تتكوف من عدد من العمليات مثل :التقييم دبعٌت التثمُت ك التقوصل ىو العنصر الرابع من عناصر اؼب

,التشخيص دبعٌت ربديد نقاط القوة كمواطن الضعف ك التقييم ك اؼبتابعة , كالتغذية الراجعة, ك االخَتة تتم من خبلؿ 

 .(٬43 صفحة 2000)اغبيلة٬  ارجاع اؼبخرجات اذل اؼبدخبلت لتدخل النظاـ من جديد مرة اخرل

ك التقوصل عملية ىامة ليس فقط يف ؾباؿ الًتبية  كامبا يف صبيع ؾباالت اغبياة فطاؼبا يقـو االنساف بعمل ما فعليو اف يعرؼ 

داء افضل نتيجة ىذا العمل كعليو اف يعرؼ ايضا االخطاء اليت يقع فيها ,حىت ال تتكررمنو مرة ثانية كبذلك يتوصل اذل ا

 كانتاج احسن.
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يعرؼ التقوصل بانو :ؾبموعة من العمليات اؼبنظمة لتحديد مدل ربقيق االىداؼ, كما  تعريف التقويم:2-2-4-   

يعرؼ بانو: مدل التطابق فيما بُت االداء ك االىداؼ. كيعرؼ ايضا بانو العملية اليت تسمح بالوصوؿ اذل حكم عن قيمة 

 الشيء.

تلك العملية اليت تعطي معٌت نتائج القياس كذلك عن طريق اغبكم على ىذه النتائج باستخداـ  كما يعرؼ ايضا بانو

احملكات اك اؼبعايَت , كيعرؼ ايضا من ىذا االذباه بانو عملية ديناميكية الزباذ القرارات لوضع تقدير عادؿ لنوعية 

 .(33-٬32 الصفحات 2015ؿبركس, ؿبركس ؿبمد٬ ) القياسات اليت مت اجرائها.

(:  التقوصل على أنو الوسيلة االساسية اليت يبكن بواسطتها كمن خبلؽبا التعرؼ 2004كيعرؼ" فتحي يونس كاخركف " )

على مدل قباحنا يف ربقيق االىداؼ الًتبوية كالكشف على مواطن الضعف  ك مواطن القوة يف العملية التعليمية بقصد 

 .(149-٬148 الصفحات 2004)حافظ٬ ينها كتطويرىا دبا وبقق االىداؼ اؼبستوحاة ربس

 اف ىناؾ تعاريف كثَتة للتقوصل كلكن يبكن تصنيف معظمها يف تعريفُت اثنُت نبا:  1983كقد اكضع جابر عبد اغبميد 

 صبع البيانات كربليلها بطريقة منظمة لكي كبدد مدل ربقيق االىداؼ. الذم يعترب التقوصل عمليةالتعريف االوؿ:

كالذم يرل اف التقوصل عملية صبع البيانات كربليلها لكي نتخذ قرارات يف ضوء نتائج ىذا التحليل.  الثاني:التعريف 

٬ صفحة 2008)كركوش, فتيحة٬ ار االحكاـ كالفرؽ االساسي بُت التعريفيُت ىو الًتكيز على ازباذ القرارات ك اصد

109). 

كال تنحصر عملية التقوصل يف اهنا تشخيص للواقع بل ىي ايضا عبلج ؼبا بو من عيوب اذ ال يكفي اف ربدد اكجو القصور 

مبا يف صبيع ؾباالت اغبياة كإمبا هبب العمل على تبلقيها كالتغلب عليها . كالتقوصل عملية ىامة ليس فقط يف ؾباؿ الًتبية كإ

فطاؼبا يقـو االنساف بعمل ما فعليو أف يعرؼ نتيجة ىذا العمل كعليو أف يعرؼ ايضا االخطاء اليت يقع فيها حىت ال تتكرر 

 (.٬151 صفحة 2014منو مرة ثانية كبذلك يتوصل اذل أداء أفضل ك انتاج احسن .)أضبد الوكيل ك ؿبمد أمُت اؼبفيت ٬
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٬ كيتمثل بع  ىذه االغراض يف نوعُت من التقوصل  تبُت لنا اف للتقوصل اغراضا متعددة : ع التقويمانوا  -3-2-4   

 التشخيصي.كما ذكر "خالد ؿبمد " انو ىناؾ التقوصل اؼببدئي اك مايعرؼ بالتقوصل نبا التقوصل التكويٍت كالتقوصل اػبتامي  

البدء يف تطبيق اؼبنهاج حىت تتوفر صورة كاملة عن ىو التقوصل الذم يتم قبل  التقويم التشخيصي : -1-3-2-4

الوضع الكائن قبل التطبيق ٬ كيتم اغبصوؿ على اؼبعلومات أساسية عنو ٬ كيسمى ايضا التقوصل التمهيدم فهو ساعد ؼبعرفة 

كلذا فهو  مستول اؼبتعلم معرفيا ككجدانيا كمهاريا ٬ فالتقوصل اؼببدئي يبكن أف يوفر معلومات مهمة عن ىذا اؼبستول ٬

يساعد على ربديد كضع اؼبتعلم من حيث نقطة البداية يف التعامل مع اؼبناىج كاألكضاع اليت يتم فيها تطبيق اؼبناىج من 

 .(٬62 صفحة 2015)اػبطيب خ.٬ حيث االمكانات اؼبادية كاؼبعلمُت كالطبلب كذلك لبدء اؼبنهاج 

الذم يقـو بو اؼبعلم يف بداية مرحلة التعلم كلبناء االىداؼ التعلمية من اجل بناء احملتول التعلمي التقوصل ىو اذف        

 كتسطَت الربنامج بناءا على النقائص اؼبسجلة من خبلؿ اؼببلحظة .

لوحدات فهو الذم يقـو بو اؼبعلم يف اثناء عملية التدريس ٬ اك خبلؿ تدريس ا التقويم التكويني:  - 2-3-2-4

اؼبختلفة للمقرر الدراسي اؼبعُت ٬ بينما يشَت التقوصل اػبتامي اذل عمليات التقوصل اليت تايت يف اعقاب تدريس الوحدات 

الكبَتة اك اؼبقرر الكلي. كيستخدـ التقوصل التكويٍت لتوفَت اؼبعلومات اليت تلتـز لتقييم اؼبناىج كاعادة النظر فيها ٬ كلغايات 

لتدريس خبلؿ اؼبراحل اؼبختلفة للقياـ هبا ٬ ام انو ياخذ مكانو خبلؿ مراحل التكوين اؼبختلفة . كمن التعرؼ على طرؽ ا

خبلؿ ىذا اؼبفهـو للتقييم التكويٍت فانو يبكن القوؿ بانو يعمل على تسهيل عملية بناء اؼبناىج ٬ كوبسن طرؽ التدريس ٬ 

ذيات الراجعة اليت يزكدنا هبا باستمرار عن اؼبتغَتات التدريسية كيعد عمليات التعلم . كالتقييم التكويٍت من خبلؿ التغ

كيبكن كبل من اؼبعلم كالطالب اف يكتشف االجزاء اليت ربتاج اذل نوع ـبتلف من التدريس يف اثناء سرياف  التعلم٬كتقدـ 

ككذلك يستخدـ التغذية  ة٬اؼبوضوعيمدل التقدـ الذم مت احرازه يف ضوء اؼبعايَت  اؼبعينة. كيتضمنعملية تدريس الوحدة 

  كاؼباؿ.نواحي القصور توفَت للوقت كاعبهد  لتحديد» feed-backراجعة "

  التالية:كىنا يلـز أف هبيب التقوصل على االسئلة 

 ىل العمل يف الربنامج يسَت طبقا للخطة اؼبوضوعة . -
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)حسانُت, ؿبمد صبحي٬  ىل كل عناصر الربنامج تعمل بصورة فعالة أـ أف بعضها وبتاج اذل مراجعة . -

 (53-٬52 الصفحات 2001

درجة تعلم اؼبقرر بأكملو اك جزء كبَت من كحداتو ٬ كىو  لتحديد فيستخدـ:التقييم الختامي  -3-3-2-4

اليت تشَت اذل اتقاف  يشكل حكما تراكميا كختاميا .كتنحصر اىداؼ التقييم اػبتامي بتحديد الدرجات كإعطاء الشهادات

تعلم اؼبهارات كاؼبعارؼ ٬ كتعرؼ القابليات كالتنبؤ بالنجاح يف الدراسات اؼبستقبلية ٬ كمقارنة نتائج اجملموعات الصفية 

اؼبختلفة . اف كصف مستول التحصيل عند هناية الفصل اك السنة الدراسية ىو ختامي يف طبيعتو .كما انو عندما يراد 

اؼبتعلم قد حقق االىداؼ اؼبوضوعية لو بشكل مسبق اـ ال ٬ فاف اؼبفهـو اػبتامي للتقييم ىو الذم يلجا ربديد ما اذا كاف 

اليو . كالدرجات اليت تعطى للتحصيل بأكملو ٬ كيزكد هبا الطلبة كأكلياء امورىم ىي امثلة على استخدامات التقييم 

 . (12-٬11 الصفحات 2009)الثقي٬ اػبتامي 

)مينزؿ.٬  (: يبين عالقة أنواع التقويم الثالثة مع مراحل عملية التعليم والتعلم10المخطط رقم )     

 .(٬56 صفحة 2002

 

 

 انواع التقويم           

 ويني ) البنائي(                       التقويم التمهيدي)القبلي(التقويم الختامي ) النهائي(             التقويم التك   

 مجاالت التقويم في التربية الرياضية المدرسية: -4-2-4

كاف التقوصل يف اؼباضي ينصب على نقطة كاحدة كىي مدل استجاب التبلميذ للمعلومات ككانت الوسيلة اؼبتبعة يف      

)اؼبفيت, حلمي أضبد الوكيل٬ ك ؿبمد ليت تقيس ربصيل التبلميذ يف ىذه اؼبعلومات  ذلك ؾبموعة من االختبارات اؼبتنوعة ا

 .(٬151 صفحة 2014أمُت٬ 

 التقويم واإلعداد

 للتعلم الالحق

 النشاط التعلم

والتعليمي   

 

 مرحلة التخطيط

 مراحل عملية التعليم
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اذ ينفق الكثَت من اؼباؿ باؼبؤسسات التعليمية على االقًتاعات اكما يعتقد اف يعود بالنفع على التلميذ كىذا شىء صبيل 

ىل يتم الكشف عما يساكيو العائد لتقرير ما اذا كانت البيئة التعليمية ربقق اقبازا اك تقدما اذباه االىداؼ  كلكن االىم

التعلمية اؼبستهدفة من اجل التبلميذ , كىذا يقتضي اف تكوف عملية التقوصل منصبة على ثبلث جوانب رئيسية , تقوصل 

ستهدؼ النهائ من التقوصل ىو التلميذ فيمكن تقويبو بشكل رظبي اك غَت تقدـ التلميذ , اداء اؼبدرس,فعالية الربامج. كاؼب

 .(٬47 صفحة 2015)ؿبركس, ؿبركس ؿبمد٬ رظبي كيبكن اف ينصب عليو اك على اجملموعة 

يضا عبميع جوانب العملية ما التقوصل دبفهومو اغبديث فهو ينصب على صبيع جوانب النمو لدل التلميذ كما يتعرض اأ

الًتبوية كالعوامل اؼبؤثرة فيمتد اذل االىداؼ الًتبوية ,اؼبنهج) اؼبقررات الكتب الطرؽ الوسائل,االنشطة,االمتحانات 

٬ صفحة 2014مد أمُت٬ )اؼبفيت, حلمي أضبد الوكيل٬ ك ؿب خل(.إجيو الفٍت, اؼبباشل اؼبدرسية... ,التلميذ,اؼبعلم,التو 

151). 

 ىمية التقويم:أ -5-2-4

من اؼبؤكد اف للتقوصل انبية كربل للفرد الرياضي اك التلميذ. فهو يكشف لو مدل التقدـ الذم حققو يف االداء         

 الذم يرتضيوككذلك نواحي الضعف ك القوة ,كمن مث عن حاجتو لبدؿ جهد اكرب للوصوؿ اذل اؼبستول اؼبناسب 

 نفسو,كلدل تكمن انبية التقوصل يف النقاط التالية:ل

 ىداؼ التعليمية كالتدريسية كتوضيحها.التقوصل وبدد قيمة األ -1

 التعليمية ك التدريسية. لؤلىداؼنبية الطريقة اؼبستخدمة كمدل ربقيقها أربديد  -2

تدريسية كاليت ربوؿ دكف ة التعليمية ك الربديد الصعوبات اليت تواجو تنفيذ اؼبنهج كمعرفة الظركؼ اليت تعوؽ العملي-3

 ىداؼ.تنفيذ األ

 كوف اؼبنهج يساعد على حل اؼبشاكل كربقيق اغباجات اػباصة للوصوؿ اذل اؼبستويات العليا اـ ال. -5

إمكانياهتم ىداؼ , احملتول,الطريقة( تراعي قدرات البلعبُت اك التبلميذ ك ربديد كوف عناصر اؼبنهج )األ-5& -6

 .ال أـػباصة كاستعداداهتم ا

 ك التبلميذ اـ ال.أالنمو اليت كصل اليها البلعبوف  ربديد كوف عناصر اؼبنهج تراعي مستويات -6
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 ك البلعبُت ىو مدل استفاذهتم فبا تعلموه .أبلميذ ربديد مستول الت -7

دكافع كميوؿ البلعبُت  يعد التقوصل كسيلة تساعد على فاعلية التعلم كاستشارة البلعبُت اك التبلميذ كبوه )استشارة -8

 .(81-٬80 الصفحات 2003)فرحات, ليلى السيد٬  كالتبلميذ كبوا لتعلم (

 تتلخص خطوات عملية التقوصل فيمايلي :  خطوات عملية التقويم : -6-2-4

اىداؼ التقوصل كمراحلو كتوقيتو عملية التقوصل بالتخطيط ؽبا.كمن خبلؿ ىذه اػبطوة ربدد  تبدأ: التخطيط -

 اؼبستخدمة فيو. كاسلوبو كاالدكات اؼبالية كالبشريةكاالحتياجات 

بعد عملية التخطيط توضع معايَت ؿبددة لبلداء كالنتائج اؼبتوقعة من خبلؿ  : داء والنتائجوضع معايير لأل -

 مقاييس ؿبددة.

س االداء ,كقد تكوف عملية القياس سهلة كالقياس من خبلؿ اؼبعايَت اؼبوضوعة يتم قيا الفعلي:داء قياس األ -

اك اؼبوضوعي ٬مثل اغبصوؿ على النتائج اك قياس سرعة اعبرم ....اخل .كقد تكوف صعبة مثل قياس اداء البلعب 

 داء الفعلي ككذلك اختيار التوقيت اؼبناسب .داء اؼبناسب لقياس األالفريق ٬ كلذا هبب استخداـ األ

فبعد اغبصوؿ على النتائج  كربليلها كمقارنتها باالىداؼ اؼبوضوعة للربنامج اك الشيء  تحليل نتائج القياس : -

يف سبيل ربقيق اؼبطلوب تقويبو ربدد ام اكبرافات اك عيوب اك نقاط ضعف يف اػبطة ٬ حيث يتم تصحيحها 

 ىداؼ اؼبوضوعة األ

 هائي كمدل مطابقتو ؼبا ىو مطلوب العمل الن يتم بعد االنتهاء من الربنامج كربليل نتائج القياس تقييم المتابعة: -

يتم كتابة التقرير النهائي من عملية التقوصل ٬ حبيث يشتمل على مامت تقييمو على ضوء  كتابة التقرير النهائي: -

االىداؼ اؼبوضوعة مع استخبلص النتائج النهائية كتقدصل التوصيات بشاف العمل٬ كتفادم نقاط الضعف اك 

 . (٬20 صفحة 2002)دركيش ؾ.٬  جوانب  القوة القصور كالتاكد من
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 يٌت التقوصل على االسس التالية : سس التقويم :أ -7-2-4

يعترب التقوصل شامبل عندما ينصب على صبيع اعبوانب كىذا ماهبب اف تقـو بو عملية التقوصل فاذا اردنا  الشموؿ : -

لى التلميذ كمعٌت ذلك اف نقـو مدل مبو التلميذ يف كافة اعبوانب كىي :اعبانب العقلي ٬ اف يقـو اثر اؼبنهج ع

اعبانب الثقايف٬ اعبانب اعبسمي ٬ اعبانب الديٍت ٬ اعبانب االجتماعي ٬ اعبانب االنفعارل ٬ اعبانب الفٍت كىذا 

موعة اػبربات اؼبربية اليت هتيؤىا اؼبدرسة ماتنادم بو الًتبية اغبديثة كاليت اشتق منها اؼبنهج مفهومو اغبديث كىو" ؾب

 للتبلميذ بقصد مساعدهتم على النمو الشامل كتعديل سلوكهم ."

كالتقوصل الشامل بالنسبة للتلميذ ال هبب اف يقتصر فقط على ؾباالت التقوصل بل هبب اف يبتد ايضا اذل شخصية  

 التلميذ كمدل توازهنا ٬ كاذل ميولو كعاداتو كاذباىاتو.

كمن االسس اليت يبٌت عليها التقوصل ٬ اف يكوف مستمرا كيقصد باالستمرارية امتداد عملية التقوصل  ستمرارية :اال -

مع مدة الدراسة كمعٌت ذلك اف الدراسة كالتقوصل هبب اف يسَت جنبا اذل جنب كبالتارل فاف عملية التقوصل اليت ذبرم 

الدراسي فقط فهي عملية غَت سليمة فيها اخبلؿ هبذا االساس يف صورة امتحانات يؤديها التبلميذ يف اخر العاـ 

 .(154-٬153 الصفحات 2014)اؼبفيت, حلمي أضبد الوكيل٬ ك ؿبمد أمُت٬ 

واء اؼبختلفة س كبُت النظم كعملية التدريسهبب أف يتم التكامل بُت الوسائل اؼبختلفة يف التقوصل  التكامل:  -

 للتدريب أك اإلشراؼ أك التوجيو.

-أكلياء األمور-مدراء اؼبدرس-التبلميذ-اؼبعلمُت-هبب أف تأخذ طابعا صباعيا تعاكنيا من اؼبوجهُت التعاوف: -

 خرباء الًتبية ك علم النفس ك أساتذة اعبامعات.-اؼبؤسسات التعليمية

كلكن  كأىدافو كعملية التقوصلؼبنهج من الواجب أف يكوف ىناؾ تناسق بُت مفهـو ا :واألىداؼالتناسق  -

 ما زالت تسَت عملية التقوصل كما كانت يف اؼباضي. لؤلسف

 .(٬88 صفحة 2007)عبداهلل٬  اؼبوضوعية(.-الثبات-الصدؽ)يبنى على أسس علمية: -
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الذباه أكاالستعداد  الذم كضع االختبار يقصد بالصدؽ أف يقيس االختبار فعبل القدرة أك السمة أك ا الصدؽ : -

 لقياسو ٬أم يقيس فعبل مايقصد أف يقيسو .

أف االختبار ثابت فيما يعطى من نتائج فاذا طبق على نفس  يعٍتف reliabilityأما ثبات االختبار  الثباث : -

 اجملموعة من األفراد يف مرتُت متبلحقتُت كانت النتائج متشاهبة .

ؼبوضوعية التحرر من التحيز أك التعصب ٬كعدـ ادخاؿ العوامل الشخصية فيما يصدر يقصد با الموضوعية : -

 .(333-٬332 الصفحات 2004)العسوم٬ الباحث من أحكاـ 

 اف يراعي التقوصل الفركؽ الفردية بُت التبلميذ . -

 .(٬49 صفحة 1995)حسانُت, ؿبمد صبحي٬  اف يكوف التقوصل اقتصاديا من حيث اعبهد كالوقت -

 القياس و التقويم في المجاؿ الرياضي :  -8-2-4

٬ حيث  فطن غالبية  العاملُت يف ؾباالت الًتبية البدنية كالرياضة اذل اف ىناؾ فرؽ بُت مصطلح القياس كالتقوصل        

كل من القياس كالتقوصل كمرادؼ لآلخر كلقد ادل ذلك اذل نوع من اػبلط بُت كاف اذل كقت ليس ببعيد يستخدـ  

اؼبصطلحُت فالتقوصل ىو اؼبرحلة اليت تلي القياس تشمل كل من التحديد الكمي كالوصفي للسمات اك الصفات كما 

)ؿبركس,  يشمل الوصوؿ اذل قرارات كذلك خببلؼ القياس الذم يهتم بالتقدير الكمي الدقيق للصفة اك السمة

 .(٬29 صفحة 2015ؿبركس ؿبمد٬ 

 وسائل التقويم المناسبة لطفل الروضة : -9-2-4

تعترب اؼببلحظة اؼبنظمة من كسائل التقوصل فهي تسجيل سلوؾ الطفل كمدل اقبالو على  المالحظة المنظمة : -

٬ كتفاعل الطفل مع زمبلئو كمعلمتو ٬ كمدل اكتسابو تو فيها االنشطة اؼبتظمنة يف الربامج التعليمية كمسانب

للمهارات ٬ كتتم اؼببلحظة بواسطة اؼبعلمة كهبب مراعات الدقة يف تسجيل اؼببلحظة . كهبب اف تتم بطريقة 

كهبب عدـ اشعار الطفل بانو ربت اؼببلحظة حىت يكوف سلوكو طبيعيا كاقعيا بعيدا عن التمثيل  موضوعية ٬

 ٬ كما هبب عدـ اػبلط بُت تدكين اؼببلحظات كاصدار االحكاـ . كالتظليل



 

114 
 

 تعترب االختبارات من اىم كسائل التقوصل كاكثرىا انتشارا كاستخداما كيبكن تصنيف االختبارات اذل االختبارات : -

 :كهتدؼ اذل قياس التحصيل الدراسي لبلطفاؿ . االختبارات التحصيلية- أ

 عملي كهتدؼ اذل قياس قدرة الطفل على اداء عمل معُت .كىي ذات طابع  اختبارات االداء :- ب

كهتدؼ اذل الكشف عن ذكاء الطفل كقدراتو كاستعداداتو كشخصيتو كدرجة تكيفو  االختبارات النفسية :- ت

 .(94-٬93 الصفحات 2004)فهمي ع.٬ االجتماعي كميولو 

  االختبار :3-4-

ختبار ام ؿبك اك عملية يبكن استخدامها هبدؼ ربديد حقائق معينة اكربديد معايَت الصواب اك يقصد باال

)ابراىيم, مركاف عبد  الدقة سواء يف قضية معركضة للدراسة اك اؼبناقشة اك لغرض معلق دل يتم الثثبت منو بعد

 . (٬28 صفحة 1999اجمليد٬ 

 االختبار: تعريف1-3-4-

 أجلها يستخدـ من اليت الغاية ك فيو اؼبستخدـ اؿلمجا حسب كل االختبار تعاريف تنوعت ك تعددت لقد

 ." امتحنة " اخترب تعٍت "جربو" أك ككلمة " االمتحاف " أك " التجربة " معٌت وبمل اللغة يف فاالختبار .االختبار

اختبار على اختبارات  استخداـ يقتصر كما لشخصيةا مقاييس على " استبار " أك "استخبار " اسم يطلق ك

 .(٬35 صفحة 2003)فرحات.٬ القدرات بانواعها اؼبختلفة 

كيرل كل من كركندؿ كجويَت كجونسوف يف تعريفهم لبلختيار" اف االختبار اداة تستخدـ للحصوؿ على 

ق اسئلة على االكراؽ اكعن طريق اؼبقابلة الشخصية اك اؼببلحظة حوؿ اؼبعلومات عن اغراض كقد تكوف عن طري

 (.٬154صفحة ٬1984اؼبستول الرياضي .) سطوسي اضبد عباس اضبد صاحل 

كيعرؼ بأنو ؾبموعة من اؼبثَتات ) أسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك رسـو ( أعدت لتقيس بطريقة كمية أك  

ما أك قيمة ما أك رتبة ما للمفحوص ٬ كيبكن أف يكوف االختبار  كيفية سلوؾ ما ٬كاالختبار يعطي درجة

ؾبموعة من االسئلة أك جهازا معُت. كتستخدـ االختبارات يف القياس كالكشف عن الفركؽ بُت األفراد كالفركؽ 

 . (٬242 صفحة 2015)الكرداشل٬  بُت اعبماعات كالفركؽ بُت األعماؿ
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كتقوؿ ليلى السيد فرحات :"االختبار ىو طريقة منظمة للمقارنة بُت االفراد اك داخل الفرد الواحد٬ يف سلوؾ اك 

 . (٬36 صفحة 2003)فرحات.٬  يف عينة منو٬ يف ضوء معيار اك مستول اكؿبك ."

 االختبارات :انواع  2-3-4-      

 االختبارات يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضة اذل اربعة انواع اساسية ىي :تقسم         

كاؽبدؼ من ىذه االختبارات ىو قياس النواحي البدنية )كالقوة ٬السرعة٬التحمل  االختبارات البدنية : -

القدرات  ...اخل(. كىي تعطينا صورة كاضحة عن اغبالة البدنية لبلفراد حىت نتمكن من الوصوؿ اذل الوقوؼ على

البدنية ٬من اجل تقييم اؼبستول البدشل للفرد ٬كما تسمح لنا ىذه االختبارات البدنية يف اجملاؿ الرياضي .دبعرفة 

حالة االفراد اغبالية ٬ حىت نتمكن من بناء الربامج التدريبية ٬ كالتخطيط ؽبا بشكل سليم مراعُت يف ذلك عامل 

 الوقت كاعبهد كاؼباؿ .

اؽبدؼ من ىذه االختبارات قياس اؼبستول اؼبهارم لؤلفراد يف االنشطة الرياضة اؼبختلفة  رية :االختبارات المها -

٬حىت نتمكن من معرفة اؼبستول اؼبهارم لؤلفراد ٬ كنستطيع تقييم ؼبستواىم ٬ كبناء الربامج التدريبية اؼبناسبة ٬كما 

 . تسمح لنا بقياس اؼبقدرة اػبططية يف االلعاب اعبماعية كالفردية 

هندؼ من خبلؿ ىذه االختبارات اذل قياس دكافع االفراد كبو فبارسة النشاط الرياضي ٬  االختبارات النفسية : -

كما تسمح لنا ىذه االختبارات بالوقوؼ على االستعداد النفسي للفرد من اجل فبارسة النشاط الرياضي اك 

 ربقيق النتيجة الرياضية اؼبتوخاة ٬كما يسمح لنا اؼبشاركة يف اؼبنافسة الرياضية ٬ الف العامل النفسي مهم جدا يف

قياس دكافع كميوؿ كاذباىات االفراد كبو النشاط الرياضي اؼبعُت ٬ اك قياس امباط السلوؾ قبل اك بعد اك اثناء 

 اؼبمارسة الرياضية مثل )القلق ٬ العدكانية ٬ التعاكف .....اخل (.

رات ىو قياس معارؼ االفراد اؼبرتبطة بالنشاط الرياضي ٬ ككل اؽبدؼ من ىذه االختبا : االختبارات المعرفية -

ما يتصل بالنشاط الرياضي ٬سواء من حيث اؼبفهـو ٬ اك التاريخ ٬ اك القانوف ٬اك طرائق التدريب اك التدريس 
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 لنواحياؼبختلفة ٬ اذل غَت ذلك دبا يرتبط باؼبمارسة الرياضية ٬ كمعرفة الفرد لدكر الرياضة كاثرىا عليو من كل ا

 . (104-٬103 الصفحات 2009)اضبد٬ 

 االختبار :خطوات تصميم  3-3-4- -

تكاد تكوف انبية االختبارات عظيمة عند استخدامها يف ميداف الرياضة خاصة يف البحوث ك التجارب اؼبيدانية . 

يب كبناء ؾباميعها كمن مث كضع اؼبعايَت ؽبا .كلتبياف اػبطوات فعليو البد من االىتماـ من انتقائها ككيفية ترك

 البلزمة لبناء البلختبارات اعبديدة أك االختبارات اؼبراد تقنينها ؾبددا البد من االنتباه اذل نقطتُت مهمتُت نبا:

 اػبطوات اليت هبب اتباعها عند تصميم االختبار.- أ

اؼبعنية بتصميم االختبار دل تكن  (. كاػبطواتىيئة بطارية )مقياس كيفية الربط بُت مفردات االختبار اؼبختلفة يف- ب

حيث اختبلفات االراء كتباين اؼبضامُت يف تاشَتة اىم  االراء٬موحدة اليت جاء هبا اؼبختصوف عند معظم 

 االتية:اػبطوات اؼبطلوبة اتباعها عندتصميم االختبار كتقنية كيف ىذا الصدد نقًتح اػبطوات 

أف بياف أنبية االختبار كاقتناع كاضع االختبار هبذه األنبية لكي  ٬إليوختبار أك القياس كاغباجة بياف انبية اال -

يتفاسل يف ربقيق اؽبدؼ الذم كضع من اجلو االختبار كدل يقتصر األمر على ىذا اغبد كأف ما يتعدل اذل ضركرة 

م يف االشًتاؾ يف ىذا االختبار مع ؿباكلة بذؿ اغبماس كتشوقه إلؽبابتوضيح أنبية االختبار اذل األفراد اؼبختربين 

أقصى جهد لديهم بغية  التحقيق ألفضل اؼبستويات يف ىذا قبد انو من الضركرم اعطاء فكرة سريعة عن أنبية 

 االختبار كاغباجة اليو جملموعة األفراد اؼبختربين كذلك قبل البدء يف تأديتو .

على نتائج موضوعية عالية هبب توضيح اؽبدؼ الذم من اجلو  لكي كبصل كالقياس:بياف اؽبدؼ من االختبار  -

كضع االختبار أك القياس حىت يقتنع بو األفراد اؼبختربين كيتفاعلوف معو فبدكف توضيح اؽبدؼ يقل اغبماس حوؿ 

 من جهة اؼبختربين أما من جهة كاضع االختبار نفسو فاف اؽبدؼ بالنسبة النتائج. ىذااالختبار حيث تتأثر بذلك 

كهبذا يبكن اغبصوؿ على نتائج معنوية  التأكيل٬لبلختبار هبب أف يكوف كاضحا لو ايضا حبيث اليقبل الشك أك 

 عالية كمنها يتحقق ىدؼ االختبار.
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بياف ؾباالت االختبار كالقياس:  عند اؼبباشرة األكذل لتصميم االختبار يقع على عاتق كاضع االختبار مهمة ربديد  -

 الختبار كإجراءاتو كمن ىذه اجملاالت :اجملاالت اؼبعنية با

كعنده تتحدد الفًتة الزمنية اليت يقع فيها اجراء االختبار كتطبيقاتو مع مبلحظة تأشَت  اوال :المجاؿ الزماني :

 امكانية اعداد كتنظيم اجملاميع اؼبختربة كفقا للوقت اؼبتاح.

عمل كتنفيذ االختبار حيث هبب اشعار كل كيف ىكذا ؾباؿ يتم ربديد مكاف ال ثانيا : المجاؿ المكاني :

اؼبختربين كالقائمُت باالختبار دبكاف اجراء االختبار ك يفضل ىنا اختيار اؼبكاف اؼبناسب الذم يتيح الفرصة القباز العمل 

 يف كقت قياسي كمع االقتصاد بالوقت كاجملهود يضاؼ اذل ىذا اتساع اؼبكاف اؼبختار كمناسبتو من حيث اؼبساحة كتوفَت

 متطلبات العمل سيمكن االفراد من اداء كاجباهتم حبماس كدافعية عالية.

: تشَت الدراسات اذل اف اؼبقصود باجملاؿ البشرم ىم افراد اجملتمع اؼببحوث كالشك اف  ثالثا:المجاؿ البشري

اجملتمع كحيث اف  اغلب البحوث قد ال ربتاج اذل صبيع االفراد بل عينة منهم تتوسم فيها اػبصائص اؼبوجودة يف ذلك

لكل ؾبتمع خصوصية كمواصفاتو عليو يتطلب من كاضع االختباراف وبدد مع من سيتعامل عند اجراء االختبار فاألطفاؿ 

غَت النساء كغَت الرجاؿ البالغُت كذلك عليو اف يهتم بدراسة حجم العينة اليت سيتفاعل معها كاف يرسم خطة تفاعلو 

 معها كفق امكاناتو اؼبتاحة .

 ياف مناىج العمل كربديد الكوادر )اؼببلكات اؼبساعدة(:ب -

ليكتمل العمل من حيث جودة اجراء االختبار إال بوجود مناخ تنظيمي مناسب كدقيق كبياف منهاج العمل 

كإعداد االستمارات اػباصة بتفريغ البيانات كتبويبها يتناسب مع العناصر اليت تشملها ىذه االستمارات باإلضافة التأكد 

ن صحة اؼبقاييس ككجود اؼبعايَت كل ذلك يعمل على الدقة يف التسجيل كما يساعد على حسن اقباز االختبار م

كالوثوؽ بنتائجو كإلجراء اؼبزيد من الدقة هبب اف يكوف ىنالك ديناميكية عالية بُت اؼبشاركُت يف االختبار كاؼبشرفُت عليو 

االختبارات كذلك يتطلب كجود بع  الكوادر اؼبؤىلة للمساعدة .فمنهم من ال يستطيع التطبيق كاإلشراؼ على سَت 

 .(108-٬111 الصفحات 2014)ابراىيم ـ.٬ يف التطبيق ك االشراؼ فبن يثق يف كفاءهتم 
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 االختبار : اىمية عملية تقنين4-3-4-    

كلكن عند نقلو للبيئة العربية   standerdization٬اال بعد تقنينو فاالختبار عند بداية تصميمو ال هبوز تطبيقو 

فاالختبارات اؼبقننة ٬كىي كحدىا الصاغبة لبلستخداـ ٬ يتم  restandardation٬ذبرل عليو عملية اعادة تقنينو 

ذبريبها قبل  اختيارىا بدقة مع بياف اؽبدؼ من تطبيقها ٬ كربديد اعبماعة اك الفئة البشرية اليت تصلح ؽبا ٬ كيتم

استعماؽبا ٬ كالثقة يف نتائجها ٬كيتم توضيح كيفية التطبيق اك االستعماؿ دكف غموض اك لبس كيتم كضع تعليمات 

 كاضحة دقيقة فيما يتعلق دبا يلي :

 طرؽ تطبيق االختبار . -

 طرؽ تصحيح االختبار . -

 الًتبوم اك اؼبرضي اك اؼبهٍت اك العقلي . طرؽ تفسَت درجات االفراد عليو ٬ كمعرفة مدلوؿ الدرجة كمعناىا كمغزاىا -

 كضع معايَت لبلختبار يتم التفسَت يف ضوئها. -

 اهباد معامل صدؽ االختبار . -

 اهباد معامل ثبات االختبار. -

 .(٬97 صفحة 2004)العسوم٬ الطرؽ  كلكل اختبار دليل يرفق بو ٬ يوضح ىذه 

 : العلمية لالختبارالشروط 5-3-4-  

 هبب على الباحث قبل استخدامو ألم اختبار اف يراعي فيو العديد من الشركط كاألسس العلمية كاليت تتمثل يف :

كيقصد بو  اف االختبار  اك اؼبقياس يكوف صاغبا لقياس ماكضع ألجلو فاذا كنا نضع اختبارا لقياس  الصدؽ: -

اف يكوف االختبار قاصرا على ىذه اؼبهارات ٬ كأال ثثاثر االجابة بعامل  قدرة الطفل يف اؼبهارات اغبياتية .فينبغي

 اللغة اك الذكاء العاـ كمتغَتات اخرل .

كاؼبراد ىنا ثبات نتائج االختبار بالنسبة ؼبا يقيسو لدل طفل معُت يف زمن معُت . دبعٌت انو اذا طبق  الثبات: -

د فاصل قليل من الزمن دل تتغَت اجابتو . كمعٌت ذلك اف اجابة اختبار على احد االطفاؿ مث طبق عليو مرة ثانية بع
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)فهمي, عاطف َت ذلك الطفل دل تتاثر بعوامل اخرل مثل حالتو النفسية كزمن اجراء االختبار كطريقة اجرائو كغ

 .(٬78 صفحة 2004عدرل٬ 

ألحكاـ الذاتية للمصححُت ٬ كاف تعتمد نتائجو على اغبقائق يقصد باؼبوضوعية عدـ الثاثر با الموضوعية : -

اؼبتعلقة دبوضوع االختبار كحده ٬ ام الزبتلف درجة الفرد باختبلؼ اؼبصححُت الذين يقوموف بتقدير االجابات 

 على اسئلة االختبار . كما يقصد باؼبوضوعية اف يكوف لعناصر االختبار اك اسئلتو نفس اؼبعٌت عند ـبتلف افراد

عينة البحث الذين يطبق عليهم االختبار ٬ ام هبب اف يكوف السؤاؿ اؼبطركح دقيقا اليقبل التأكيل ٬ كما هبب 

على الباحث اف يقـو بدراسة استطبلعية من اجل التأكد من اف االختبار تتوفر فيو الشركط اؼبطلوبة كاؼبذكورة انفا. 

 .(107صفحة ٬ 2009)اضبد٬ 

٬ كيكشف عن  كمعٌت ذلك اف يسمح لبلختبار باظهار الفركؽ الفردية بُت االطفاؿ بشكل كاضحالتمييز : -

جانب التميز يف كل طفل .كاال يكوف من السهولة حبيث يستطيع االجابة عنو صبيع االطفاؿ ٬ كما هبب اال يكوف 

. ىذا اذل جانب سهولة اللغة ككضوحها ٬ كتنظيم  من الصعوبة حبيث ال يستطيع احد من االطفاؿ االجابة عنو

االسئلة كتدرجها من السهل اذل الصعب كحسن الطباعة ككضوح الصور اليت يتضمنها االختبار ٬ كما اذل ذلك من 

 .(79-78فحات ٬ الص2004)فهمي, عاطف عدرل٬ ة جيدة العوامل اليت تسهم يف اخراج االختبار يف صور 

 المجاؿ الرياضي:اىمية وأىداؼ االختبارات في 6-3-4-

 على تلك اليت تساىم يف التعرؼ خاصة ك الرياضي اؿلمجا يف ىاما دكرا اؼبقاييس ك االختبارات لعبت لقد

 مهارة اتطلبه القدرات اليت أك ؿبددة٬ رياضية االتلمجا يف معينوف أفراد ابه يتمتع اليت البدنية القدرات مستول

 .الرياضية األنشطة لبلعيب اؼبهارية اؼبستويات لقياس تستخدـ اليت االختبارات ككذلك ما٬ حركي نشاط أك

 وكب أك البلعبُت إثارة البلعب يف فاعلية التقوصل كسائل أكثر من الرياضي اؿلمجا يف اؼبقاييس ك فاالختبارات

 أك البلعب أداء إذل مستول نتائجها تشَت ك الرياضية٬ اؼبستويات ألعلى ـبه الوصوؿ حملاكلة كالتدريب التعلم

 كصل اليو يساعده على تثبيت الذم للمستول إدراؾ البلعب إف حيث معينة٬ رياضية مهارة يف البلعبُت
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 تقدـ بُت اؼبقارنة يف ٬كما تساىم إصبلح اك ذبنب احملاكالت اػباطئة  ؿباكلة ك الناصبة الصحيحة االستجابة

 . (٬41 صفحة 2002)اآلخركف٬  معا البلعبُت بُت أك نفسو ك البلعب

( Mecloyكتعترب االختبارات ىامة يف ؾباؿ الًتبية العامة ٬ كؾباؿ الًتبية الرياضية خاصة  ٬ كقد ذكر )ماكلوم 

 تلك األنبية فيما يلي :

 .ربقيق زيادة االدراؾ كاؼبعرفة للنشاط الرياضي  -

 االحساس كالتشويق باؼبمارسة . -

 . (٬40 صفحة 2003)فرحات.٬  التقدـ اؼبستمر يف مستول االداء بالتعرؼ على نتائج تلك القياسات -

اؼبقننة على االشخاص أنفسهم ك  االختباراتىي ؾبموعة من  : االختبارات  تعريف البطارية 4-4-

"على أهنا كألبيككيعرفها "خاطر  (٬55 صفحة 1987)حسانُت ا.٬  مشتقة بطريقة تسمح باؼبقارنةمعايَتىا 

 . (٬43 صفحة 1996)البيك٬  االختباراختبار يتضمن عدة كحدات ك يطلق عليها بطارية 
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 : خالصة

كيف األخَت يبكن القوؿ أف التقوصل مهم يف كل االنشطة الًتبوية كخاصة يف انشطة الًتبية البدنية كالرياضية كذلك ٬       

هبذؼ الوقوؼ على مدل تقدـ اغباصل يف العملية التعليمية التعلمية ٬ باإلضافة اذل اعتبار االختبار جزء من عملية 

يها من خبلؿ مراحل التعلم ٬ كعليو يبكن القوؿ اليبكن بناء ام ؿبتول دكف التقييم من اجل استدراؾ النقائص اغباصل عل

عملية التقييم كالتقوصل كزبتلف طبيعة االختبار حسب النشاط اؼبستهدؼ كلذلك قبد اختبارات نفسية اك بدنية اك ذىنية 

غة بطارية تطبق مت ذبمع نتائجها زبتلف حسب طبيعة اؽبدؼ االجرائي اكقبد بطارية اختبارات ذبمع االنواع الثبلثة يف صي

 من اجل اعطاء مبلحظات كاستدراؾ النقائص مستقببل .

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

منهجيح الثحث و اإلجراءاخ 

 الميذانيح
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 تمهيد:

إف البحوث العلمية مهما كانت اذباىاهتا ك أنواعها٬ فهي ربتاج إذل منهجية منظمة ؿبايدة مبنية على حقائق علمية        

منهج   سنتناكؿمشكلة اؼبطركحة٬ ك من خبلؿ فصل منهجية البحث ك اإلجراءات اؼبيدانية للوصوؿ إذل حلوؿ منطقية لل

حصر الوسائل البحث٬ أدكات البحث٬ دراسة االستطبلعية كأخَتا البحث ؾبتمع ك عينة البحث٬ ؾباالت ك متغَتات

 اإلحصائية اؼبستخدمة يف البحث.  

 البحث: منهج-1 -1

 ألسلوب اؼبسحي ؼببلئمتو طبيعة اؼبشكلة اليت كبن بصدد دراستها .الوصفي بامت االعتماد على اؼبنهج 

 البحث: مجتمع-1-2

)العساؼ, ؿبمد صاحل٬ ". ئج البحث سواء أكانت أفراد أك ؾبموعات كل ما يبكن أف تعمم عليو نتا  كيراد بو"        

 . (٬61 صفحة 2006

عددىم  اؼبقدر( سنوات  ٬ تبلميذ القسم التحضَتم 6-5ع البحث يف اطفاؿ ماقبل اؼبدرسة بعمر )سبثل ؾبتمحبيث       

 كىراف . ةبوالي  2013/2014للسنة الدراسية  ( 100ب )
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 عينة البحث: -3-1

القسم  كمشلت تبلميذ-اف. كىر تمثلة يف تبلميذ القسم التحضَتم ؼبقاطعة السانيا لوالية مت اختيار عينة البحث اؼب  - 

لوالية جتمع البحث ٬ فبؾبتمع البحثمن  % 50كيبثلوف  100 أصلطفبل كطفلة من  50التحضَتم كالبالغ عددىم 

 ىو موضح يف اعبدكؿ اؼبوارل. عشوائية. كمااختَتكا بطريقة  كىراف٬

 ة وىراف تالميذ القسم التحضيري لمقاطعة السانيا من والي (: يوضح توزيع06الجدوؿ رقم )

 

 

 

 درسة اسم الم
 عدد 

 األقساـ

من عدد تالميذ 

السنة من 

الى  األولى

 السادسة  

 عدد 

 األقساـ

 التحضيري 

عدد تالميذ 

 قسم التحضيري ال

 25 01 150 06 االمل 

 25 01 240 08 اؼبعاىد

 00 00 210 07 مفدم زكرياء

 25 01 240 08 البشَت االبرانبي

 25 01 280 08 اغبسن اغبساشل 

 00        00 315 09 اؼبستقبل 

 00 00 240 08 النصر 

 100 04 1675 54 المجموع الكلي 
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 : البحثمجاالت  -4-1

يعترب ضبط ؾباالت البحث من أىم خطوات البحث العلمي الواجب الوقوؼ عليها٬ ؼبا ؽبا من أنبية بالغة يف ربديد       

كلما كاف ربديد اجملاالت دقيق كانت نتائج البحث أدؽ ك أكثر مصداقية ك ىذا   العينة اؼبستهدفة ك الزماف ك اؼبكاف حبيث

(أنو :"كلما كاف التحديد دقيقا كاضحا جنب الباحث الكثَت من احتماالت الشطط 2009ما يؤكده )ؿبسن علي عطية 

 . (٬79 صفحة 2009)عطية٬  ك التعميم الزائد".  ك التأكيل 

 )ذكور وإناث(طفبل  50اختربت العينة بالطريقة اؼبقصودة كسبثل عينة البحث المجاؿ البشري :  -1-4-1

 ( سنوات موزعُت على النحو التارل :6-5تًتاكح أعمارىم ما بُت )

 )ذكور وإناث(.أطفاؿ  10عدد أفرادىا  العينة اإلستطالعية: -1-4-1-1

اليت طبق عليها بطارية  )ذكور وإناث(طفبل  40أفرادىا  عدد :ة دراسة االساسيال العينة -1-4-1-2

 كّما إستبعاد األطفاؿ اؼبمارسُت للنشاط الرياضي خارج اؼبدرسة. األلعاب الصغَتة اؼبقًتح من طرؼ الطالبة.

 مدرسة مت إجراء االختبارات باؼبدارس اإلبتدائية التالية : مدرسة األمل٬ المجاؿ المكاني : -1-4-2

 تابعة ؼبقاطعة السانيا تقع كسط بلدية السانية كالية كىراف.السن اغبساشل مدرسة اغب٬البشَت االبراىيمي مدرسة ٬اىداؼبع

 .2015غاية  اذل 2012ب ىي الفًتة الزمنية اؼبمتدة ما بُت التاريخ احملدد  : الزماني المجاؿ -1-4-3

 .2015اذل غاية  2012شرعت الباحثة يف ىذه الدراسة منذ   الدراسة النظرية : -

 يلي:سبت ىذه الدراسة بتطبيق االختبار على مرحلتُت كىي كما  الدراسة الميدانية: -

 .2012كىي فًتة اقباز التجربة االستطبلعية المرحلة األولى : 

 .2014: كىي مرحلة تطبيق التجربة األساسية اليت سبت مابُت جانفي كمام المرحلة الثانية 

-بية االستطبلعية )على مدل يـو كاحد( كتطبيق اختبارات البطارية اغبساسباـ اختبارات  التجري -

 حركية .
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 متغيرات البحث: -1-5

 :مت ضبط اؼبتغَتات اؼبشوشة من خبلؿالمتغيرات المشوشة: -1-5-1

عينة البحث حيث مت إجراء التجربة االستطبلعية كاالختبارات  متغيرات  مرتبطة باإلجراءات التجريبية : -

البعدية يف الفًتة الصباحية٬ كّما طبقت بع  االختبارات يف قاعة األلعاب كالبع  اآلخر يف اؽبواء القبلية ك 

الطلق )ساحة اؼبدرسة(٬ كمنح نفس التوقيت من الساعة التاسعة إذل الساعة العاشرة صباحا٬ كّما مت تطبيق 

 كحدات الربنامج يف الفًتة الصباحية.

 طبق االختبارات القبلية كالبعدية على كبل اجملموعتُت.مت توحيد شركط ت متغيرات خارجية : -

حيث مت تكافؤ أطفاؿ عينة البحث يف اؼبتغَتات اليت تؤثر  المتغيرات المرتبطة بمجتمع البحث : -2 -1-5

 على سَت التجربة٬ كمشلت اؼبتغَتات على ما يلي : 

 العمر الزمن مقاس باألشهر. -1

 الطور مقاسا بالسنتمًت. -2

 الكيلوغراـ.الوزف مقاسا ب -3

(٬ كقامت 1950دانف( : اختبار الذكاء لرسم الرجل :أعد ىذا االختبار جودانف )اختبار رسم الرجل )عبو  -

 الطالبة الباحثة بتطبيق.

 (.البحث يهدؼ االختبار إذل ربديد نسبة الذكاء )العينة  الغرض:     

  االختبار:تعليمات  

استعماؿ اؼبمحاة كتكتب بيانات كل طفل على الورقة  كل طفل معو قلم رصاص ككرقة بيضاء٬ كيبلحظ عدـ -

 البيضاء )اؼبخصصة للرسم(.

 سنوات.( 6-5االختبار غَت لفظي لذا ال تعطي أم إرشاداتو كىو لذلك يصلح لؤلعمار ما قبل اؼبدرسة ) -
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  والمعايير:التصحيح 

  يلي:( نقطة كما 51كاليت حددت ب )يصحح ىذا االختبار على أساس عدد النقاط التفصيلية اليت تظهر يف الرسم     

 ( نقطة.51يعطي درجة عن كل نقطة من ) -

 تسجيل عدد الدرجات اليت حصل عليها الطفل كيبثل اعبدكؿ بطاقة تقيم االختبار رسم الرجل. -

 االختبار.العمر العقلي بالسنوات كتقابل الدراجات احملصل عليها من   -

  100× التالية :   نسبة الذكاء = العمر العقلي /العمر الزمٍت ربسب نسبة الذكاء طبقا للمعادلة     -    

 حركية  يف نفس الظركؼ. -تطبيق بطارية االختبارات اغبس -     

          الوزف كالطوؿ كمعدؿ الذكاء٬التجانس بُت اجملموعات ك ذلك بضبط اؼبتغَتات مثل:التجانس يف العمر الزمٍت  -    

ارسوف نشاطات رياضية خارج درس الًتبية البدنية ك الرياضية٬ ك اؼبعفيُت من فبارسة الًتبية البدنية استبعاد التبلميذ الذين يب

 ك الرياضية .

   أدوات جمع البيانات: -1-6

بعد اإلطبلع على الدراسات كالبحوث اليت أجريت يف ؾباؿ اإلدراؾ اغبس حركي خبلؿ اؼبرحلة السنية لطفل ما قبل       

 أخذ أراء بع  اػبرباء كاؼبختصُت يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية كعلم النفس.اؼبدرسة كبعد 

"مصطلح منهجي يعٍت الوسيلة اليت ذبمع هبا اؼبعلومات البلزمة لئلجابة على أسئلة البحث أك ىي: أداة البحثك       

 (٬75 صفحة 2009)اضبد٬ يضيف كل من  . كما(٬100 صفحة 2006صاحل٬  )العساؼ, ؿبمد اختبار الفركض".

 اػبطوات.أهنا: "تعترب األدكات اليت يستخدمها الباحث يف صبع البيانات اؼبرتبطة باؼبوضوع الذم يقـو بدراستو من أىم 

بنوع الدراسة  كىو مرتبطالدراسة٬  كالضركرم يفيعترب احملور األساسي  البيانات اؼبرتبطة باؼبوضوع كأدكات صبعألف كسائل 

 .(٬75 صفحة 2009)أضبد٬  اليت يقـو هبا الباحث".

 ك قد اعتمدنا يف اقباز حبثنا على ؾبموعة من األدكات التالية:   
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استعانت الطالبة الباحثة دبجموعة من الكتب ك اؼبقاالت  يثحب قصد اإلؼباـ باؼبوضوع : جعا/المصادر و المر 1

ككذلك استمارة استطبلع أراء اػبرباء  اؼبنشورة يف اجملبلت العلمية ك الدراسات السابقة ك اؼبشاهبة ك شبكة األنًتنات

 كتسجيل النتائج .

 ات تضم ؾبموعة من االختبارات  قامت الطالبة الباحثة بتصميم استمارة اختبار استطالع راي الخبراء :  /استمارة2

 : بهدؼ

حركية لطفل   -حركية اؼبناسبة للقياس كربديد انسب  اختبارات البطارية اغبس –.معرفة ك حصر اىم االلعاب اغبس 1

 القسم التحضَتم .

 .معرفة ما إذا كانت االختبارات تتبلءـ ك خصائص ك فبيزات اؼبرحلة العمرية.2

 (سنوات .6 -5حركي للطفل ) -عبانب اغبسح االختبارات لقياس ايترش.3

 . مبلئمة االختبارات ؽبذه العينة من االطفاؿ كؽبذه االعمار .4

حركي كمن مث  –امكن يف ضوء اػبطوات السابقة استطبلع رام اػبرباء يف اىم االختبارات لقياس اعبانب اغبس 

حركي من كل ىذه االختبارات بناء  –اغبس قامت الطالبة الباحثة ٬ بًتشيح االختبارات مناسبة لقياس اعبانب 

 .(07كما ىو موضح يف اعبدكؿ رقم )ام اػبرباء  على اتفاؽ ر 

 الدراسة اإلستطالعية :  -1-7

 قبل القياـ بالتجربة االساسية كتطبيق االختبارات على عينة البحث كاف لزاما علينا القياـ بالدراسة االستطبلعية كىذا 

  ة٬ قامت الباحثة بالتجربة االستطبلعية ككاف الغرض منها الوقوؼ على النقاط التالية :لضماف السَت اغبسن للتجرب

 كاقع الًتبية البدنية كالرياضية يف مرحلة التحضَتية. -

 االختبارات.الصعوبات اليت يبكن أف تعًتض الطالبة أثناء تطبيق  -

 بطارية االختبارات اؼبقًتحة. ككذلك لتحديد أم مدرسة تتوفر على الفضاء كالوسائل اؼبناسبة لتطبيق -

 معرفة صدؽ كثبات كموضوعية اإلختبارات. -
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 األساسية.الدراسة  -

 األولى:الخطوة 

قامت الطالبة الباحثة باإلطبلع على ؾبموعة من الدراسات ك البحوث العلمية ٬ بطارية االختبارات قصد بناء          

  أجل ربديد ك ضبط االختبارات . األطركحات ك الكتب من

 الخطوة الثانية :  

 صدؽ المحكمين:  -1-8
 ملحق على ؾبموعة من اػبرباء كما ىو موضح يف حركية -استمارة االختبارات اغبس بعرضالباحثة قامت الطالبة        
 .(01رقم )
داء ثبلثة إجابات مناسب٬ غَت مناسب ٬ ك إعطائنا مبلحظات إف كجدت ك ذلك إلب امل بُت طياهتاالستمارة رب      

 .احتياجات تبلميذ اؼبرحلة  التحضَتية اليت تتناسب ك استعدادات ك رأم حوؿ االختبارات اؼبقًتحة ك ال

كبعد عرضاالختبارات على ؾبموعة من احملكمُت كاػبرباء كاؼبختصُت ٬ اتفقو على ؾبموعة من االختبارات فبا انبثق عنو     

 مت تطبيقها كصبع نتائجها على اطفاؿ ىذه اؼبرحلة العمرية .حركية كاليت  -يف االخَت بطارية االختبارات اغبس

االختبارات  اليت مت ٬ ك باالتفاؽ مع اؼبشرؼ مت قبوؿ ها مع بع  اؼبختصُت يف اجملاؿك مناقشت االستمارةك بعد صبع 
 لتارل ربصلنا على النتائج التالية:ك با االصباع على انبيتها 
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الخبراء في تحديد االىمية النسبية لالختبارات المرشحة ( : يوضح راي 07الجدوؿ رقم )
 حركية لطفل ماقبل المدرسة . –لبطارية االختيارات الحس 

 الترتيب النسبة المئوية لكل حركة درجة االىمية متوسط نوع االختبار  ختبارات اال

االدراؾ  اوال :
 السمعي اغبركي
 

 ادراؾ االذباه ثانيا:
 
 
 
 

 توافق : حركاتثالثا
العُت كاليد

 
 

 
 :التوازف رابعا 

 
 

االدراؾ  خامسا:
 الشكلي
 
 التذكر سادسا :
 

 مًت20سرعة العدك 
 مًت25سرعة العدك 
 مًت30سرعة العدك 

الوثب الطويل من 
 اغبركة

الوثب العارل من 
 الثباث


كاليدحاسة البصر  

كالرجل حاسة البصر






كقوؼ على عارضة 
 التوازف
 

الوقوؼ على اطراؼ 
 ابعاالص

 
 ربديد االشكاؿ
 رسم االشكاؿ

 

 التذكر       
 الًتكيز 
االنتباه

8 
7 
6 
7 
 
9 
 

 

8 
7 
 
8 

 
9 

 
8 

 
9 

 
 

7 

8 

 
 

9 

8 

7 

 

80% 
%70 
%60 
%70 

 
 

90% 
 

80% 
70% 


80% 


90% 


80% 
90% 




70% 
80% 
90 % 
80% 
70% 


 االكؿ
 الثاشل
 الثالث
 االكؿ

 
 

 الثاشل
 
 االكؿ
 الثاشل

 
 الثاشل
 االكؿ

 
 
 الثاشل

 
 االكؿ
 االكؿ
 الثاشل
 االكؿ
 الثاشل
 
 الثالث
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حركي كبالتارل -االنبية النسبية لبلختبارات اؼبقًتحة لقياس اعبانب اغبس مايلي:( 07يتضح من الجدوؿ رقم ) 

االذباه فتحديد اؼبسار كفق  إدراؾ اغبركي٬مًت لقياس االدراؾ السمعي  20مسافة  ترشيح عدكفاف االختبار االكؿ مت 

بالنسبة ؼبهارات اؼبعاعبة اليدكية قثمثلت يف  االيسر. امامث اعبانب االيبن مت اعبانب  الوراء٬ه اؼبطلوب )لبلماـ مث االذبا

اما حركات االتزاف االساسية فثمثلت يف لعبة التوازف الثابث من  اؽبوائية.اختبار توافق العُت كاليد كفق لعبة الفقاعات 

ثواف اما بالنسبة لبلدراؾ الشكلي فشملت لعبة القفز داخل االشكاؿ 10ثاك5دة خبلؿ الوقوؼ على اصابع القدمُت ؼب

اؼبتشاهبة ٬ كاخَتا القدرات االدراكية من خبلؿ مهارة التذكر من خبلؿ لعبة الصور اؼبتشاهبة : كعلى ضوء ىذه النقاط 

فأكثر من اتفاؽ اػبرباء ٬ كبناءا على ( %80اؼبختارة بناءا على النتائج السابقة مت اختيار االختبارات اليت حصلت على )

 حركي لطفل ماقبل اؼبدرسة .–ذلك مت اختيار االختبارات لقياس اعبانب اغبس 

 حركي كما ىو موضح يف اعبدكؿ التارل:-ك بالتارل صار معنا  ست اختبارات للجانياغبس
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 المتفق عليهااالختبارات  (: يوضح08الجدوؿ رقم)
 

 باراتاالخت الرقم
 االدراؾ الشكلي اختبار 01
 اختبار توافق العين واليد 02
 اختبار التذكر 03
 وازف اختبار الت 04
 االدراؾ السمعي الحركي 05
 ادراؾ االتجاه 06

 
  الخطوة الثالثة:

 :ات عد ربديد االختبارات اؼبقبولة لبطارية االختبارات  مت البناء النهائي لبطارية االختبار ك ب        

 ك تناسبها مع العينة اؼبدركسة. سهولة االختبارات  -

 التطبيق.ح من حيث الوضو  -

٬ ك اهباد األسلوب الواضح ك تطبيق اؼبيداشل لبلختبارات اؼبقًتحة ٬ ك ربديد طريقة كالوسائل االزمة لتطبيق االختبارات  -

 .األقرب إذل مدارؾ العينة من جهة أخرل 

 الخطوة الرابعة: 

فػػاؽ علػػى سػػت اختبػػارات هنائيػػة هتػػدؼ اذل ربديػػد ٬ مت االت البنػػاء النهػػائي لبطاريػػة االختبػػارات   رات :االختبػػا -

 : لنا على بطارية االختبارات ك بالتارل ربص

مصمم ألطفاؿ ما قبل اؼبدرسة٬  حركية-اغبسبطارية  ׃ حركي-الحسبطارية المصممة لإلدراؾ  -

 التالية:ختبارات االألف ىذا اؼبقياس من كيت اؾاإلدر كللتعرؼ على من لديهم صعوبات قي ذلك 

  :   اختبار االدراؾ الشكلي  -

 الغرض من االختبار : قياس االدراؾ الشكلي 
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 االدكات : طباشَت ملوف٬مدكر٬مسطرة.

مواصفات االداء : يقف الطفل عند خط البداية كعند ظباع االشارة ينطلق للقفز بالقدـ اليمٌت داخل 

 ة كالعكس صحيح بالنسبة للقدـ اليسرل .االشكاؿ اؼبتشاهب

 التوجيهات :  القفز يتم يف اؼبرحلة االكذل بالرجل اليمٌت كاؼبرحلة الثانية بالرجل اليسرل .

 بالرجل اليسرل . 02بالرجل اليمٌت ٬ 02ؿباكالت  04التسجيل :  يبنح الطفل 

 نقاط(. 04)النقاط ؾبموع  صحيحة٬لكل ؿباكلة  يبنح نقطة

 :وافق العين واليداختبار ت -

 العُت كاليد  توافق :االختبارالغرض من 

 الفقاعات. ماء٬ صابوف٬ لعبة دوات:األ

 كتقـو بنفخيقف الطفل داخل اجملاؿ احملدد كتقف كذلك اؼبعلمة داخل اجملاؿ احملدد  االداء:مواصفات 

اليسرل الية مث بأصابع اليد مرات متت 05الفقاعات اؽبوائية كيطلب من الطفل فرقعتها بأصابع اليد اليمٌت 

 مرات متتالية. 05

 .كالعكس صحيحعندما يفرقع الكرات باليد اليمٌت يبقي اليد اليسرل خلف الظهر  التوجيهات:

 عدـ تكرار نفس االصابع  

 يبنح نصف درجة لكل ؿباكلة صحيحة  التسجيل:

 نقاط  . 05ؾبموع النقاط            

 :التذكراختبار  -

 مدل تركيز االنتباه  معرفة: باراالختالغرض من 

 كمتشاهبة٬ ميقايت.صور ـبتلفة  05 األدوات:

يتم قلب  ثانية٬ مث15كضع الصور فوؽ الطاكلة كيطلب من الطفل النظر اليها ؼبدة  يتم األداء:مواصفات 

 فقط.الصور كيطلب من الطفل قلب الصور اؼبتشاهبة 
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 يتم احًتاـ الوقت احملدد. التوجيهات:

 ؿباكالت  03فل يبنح الط

 التسجيل بالطريقة التالية  يتمالتسجيل: 

 اػباطئة()االجابة  0ك الصحيحة(نقاط )االجابة  03ثا ___ 15نظر مدة  :01المحاولة 

 اػباطئة(االجابة ) 0ك الصحيحة(نقاط )االجابة  02ثا ___ 10نظر مدة  :02المحاولة 

 .اػباطئة(االجابة ) 0ك لصحيحة(انقاط )االجابة  01ثا ___ 05نظر مدة  :03المحاولة 

 اختبار التوازف: -

 التوازف.قياس درجة  :االختبارالغرض من 

 طباشَت٬ مدكر٬ ميقايت. دوات:األ

اك  05دكائر على االرض كيتم تسجيل داخل كل دائرة رقم    06تقـو اؼبعلمة برسم  داء:األمواصفات 

رجل اليسرل بالتناكب للوقوؼ داخل مركز ٬ كيطلب من الطفل استعماؿ الرجل اليمٌت اك ال10الرقم 

اؼبدة ينتقل الطفل باؼبشي ليقف داخل منتصف الدائرة حسب  الذراعُت اذل االعلى حسب  الدائرة٬ كرفع

 الدائرة.كاؼبكتوبة داخل ثا 10ثا اك 5احملددة 

 اليسرل.البداية بالرجل اليمٌت مث تليها الرجل  التوجيهات:

ل هناية الوقت احملدد تلغى احملاكلة ٬ عدـ تكرار نفس الرجل ٬تقدر اؼبسافة بُت اذا مت اػبركج من الدائرة قب

 مًت .1الدكائر ب

 صحيحة.يبنح الطفل نصف درجة لكل ؿباكلة  لتسجيل:ا

 يبنح كل طفل ؿباكلة كاحدة.           

 درجات. 03ؾبموع النقاط             
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 :اختبار االدراؾ السمعي الحركي -

 اغبركي.االدراؾ السمعي  قياس :ياراالختالغرض من 

 جرس. ديكامًت٬ طباشَت٬ اقماع٬ ميقايت٬ دوات:األ

يقف الطفل عند خط البداية كعند ما يسمع دؽ اعبرس )مرة كاحدة( جرم لؤلماـ  داء:األمواصفات 

 كاالنطبلؽ بأقصىمًت  10مسافة  البداية( )ػبطللخلف  كالعودة. هبرممًت ليلمس الشاخص  05مسافة 

 االماـ.عة ػبط سر 

الذراعُت عند اعبرم كتأكيد على  الوقوؼ٬ مرجحةالوقوؼ خلف خط االنطبلؽ من كضع  التوجيهات:

 التنفس الصحيح. 

 احملددة.الكلي للمسافة  بوقت اؼبركريتم التسجيل  التسجيل:

 اختبار ادراؾ االتجاه : -

 االذباه. إدراؾ االختبار:الغرض من 

 .٬ مدكرطباشَت األدوات:

 للوراء مثيقف الطفل داخل منتصف الدائرة كتقـو اؼبعلمة بتحديد االذباه لؤلماـ مث  االداء:فات مواص

 للجانب االيبن كأخَتا للجانب االيسر.

متتالية يطلب من الطفل البقاء داخل مركز الدائرة كعند ظباع االذباه التقدـ بثبلث خطوات  التوجيهات:

 لكل طفل ؿباكلتُت .يبنح  الصغَتة.داخل الدائرة  كالوقوؼ

 صحيحة.يبنح نصف درجة لكل ؿباكلة  التسجيل:

 درجات . 02ؾبموع النقاط الكلي               
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  دراسة األسس العلمية لالختبارات المستخدمة : -1-9

بعد  اختيار ىذه االختبارات قمنا ببحث مدل ذبانس افراد عينة الدراسة ٬ كمعرفة مدل صدؽ كثبات ىذه       

ختبارات يف قياس ماكضعت الجلو ٬ كؽبذا قمنا بتطبيق ىذه االختبارات على عينة التجربة االستطبلعية ؼبعرفة مدل اال

 موضوعية ىذه االختبارات .

 :تجانس افراد عينة البحث  -1-9-1

الوزف٬ العمر٬  )بالطوؿبضبط اؼبتغرات اؼبرتبطة عينة البحث كذلك  قامت الطالبة الباحثة بضبط      

 ىذا من اجل معرفة مدل ذبانس افراد عينة البحث فيما يتعلق هبذه اؼبتغَتات.  الذكاء( ككلمعامل  أخَتاك 

 التجانس للعينة في الطوؿ والوزف والعمر ومعامل الذكاء.(: يوضح 09رقم) اوال: جدوؿ
 

 

 

 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

 0.05 1.11 الطوؿ

 2.36 21.65 الوزف

لعمرا  72.48 4.36 

 30.68 159.79 معامل الذكاء
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 :عرض الثبات  بطريقة إعادة االختبار لمعامل االرتباط بيرسوف -1-9-2

بفارؽ زمٍت  (test-retest) كإعادة تطبيقوعن طريق تطبيق اؼبقياس  االختبارات٬لبطارية مت إهباد معامل الثبات      

 . التحضَتم( )القسم من مستول ميذ( تبل10مدتو أسبوع٬ على عينة قوامها )

 المقترحة:الختبارات بطارية االختبارات  ثباتمعامالت ال يوضح (:10رقم )جدوؿ 

 اسم اإلختبار ت
معامل 
 الثبات

  معامل
 الصدؽ

 الداللة

 معنوي 0.950 0.819 االدراؾ الشكلي  اختبار         1

 معنوي 0.964 0.868 اختبار توافق العين واليد 2

 معنوي 0.941 0.786 ختبار التذكرا 3

 معنوي 0.938 0.776 اختبار التوازف 4

 معنوي 0.953 0.829 االدراؾ السمعي الحركي 5

 معنوي 0.933 0.762 ادراؾ االتجاه 6

 

       لقد تبُت من خبلؿ النتائج اإلحصائية اؼبدكنة يف اعبدكؿ أعبله٬ أف كل قيم الصدؽ الذايت اؼبتحصل عليها             

 (.1قيمة.تتمتع بارتباط قوم كوهنا تشَت أهنا تقًتب كبو قيمة ) ( كأعلى0.86( كأدسل قيمة٬ ك )0.76) كاحملصورة بُت

بطارية  كعليو فاف( 0.05عند مستول الداللة اإلحصائية )من القيمة اعبدكلية  أكربحيث اف القيم احملسوبة للثباث كلها 

 من أجلو.ت عارل فيما كضعت بثبا حركية تتمتع-االختبارات اغبس
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 :بطريقة إعادة االختبار لمعامل االرتباط بيرسوف عرض صدؽ -1-9-3

 .الذم يدؿ على مدل ربقيق االختبارات للهذؼ اؼبوضوعة ألجلو اعبيد٬يعترب الصدؽ اىم شركط االختبار 

 رحة:المقتمعامالت الصدؽ الذاتي الختبارات بطارية االختبارات  يوضح (:11رقم )جدوؿ 
     

 اسم اإلختبار ت
معامل 
 الصدؽ

معامل 
 الموضوعية

 الداللة

 معنوي 0.950 0.904 االدراؾ الشكلي  اختبار         1

 معنوي 0.964 0.931 اختبار توافق العين واليد 2

 معنوي 0.941 0.886 اختبار التذكر 3

 معنوي 0.938 0.880 اختبار التوازف 4

 معنوي 0.953 0.910 االدراؾ السمعي الحركي 5

 معنوي 0.933 0.872 ادراؾ االتجاه 6

     

لقد تبُت من خبلؿ النتائج اإلحصائية اؼبدكنة يف اعبدكؿ أعبله٬ أف كل قيم الصدؽ الذايت اؼبتحصل عليها                

 (.1تقًتب كبو قيمة ) قيمة.تتمتع بارتباط قوم كوهنا تشَت أهنا ( كأعلى0.93( كأدسل قيمة٬ ك )0.87) كاحملصورة بُت

بطارية  كعليو فاف( 0.05عند مستول الداللة اإلحصائية )من القيمة اعبدكلية  أكرب للصدؽ كلهاحيث اف القيم احملسوبة 

 من أجلو.بصدؽ عارل فيما كضعت  حركية تتمتع-االختبارات اغبس

 :بطريقة إعادة االختبار لمعامل االرتباط بيرسوف عرض الموضوعية -1-9-4

من العوامل اؽبامة اليت هبب اف تتوفر يف بطارية االختبارات ٬ اؼبوضوعية كاليت تعٍت التحرر من التمييز كالتعصب يف    

االراء ٬ فاؼبوضوعية تعٍت اف توصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعبل.حيث اىم صفات القياس اعبيد اف يكوف 
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ف ىناؾ فهما كامبل من صبيع عينة البحث دبا سيؤدكنو.)مركاف عبد موضوعيا لقياس الظاىرة اليت اعد اصبل لقياسها ٬ كا

 (.٬155صفحة 2001اجمليد ابراىيم ٬

 معامالت الصدؽ الذاتي الختبارات بطارية االختبارات المقترحة :يوضح   (:12رقم )جدوؿ 

 

 ( مايلي :12) يتضح من اعبدكؿ السابق

قيػػد البحػػث مػػا  اغبركيػػة-اغبػػس كالثػػاشل الختبػػاراتتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػُت التطبيقػػُت األكؿ 
 ارتباط دالة إحصائيا فبا يدؿ على ثبات تلك االختبارات.  كىي معامبلت( 0.96إذل  0.93بُت )

 

 

 

 

 اسم اإلختبار ت
معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدؽ

معامل 
 الموضوعية

 الداللة

 معنوي 0.950 0.904 0.819 الدراؾ الشكلي ا اختبار         1

 معنوي 0.964 0.931 0.868 اختبار توافق العين واليد 2

 معنوي 0.941 0.886 0.786 اختبار التذكر 3

 معنوي 0.938 0.880 0.776 اختبار التوازف 4

 معنوي 0.953 0.910 0.829 االدراؾ السمعي الحركي 5

 معنوي 0.933 0.872 0.762 ادراؾ االتجاه 6
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 ت الحس حركية       التمييزية لإلختبارا القدرة -1-9-5

 القدرة التمييزية لإلختبارات الحس حركية المرشحة للتطبيق(: يبين 13الجدوؿ رقم )

 اسم اإلختبار ت
وحدة 
 القياس

 مجموع المستوى المنخفض مجموع المستوى المرتفع
 الداللة قيمة )ت(

 ع-+ س   ع-+ س  

1 
االدراؾ  اختبار

 الشكلي

 الدرجة
 معنوي 15.041 0.831 0.909 0.000 4.000

2 
اختبار توافق العين 

 واليد
 الدرجة

 معنوي 12.333 1.1524 59.7500 0.573 3.901

 معنوي 12.264 0.467 1.272 0.301 3.150 الدرجة اختبار التذكر 3

 معنوي 12.965 0.404 0.318 0.252 2.181 الدرجة اختبار التوازف 4

5 
االدراؾ السمعي 

 الحركي
 الثانية

 معنوي 15.180 0.463 8.580 0.309 11.133

 معنوي 11.867 0.202 1.090 0.261 2.272 الدرجة ادراؾ االتجاه 6

 

كيقصد هبا قدرة االختبار على التمييز بُت اؼبستويات العليا كاؼبستويات الضعيفة ٬ كقد مت اجراؤىا على عينة التجربة       

( من ؾبموع  %50(  اطفاؿ يبثلوف نسبة )11 اعتبار اجملموعة الدنيا )االستطبلعية ٬ فقد مت ترتيب البيانات تصاعديا كمت

( طفبل ٬ يف حُت مت شطب باقي العينة اليت توسطت %50( يبثلوف نسبة )11طفبل ٬كاجملموعة العليا ) 40العينة البالغ 

لعينات اؼبستقلة كقد ظهرت ل t) النسبتُت العليا كالدنيا ٬ كبعدىا مت احتساب الفركؽ بُت اجملموعتُت عن طريق حساب )



 

141 
 

حركية فيما يدؿ على اف االختبارات كلها ؽبا القدرة -النتائج معنوية الفركؽ بُت اجملموعتُت العليا كالدنيا لبلختبارات اغبس

 (.13الجدوؿ رقم ) على التمييز بُت افرادعينة البحث ككما ىو مبُت يف

 كيةحر  -الحس  لالختباراتمعامل السهوؿ والصعوبة  -1-9-6

 . معامل السهوؿ والصعوبة لإلختبارات الحس حركية المرشحة للتطبيقيبين  (:14الجدوؿ رقم )   

 اسم اإلختبار ت
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 0.756 1.057 3.100 الدرجة االدراؾ الشكلي  اختبار         1

 0.677 1.296 2.600 جةالدر  اختبار توافق العين واليد 2

 0.357 0.757 2.200 الدرجة اختبار التذكر 3

 0.111 0.790 1.300 الدرجة اختبار التوازف 4

 0.255 1.076 9.920 الثانية االدراؾ السمعي الحركي 5

 0.201 0.539 1.687 الدرجة ادراؾ االتجاه 6

 )عينة التقنين(40ف= 

يتوزعوف توزيعا اعتياديا . االمر الذم يدؿ على قدرة أفراد عينة البحث على  كيعٍت اف أفراد البحث معامل السهولة :

كقد مت حسابو باالعتماد على معامل االلتواء  جدا٬تنفيذ االختبارات بشكل جيد كىو ليس بالصعب جدا كال بالسهل 

 (14الجدوؿ رقم )مبُت يف  ىو شادة٬ ككماكقد اظهرت النتائج أف أفراد عينة البحث قد توزعو طبيعيا كعدـ كجود قيم 

 حركية.لبلختبارات اغبس 
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 اشتقاؽ المعايير :    -1-9-7

  للتالميذ : الحس حركيةتحديد المعايير لالختبارات 
إف "الػػػدرجات اػبػػػاـ اؼبستخلصػػػة مػػػن تطبيػػػق االختبػػػارات لػػػيس ؽبػػػا داللػػػة إال إذا رجعنػػػا إذل معيػػػار وبػػػدد معػػػٌت ىػػػذه       

ربويػل الػدرجات اػبػاـ الػيت مت اغبصػوؿ عليهػا مػن تنفيػذ االختبػارات إذل درجػات معياريػة  كعلػى كفػق ذلػك مت الػدرجات".

 تائية بأستعماؿ طريقة التتابع 

  للتالميذ الحس حركيةلالختبارات تحديد المستويات المعيارية:   

وزيعا طبيعيا كاف النسػبة اؼبئويػة إف ربديد اؼبستويات اؼبعيارية يتم على أساس نتائج العينة يف متغَتات البحث اليت تتوزع ت   

%( تقػػػع ضػػػمن ثبلثػػػة اكبرافػػػات معياريػػػة  99.73للمجػػػاالت الواقعػػػة بػػػُت العبلمػػػات اؼبعياريػػػة للمنحػػػٍت الطبيعػػػي البالغػػػة )

موجبػػة كثبلثػػة اكبرافػػات معياريػػة سػػالبة٬ كمت اختيػػار سػػت مسػػتويات كبػػذلك يكػػوف ىنػػاؾ اكبػػراؼ معيػػارم كاحػػد بػػُت كػػل 

( مسػتويات يكػوف لكػل مسػتول مػدل قػدره اكبػراؼ كاحػد 06درجػات معياريػة علػى )06اؼبػدل  كبقسػمو مسػتول كآخػر٬

 (.11الشكل ) كما موضحة يف اؼبعيارية٬من الدرجات 

 

 .()كاوسمنحنى التوزيع الطبيعي : يمثل (11)رقم  شكلال                   
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 ׃الدراسة االحصائية -10 -1

إلحصائية ىو الوصوؿ إذل مؤشرات كمية تساعد على التحليل ك التفسػَت ك التأكيػل إف اؽبدؼ من استخداـ اؼبعاعبة ا     

مث اغبكػػم٬ ك زبتلػػف خطتهػػا بػػاختبلؼ نػػوع اؼبشػػكلة ك تبعػػا ؽبػػدؼ الدراسػػة٬ ك مػػن ىػػذا اؼبنطػػق مت االعتمػػاد علػػى الوسػػائل 

 ىػي .SPSS اإلحصػائية الوسػائل اداإلحصػائية إلهبػ اغبقيبػة يف اعبػاىز الربنػامج الباحثػة اسػتخدمت اإلحصائية التالية:  

أي الحزمةة    Statistical Package For The Social Sciencesاختصػار لؤلحػػرؼ البلتينيػػة االكذل 

 .(٬17 صفحة 2014)الفقي٬ االحصائية للعلـو االجتماعية ٬ كىي حـز حاسوبية متكاملة الدخاؿ البيانات كربليلها 

كالتفسػَت كالتأكيػل إف اؽبدؼ من استخداـ اؼبعاعبة اإلحصائية ىو الوصوؿ إذل مؤشرات كميػة تسػاعد علػى التحليػل        

اؼبنطػػػق مت االعتمػػػاد علػػػى الوسػػػائل  كمػػػن ىػػػذاالدراسػػػة٬  كتبعػػػا ؽبػػػدؼبػػػاختبلؼ نػػػوع اؼبشػػػكلة  كزبتلػػػف خطتهػػػااغبكػػػم٬  مث

 اإلحصائية التالية:

 يف اعباىز الربنامجدرجات خاـ إذل درجات معيارية باستخداـ ؾبموعة من اؼبعادالت فبعد تفريغ البيانات حولت من 

 اليت سنعرضها فيما يلي: بنظاـ   SPSS .اإلحصائية الوسائل اإلحصائية إلهباد اغبقيبة

 النسبة اؼبؤكية.-

 اؼبتوسط اغبسايب.-

 االكبراؼ اؼبعيارم.-

 النسبة اؼبؤكية.-

 ت.معامل االرتباط بَتسوف للثبا-

 الصدؽ الذايت-
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 الخالصة: -

 ال  يبكن لنتائج أم حبث أف تستقيم ما دل يكن ىناؾ تكامل  ك تناغم بُت أجزائو٬ اذ يعترب ىذا الفصل  دبثابة     

 بط اؼبتغَت ات ك ربديد اجملبلت.سبكنا من ربديد منهج البحث ك عينة البحث ٬ ض و العمود الفقرم للبحث. فمن خبلل

 مباشرة كبو ربقق من أىداؼ اؼبراد بلوغها  ك البحث عن حلوؿ للمشكلة اؼبطركحة بطريقة علمية ك منهجية.ك ىو يقودنا 
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الثانيالفصل   

 عرض و مناقشح نتائج الثحث
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 تمهيد:

كالدالالت ستنطاؽ األرقاـ االنتائج اؼبتوصل إليها من خبلؿ بعد عرض اإلطار اؼبنهجي٬ يأيت ىذا الفصل ليستعرض      

تطبيق بطارية االختبارات اغبس سوؼ نعرض النتائج كما أفرزهتا اؼبعاعبة اإلحصائية من جراء  كللتذكَت فإننا٬ ائيةاإلحص

 البحث.يتم اثبات اك نفي الفرضيات اؼبقًتحة كاالجابة على تساؤالت مشكلة  حركية. كعليو

   النتائج:ومناقشة  عرض-2-2      

 .تويات المعيارية الختبارات الحس حركيةيبين حدود المس(: 15الجدوؿ رقم )    

     
 المستويات

 المتغيرات

 ضعيف جداً  ضعيف مقبوؿ متوسط جيد جيد جداً 

 اختبار   
االدراؾ 
 الشكلي 

4.25-3.75 3.7-3.2 3.15-2.65 2.6-2.1 2.05-1555 1.5 -1  

اختبار توافق 
 العين واليد

3.85-3.25 3.2-2.6 2.55-1.95 1.9-1.3 1.25-0.65 0.6-0 

2.75-3.05 اختبار التذكر  2.7-2.4  2.35-2.05  2-1.7  1.65-1.35  1.3-1  

 0-0.4 0.45-0.85 0.9-1.3 1.35-1.75 1.8-2.2 2.25-2.65 اختبار التوازف

االدراؾ 
السمعي 
 الحركي

8.22-8.81 8.86-9.45 9.5-10.09 
10.14-

10.73 
10.78-

11.37 
11.42-

12.00 

 0.5-0.75 0.8-1.05 1.1-1.35 1.4-1.65 1.7-1.95 2.00-2.25 ادراؾ االتجاه
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اكبصرت بُت الضعيف جدان كالبالغة  الختبار االدراؾ الشكليإف حدكد اؼبستويات :  (15يبين لنا الجدوؿ رقم )   

اإلدراؾ اغبسي كّما جاء يف معجم كذلك راجع اذل  ( 3.75-4.25( كبُت اؼبستول جيد جدان كالبالغ )1- 1.5)

تعليم "عملية عقلية نعرؼ ؽبا العادل اػبارجي كىو يعتمد على اإلحساسات اؼبباشرة باإلضافة إذل ؾبموع العمليات الًتبية كال

٬ يف حُت اكبصرت حدكد اؼبستويات (٬197 صفحة 1980)بدرم٬ العقلية اؼبختلفة مثل التذكرة٬ التخيل٬ كاغبكم." 

 (3.25-3.85( كبُت اؼبستول جيد جدان كالبالغ )0-0.6بُت الضعيف جدا كالبالغة ) ين واليدالختبار توافق الع

فصعوبات التوافق االدراكي البصرم اغبركي كونو يتطلب االدراؾ البصرم اغبركي التعرؼ اذل االشكاؿ كاألحجاـ كاأللواف 

د ؼبكاف الكلمة يف الصفحة كالسطر كقدرتو على كاؼبساحات كاألنشطة اليت تتطلب من الفرد توجها مكانيا ٬فإدراؾ الفر 

احملافظة على التوجو اؼبكاشل بُت السطور كالكلمات اك احملافظة على العبلقات اؼبكانية كاغبركة عند تنفيذ اؼبهاـ الكتابية 

احداث تؤثر بصورة غَت مباشرة على التوافق االجتماعي كاالنفعارل الذم يكتسبو الطفل فاخفاؽ الطفل اؼبستمر يف 

ى توافقو االجتماعي تكامل كتوافق يف االنشطة اليت تتطلب منو احملافظة على االدراؾ اغبركي ؽبذه االنشطة يؤثر سلبا عل

اكبصرت بُت  الختبار التذكر٬ كأف حدكد اؼبستويات .(112-٬110 الصفحات 2009)اعبراح ا.٬ كاالنفعارل 

 (2.75٬ – 3.05( كبُت اؼبستول جيد جدان كالبالغ ) 1 – 1.3ف جدان كالبالغ ) الضعي

( كبُت اؼبستول جيد جدان كالبالغ 0 -0.4بُت الضعيف جدان كالبالغ ) اختبار التوازفيف حُت اكبصرت مستويات  

ؼبخيخ يؤدم إذل عدـ كإف اؼبخيخ لو دكر بضبط التوازف كىو بيضوم الشكل أصغر من اؼبخ كاػبلل يف ا (2.65-2.25)

٬ إما (٬208 صفحة 1989)ؿبجوب, كجيو٬  تبات اغبركات كاإلذباؼ باغبركة كعدـ الًتكيز إذ ىو اؼبسؤكؿ عن الًتكيز

( 12.00 – 11.42فقد اكبصرت بُت الضعيف جدا كالبالغ ) االدراؾ السمعي الحركيحدكد اؼبستويات الختبار 

كاف إحساس لو داللة أف اإلستجابة للمنبهات كىذا يرجع اذل  ( 8.81 -8.22اؼبستول جيد جدان كالبالغ )  كبُت

اغبسية يف حالة تؤثر اإلدراؾ اغبسي ال تكوف ؾبرد إنعكاسات أك ردكد أفعاؿ عمياء كإمبا سبثل نفاعبل بُت الكائن اغبسي 

كز العصبية كتصل إذل الدماغ حيث تًتجم كيصبح ؽبا معاف ىناؾ كبيئتو٬ حيث يتم كصوؿ ىذه اؼبيزات اغبسية إذل اؼبرا 

 .(٬108 صفحة 2007)عريفج س.٬ 
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( كبُت اؼبستول جيد جدان كالبالغ 0.5-0.75)اكبصرت بُت الضعيف جدان كالبالغ  االتجاه إدراؾكإف حدكد اؼبستويات  

" بأهنا إدارة اؼبعلومات اليت تأيت للفرد من خبلؿ اغبواس كعملية اؼبعلومات٬ كرد ركي:اغبعملية اإلدراؾ  (2.25-2.00)

 الفعل يف ضوء السلوؾ اغبركي الظاىرم.".

)راتب  كعملية اإلدراؾ اغبركي من العمليات الشديدة التعقيد كاليت تتطلب العديد من القدرات ذات العبلقات اؼبتشاهبة.

ك القدرة على إدراؾ الوضع كاعبهد كاغبركة أجزاء اعبسم كلو أثناء العمل العضلي  (٬169 صفحة 1998أ.٬ 

)دركيش ك.٬  حركي ىي اؼبسؤكلية عن تغيَت كتشكيل كتكيف كضع اعبسم كإذباىاتو.-كمستقببلت اإلدراؾ اغبسي

كأماّ دراسة "لونج كلوقت" يف دراسة ؽبما عن مبو اعبانبية كاإلذباىية لدل األطفاؿ فيما بُت سن   (٬119 صفحة 2008

السادسة كالثانية كثرة أف اعبانبية كاإلذباىية تنمو بشكل جيد لدل األطفاؿ فيما بُت سن السابعة كالثانية٬ كّما تبُت أيضا 

يز اإلذباىات الرأسية كاألفقية يف الفراغ كيف التاسعة يبكنهم من ىذه الدراسة أف األطفاؿ عند سن السادسة يبكنهم سب

(.٬50 صفحة 1995عمر سليماف الركيب٬ )أضبد إدراؾ العبلقات بُت اإلذباىات اؼبختلفة 
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2.14% 13.59% 34.13% 34.13% 13.59% 2.14% 
 حدود المستويات

 المعيارية

 التصنيف جيد جدا جيد متوسط مقبوؿ ضعيف ضعيف جدا

 المتغيرات العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % ددالع %

 االدراؾ الشكلي  اختبار  72 42.35 0 0 68 40 0 0 17 10 13 7.65

 اختبار توافق العين واليد 43 25.29 44 25.88 46 27.06 0 0 20 11.76 17 10

 اختبار التذكر 77 45.29 0 0 0 0 64 37.65 0 0 29 17.07

 اختبار التوازف 30 17.65 45 26.47 0 0 31 18.24 21 12.35 33 19.41

 االدراؾ السمعي الحركي 37 21.76 32 18.82 59 34.71 26 15.29 7 4.12 9 5.29

 ادراؾ االتجاه 62 36.47 0 0 31 18.24 0 0 50 29.41 27 15.88

 

ة.االختبارات الحس حركيالجدوؿ حدود المستويات المعيارية ونسبها المئوية في  يبين (:16الجدوؿ رقم )
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:إف عينة البحث حققت مستويات متباينة النسب لكل االختبارات اغبس اغبركي عند  (16الجدوؿ رقم ) يبُت لنا

مقارنتها بنسب التوزيع الطبيعي ٬ ففي اختبار االدراؾ الشكلي ربققت أعلى نسبة يف اؼبستول اعبيد جدان بنسبة مقدارىا 

%(. كيف متغَت 0نسبة ربققت يف اؼبستويُت اعبيد كاؼبقبوؿ كبالنسبة نفسها كمقدراىا ) %( ٬ يف حُت إف أدسل42.35)

%( ٬ يف حُت إف ادسل 25.88اختبار توافق العُت كاليد حققت العينة أعلى نسبة يف اؼبستول اعبيد بنسبة مقدارىا )

ت العينة اعلى نسبة يف اؼبستول اعبيد %( إما يف اختبار التذكر حقق0نسبة ربققت يف اؼبستول اؼبقبوؿ بنسبة مقدارىا)

%(٬ يف حُت إف ادسل نسبة ربققت يف اؼبستويات اعبيد كاؼبتوسط كالضعيف كبالنسبة 45.29جدان بنسبة مقدارىا ) 

%(٬ 26.47%(٬ كيف اختبار التوازف حققت العينة اعلى نسبة يف اؼبستول اعبيد بنسبة مقدارىا ) 0نفسها كمقدراىا )

%(٬ كيف اختبار تركيز االنتباه فقد حققت العينة 0نسبة ربققت يف اؼبستول اؼبتوسط بنسبة مقدارىا) يف حُت اف ادسل 

%(٬ يف حُت إف ادسل نسبة ربققت يف اؼبستول الضعيف بنسبة 34.71اعلى نسبة يف اؼبستول اؼبتوسط بنسبة مقدارىا )

ى نسبة يف اؼبستول اعبيد جدان بنسبة فقد حققت العينة اعل ادراؾ االتجاه %(٬ كيف اختبار4.12مقدارىا) 

%( ٬ 0%(٬ يف حُت إف ادسل نسبة ربققت يف اؼبستويُت اعبيد كاؼبقبوؿ كبالنسبة نفسها كمقدراىا )36.47مقدارىا)

كنظران ؼبا جاءت بو العينة يف ىذا اإلختبارات اؼببحوثة من الوجهة اإلحصائية تتمثل يف اختبار )االشكاؿ ٬ توافق العُت 

التذكر ٬ التوازف ٬ االدراؾ السمعي اغبركي ٬ ادراؾ االذباه( كاليت حققت أكرب نسبة مئوية يف اؼبستول اعبيد جدا  كاليد ٬

كاعبيد كاؼبتوسط ٬ لذا فالباحث يرشح ىذا اإلختبارات كمؤشر لبلنتقاء كيكوف ضمن اؼبفردات اؼبتعلقة بالبطارية النهائية 

 اؼبستخلصة.

 : ستنتاجاتاإل -2-3

 (سنوات.6-5) القسم التحضَتمحركية الطفاؿ -اختبارات حس بطارية توصل اذل بناءمت ال -

 .البحث عينة كمستول تتبلءـ حركي-اغبس لئلدراؾ  اؼبصممة االختبارات اف -

حركي تدؿ على البطارية كاالقباز الذم من فبكن اف وبققو الطفل عند -أف االختبارات اؼبستخلصة للجانب اغبس -

 القياس .
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 . اؼبلل عن كاالبتعاد البحث لعينة كاؼبنافسة كاالثارة التشويق عوامل هبا تتوفر حركي-اغبس االدراؾ اختبارات بأف تثب -

 مناقشة فرضيات البحث: -2-4

للمشكلة اؼبطركحة سوؼ نقم دبناقشة النتائج  كإلهباد حلتوصلنا إليها سالفا٬  كالنتائج اليتبغية توظيف البيانات 

 بالفرضيات:

 حركية على شكل ألعاب الصغَتة لدل طفل القسم التحضَتم.-بناء بطارية اختبارات حسيبكن ألولى: الفرضية ا

حركية  يف اؼبناىج التعليمية  ك  –تشَت الدراسات ك البحوث العلمية  يف الوقت الراىن على ضركرة تبٍت الًتبية اغبس     

ربديد بطارية اختبارات لتقوصل بع  ( هتدؼ إذل 2007 بن برنو عثماف ):فدراسة ىذا ما تؤكده الدراسات السابقة  

بناء بطارية اختبارات ( فقد ىدفت إذل 2008عباس علي عذاب ٬ أما دراسة )اؼبهارات االساسية يف االلعاب اعبماعية 

كي بناء بطارية اختبار للذكاء اغبر ( ىدفت إذل 2012 كفاء تركي الغريرم دراسة )بدنية يف الكليات العسكرية . اما 

كهبب عدـ اشعار الطفل بانو ربت اؼببلحظة حىت  كهبب اف تتم بطريقة موضوعية ٬على شكل العاب صغَتة .لؤلطفاؿ 

يكوف سلوكو طبيعيا كاقعيا بعيدا عن التمثيل كالتظليل ٬ كما هبب عدـ اػبلط بُت تدكين اؼببلحظات كاصدار االحكاـ . 

اداتو كشخصيتو كدرجة تكيفو االجتماعي كميولو .) عاطف عدرل كهتدؼ اذل الكشف عن ذكاء الطفل كقدراتو كاستعد

: ألف األلعاب الصغَتة تعتمد بشكل أساسي على الصفات البدنية ك اغبركات  (.٬93٬94صفحة 2004فهمي ٬

األصلية ك أمباطها الشائعة فإف فبارستها تتيح للمشًتكُت اكتساب اؼبهارات ك القدرات اغبركية من خبلؿ اؼبمارسة 

حركية  تعتمد -قننة.كعليو كل ىذه الدراسات سبكن من بناء بطارية اختبارات كل حسب ؾباؿ حبثو .اما الًتبية اغبساؼب

عملية اإلدراؾ اغبركي كونو من العمليات الشديدة التعقيد كاليت تتطلب العديد من القدرات ذات بدرجة كبَتة عن 

حركية  -كباالضافة اذل اف الًتبية اغبس(.٬169 صفحة 1998راتب٬ )أمُت أنور اػبورل أسامة كامل العبلقات اؼبتشاهبة. 

النمو اغبركي انو حركة اعبسم كتعلم اؼبهارات اغبركية مثل الكتابة كاؼببلحظ اف حركات "حامد زىراف  عرؼمهمة كقد

كتساعد عضبلت الطفل يف ىذه اؼبرحلة سبتاز بالشدة كالسرعة يف االستجابات كالتنوع كتكوف غَت منسجمة كغَت متزنة 

كاعبرم كالقفز كالتسلق  كركوب   -الكبَتة اليت تكوف قد بلغت مستول جيد من النضج على القياـ باالعماؿ اغبركية
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كالبد  من هتيئة الفرص لبلطفاؿ كتشجيعهم على اغبركة كاللعب مع مراقبة كالتوجيو اؼبستمرين الف ذلك  -الدراجات اخل

 (37-36صفحة2008٬فتيحة كركوش٬ ")يساعدىم على النمو اغبركي السليم 

 حركي لدل أطفاؿ القسم التحضَتم.-البطارية اؼبصممة تقيس اعبانب اغبس الفرضية الثانية : -

يبلحظ من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها يف اختبارات البطارية خاصة يف اختبار ادراؾ الشكلي  كيعزل ىذا التقدـ اذل 

ضف اذل ذلك فاف للعب  انبية تنعكس  ٬لآلخرينيف الفراغ ككجوده بالنسبة  اف طفل ىذه اؼبرحلة يدرؾ كجوده شخصيا

بو يتعلم كيف  ٬على الطفل . فبواسطتو تتسرب اؼبعرفة كيكتشف الكثَت عن نفسو كعن العادل الذم يعيش فيو كمن حولو 

م حققتو العينة اما التقدـ الذ ∙( 57 فحة٬ ص1990)عدناف عارؼ مصلح  ٬يسيطر على بيئتو كيسخرىا ؼبصلحتو 

اما يف اختبار االيقاع كالتحكم العضلي خبلؿ لعبو اليومي يساىم يف توسيع ادراكو السمعي  فسببو  ىو اف الطفل من

اذ   ٬العصيب كاختبار التوافق بُت العُت كاليد كادراؾ التجاه فقد سجلت فركؽ دالة احصائيا كلصاحل العينة التجريبية

هبابيا بُت العُت كاليد كالسيطرة على اغبركات الدقيقة لكي يستطيع اظهار مهارة حقيقية يف يستطيع الطفل اف وبقق تازر ا

)ؿبمد عصاـ الدين اظباعيل  على اف بوادر السيطرة على العضبلت الدقيقة تبدا يف الظهور عند سن اػبامسة ٬ىذه اللعبة 

 ( 313 فحة٬ ص٬2010

فارقا يف اؼبتوسطات كبدرجات متفاكتة ايضا اذل اف ادراؾ طفل ىذه  اما يف اختبار ادراؾ االشكاؿ فنجد انو حققت   

اذ سبكن طفل ىذه اؼبرحلة من ادراؾ العبلقات اؼبكانية فبل ادراؾ …( اؼبرحلة تنمو حواسو اؼبختلفة ) كالبصر كالسمع 

الحجاـ اؼبختلفة الكبَتة فهو يتمكن من مقارنة ا٬العبلقات الزمنية ككذا اكجو االختبلؼ قبل ادراؾ اكجو التشابو بينها

كالصغَتة كاؼبتوسطة يف عامو الثالت كبامكانو اف يصف كبفضل ادراكو اغبسي ما يرل كما يسمع كيلمس فتكاد تبلغ 

)مٌت ؿبمود عبد كىذه النتيجة تتفق مع دراسة  ∙ (34-33صفحة ٬ 2008)فتيحة كركوش  ٬حواسو مبوىا الكامل 

( اذ تؤكد على اف مبو القدرات االدراكية يعتمد اذل حد 1983دراسة كرايت )  كىذا ما يتفق مع  1994اغبليم عمر  ٬

حركي وبدث قبل اف يبلغ سن السابعة  -كما يرل اف اكرب قدر من النمو االدراكي اغبس  ٬كبَت على النشاط اغبركي 

كي الذم يعترب من االنشطة حر  -اذل اف اللعب يف ىذه اؼبرحلة يسهم بدرجة كبَتة يف النمو كخاصة اللعب اغبس باإلضافة

 . (33فحة ٬ ص2009)عائشة بن عمار ٬اليت تستلـز استخداـ اغبواس كاغبركة دبا فيها العضبلت الكبَتة كالصغَتة 
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ف معظم العاب الربنامج ركزت على ىذه اعبوانب كوف اف االلعاب تفتح اجملاؿ لتنمية اغبواس كخاصة حاسة اؼببلحظة إك 

كما اف ىذه االلعاب تسهم يف مبو ∙( 38فحة ٬ ص1989)فاضل حنا ٬ سي اذل تنمية عقلية بناءةاليت تعترب اؼبدخل الرئي

اذل ـبتلف جوانب النمو العاطفية كاالنفعالية كاالجتماعية كخاصة العقلية الف ادكات اللعب تثَت  باإلضافةحركي  -اغبس

فاؼبمارسة اغبركية كحب النشاط  ∙ (58ة فح٬ ص1990)عدناف عارؼ مصلح ٬قول الطفل العقلية كربفزىا على العمل 

اغبركي  يدفع بالطفل اذل تبٍت فكرة اكلوية اغبركة كاالنشطة اغبركية حىت نغرس فيو الوعي بضركرة فبارسة كتبٍت مبدا الرياضة 

عة كالذم هبب اف يتوافق مع قدرة االنتباه كؾبمو  ٬الصحيح باالداء الرياضي فاإلحساسللجميع مستقببل .ضف اذل ذلك 

كىي من اؼبمكن اف تطفي ٬اؼبرسبلت العصبية اليت تزكد البلعب بالشعور الصحيح دبا يتم من حركة يف اجزاء جسمو 

٬ 2005)صريح عبد الكرصل ٬بصفة خاصة تغدية راجعة يف اثناء التدريب لتطوير االحساس باغبركة للظاىرة الكينيماتيكية

ى سبلمة اغبواس كالًتصبة الصحيحة ؽبذه اؼبثَتات كتعزز ىذه الًتصبة كىذا البعد يعتمد بالدرجة االكذل عل  (82فحة ص

حركي كؼبا لو من  -دبدل ربقيق الطفل ؼبختلف ابعاد النمو من خبلؿ اللعب كااللعاب الصغَتة اليت تعٌت باعبانب  اغبس

 .ابعاد طويلة اؼبدل تنعكس على الطفل مستقببل 

 :فرضية العامة ال

 ؟ حركي  لطفل القسم التحضَتم-ات على شكل العاب صغَتة لقياس اعبانب اغبسيبكن بناء بطارية اختبار 

توظيػػف الًتبيػػة اغبػػس حركيػػة يف مرحلػػة ماقبػػل اؼبدرسػػة دكر كبػػَت يف ربديػػد اؼبفػػاىيم اؼبعرفيػػة كاغبركػػي للطفػػل يف ىػػذه اؼبرحلػػة 

رحلػػة العمريػػة .كذبسػػيد خاصػػية اللعػػب  العمريػػة فبػػا يػػنعكس باإلهبػػاب علػػى بػػاقي االنشػػطة التعليميػػة اؼبربؾبػػة لطفػػل ىػػذه اؼب

كأسلوب للتعلم كتواصل الطفل مػع عػادل اػبػارجي كنقػل ىػذه اؼبثػَتات اػبارجيػة كربويلهػا اذل قػراءة ؼبػا وبػيط بػو مػن ظػواىر 

حركية تعترب ـبزكف معريف مكتسب من خبلؿ  -الشئ االىم ٬ اذ من خبللو يقـو الطفل باكتساب معارؼ كخربات حس 

 بات كاكتشاؼ ىذه اؼبتغَتات كإهباد االجوبة كاغبلوؿ ؽبذه الصعوبات اليت تصادفة يف حياتو اليومية اؼبعاشةالبحث عن اجا
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  الخالصة العامة : -2-5
حركية اؼبقًتحة كدكرىا االهبايب يف ربسُت السلوؾ –اؽبدؼ اؼبراد الوصوؿ اليو ىو معرفة مدل فعالية البطارية اغبس يعد 
من اجل الوصوؿ لبلداء اعبيد ضَتم٬ككذا تساعد يف تنمية اؼبهارات اغبركية االساسية حركي لطفل القسم التح-اغبس
اؼبعريف يف عملية التعلم بالغة كىذاما سجلنا ظهوره يف اختبارات البطارية اؼبقًتحة ؼبا يكتسي ىذا اعبانب من انبية للحركة ٬

االىداؼ اليت تسعى اليها اغبصص التعليمية ٬انطبلقا  اذ تساعد اؼبعلم كاؼبريب على ربقيق صبلة منكاغبركي لدل الطفل ٬ 
من الثاثَت االهبايب الذم يكتسيو الربنامج التعلمي استنادا على ىذه النقاط اؼبستوحات من نتائج االختبارات اؼبقًتحة 

. حيث اف جل كبالتارل الوقوؼ على نقاط القوة كدعمها كنقاط الضعف كؿباكلة تقويبها كاصبلح االعوجاج اؼبوجود فيها 
الدراسات اصبعت على فعالية تبٍت برامج مبنية على اللعب ؼبا لو من دكراهبايب يف ربسُت السلوؾ اغبسي للطفل كما يعمل 

كذلك بتنمية عملية االحساس كالعمل٬ ضف على تكوين خربات حركية اكلية تساىم يف سرعة استعاب اؼبهارات اغبركية 
 اغبركية اكلية تساىم يف سرعة استعاب اؼبهارات اغبركية كذلك بتنمية ـبتلف اغبواس .اذل اكتساب قدرات بدنية كالصفات 

   واقتراحات:توصيات  -2-6

اللعػػػب بػػػبل شػػػك ىػػػو الوسيلػػػػة الػػػيت يكشػػػف هبػػػػا اإلنسػػػاف اػببػػػػرات اؼبتنػػػػوعة يف ـبتلػػػف األكضػػػػاع ؼبختلػػػف األغػػػػراض ٬     
سبتلػػك معػػػاشل ؿبػػػددة ٬ كؽبػػػذا فػػإف الطفػػػل مػػن خػػػبلؿ اللعػػب يكتشػػف  فبػػواسطتو يتعػػػامل الطفػػػل مػػع األشيػػػاء كػػػأهنا كائنػػػات

اذباىاتو كىبتبػرىا كمػا يساعده يف االقًتاب من الراشػد كيزيد من جػرأتو اغبسية كاغبركية كاللغػوية كيبتص طاقتو الزائػدة كيعده 
لقيػاس اعبوانػب اؼبهمػة يف حيػاة الطفػل مػن كاذ مامت تسطَت بػرامج كمقػاييس للنشاط اعبديد كىبفف من حدتػو االنفعالية . 

اجل تنشأة جيل قػادر علػى ؾباهبػة ربػديات اؼبسػتقبل باعتبػار أف الفػرد يف اجملتمػع يعتػرب ثػركة ك أحػد اؼبفػاتيح اؽبامػة لضػماف  
يب مػػع التطػػور اؼبعػػريف الفعػػاؿ٬ الػػذم يسػػمح لػػو باسػػتخداـ أقصػػى طاقاتػػو العقليػػة ك البدنيػػة ك اؼبهاريػػة  للتفاعػػل بشػػكل اهبػػا

بيئتو ك مواجهة ظركؼ  اغبياة كإعداد رجل الغذ يف مسػتول عػاؿ مػن القػدرات االدراكيػة مػن اجػل ازبػاذ القػرارات الصػائبة 
كتسػػطَت حياتػػو يف كعػػي فكػػرم قػػائم علػػى اسػػس علميػػة مكتسػػبة مػػن خرباتػػو التعلميػػة السػػليمة كالػػيت اعتمػػدت علػػى الًتبيػػة 

 . حركية كإحدل ىذه االساليب التعليمية-اغبس
حركية للطفل كفق ميولػو كرغباتػو اؼبثمثلػة يف اللعػب ٬ كمنػو -ك أىم نتيجة توصلنا ؽبا أنو يبكن برؾبة بطارية اختبارات حس

 حركية للطفل ك على ىدا األساس خرجنا بالتوصيات التالية: -مت برصبة ىذه البطارية اغبس

 القسم التحضَتم يف اؼبوضوع ناىجاؼب نضم حركي-اغبس االدراؾ لتطوير االلعاب الصغَتة  اعتماد ضركرة -

 .تعميمها اجل من صبلحيتها كاثبات الفئات ـبتلف على الدراسة ؽبذه اؼبعيارية كالدرجات اؼبستويات اعتماد -

.اخرل عينات على كحبوث دراسات اجراء -
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(01) رقم الملحق  

 أسماء والدراجات العلمية والجامعة التابعين لها األساتذةيوضح  :(07)جدوؿ رقم 

 ن لمحاور بطارية االختبارات.المحكمي
 الجامعة التابع لها الدرجة العلمية التخصص االسم و اللقب الرقم
 كىراف جامعة  ةدكتور  الًتبية البدنية ك الرياضية كرزايب مرصل   01
 مستغازل جامعة دكتور علم النفس  جرادم لعريب 02
 مصر جامعة  ةور دكت الًتبية البدنية ك الرياضية بثينة ؿبمد فاضل ؿبمد 03
 جامعة العراؽ  دكتور الًتبية البدنية ك الرياضية حسُت اؼبوساكم  04
 جامعة مستغازل دكتور  الًتبية البدنية ك الرياضية حرشاكم يوسف 05
 جامعة مستغازل دكتور  الًتبية البدنية ك الرياضية لوح ىشاـ  06
 كىراف جامعة  دكتور علم النفس  مكي ؿبمد 07
 بويرة جامعة  بركفيسار الًتبية البدنية ك الرياضية اؿ عباس صب 08
 كىرافجامعة        دكتور          الًتبية البدنية ك الرياضية قدكر بن دنبة طارؽ  09
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 (02الملحق رقم )

 الدراسة االستطالعية االسبوع االوؿ:  -

العين اختبار 
 والرجلين

 تركيز اختبار
  االنتباه

اختبار 
توازف ال  

توافق اختبار   تذكراختبار ال
 العين واليد

 الرقم اختبار األشكاؿ  

1,5 8,97 1 2 2 3 01 

2 8,35 1 1 4 3 02 

1,5 8,80 1  3 2 3 03 

1 8,86 0 2 4 3 04 

2 8.78 0,5 3 4 4 05 

15 8,93 0 1 2 2 06 

2 8,86 0,5 1 4 2 07 

1 8,62 0 1 3 4 08 

1,5 8,72 0 2 0 4 09 

2 8,83 0,5 1 0 2 10 
 

 

الدراسة االستطالعية الثانية بعد اسبوع:  -  

العين اختبار 
 والرجلين

 تركيز اختبار
  االنتباه

اختبار 
 التوازف 

توافق العين اختبار   تذكراختبار ال
 واليد

 الرقم اختبار األشكاؿ  

1,5 8,97 0,5 2 2 4 01 

2 8,35 1 2 4 3 02 

1,5 8,80 1  3 2 3 03 

1 8,86 0 2 2 3 04 

2 8.78 0,5 2 4 4 05 

15 8,93 0 1 2 2 06 

2 8,86 0,5 1 4 2 07 

1 8,62 0 2 3 4 08 

1,5 8,72 0,5 1 2 4 09 

2 8,83 0,5 1 0 2 10 
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 (03الملحق رقم )
 للبطارية  حركية-الحسلالختبارات الخاـ نتائج ال                                

العين اختبار 
لينوالرج  

 تركيز اختبار
  االنتباه

اختبار 
 التوازف 

توافق العين اختبار   تذكراختبار ال
 واليد

 الرقم اختبار األشكاؿ  

1,5 8,99 1 2 2 4 01 

1 8,34 1 1 4 3 02 

1,5 8,90 0  3 2 3 03 

1 8,86 0 2 4 3 04 

2 10,70 0,5 2 4 4 05 

2 8,93 0 1 2 4 06 

1 8,86 0,5 1 4 2 07 

1 8,72 0 1 3 3 08 

1,5 8,72 0 2 0 4 09 

2 8,85 0,5 1 0 3 10 

2 11,07 1 2 1 1 11 

1,5 10,83 2 2  1 1 12 

2 9,07 2 1 4 3 13 

0,5 9,54 1 1 2 3 14 

1,5 9,37 1 3 4 4 15 

2 9,50 2,5 2 3 3 16 

1 8,91 0,5 2 4 2 17 

0,5 10,15 1 2 2 4 18 

1 10,50 1 2 2 3 19 

2 11,54 2 1 1 2 20 

0,5 11,50 2,5 1 2 4 21 

1,5 11,33 2 1 4 4 22 

1 9,7 2 2 2 3 23 

0,5 9,33 1 2 1 2 24 

2 10,62 1 2 3 4 25 

2 9,7 1 3 4 4 26 

2 9,11 2 1 2 1 27 

1,5 8,90 2 1 1 1 28 

2 11,13 2,5 2 1 4 29 

2 9,8 1 2 2 2 30 

1 11,16 0 1 2 2 31 

2 10,85 1 1 2 3 32 

1 11,20 1  3 3 2 33 

1 10,90 0 2 4 4 34 

2 9,97 0,5 2 0 4 35 

2 9,58 1 2 2 3 36 

2 9,48 0,5 1 4 2 37 

1 8,86 1 2 4 2 38 

1,5 8,72 0 2 1 2 39 

2 8,85 0,5 1 0 4 40 



 

 ش
 

 ׃حركي  -(: البطارية المصممة لإلدراؾ الحس04ملحق رقم )

سة٬ كللتعرؼ على من لديهم صعوبات قي ذلك االدراؾ كتتألف من حركية مصمم ألطفاؿ ما قبل اؼبدر  -البطارية اغبس 

 حركي( -اختبارات تقيس يف ؾبموعها اإلدراؾ )اغبس

حركيػػة كمػن مث عرضػها علػى ؾبموعػػو –قامػت الطالبػة  الباحثػو جبمػػع اختبػارات القػدرات االدراكيػو اغبػس   االختبػارات :

بػػارات يف قيػػاس القػػدرات اغبس_حركيػػة كبعػػد صبػػع االسػػتمارات مػػن اػبػػرباء كاؼبختصػػُت لبيػػاف رأيهػػم حػػوؿ صػػبلحية االخت

 كتفريغها حصلت االختبارات االتيو: على اصباع اػبرباء الستخدامها

  :   اختبار االدراؾ الشكلي  -1

 قياس االدراؾ الشكلي  الغرض من االختبار :

 طباشَت ملوف٬مدكر٬مسطرة. االدوات :

لبداية كعند ظباع االشارة ينطلق للقفز بالقدـ اليمٌت داخل االشكاؿ اؼبتشاهبة يقف الطفل عند خط ا مواصفات االداء :

 كالعكس صحيح بالنسبة للقدـ اليسرل .

 القفز يتم يف اؼبرحلة االكذل بالرجل اليمٌت كاؼبرحلة الثانية بالرجل اليسرل . التوجيهات : 

نح  نقطة لكل ؿباكلة صحيحة ٬ يبل اليسرل .بالرج 02بالرجل اليمٌت ٬ 02ؿباكالت  04يبنح الطفل التسجيل :  

             نقاط(. 04ؾبموع النقاط) 

 الشكل: 

                          

 

 

 

 

  
  

  



 

 ت
 

 :اختبار توافق العين واليد     -

 توافق العُت كاليد  : الغرض من االختبار

 ماء ٬صابوف ٬لعبة الفقاعات.االدوات : 

اؿ احملدد كتقف كذلك اؼبعلمة داخل اجملاؿ احملدد كتقـو  بنفخ الفقاعات يقف الطفل داخل اجملمواصفات االداء : 

 مرات متتالية. 05مرات متتالية مث بأصابع اليد اليسرل   05اؽبوائية كيطلب من الطفل فرقعتها بأصابع اليد اليمٌت 

يح.عدـ تكرار نفس عندما يفرقع الكرات باليد اليمٌت يبقي اليد اليسرل خلف الظهر ك العكس صحالتوجيهات: 

 االصابع 

 يبنح نصف درجة لكل ؿباكلة صحيحة  التسجيل:

 نقاط  . 05ؾبموع النقاط             

 الشكل:
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 :التذكراختبار  -3

 مدل تركيز االنتباه  معرفة: االختبارالغرض من 

 كمتشاهبة٬ ميقايت.صور ـبتلفة  05 األدوات:

ثانية ٬مث يتم قلب الصور 15ور فوؽ الطاكلة كيطلب من الطفل النظر اليها ؼبدة يتم كضع الص : مواصفات األداء 

 كيطلب من الطفل قلب الصور اؼبتشاهبة فقط .

 ؿباكالت  03يبنح الطفل يتم احًتاـ الوقت احملدد. التوجيهات:

 يتم التسجيل بالطريقة التالية التسجيل :

 )االجابة اػباطئة ( 0بة الصحيحة ( كنقاط )االجا 03ثا ___ 15نظر مدة :  01المحاولة 

 )االجابة اػباطئة ( 0نقاط )االجابة الصحيحة ( ك  02ثا ___ 10نظر مدة  : 02المحاولة 

 )االجابة اػباطئة ( 0نقاط )االجابة الصحيحة ( ك  01ثا ___ 05نظر مدة  : 03المحاولة 

 

 الشكل: 

 

 

 



 

 خ
 

 اختبار التوازن: -4

 التوازف.جة قياس در  االختبار:الغرض من 

 طباشَت ٬مدكر ٬ميقايت .االدوات:

٬ 10اك الرقم  05دكائر على االرض كيتم تسجيل داخل كل دائرة رقم    06تقـو اؼبعلمة برسم مواصفات االداء : 

الذراعُت اذل  الدائرة٬ كرفعكيطلب من الطفل استعماؿ الرجل اليمٌت اك الرجل اليسرل بالتناكب للوقوؼ داخل مركز 

كاؼبكتوبة داخل ثا 10ثا اك 5اؼبدة احملددة ينتقل الطفل باؼبشي ليقف داخل منتصف الدائرة حسب  حسب االعلى 

 الدائرة.

 البداية بالرجل اليمٌت مث تليها الرجل اليسرل .التوجيهات : 

 مًت 1ة بُت الدكائر بتقدر اؼبسافاذا مت اػبركج من الدائرة قبل هناية الوقت احملدد تلغى احملاكلة ٬ عدـ تكرار نفس الرجل ٬

 صحيحة.يبنح الطفل نصف درجة لكل ؿباكلة التسجيل: 

 يبنح كل طفل ؿباكلة كاحدة.           

 درجات. 03ؾبموع النقاط             

 الشكل: 
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 اختبار االدراك السمعي الحركي: -3
قياس االدراؾ السمعي اغبركي . : الغرض من االختيار  

ع ٬ميقايت ٬ ديكامًت ٬ جرس .طباشَت ٬اقما االدوات :   

يسمع دؽ اعبرس )مرة كاحدة( جرم لؤلماـ  يقف الطفل عند خط البداية كعند مامواصفات االداء : 

مًت كاالنطبلؽ   10مًت ليلمس الشاخص كالعودة .هبرم للخلف ) ػبط البداية ( مسافة   05مسافة  

 بأقصى سرعة ػبط االماـ .

الذراعُت عند اعبرم كتأكيد على  الوقوؼ٬ مرجحةطبلؽ من كضع الوقوؼ خلف خط االن التوجيهات:

 التنفس الصحيح. 

يتم التسجيل بوقت  اؼبركر الكلي للمسافة احملددة .التسجيل :   

 الشكل:
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 اختبار ادراك االتجاه : -3
ادراؾ االذباه .الغرض من االختبار :   

.طباشَت٬ مدكراألدوات   

قف الطفل داخل منتصف الدائرة كتقـو اؼبعلمة بتحديد االذباه لؤلماـ مث للوراء  مث يمواصفات االداء : 

 للجانب االيبن كأخَتا للجانب االيسر.

متتالية يطلب من الطفل البقاء داخل مركز الدائرة كعند ظباع االذباه التقدـ بثبلث خطوات  التوجيهات:

لتُت .يبنح لكل طفل ؿباك  الصغَتة.داخل الدائرة  كالوقوؼ  

صحيحة.يبنح نصف درجة لكل ؿباكلة  التسجيل:  

درجات . 02ؾبموع النقاط الكلي                 

 الشكل: 
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 ملخصاخ

جنثيحتالعرتيح و اللغاخ األ  
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 اؼبلخص باللغة العربية: 

 حركي لطفل القسم التحضيري-اقتراح بطارية اختبارات لقياس الجانب  الحس

 وات.(سن5-6)

( سنوات. 6-5حركي لطفل القسم التحضَتم )-اقًتاح بطارية اختبارات لقياس اعبانب اغبس يهدؼ البحث اذل       

حركي  لطفل القسم -يبكن بناء بطارية اختبارات على شكل العاب صغَتة لقياس اعبانب اغبسكافًتضت الباحثة انو 

 اؼبنهج استخدـحبيث  -السانيا–التحضَتم دبقاطعة  اشتمل ؾبتمع البحث على تبلميذ القسمحيث التحضَتم ..

مت تطبيق لذا  .وبقق الفركض كالتأكد من صحتها اك نفيها  دبا البحث مشكلة ؼببلئمتو اؼبسحي بأسلوبو الوصفي

ذبانس عينة  دراسة كمت طفبل .100( طفبل)ذكور كانات( من اجملتمع األصلي اؼبقدر ب50االختبارات على عينة قوامها )

كوسيلة  SPSS نظاـ استخداـبكبعد تطبيق االختبارات كصبع النتائج  .حث من حيث  )الطوؿ٬ الوزف ك العمر ( الب

 ألجلوحركي الذم كضعت -اعبانب اغبسفعبل ختبارات اليت مت اقًتاحها تقيس اال أفإحصائية اسفرت  النتائج على 

 حركي لطفل القسم التحضَتم.-لقياس اعبانب اغبسقًتحة .كتوصي الباحثة يف االخَت على االستعانة ببطارية األلعاب اؼب

 مشكلة البحث:-

حركية كوهنا مرحلة أساسية يف تكوين الطفل كبناء شخصيتو -انعداـ تسطَت ؿبتول مبٍت على الًتبية اغبس         

البطارية كوهنا  حركية قائمة على األلعاب الصغَتة دكف اغباجة إذل تكييف-مستقببل فكاف البد من بناء بطارية حس

صاغبة ألطفاؿ اعبزائر ككل ىذه النقاط دفعت بالطالبة الباحثة إذل التفكَت يف تصميم بطارية العاب صغَتة  مبسطة قابلة 

 للتطبيق التتطلب إمكانيات كبَتة. 

حركي -نب اغبسكمن ىذا اؼبنطلق قامت الطالبة الباحثة باقًتاح بطارية  األلعاب الصغَتة هبدؼ قياس  اعبا            

كحسب متطلبات كقدرات ىذه اؼبرحلة كبإمكانية تطبيقو من قبل اؼبختص يف اجملاؿ أك غَت اؼبختص كونو  . بوسائل بسيطة

 مفصل كدقيق. 
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 العاـ  : كمن ىذا اؼبنطلق يبكن طرح التساؤؿ

 م التحضَتم.حركي لطفل القس-ىل يبكن بناء بطارية اختبارات على شكل العاب صغَتة لقياس اعبانب اغبس -

 الجزئية:التساؤالت    -

 .التحضَتم.حركية على شكل ألعاب الصغَتة لدل طفل القسم -ىل يبكن بناء بطارية اختبارات حس -3

 حركي لدل طفل القسم التحضَتم .-ىل  البطارية اؼبصممة  تسهم يف قياس اعبانب اغبس   -4

 : ىذه الدراسة إذل هتدؼ الدراسة:أىداؼ  -

 حركي لدل طفل القسم التحضَتم.-اعبانب اغبسبناء بطارية الختبار   7

 حركي لطفل القسم التحضَتم.-معرفة مدل فعالية البطارية اؼبصممة لقياس اعبانب اغبس 8

 :العامةفرضية ال     

 حركي  لطفل القسم التحضَتم .-يبكن بناء بطارية اختبارات على شكل العاب صغَتة لقياس اعبانب اغبس -

 الجزئية:الفرضيات 

حركية على شكل ألعاب الصغَتة لدل طفل القسم التحضَتم.-بناء بطارية اختبارات حسن يبك  -  

 حركي لدل أطفاؿ القسم التحضَتم.-البطارية اؼبصممة تقيس اعبانب اغبس - 

 منهجية البحث وإجراءاتو الميدانية:-   

 الدراسة اإلستطالعية : -  

ة الباحثة بالتجربة االستطبلعية ككاف الغرض منها الوقوؼ على النقاط لضماف السَت اغبسن للتجربة٬ قامت الطالب        

 التالية : 
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 كاقع الًتبية البدنية كالرياضية يف مرحلة التحضَتية. -1

 االختبارات.الصعوبات اليت يبكن أف تعًتض الطالبة أثناء تطبيق  -2

 ة االختبارات اؼبقًتحة.ككذلك لتحديد أم مدرسة تتوفر على الفضاء كالوسائل اؼبناسبة لتطبيق بطاري -3

 معرفة صدؽ كثبات كموضوعية اإلختبارات. -4

 األساسية:الدراسة  -

 البحث:منهج   -

 استخدـ اؼبنهج الوصفي باألسلوب اؼبسحي ؼببلئمة لطبيعة كأىداؼ ىذا البحث .

 مجتمع عينة البحث : -

٬ 2013-2012العاـ الدراسي  يبثل ؾبتمع ىذا البحث أطفاؿ ما قبل اؼبدرسة دبقاطعة السانية اؼبسجلُت يف

 طفبل )ذكور كإناث(. 100كقد مشلت عينة البحث 

 مصطلحات البحث االجرائية :  -  

ؾبموع االلعاب اؼبكونة للبطارية دبعٌت ىي ؾبموعة اختبارات تقيس اعبانب الذم كضعت  بطارية االختبارات :  -

 الجلو.

 ا اؼبفحوص يف ؾبموع اختبارات بطارية.العبلمة اليت وبصل عليه ىي :حركي  -اإلدراؾ الحس -

 سنوات ليلتحق بقسم السنة اكذل ابتدائي. 7ىو الطفل الذم دل يتجاكز سنو   طفل القسم التحضيري : -

 

 



 

 ث
 

 البحث:مجاالت  -

طفبل )ذكور كإناث( تًتاكح أعمارىم  50كسبثل عينة البحث  عشوائيةاختربت العينة بالطريقة ال المجاؿ البشري : -

 ( سنوات موزعُت على النحو التارل :6-5) ما بُت

 أطفاؿ )ذكور كإناث(. 10عدد أفرادىا  العينة اإلستطالعية:  -

طفبل )ذكور كإناث( اليت طبق عليها بطارية األلعاب الصغَتة اؼبقًتح من طرؼ  40فرادىا أ عددالتجريبية: العينة   -

 ضي خارج اؼبدرسة.الطالبة. كّما إستيعاد األطفاؿ اؼبمارسُت للنشاط الريا

.تابعة ؼبقاطعة السانيا تقع كسط بلدية السانية كالية  مت إجراء االختبارات باؼبدارس اإلبتدائية المجاؿ المكاني : -

 كىراف.

اسباـ اختبارات  2014إذل غاية  2012ىي الفًتة الزمنية اؼبمتدة ما بُت تاريخ ؿبدد ب  المجاؿ الزماني :    -

 حركية.-ة )على مدل يـو كاحد( كتطبيق اختبارات البطارية اغبسالتجريبية االستطبلعي

 :االستنتاجات -

 .البحث عينة تتبلءـ كمستول حركي-اغبس لئلدراؾ  اؼبصممة االختبارات - 

 .اؼبلل عن كاالبتعاد البحث كاؼبنافسة لعينة كاإلثارة التشويق عوامل هبا تتوفر حركي-اغبس االدراؾ اختبارات بأف ثبت- 

 :توصياتال -

 القسم التحضَتم يف اؼبوضوعة مناىجهم ضمن حركي-االدراؾ اغبس لتطوير االلعاب الصغَتة  اعتماد ضركرة -

 .تعميمها اجل من كاثبات صبلحيتها الفئات ـبتلف على الدراسة ؽبذه اؼبعيارية كالدرجات اؼبستويات اعتماد -

 اخرل. عينات على كحبوث دراسات اجراء  -
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 : ليزية نجالملخص باللغة اال

Abstract: 

The problematic of research: Lack of the underline of a content based on Sensory-kinetic 

education as a fundamental stage in the formation of the child and building his personality in the 

future so it was necessary to build a battery sense - mobility based on small games without the 

need to adapt the battery because it is valid for the children of Algeria and all these points 

prompted the researcher to think in the design of a battery simple simplified games applicable 

does not require great possibilities. 

               From this point of view, the student proposed the battery of small games in order to 

measure the sensory-motor side by simple means. And according to the requirements and 

capabilities of this stage and the possibility of being applied by the specialist in the field or non-

specialist being detailed and accurate. 

From this point of view, we can ask the general question: 

- Is it possible to build battery tests in the form of small games to measure the sense-kinetic side 

of the child of the preparatory section? 

 Partial questions: 

1. Is it possible to build a battery of sensor-kinetic tests in the form of small toys in the child of 

the preparatory class ? 

2. Does the designed battery contribute to measuring the sensori-motor side of the child of the 

preparatory class? 

Objectives of the study: 

       This study aims to: 

1. Build a battery to test the sensory-motor side of the child of the preparatory class. 

2 - Knowing the effectiveness of the battery designed to measure the sensori-motor side of the 

child of the preparatory class. 
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General Hypothesis: 

- Can you build a test battery in the form of small games to measure the sensory-dynamic side 

of the child of the preparatory class? 

Partial Hypotheses: 

- The battery can be built tests of sense - kinetic in the form of small games in the child 

preparatory class. 

 - The designed battery measures the sensory-motor side of the children of the preparatory class. 

- Research’s methodology and it field’s procedures : 

1- 1- The exploratory study: 

              To ensure the good conduct of the experiment, the student sought the exploratory 

experiment and was intended to identify the following points: 

1 - The reality of physical and sport education in the preparatory stage. 

2- Difficulties that the student may encounter while applying the tests. 

3. Also to determine which school has the space and the appropriate means to apply the 

proposed battery tests. 

4- Knowing the sincerity, consistency and objectivity of the tests. 

1-2 - Basic Study: 

1.2.1 Methodology of research: 

The descriptive method is used by the survey method to suit the nature and objectives of this 

research. 

1-2-2 - Community the sample of research: 

The community of this research is represented by pre-school children in the district of Senia 

enrolled in the school year 2012-2013. The sample included 100 children (males and females). 

     Procedural Terms of research: 

- Battery tests: The sum of the games composed of the battery, in the sense of a set of tests that 

measure the side that was developed for it. 
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- Sensory-motor perception: it is the mark obtained by the examined in the total battery tests. 

- Child of Preparatory class: he is the child who is not more than 7 years old to join the first 

year primary class. 

1.2.4. Fields of research: 

1. The human field: the sample was tested in the intended manner. The sample of the study is 

100 children (males and females) between the ages of 5-6 years distributed as follows: 

- Survey sample: the number of its members 10 children (males and females). 

- Experimental sample: the number of its members 40 children (male and female) on which 

the battery of small games proposed by the student was applied. Children who practice sports 

outside the school are also available. 

2 - Spatial field: the tests were conducted in primary schools following the district of Senia 

located in the municipality of Senia province of Oran.  

3. Time field: it is the time period between 2012 and 2014. It is the completion of the 

experimental pilot tests (over one day) and the application of the sensor-kinetic battery tests. 

4. CONCLUSIONS: 

- Tests designed for sense-motor perception are appropriate with the level of the research 

sample. 

 - It has been proved that sensory-motor cognitive tests provide the factors of suspense, 

excitement and competition for the sample of research and avoid boredom. 

5. Recommendations: 

- The need to adopt small games for the development of sense - kinetic awareness within their 

programs in the preparatory class.  

- Adopting the levels and standard grades of this study on different categories and prove their 

validity in order to circulate them. 

- Conduct studies and research on other samples.  
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  فرنسية:الالملخص باللغة 

Résumé: 

Le Titre : Proposition d’une batterie de tests pour mesurer l’aspect sensori-moteur des enfants 

du préscolaire. 

   Cette recherche s’est appuyée sur l’utilisation d’une batterie de tests « sensori-moteur » à 

partir de l’emploi de petits jeux; dans le but de mesurer l'aspect sensori-moteur des enfants de 

niveau préscolaire (5 - 6 ans) de la population du secteur d’ES-SENIA  à ORAN. Le nombre 

total des enfants étant de 100. 

    La méthode descriptive a été appliquée à partir de la problématique et en fonction des 

objectifs envisagés, nous avons choisis un échantillon de 50 enfants (filles et garçons), 

l’homogénéité de l’échantillon a été respectée sur le plan des critères suivants, « taille, poids et 

âge ». 

   A l’issue des résultats obtenus à partir de l’outil statistique SPSS ; nous constatons que les 

tests choisis sont pertinents et objectifs et mesurent de manière significative les aspects 

« sensori-moteurs ». 

Mots clés : 

 Batterie de tests, aspect sensori-moteur, niveau préscolaire. 

Le problème de la recherche :  

   Le manque de contenu basé sur l'éducation cinétique comme une étape fondamentale dans la 

formation de l'enfant et de construire son avenir dans le futur, il fallait construire une batterie  

sensori-motrice basé sur les petits jeux sans devoir l’adapter aux enfants algériens. La batterie 

est simple, compacte et fonctionnelle et ne nécessite pas un grand potentiel. 

   De ce point de vue, l’étudiante  a proposé la batterie de petits jeux pour mesurer le sens du 

mouvement par des moyens simples, et selon les exigences et capacités de cette étape, et la 

possibilité de son application soit par le spécialiste du domaine ou non-spécialiste étant quelle 

est détaillée et précise. 

    De ceci, on peut poser la question générale : est-il possible de construire une batterie de test 

sous forme de petits jeux pour mesurer l’aspect sensoriel de l’enfant de classe préscolaire ?  
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Questions partielles :  

1- Est-il possible de construire une batterie de tests cinétiques sous la forme de petits jeux 

pour mesurer le coté sensori-moteur de l’enfant de classe préscolaire.  

2- La batterie conçue contribue-t- elle a mesuré le coté cinétique de l’enfant classe 

préscolaire?  

Objectifs de l’étude : cette étude vise, a construire une batterie pour mesurer le coté sensori-

moteur de la classe préscolaire d’un enfant.  

Découvrez l’efficacité de la batterie, pour mesurer le coté sensori-moteur de la classe 

préscolaire d’un enfant. 

Hypothèse générale :  

Il est possible de construire une batterie de testes sous forme de petits jeux pour mesurer le 

côté sensori-moteur de l'enfant de classe préscolaires.  

Hypothèses partielles :  

- Il est possible de construire une batterie de testes sous forme de petits jeux pour les 

enfants de classes préscolaires. 

-  La batterie conçue mesure le côté sensori-moteur des enfants de classes préscolaires.  

Etude d’enquête :    

Pour assurer la bonne conduite de l’expérience l’étudiante chercheure a fait une expérience 

exploratoire et son but était d’identifier les points suivants :  

-La réalité de l’éducation physique et du sport au préscolaire.  

-Difficultés pouvant être rencontrées par l’étudiante lors de l’application des tests.  

-Ainsi que de déterminer quelle école a l’espace et les moyens appropriés pour appliquer les 

tests de batterie proposés.  

-Connaitre la sincérité.la cohérence et l’objectivité des tests. 
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Etude de base : 

Méthodologie de recherche :  

Utiliser la méthode descriptive par enquête pour convenir à la nature et aux objectifs de cette 

recherche.  

Echantillon de recherche : la communauté de cette recherche est représentée par des enfants 

d’âge préscolaire inscrits dans la province de Senia au cours de l’année scolaire 2012- 2013. 

Comprenant 100 enfants (garçons et filles).  

1-2-3- Termes de recherche procédurale :  

-Tests de batterie : la somme des jeux formant une batterie est en quelque sorte un ensemble de 

tests qui mesurent le coté pour lequel elle a été développée.  

Sens cognitif du mouvement : la note obtenue dans les tests de batterie totaux. 

Section préparatoire des enfants : est un enfant qui na pas atteint l’âge de 7ans pour rejoindre la 

section primaire de première année.  

1-2-4 Domaines de recherche :  

Domaine humain : L'échantillon a été testé de la manière prévue L'échantillon de l'étude est 

constitué de 90 enfants (garçons et filles) âgés de 5 à 6 ans répartis comme suit: 

Echantillon d’enquête : il ya 10 garçons et filles.  

Echantillon expérimental : Le nombre de ses membres est de 40 enfants (garçons et filles) 

dont on a appliqué la batterie de petits jeux proposés par l'étudiante. Les enfants pratiquant des 

sports en dehors de l'école ont également été exclus. 

Domaine spatial : les tests ont été menés dans la province de Senia située dans la municipalité 

de la wilaya d’ORAN.  

Domaine temporel :  

C’est la période entre la date de 2012 et 2014, les tests exploratoires (sur une journée) et en suite  

l'application des batteries de tests sensori-motrice.  
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Conclusions :  

-Les tests conçus pour la cognition sensori-motrice correspondent au niveau de l'échantillon de 

recherche. 

  - Il a été prouvé que les tests cognitifs sensori-moteurs fournissent les facteurs de suspense, 

d'excitation et de compétition pour l'échantillon de recherche et évitent l'ennui. 

 Recommandations : 

- La nécessité d'adopter de petits jeux pour le développement de la conscience sensori-motrice 

dans les programmes de préscolaires. 

- Adopter les niveaux standards de cette étude sur différentes catégories et prouver leur validité 

pour les faire circuler. 

- Mener des études et des recherches sur d'autres échantillons 







 






















