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حركي لطفل القسم -اقرتاح بطارية اختبارات لقياس اجلانب  احلس
سنوات)6-5(التحضريي

ين مسرية 2قوراري بن علي- 1ز

ضية1 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ديس  مستغامن2 ضيةمعهد الرتبيةجامعة عبد احلميد بن  البدنية و الر

امللخص:
دف لقياس اجلانب ألعابحركية  على شكل –متثلت الدراسة يف اقرتاح بطارية اختبارات احلس  صغرية 

اشتمل جمتمع البحث على تالميذ القسم حبيث ) سنوات. 6-5حركي لطفل القسم التحضريي (-احلس
مباالبحثمشكلةملالئمتهاملسحيسلوبهصفيالو املنهجاستخدمحبيث - السانيا–التحضريي مبقاطعة 

تمع األصلي املقدر 50(اومت اختيار عينة البحث والبالغ عدده.أهدافهحيقق ت) من ا ) طفال(ذكور وا
وبعد تطبيق االختبارات .جتانس عينة البحث من حيث  (الطول، الوزن و العمر ) دراسةومتطفال 100ب

ختبارات االأنكوسيلة إحصائية للتوصل إىل نتائج البحث ,ومت استنتاج SPSSظامنستخدامومجع النتائج 
.ألجلهحركي الذي وضعت -اجلانب احلسفعال اليت مت اقرتاحها تقيس 

حركي ، القسم التحضريي-الكلمات املفتاحية:  بطارية اختبارات ،اجلانب احلس

---

---

Proposition of a battery of tests to measure the sensory-motor aspect of
preschool children.

Abstract:
The study was to propose a battery of tests in the form of mini-games designed
to measure the sensory-motor aspect for children of preparatory class (5-6
years).
The research community includes preparatory course pupils from the area of
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ES-SENIA (ORAN). The research sample totaled 50 children (boys and girls)
in the community, from 100 children selected
The sample was homogeneous in terms of study (height, weight and age). The
exploratory sample included 10 children (05 boys and 05 girls) and after
application of the tests and collecting results, they were treated by the statistics
mean  of SPSS, we obtained that the tests that have been proposed to measure
the sensory-motor side of children of preparatory class were reliable.

Keywords: battery of tests, the sensory-motor side, the preparatory class

---

---

Proposition d’une batterie de tests pour mesurer l’aspect sensori-moteur
des enfants du préscolaire.

Résumé:
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 d’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 appliquée à partir de la problématique et en fonction
des objectifs envisagés, nous a permis de choisir 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

.
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مقدمة:
تلعب االختبارات والقياسات دور كبري يف عملية التقومي حيث يتم من خالهلا عملية التشخيص والعالج 
ا متكننا من التنبوء والتصنيف والتوجيه والبحث  إلضافة إىل أ من اجل متابعة التقدم ووضع املعايري الالزمة 

سني طعمه(العلمي و تسعى خمتلف املنظمات ).63، ص 2008، حممد عبد العال النعيمي وحسن 
واهليئات الرتبوية إىل االهتمام بربامج الطفل، واعتماد مناهج علمية إلعداد رجل الغد ، وقد سبقهم إىل ذلك  

راء روسو فاجتهو اىل تربية –وهم رواد الرتبية احلديثة –كل من بستالوتزي و فروبل ودكرويل ومنتسوري 
كد هلم أن مجيع حاجات الطفل ودوافعه الطفل عن طريق النشاط ات احلسية واأللعاب الرتبوية بعد أن 

واستعداداته تنتهي مجيعها يف حقل اإلحساس ، ومن مثة حبثوا عن مراكز اهتمام الطفل وجعلوها حماور لرباجمهم 
اء األساسي وخاصة مرحلة ماقبل املدرسة اليت تعترب مرحلة البن).13، ص 2010(فتيحة كركوش، الرتبوية

).137، ص 2001(وجيه حمجوب ، للتوافق احلركي 
وذلك عن طريق اللعب الذي يشغل معظم أوقات األطفال فمن خالله يتعلمون كل شيء عن أنفسهم وعن 

مج حول خربات هلا وظيفة يف احلياة اليومية للطفل  (عاطف عديل فهمي ، عاملهم . على أن يدور حمتوى الرب
فطن إىل أمهية اللعب علماء الرتبية ووجدوا أنه ميزة جيب استغالهلا واإلستفادة منها وقد ).149، ص 2004

وظهرت اىل حيز الوجود الكثري من ٬)26، ص 2006(دالل فتحي عيد، يف عملية الرتبية والتعليم 
ن اللعب ماهو إال اعداد الطفل ت اليت حتاول تفسري لعب االطفال .فنجد ان (جروس ) يؤكد  للعمل النظر

ج ٬اجلدي للحياة املستقبلية ت .وينهج (سبنسر)  ن الغرائز هي مصدر لعب االطفال واحليوا ويرى 
(شيللر) يف النظر اىل لعب االطفال من الوجهة البيولوجية ويرى ارجاع لعب االطفال اىل استغالل الطاقة 

ن لعب الطفل يف مراحل من وه املختلفة عبارة عن عملية تلخيص الزائدة عند الطفل .ويؤكد البعض االخر 
ا البشرية يف تطورها )80، ص1985(حممد حسن العالوي ،للمراحل اليت مرت 

حركي مهم إذ نشهد إمهال هذا اجلانب خاصة يف األقسام التحضريية وذلك لعدم -فإدراج اجلانب احلس
ليت يكون هدفها تربوي ترفيهي ينمي حركية تعتمد على األلعاب الصغرية ا–االهتمام بتسطري برامج  حس 

-مدارك الطفل وميكنه من قراءة املنبهات اخلارجية وإعطاء قراءة هلا . وكذلك احلاجة إىل بناء بطارية حس
لدرجة األوىل الن  حركية هلذه املرحلة العمرية اليت تعتمد على األلعاب الصغرية وال تكون كتابية بل حركية 

لدرجة األوىل ألنه متنفس له اغلب أطفال هذه املرحلة  العمرية ليعرفون الكتابة والقراءة ويلجا إىل اللعب 
وعامله اخلاص ومن خالل نتائج البطارية ميكن توجيه الطفل وقراءته قراءة صحيحة تساعد املعلم على بناء 

ده يف عملية حركية معينة  تساع-حمتوى يتالءم مع البناء األساسي للطفل وكذلك توجيه حنو أنشطة  حس 
التعلم . 
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مشكلة البحث:
ا مرحلة أساسية يف تكوين الطفل وبناء شخصيته -انعدام تسطري حمتوى مبين على الرتبية احلس حركية كو

حركية قائمة على األلعاب الصغرية دون احلاجة إىل تكييف البطارية  -مستقبال فكان البد من بناء بطارية حس
ا صاحلة ألطفال اجلزائر و  لطالبة الباحثة إىل التفكري يف تصميم بطارية العاب كو كل هذه النقاط دفعت 
تتطلب إمكانيات كبرية. صغرية  مبسطة قابلة للتطبيق ال

دف قياس  اجلانب احلس قرتاح بطارية األلعاب الصغرية  حركي - ومن هذا املنطلق قامت الباحثة 
ال أو غري وحسب متطلبات وقدرات ه.بوسائل بسيطة مكانية تطبيقه من قبل املختص يف ا ذه املرحلة و

املختص كونه مفصل ودقيق. 
العام  :التساؤل

حركي لطفل القسم -هل ميكن بناء بطارية اختبارات على شكل العاب صغرية لقياس اجلانب احلس
؟التحضريي
: التساؤالت اجلزئية

شكل ألعاب الصغرية لدى طفل القسم التحضرييحركية على-هل ميكن بناء بطارية اختبارات حس
؟حركي لدى طفل القسم التحضريي-هل  البطارية املصممة  تسهم يف قياس اجلانب احلس

:أهداف الدراسة
دف هذه الدراسة إىل:

حركي لدى طفل القسم التحضريي.-بناء بطارية الختبار  اجلانب احلس
حركي لطفل القسم التحضريي.-قياس اجلانب احلسمعرفة مدى فعالية البطارية املصممة ل
الفرضيات
:فرضية العامة -
حركي  لطفل القسم -ميكن بناء بطارية اختبارات على شكل العاب صغرية لقياس اجلانب احلس

؟التحضريي
:الفرضيات اجلزئية - 
 حركية على شكل ألعاب الصغرية لدى طفل القسم التحضريي- بناء بطارية اختبارات حسميكن.

حركي لدى أطفال القسم التحضريي.-البطارية املصممة تقيس اجلانب احلس
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مصطلحات البحث:
:  البطارية

ا :( جمموع االختبارات املقننة على االشخاص انفسهم 1987يعرفها حممد صبحي حسانني(   (
ملقارنة ) .ومعايريها مشتقة بطريقة تسمح 

يت تعطينا القدرة على إدراك وضع احلس وأعضائه يف احلركة حيث ا احلاسة الحركي :-اإلدراك احلس
حلواس اخلمس، فهو يعطينا إدراك اجلسم يف الفراغ  (مروان ميكننا من معرفة مسببات احلركة دون اإلستعانة 

).106، ص 2006أبو حويج، 
: القسم التحضريي

سنوات يف حجرات ختتلف عن غريها ) 6-4هو القسم الذي يقبل فيه أطفال ترتاوح أعمارهم ما بني (
ا ووسائلها البيداغوجية كّما أن املدرسة تنظر للطفل على أنه مازال طفال وليس تلميذا بذلك هي  بتجهيزا

(منهج الرتبية استمرارية للرتبية األسرية حتضري للتمدرس يف هذه املرحلة املقبلة مكتسبا مبادئ القراءة 
.)5، ص 2008التحضريية، 
ة الدراسا :ت السابقة و املشا

رميان"دراسة: "-  أللعاب احلس(2012)كامران عبد الرمحن  ثري منهج   حركية يف تنمية بعض - عن 
عناصر الذكاء احلركي ومهارات اإلدراك البصري  لدى أطفال ما قبل املدرسة  .

ويهدف البحث اىل :
أللعاب احلس ثري منهج   ض عناصر الذكاء احلركي ومهارات حركية يف تنمية بع-الكشف عن 

عمار ( ) سنوات  .6-5اإلدراك البصري لدى األطفال 
 الكشف عن الفروق بني االختبارات البعدية بني جمموعيت البحث التجريبية والضابطة ألطفال ماقبل

املدرسة يف تنمية بعض عناصر الذكاء احلركي واالدراك البصري لدى أطفال ما قبل املدرسة.
 ء نتائج البحث يستنتج الباحث ما يلي :يف ضو
 موعة الضابطة يف االختبار البعدي يف اختبارات موعة التجريبية على أطفال ا تفوق أطفال ا

بعض عناصر الذكاء احلركي ومنو مهارات اإلدراك البصري .
التوصيات :

يف ضوء نتائج البحث واالستنتاجات يوصي الباحث مبا يلي:
 ض االطفال يف اقليم كردستان االعتماد على االلعاب اإلدراكية احلس احلركية يف مؤسسات ر

لدورها الفعال يف تنمية الذكاء احلركي واملهارات اإلدراك البصري.
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 ض األطفال ملا له من دور اجيايب يف ابراز املتفوقني ضرورة الرتكيز على اجلانب العقلي يف مناهج ر
مبكراً 

بعنوان تصميم وتقنني بطارية اختبار لقياس دقة (2009)هاب اخلشايل""حممد وليد شسة:درا- 
لكرة الطائرة ــ جلوس للمتقدمني املهارات الفنية 

أهداف البحث:
 لكرة الطائرة يئة بطارية لقياس دقة املهارات الفنية  جلوس –تصميم جمموعة اختبارات 

للمتقدمني. 
لكرة الطائرةاستخالص بطارية االختبارات لقياس ب جلوس.- عض املهارات الفنية 
 لبساطة هلذا فهي مناسبة من حيث سهولة تنفيذها من قبل العيب الكرة تتميز البطارية النهائية 

جلوس.-الطائرة 
التوصيات:

 لكرة الطائرة جلوس) يف التقومي املستمر ويف التوجيه واالختيار.–اعتماد البطارية املهارات الفنية(
ماد املعايري اليت مت التوصل إليها من خالل استخدام اجلداول املعيارية اليت وضعها الباحث للبطارية  اعت

لكرة الطائرة  ا النهائية عند تقومي الالعبني( جلوس). –ككل ومفردا
 لكرة الطائرة ختيار الالعبني ( ة يف اجلوانب األخرى املرتبطة  جلوس) من –إجراء دراسات مشا

حي البدنية و اجلسمية والوظيفية والنفسية.النوا
 التعليق على الدراسات السابقة:

ة توصلت الباحثة اىل معرفة جوانب اخرى من  من خالل الدراسات السابقة والبحوث املشا
ت البحث وكذلك التأكيد على امهية  املواضيع املأخوذة يف هذه الدراسات .حيث سامهت يف مناقشة نظر

ل يف هذه املرحلة العمرية ,كما متت االستفادة منها يف جوانب بناء ادوات املعاجلة االحصائية احلركة للطف
كد جل الدراسات على امهية النشاط املستعملة ,واهم النتائج اليت اسفرت عنها هذه الدراسات, حيث 

على كل مايكتسبه وما احلركي اذ يعترب التعطش اجلامح للحركة والنشاط من اهم مميزات هذه املرحلة خاصة 
يتعلمه الطفل كنتيجة لتعامله مع االشخاص واألشياء يف احمليط البيئة اليت يعيش فيها .

منهجية البحث وإجراءاته امليدانية
لتجربة االستطالعية وكان الغرض :االستطالعيةالدراسة . 1 لضمان السري احلسن للتجربة، قامت الباحثة 

الية : منها الوقوف على النقاط الت
.ضية يف مرحلة التحضريية واقع الرتبية البدنية والر
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. ت اليت ميكن أن تعرتض الطالبة أثناء تطبيق االختبارات الصعو
.وكذلك لتحديد أي مدرسة تتوفر على الفضاء والوسائل املناسبة لتطبيق بطارية االختبارات املقرتحة
.معرفة صدق وثبات وموضوعية اإلختبارات
األساسية :الدراسة-2

منهج البحث : - 
ألسلوب املسحي ملالئمة لطبيعة وأهداف هذا البحث . استخدم املنهج الوصفي 

جمتمع عينة البحث : - 
ميثل جمتمع هذا البحث أطفال ما قبل املدرسة مبقاطعة السانية املسجلني يف العام الدراسي 

ث)طفال 100، وقد مشلت عينة البحث 2013-2014 .(ذكور وإ
مصطلحات البحث االجرائية : -3
: جمموع االلعاب املكونة للبطارية مبعىن هي جمموعة اختبارات تقيس اجلانب بطارية االختبارات - 

الذي وضعت الجله.
.هي العالمة اليت حيصل عليها املفحوص يف جمموع اختبارات بطاريةحركي :- اإلدراك احلس- 
سنوات ليلتحق بقسم السنة اوىل 7ز سنه  هو الطفل الذي مل يتجاو طفل القسم التحضريي : - 

.ابتدائي
جماالت البحث :-4
ال البشري : -  لطريقة املقصودة ومتثل عينة البحث ا ث)طفال 50اختربت العينة  (ذكور وإ

) سنوات موزعني على النحو التايل :6-5ترتاوح أعمارهم ما بني (
ث).(ذكور و أطفال 10عدد أفرادها العينة اإلستطالعية:-  إ
ث)طفال 40:عدد أفرادها العينة التجريبية-  اليت طبق عليها بطارية األلعاب الصغرية (ذكور وإ

ضي خارج املدرسة.املقرتح من طرف الطالبة. كّما إستبعاد األطفال املمارسني للنشاط الر
ال املكاين :-  ملدارس اإلبتدائية التالية : مدرسة األا مل، املعاهد,مفدي مت إجراء االختبارات 

بعة ملقاطعة السانيا تقع وسط  ء,البشري االبراهيمي ,حسن احلساين , املستقبل ومدرسة النصر. زكر
بلدية السانية والية وهران.

ال الزماين :-  امتام 2014إىل غاية 2013هي الفرتة الزمنية املمتدة ما بني التاريخ احملدد با
حركية .-عية (على مدى يوم واحد) وتطبيق اختبارات البطارية احلساختبارات  التجريبية االستطال
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ادوات البحث : -5
حركي خالل املرحلة -بعد اإلطالع على الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال اإلدراك احلس

ض ية وعلم السنية لطفل ما قبل املدرسة وبعد أخذ أراء بعض اخلرباء واملختصني يف جمال الرتبية البدنية والر
النفس الطفل مث :

حركية مصمم ألطفال ما قبل املدرسة، - بطارية احلس׃حركي - بطارية املصممة لإلدراك احلس- 
ت قي ذلك االدراك ويتألف هذا املقياس من اختبارات تقيس يف  وللتعرف على من لديهم صعو

حركي) -جمموعها اإلدراك (احلس
حركيه ومن مث –مع اختبارات القدرات االدراكيه احلس قامت الطالبة  الباحثه جباالختبارات :  - 

عرضها على جمموعه من اخلرباء واملختصني لبيان رأيهم حول صالحية االختبارات يف قياس القدرات 
احلس_حركي وبعد مجع االستمارات وتفريغها حصلت االختبارات االتيه على امجاع اخلرباء 

الستخدامها
اختبار االدراك الشكلي:- 

قياس االدراك الشكلي لغرض من االختبار :ا
طباشري ملون،مدور،مسطرة.االدوات :

لقدم اليمىن داخل مواصفات االداء : يقف الطفل عند خط البداية وعند مساع االشارة ينطلق للقفز 
لنسبة للقدم اليسرى . ة والعكس صحيح  االشكال املتشا

لرجل اليسرى .القفز يتم يف املرحلة االو التوجيهات :  لرجل اليمىن واملرحلة الثانية  ىل 
لرجل اليسرى .02لرجل اليمىن ،02حماوالت 04مينح الطفل التسجيل :  

نقاط).04مينح  نقطة لكل حماولة صحيحة ، جمموع النقاط( 
:اختبار توافق العني واليد- 

توافق العني واليد : الغرض من االختبار
بون ،لعبة الفقاعات.ماء ،صااالدوات : 

ال احملدد وتقوم  بنفخ مواصفات االداء :  ال احملدد وتقف كذلك املعلمة داخل ا يقف الطفل داخل ا
صابع اليد اليمىن  صابع اليد اليسرى  05الفقاعات اهلوائية ويطلب من الطفل فرقعتها  مرات متتالية مث 

مرات متتالية.05
ليد اليمىن يبقي اليد اليسرى خلف الظهر و العكس صحيح.عندما يفرقع الالتوجيهات:  كرات 

عدم تكرار نفس االصابع 
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نقاط  .05مينح نصف درجة لكل حماولة صحيحة  جمموع النقاط التسجيل : 
:اختبار التذكر- 

معرفة مدى تركيز االنتباه : الغرض من االختبار
ة ،ميقايت .05: األدوات  صور خمتلفة ومتشا

نية ،مث يتم قلب 15يتم وضع الصور فوق الطاولة ويطلب من الطفل النظر اليها ملدة : واصفات األداء م
ة فقط . الصور ويطلب من الطفل قلب الصور املتشا

يتم احرتام الوقت احملدد.التوجيهات : 
حماوالت 03مينح الطفل 

لطريقة التالية التسجيل : يتم التسجيل 
(االجابة اخلاطئة )0نقاط (االجابة الصحيحة ) و03___ 15ظر مدة ن: 01احملاولة 
(االجابة اخلاطئة )0نقاط (االجابة الصحيحة ) و 02___ 10نظر مدة :02احملاولة 
(االجابة اخلاطئة )0نقاط (االجابة الصحيحة ) و 01___ 05نظر مدة :03احملاولة 

اختبار التوازن:-
قياس درجة التوازن .تبار : الغرض من االخ

طباشري ،مدور ،ميقايت .االدوات:
او 05دوائر على االرض ويتم تسجيل داخل كل دائرة رقم   06تقوم املعلمة برسم مواصفات االداء : 

لتناوب للوقوف داخل مركز الدائرة 10الرقم  ، ويطلب من الطفل استعمال الرجل اليمىن او الرجل اليسرى 
عني اىل االعلى حسب املدة احملددة واملكتوبة داخل الدائرة .،ورفع الذرا

لرجل اليمىن مث تليها الرجل اليسرى .التوجيهات :  البداية 
اية الوقت احملدد تلغى احملاولة ، عدم تكرار نفس الرجل ،تقدر املسافة بني  اذا مت اخلروج من الدائرة قبل 

مرت .1الدوائر ب
ف درجة لكل حماولة صحيحة .مينح الطفل نصالتسجيل: 

مينح كل طفل حماولة واحدة.
درجات.03جمموع النقاط 

اختبار االدراك السمعي احلركي:-
قياس االدراك السمعي احلركي .: الغرض من االختيار

طباشري ،اقماع ،ميقايت ، ديكامرت ، جرس .االدوات : 
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يسمع دق اجلرس (مرة واحدة) جري لألمام د خط البداية وعند مايقف الطفل عنمواصفات االداء : 
مرت واالنطالق  10مرت ليلمس الشاخص والعودة .جيري للخلف ( خلط البداية ) مسافة  05مسافة  

قصى سرعة خلط االمام .
كيد على التوجيهات :  الوقوف خلف خط االنطالق من وضع الوقوف ،مرجحة الذراعني عند اجلري و

التنفس الصحيح. 
يتم التسجيل بوقت  املرور الكلي للمسافة احملددة .التسجيل : 

اختبار ادراك االجتاه :-
ادراك االجتاه .الغرض من االختبار : 

طباشري ،مدور.األدوات 
داخل منتصف الدائرة وتقوم املعلمة بتحديد االجتاه لألمام مث للوراء  مث يقف الطفلمواصفات االداء : 

للجانب االمين وأخريا للجانب االيسر.
يطلب من الطفل البقاء داخل مركز الدائرة وعند مساع االجتاه التقدم بثالث خطوات متتالية  التوجيهات : 

.والوقوف داخل الدائرة الصغرية . مينح لكل طفل حماولتني 
درجات .02جمموع النقاط الكلي  -مينح نصف درجة لكل حماولة صحيحة .التسجيل :

׃الدراسة االحصائية-6
إن اهلدف من استخدام املعاجلة اإلحصائية هو الوصول إىل مؤشرات كمية تساعد على التحليل و التفسري و 

ختالف نوع املشكلة و تبعا هلد ف الدراسة، و من هذا املنطق مت التأويل مث احلكم، و ختتلف خطتها 
مجالباحثةاستخدمتاالعتماد على الوسائل اإلحصائية التالية:   اإلحصائية إلجياداحلقيبةيفاجلاهزالرب

SPSS .اإلحصائيةالوسائل
:عرض وحتليل ومناقشة النتائج

ألسس العلمية لالختبارات املستخدمة :- 1
طة مبجتمع البحث :أوال: ضبط املتغريات املرتب

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباملتغريات
1.110.05الطول
21.652.36الوزن
72.484.36العمر

159.7930.68معامل الذكاء
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نيا: الدراسة االستطالعية:
معامالت الصدق الذايت الختبارات بطارية االختبارات املقرتحة :جدول 

اسم اإلختبارت
ل معام

الثبات
معامل 
الصدق

معامل 
الداللةاملوضوعية

معنوي0.8190.9040.950االدراك الشكلياختبار1
معنوي0.8680.9310.964اختبار توافق العني واليد2
معنوي0.7860.8860.941اختبار التذكر3
معنوي0.7760.8800.938اختبار التوازن4
معنوي0.8290.9100.953االدراك السمعي احلركي5
معنوي0.7620.8720.933ادراك االجتاه6

(عينة البناء) 10ن= 
القدرة التمييزية لالختبارات احلس حركية :-

احلس حركية املرشحة للتطبيقلالختباراتالقدرة التمييزية 

اسم اإلختبارت
وحدة 
القياس

نخفضجمموع املستوى املجمموع املستوى املرتفع
الداللةقيمة (ت)

ع-+سَ ع-+سَ 

1
االدراك اختبار

الدرجةالشكلي
معنوي4.0000.0000.9090.83115.041

اختبار توافق 2
العني واليد

معنوي3.9010.57359.75001.152412.333الدرجة

معنوي3.1500.3011.2720.46712.264الدرجةاختبار التذكر3

معنوي2.1810.2520.3180.40412.965الدرجةار التوازناختب4

االدراك 5
الثانيةالسمعي احلركي

معنوي11.1330.3098.5800.46315.180

معنوي2.2720.2611.0900.20211.867الدرجةادراك االجتاه6
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ستوى داللة ) حتت م2.086والقيمة اجلدولية (20)= 2-11+11) (2-/ (ن +ن40ن= 
)0.05(

احلس حركية:لالختباراتمعامل السهول والصعوبة 
احلس حركية املرشحة للتطبيقلالختباراتمعامل السهول والصعوبة 

وحدة اسم اإلختبارت
القياس

الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

معامل 
االلتواء

3.1001.0570.756الدرجةاالدراك الشكلياختبار1
2.6001.2960.677الدرجةتوافق العني واليداختبار2
2.2000.7570.357الدرجةاختبار التذكر3
1.3000.7900.111الدرجةاختبار التوازن4
9.9201.0760.255الثانيةاالدراك السمعي احلركي5
1.6870.5390.201الدرجةادراك االجتاه6

(عينة التقنني)40ن= 
شتقاق املعايري :ا
 للتالميذ :احلس حركيةحتديد املعايري لالختبارات

إن "الدرجات اخلام املستخلصة من تطبيق االختبارات ليس هلا داللة إال إذا رجعنا إىل معيار حيدد معىن 
هذه الدرجات". 

االختبارات إىل درجات وعلى وفق ذلك مت حتويل الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها من تنفيذ
ستعمال طريقة التتابع  ئية  معيارية 

 ت املعيارية :للتالميذاحلس حركيةلالختبارات حتديد املستو
ت املعيارية يتم على أساس نتائج العينة يف متغريات البحث اليت تتوزع توزيعا طبيعيا وان  إن حتديد املستو

%) تقع ضمن 99.73ني العالمات املعيارية للمنحين الطبيعي البالغة (النسبة املئوية للمجاالت الواقعة ب
ت وبذلك يكون هناك  ثالثة احنرافات معيارية موجبة وثالثة احنرافات معيارية سالبة، ومت اختيار ست مستو

ت يكون 6درجات معيارية على (6احنراف معياري واحد بني كل مستوى وآخر، وبقسمه املدى  ) مستو
).01كما موضحة يف الشكل (توى مدى قدره احنراف واحد من الدرجات املعيارية, لكل مس
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)01شكل (
ت املعيارية الختبارات احلس حركية(كاوس) منحىن التوزيع الطبيعي  .يبني حدود املستو

ت املستو
املتغريات

ضعيف ضعيفمقبولمتوسطجيدجيد جداً 
جداً 

االدراك اختبار
الشكلي

4.25-
3.75

3.7-3.23.15-2.652.6-2.12.05-1,551.5-1

اختبار توافق 
العني واليد

3.85-
3.253.2-2.62.55-1.951.9-1.31.25-0.650.6-0

-3.05اختبار التذكر
2.75

2.7-2.42.35-2.052-1.71.65-1.351.3-1

اختبار التوازن
2.65-

2.25
2.2-1.81.75-1.351.3-0.90.85-0.450.4-0
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االدراك السمعي 
احلركي

8.22-
8.81

8.86-
9.45

9.5-10.0910.14-
10.73

10.78-
11.37

11.42-
12.00

ادراك االجتاه
2.25-

2.00
1.95-
1.7

1.65-1.41.35-1.11.05-0.8
0.75-
0.5

):05اجلدول رقم (

2.14% 13.59% 34.13% 34.13% 13.59% 2.14%

حدود 
املستو
ت

املعيارية

ضعيف جدا فضعي مقبول متوسط جيد جيد جدا
التصني
ف

%
العد
د %

العد
د %

العد
د %

العد
د %

العد
د %

العد
د

املتغريا
ت

7.65 13 10 71 0 0 40 68 0 0
42.3

5
72

اختبار
االدراك     

الشكلي

10 17
11.7

6 20 0 0
27.0

6 46
25.8

8 44
25.2

9 43

اختبار 
توافق 
العني 
واليد

17.0
5 29 0 0 37.6

5
64 0 0 0 0 45.2

9
77 اختبار 

التذكر

19.4
1 33

12.3
5 21

18.2
4 31 0 0

26.4
7 45

17.6
5 30

اختبار 
التوازن

5.29
9 4.12 7

15.2
9

26
34.7

1
59

18.8
2

32
21.7

6
37

االدراك 
السمعي 
احلركي
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15.8
8

27
29.4

1 50 0 0
18.2

4 31 0 0
36.4

7 62
ادراك 
االجتاه

):05يبني لنا اجلدول رقم (
ت  ) 1-1.5احنصرت بني الضعيف جدًا والبالغة (الختبار االدراك الشكليإن حدود املستو
ت 3.75-4.25وبني املستوى جيد جداً والبالغ ( الختبار توافق العني )، يف حني احنصرت حدود املستو

، وأن حدود )3.25-3.85) وبني املستوى جيد جدًا والبالغ (0-0.6بني الضعيف جدا والبالغة (واليد
ت  ) وبني املستوى جيد جداً والبالغ 1–1.3احنصرت بني الضعيف جداً والبالغ ( الختبار التذكراملستو

ت 2.75–3.05(  ) 0-0.4بني الضعيف جدًا والبالغ (اختبار التوازن)، يف حني احنصرت مستو
ت 2.25-2.65وبني املستوى جيد جدًا والبالغ ( االدراك السمعي احلركيالختبار )، إما حدود املستو

- 8.22) وبني املستوى جيد جدًا والبالغ ( 12.00–11.42فقد احنصرت بني الضعيف جدا والبالغ (
ت 8.81 ) وبني 0.5-0.75احنصرت بني الضعيف جدًا والبالغ ( ادراك االجتاه) ، وإن حدود املستو

ت املعيارية ونسبها ).     2.00-2.25املستوى جيد جدًا      والبالغ (  يبني اجلدول حدود املستو
املئوية يف االختبارات احلس حركية

ت متباينة النسب لكل االختبارات )06اجلدول رقم (يبني لنا :إن عينة البحث حققت مستو
احلس احلركي عند مقارنتها بنسب التوزيع الطبيعي ، ففي اختبار االدراك الشكلي حتققت أعلى نسبة يف 

) ، يف حني إن أدىن نسبة حتققت يف املستويني اجليد واملقبول %42.35توى اجليد جداً بنسبة مقدارها (املس
لنسبة نفسها ومقدراها ( ). ويف متغري اختبار توافق العني واليد حققت العينة أعلى نسبة يف املستوى %0و

) %0توى املقبول بنسبة مقدارها() ، يف حني إن ادىن نسبة حتققت يف املس%25.88اجليد بنسبة مقدارها (
)، يف حني %45.29إما يف اختبار التذكر حققت العينة اعلى نسبة يف املستوى اجليد جداً بنسبة مقدارها ( 

لنسبة نفسها ومقدراها ( ت اجليد واملتوسط والضعيف و )، ويف اختبار %0إن ادىن نسبة حتققت يف املستو
)، يف حني ان ادىن نسبة %26.47املستوى اجليد بنسبة مقدارها ( التوازن حققت العينة اعلى نسبة يف 

)، ويف اختبار تركيز االنتباه فقد حققت العينة اعلى نسبة يف %0حتققت يف املستوى املتوسط بنسبة مقدارها( 
)، يف حني إن ادىن نسبة حتققت يف املستوى الضعيف بنسبة %34.71املستوى املتوسط بنسبة مقدارها (

فقد حققت العينة اعلى نسبة يف املستوى اجليد جدًا بنسبة ادراك االجتاه)، ويف اختبار%4.12( مقدارها
لنسبة نفسها ومقدراها %36.47مقدارها( )، يف حني إن ادىن نسبة حتققت يف املستويني اجليد واملقبول و
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حصائية تتمثل يف اختبار %) ، ونظرًا ملا جاءت به العينة يف هذا اإلختبارات املبحوثة من الوجهة اإل0(
(االشكال ، توافق العني واليد ، التذكر ، التوازن ، االدراك السمعي احلركي ، ادراك االجتاه) واليت حققت 
أكرب نسبة مئوية يف املستوى اجليد جدا واجليد واملتوسط ، لذا فالباحث يرشح هذا اإلختبارات كمؤشر 

لبطارية النهائية املستخلصة.لالنتقاء ويكون ضمن املفردات املتعلقة 
 مناقشة الفرضيات:

يالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها يف اختبارات البطارية خاصة يف اختبار ادراك الشكلي  
لنسبة لالخرين ضف ٬ويعزى هذا التقدم اىل ان طفل هذه املرحلة يدرك وجوده شخصيا يف الفراغ ووجوده 

ية تنعكس على الطفل . فبواسطته تتسرب املعرفة ويكتشف الكثري عن نفسه وعن اىل ذلك فان للعب  امه
ن عارف مصلح  به يتعلم كيف يسيطر على بيئته ويسخرها ملصلحته ٬العامل الذي يعيش فيه ومن حوله  (عد

اما التقدم الذي ∙حركية –وهذا حيقق صحة الفرض االول انه ميكن بناء بطارية حس )57، ص 1990،
اما يف اختبار ققته العينة فسببه هو ان الطفل من خالل لعبه اليومي يساهم يف توسيع ادراكه السمعي ح

االيقاع والتحكم العضلي العصيب واختبار التوافق بني العني واليد وادراك التجاه فقد سجلت فروق دالة 
زر اجياب٬احصائيا ولصاحل العينة التجريبية يا بني العني واليد والسيطرة على اذ يستطيع الطفل ان حيقق 

على ان بوادر السيطرة على العضالت ٬احلركات الدقيقة لكي يستطيع اظهار مهارة حقيقية يف هذه اللعبة 
∙)313، ص 2010(حممد عصام الدين امساعيل  ،الدقيقة تبدا يف الظهور عند سن اخلامسة 

فارقا يف املتوسطات وبدرجات متفاوتة ايضا اىل ان اما يف اختبار ادراك االشكال فنجد انه حققت
اذ متكن طفل هذه املرحلة من ادراك …) ادراك طفل هذه املرحلة تنمو حواسه املختلفة ( كالبصر والسمع 

فهو يتمكن ٬العالقات املكانية فبل ادراك العالقات الزمنية وكذا اوجه االختالف قبل ادراك اوجه التشابه بينها
مكانه ان يصف وبفضل ادراكه من مقارنة ا الحجام املختلفة الكبرية والصغرية واملتوسطة يف عامه الثالت و

- 33، ص2008(فتيحة كركوش  ،احلسي ما يرى وما يسمع ويلمس فتكاد تبلغ حواسه منوها الكامل 
سة كرايت وهذا ما يتفق مع درا1994(مىن حممود عبد احلليم عمر  ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ∙)34
كما يرى ان ٬) اذ تؤكد على ان منو القدرات االدراكية يعتمد اىل حد كبري على النشاط احلركي 1983( 

الضافة اىل ان اللعب يف هذه -اكرب قدر من النمو االدراكي احلس حركي حيدث قبل ان يبلغ سن السابعة 
لذي يعترب من االنشطة اليت تستلزم حركي ا- املرحلة يسهم بدرجة كبرية يف النمو وخاصة اللعب احلس
وهذا حيقق )33، ص2009(عائشة بن عمار ،استخدام احلواس واحلركة مبا فيها العضالت الكبرية والصغرية 

وان معظم العاب البطارية ركزت على ∙حركي –صحة الفرض الثاين انه ميكن بناء بطارية تقيس اجلانب احلس 
ال لتنمية احلواس وخاصة حاسة املالحظة اليت تعترب املدخل الرئيسي هذه اجلوانب كون ان االلعاب تفتح ا
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حركي - كما ان هذه االلعاب تسهم يف منو احلس∙)38، ص1989(فاضل حنا ،اىل تنمية عقلية بناءة 
الضافة اىل خمتلف جوانب النمو العاطفية واالنفعالية واالجتماعية وخاصة العقلية الن ادوات اللعب تثري 

ن عارف مصلح ،الطفل العقلية وحتفزها على العمل قوى  فاملمارسة احلركية وحب ∙)58، ص1990(عد
لطفل اىل تبين فكرة اولوية احلركة واالنشطة احلركية حىت نغرس فيه الوعي بضرورة  النشاط احلركي  يدفع 

ال ضة للجميع مستقبال .ضف اىل ذلك فاالحساس الصحيح  ضيممارسة وتبين مبدا الر والذي ٬داء الر
لشعور الصحيح مبا يتم من  جيب ان يتوافق مع قدرة االنتباه وجمموعة املرسالت العصبية اليت تزود الالعب 

وهي من املمكن ان تطفي بصفة خاصة تغدية راجعة يف اثناء التدريب لتطوير ٬حركة يف اجزاء جسمه 
حلركة للظاهرة الكينيماتيكية لدرجة )  82، ص2005رمي ،(صريح عبد الكاالحساس  وهذا البعد يعتمد 

االوىل على سالمة احلواس والرتمجة الصحيحة هلذه املثريات وتعزز هذه الرتمجة مبدى حتقيق الطفل ملختلف 
جلانب  احلس حركي وملا له من ابعاد طويلة -ابعاد النمو من خالل اللعب وااللعاب الصغرية اليت تعىن 

مستقبال املدى تنعكس على الطفل
االستنتاجات:

.البحثعينةومستوىتتالءمحركي-احلسلإلدراكاملصممةاالختباراتان-
رةالتشويقعواملاتتوفرحركي-احلساالدراكاختباراتنثبت- واالبتعادالبحثلعينةواملنافسةواال

املللعن
التوصيات:

القسم يفاملوضوعةمناهجهمضمنحركي-احلساالدراكلتطويرااللعاب الصغرية اعتمادضرورة-
التحضريي

تاعتماد- اجلمنصالحيتهاواثباتالفئاتخمتلفعلىالدراسةهلذهاملعياريةوالدرجاتاملستو
.تعميمها

.اخرىعيناتعلىوحبوثدراساتاجراء-
:قائمة املصادر واملراجع

للغة العربية :-
).وزارة الرتبية الوطنية،.2008يف الرتبية التحضريية ( .   الدليل املنهجي . 1
ض االطفال، ط2006.  دالل فتحي عيد (. 2 ، املكتب اجلامعي احلديث، 1) .الرتبية احلركية يف ر

القاهرة.
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ضية 2009. بوداودعبد اليمني وعطا هللا امحد ( . 3 ). املرشد يف البحث العلمي لطلبة الرتبية البدنية والر
املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر .ديوان
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يد إبراهيم  (6. 3 ة، األردن.، الدار العلمية الدولي1).النمو البدين، ط2002.مروان عبد ا
يد(. 7. 4 ) . األساليب اإلحصائية يف جماالت البحوث 2001حممد جاسم الياسري ومروان عبد ا

,عمان   ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع .  1طالرتبوية، 
سني طعمه (.8. 5 : عمان ، دار 1). اإلحصاء التطبيقي، ط2008حممد عبد العال النعيمي وحسن 

وائل للنشر 
ت التعلم  و التطور احلركي، ط2001جيه حمجوب (. و 9. 6 ، دار وائل للنشر والتوزيع، االردن.1). نظر
، دار الفكر ، عمان ، 1) : فسيولوجيا العمليات العقلية ، ط2000عبد الستار جبار الضمد(.10. 7

األردن   .
لكتب ، دار ا2). التعلم احلركي، ط2000. جناح مهدي شلش وأكرم حممد صبحي حممود (11. 8

والنشر جامعة املوصل.    للطباعة 
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