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 باللغة العربية. مستخلص البحث

 الحركي لمختلف المهاري التطور قاعدة أال ماهي األساسية الطفل حركات تكمن أهمية البحث: ان
طفولته المبكرة لذلك  مرحلة في اكتسبها والتي وتنوعها الحركية الخبرة مساحة على تعتمد مساحتها الرياضية األلعاب

ان من اهم األمور التي تقع على عاتق الباحثين هو معرفة بماذا يتميز االناث عن الذكور وبالعكس فيما يخص االدراك 
 الحس الحركي وبعض االشكال الحركية لتكون أسباب لوضع المناهج والبرامج التعليمية الخاصة بكال الجنسين.

ومن هنا جاءت اهمية البحث بالتفكير مقارنة في االدراك الحس حركي وبعض االشكال الحركية بين 
 ( سنوات.8الذكور واالناث ألطفال الرياض بعمر )

 غياب في األطفال إليواء أعدت أماكن أصبحت األطفال رياض بعض إن حيثاما مشكلة البحث: 
 الحركة مع واإلبداع التفكير تنمية نحو األطفال تشجيع على رياضال تعمل ال حيث إعمالهم في وانشغالهم أمهاتهم

. طويلة فترة منذ تتطور لم األطفال رياض برامج إن إلى إضافة بتنميتها تهتم ولم حركية-الحس األلعاب وممارسة
ألطفال التعرف على االدراك الحس حركي وبعض االشكال الحركية بين الذكور واالناث  ةالباحث ارتأت فقد لذلك

 ( سنوات8الرياض بعمر )

التعرف الى االدراك الحس حركي وبعض االشكال الحركية بين الذكور واالناث ألطفال  يهدف البحث:
( سنوات. وكذلك التعرف الى الفروق في االدراك الحس حركي وبعض االشكال الحركية بين الذكور 8الرياض بعمر )

 ( سنوات.8واالناث ألطفال الرياض بعمر )

 بين حركي الحس االدراكفي  احصائية داللة ذات فروق وجودمن الفروض: التي افترضتها الباحثة و
 الحركية بين االشكال بعضفي  احصائية داللة ذات فروق وجود .سنوات( 8) بعمر الرياض واالناث ألطفال الذكور
 .( سنوات8) بعمر الرياض ألطفال واالناث الذكور

مقارنة يف االدراك احلس حركي وبعض االشكال احلركية 
 .سنوات (5)بني الذكور واالناث ألطفال الرياض بعمر 

 

 نور اهلدى عبد الكريم  خلود اليذ عبد الكريم .أ.د
 

 م8105هـ                                                                          0419
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 االستنتاجات اهمها:وتوصلت الباحثة الى بعض 

  سنوات في اإلدراك الحس  8عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين الذكور واالناث ألطفال الرياض بعمر
 الحركي)دايتون(.

  سنوات في بعض االشكال الحركية  8وجود فروق ذات داللة معنوية بين الذكور واالناث ألطفال الرياض بعمر
 )الركض، الوثب، الرمي، االستالم(.

 :وقد توصلت الباحثة الى بعض التوصيات  
 التي والمناهج التعليمية األلعاب تنويع على والعمل األطفال رياض لدى الحركية التربية بدرس االهتمام ضرورة 

 .فيه تستخدم
 .ضرورة اجراء دراسات مشابهة لقدرات اخرى وألعمار مختلفة لرياض اطفال اخرى 

 االدراك، االشكال الحركية، االطفالمقارنة، الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract. 

Comparison of the sense of kinetics and some kinetic forms between males and females 

of Riyadh children at the age of (5) years 

The importance of research in games kinetic is one of the most important games 

that lead children to the spontaneity and freedom of movement and exploration, thinking and 

creativity to discharge their energies through play as well as the basic forms is a cornerstone 

in the school sports programs and as a basis to develop the skills of various sports activities. 

The basic movements of the child are not the basis for the development of the motor skills of 

different sports based on the area of the experience of mobility and diversity, which acquired 

in the early childhood. Hence the importance of research thinking, compared to the 

perception of motor sense and some forms of mobility between males and females of Riyadh 

children aged (5) years. 

The problem of research: Some kindergartens have become places for children in 

the absence of their mothers and their preoccupation with their work. Riyadh does not 

encourage children to develop thinking and creativity with the movement and to play kinetic 

games and did not care about their development. long time. Therefore, the researcher decided 

to perform in the sense of kinetics and some kinetic forms between males and females of the 

children of Riyadh at the age of (5) years The aim of the research is to identify the sense of 

kinetics and some kinetic forms between males and females of Riyadh children at the age of 

(5) years. As well as to identify differences in the perception of motor sense and some forms 

of mobility between males and females of Riyadh children aged (5) years. 
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The hypotheses assumed by the researcher that there are differences of statistical 

significance in the sense of mobility between males and females of Riyadh children aged (5) 

years. There are differences of statistical significance in some forms of mobility between 

males and females of Riyadh children age (5) years. The researcher reached some 

conclusions, the most important of which are: 

 There were no significant differences between males and females of Riyadh children at 

the age of 5 years in the sense of movement (Dayton). 

 There are significant differences between males and females of Riyadh children aged 5 

years in some forms of mobility (jogging, jumping, throwing, receiving) 

 The researcher reached some recommendations: 

 The need to pay attention to the motor education lesson in kindergartens and to work on 

diversifying the games and educational curricula in which they are used. 

 The need for studies similar to other capacities and different ages for other 

kindergartens. 

Keywords: Comparison, cognitive, kinetic forms, children 

 

 بالبحث.التعريف المبحث األول:  -0
 البحث:المقدمة وأهمية  0-0

 ومن الطفولة، سلوك مظاهر اهم من مظهر اللعب يعتبر لذا االنسان، حياة في اللعب مرحلة هي الطفولة
 الخمسة السنوات النفس علماء ويعطي النشاط، هذا في رغبته تحقيق من منعه او الطفل عند اللعب تيار ايقاف الصعوبة

 االولى الشخصية المعالم تتحدد ففيها االنسان شخصية تكوين اساس يعدونها اذ القصوى االهمية الطفولة من االولى
 الطفل حياة في اهميتها مدى لمعرفة الحركية – اإلدراكية القدرات بنمو ان االهتمام الالشعورية بالمرحلة تبدأ التي

 في الحركية والوظائف االدراكية الوظائف من كل بين عن العالقة تعبر فهي االخرى النمو بجوانب عالقتها ومدى
 لمرحلة ضروريا امرا وبعض االشكال الحركية (حركية– الحس) اإلدراكية القدرات بنمو االهتمام ويعد الطفل سلوك

 رياض االطفال.

وتعد األلعاب الحس حركية هي احدى اهم األلعاب التي تؤدي الى دفع األطفال الى التلقائية والحرية في  
 أساسيا ركنا اللعب فضال عن االشكال االساسية تعدالحركة واالستكشاف والتفكير واالبداع لتفريغ طاقاتهم من خالل 

 الرياضية. األنشطة لمختلف كيةالحر المهارات لتطوير وكقاعدة المدرسية الرياضة برامج في

 الرياضية األلعاب الحركي لمختلف المهاري التطور قاعدة أال ماهي األساسية الطفل حركات وان 
طفولته المبكرة لذلك ان من اهم األمور  مرحلة في اكتسبها والتي وتنوعها الحركية الخبرة مساحة على تعتمد مساحتها
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معرفة بماذا يتميز االناث عن الذكور وبالعكس فيما يخص االدراك الحس الحركي التي تقع على عاتق الباحثين هو 
 وبعض االشكال الحركية لتكون أسباب لوضع المناهج والبرامج التعليمية الخاصة بكال الجنسين.

ومن هنا جاءت اهمية البحث بالتفكير مقارنة في االدراك الحس حركي وبعض االشكال الحركية بين 
 ( سنوات.8ناث ألطفال الرياض بعمر )الذكور واال

 البحث:مشكلة   0-8
 إن الحظت األطفال رياض مرحلة في الرياضية التربية درس على الميداني ةالباحث استطالع خالل من

( سنوات وهذا 8في االدراك الحس الحركي وبعض االشكال الحركية بين الذكور واالناث ألطفال بعمر ) اختالفًا كلهنا
 والفاعلة الهادفة والحركية التربوية البرامج غياب ذلك فضال عن والبدنية الحركية بالتربية االهتمام ةقل إلى يعودقد 

 في وعقليا بدنيا الطفل تنمية في تساهم والتي والخاصة العامة األهداف لتحقيق التي تراعي اختالف جنس االطفال
 في وانشغالهم أمهاتهم غياب في األطفال إليواء أعدت أماكن أصبحت األطفال رياض بعض إن حيث األطفال رياض
-الحس األلعاب وممارسة الحركة مع واإلبداع التفكير تنمية نحو األطفال تشجيع على الرياض تعمل ال حيث إعمالهم
 القيام ةالباحث ارتأت فقد لذلك. طويلة فترة منذ تتطور لم األطفال رياض برامج إنفضال عن  بتنميتها تهتم ولم حركية

في االدراك الحس حركي وبعض االشكال الحركية بين الذكور واالناث ألطفال الرياض بعمر  بالتعرف على المقارنة
 ( سنوات8)

 اهداف البحث:  0-1
( 8االدراك الحس حركي وبعض االشكال الحركية بين الذكور واالناث ألطفال الرياض بعمر )التعرف الى  .0

 سنوات.
الرياض  الحس حركي وبعض االشكال الحركية بين الذكور واالناث ألطفالالى الفروق في االدراك التعرف  .8

 ( سنوات.8بعمر )
 

 :البحث فروض 0-4
( 8) بعمر الرياض واالناث ألطفال الذكور بين حركي الحس االدراكفي  احصائية داللة ذات فروق وجود .0

 .سنوات
( 8) بعمر الرياض ألطفال واالناث الذكور الحركية بين االشكال بعضفي  احصائية داللة ذات فروق وجود .8

 .سنوات
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 مجاالت البحث: 0-8
 ( سنوات. ٥عينة من روضة الغسق بعمر )المجال البشري:  0-8-0
 م. (9/8/8105م، الى ) (8/1/8105المدة من )المجال الزماني:  0-8-8
 الساحات والمالعب الخاصة لروضة الغسق.المجال المكاني:  0-8-1

 (:18:8)تحديد المصطلحات  0-8
 عملية يفسر فيها المخ المعلومات القادمة اليه من المستقبالت الحسية االدراك الحسي:  0-8-0
 تمييز المثير واستيعابه وتفسيره  والقدرة على الحسيةتفسير المداخالت  ةعملي وهو :حركي-اإلدراك الحس   0-8-8

 الحركية يالءم المتطلباتبما                                   
 

 .منهج البحث وإجراءاته الميدانية المبحث الثاني: -8
 منهج البحث: 8-0

  باألسلوب المسحي والعالقات االرتباطية لمالئمته طبيعة البحث. الوصفيالمنهج  ةالباحث استخدمت 

 مجتمع البحث وعينته: 8-8
تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من رياض االطفال لتربية الرصافة الثانية )روضة العسل،  

( طفل وبعد اجراء القرعة 088( والبالغ عددهم )2017-2018)طيور الجنة، الغسق، الوهج( للموسم الدراسي 
تربية الرصافة الثانية( البالغ  –غداد بالطريقة العشوائية تم اختيار عينة البحث من أطفال روضة الغسق )محافظة ب

( طفال وطفلة بنسبة 40( سنوات والبالغ عددهم )5( طفل وطفلة أذ قامت الباحثة باختيار االطفال بعمر )81عددهم )
 ( اناث. 88( ذكور و)05%( من المجتمع األصلي كان منهم )88.10مئوية )

 البحث بالوزن والطول.بعدها قامت الباحثة بأجراء اختبار التجانس لعينة 

 (1) جدولال
 (الوزن – الطول) متغيرات في البحث عينة تجانس يبين

 معامل االلتواء الوسيط + ع -س المتغيرات
 1.010- 88.11 13.49 72.45 سم الطول
 1.090 88.11 8.08 84.98 كم الوزن

 (1±) االلتواء قيمة كانت إذا متجانسة العينة تكون
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 المستخدمة ووسائل جمع المعلومات:األجهزة واألدوات  8-1
 وسائل جمع المعلومات: 8-1-0

 المصادر والمراجع العربية. 
 المقابالت الشخصية )*( 
 )مقياس الوعي الحس حركي )دايتون(*)*  
 مقياس اوهايو للقدرات الحركية(**)*  
  استمارة جمع النتائج لكافة مفردات االختبار 
  المساعدفريق العمل (****). 

 :واألدوات المستخدمةاألجهزة  8-1-8
 .جهاز)الرستاميتر( لقياس الطول الكلي للجسم 
 .ميزان طبي لقياس الوزن 
 .ساعة توقيت الكترونية 
  حاسبة علمية نوعLenovo ( 1صيني الصنع عدد.) 
 .كاميرة فيديو ديجيتال 
 مختلفة. بأحجام كرات 
 كارتونية. لوحات 
 متري. قياس شريط 
 .طباشير 

 

 

 

                                       
 (0)*( الملحق )

 (8( الملحق )*)*
 (1الملحق )( **)*

 ( تضمن فريق العمل المساعد كال من:***)*
  جبار عبد النبي بكلوريوس تربية رياضية 
  عماد سلمان ماجستير تربية رياضية 
  زينب محمد بكلوريوس تربية رياضية 
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 الميدانية:اجراءات البحث  8-4
 اختيار متغيرات البحث: 8-4-0
 (: 115:8اختيار مقياس دايتون المعروف باسم )مقياس االدراك الحس حركي( ) 8-4-0-0

( سنوات ويقيس االدراك الحس حركي وقنن هذا المقياس 4-5ان مقياس دايتون مصمم لألطفال بعمر )
يعتمد على العديد من العوامل الحركية التي ( والذي 1.58( بمعامل ثبات )1998على البيئة العراقية من قبل )احمد

تساعد على تحديد ونمو القدرات االدراكية الحركية ويعني امتالك الطفل لهذه العوامل انه يمتلك القدرة على االدراك 
 حركي( ومن هذه العوامل التي يهدف مقياس دايتون الختبارها هي:-)الحس

 مفهوم الذات الجسمية. .1
 ل واالتجاهات، إدراك حجم الفراغ(.التوجه الفراغي )المجا .2
 التوازن. .3
 االيقاع والتحكم العضلي العصبي )التوافق الحركي(. .4
 توافق العين /القدم. .5
 توافق العين /اليد. .6
 التحكم العضلي العصبي الدقيق )التميز اللمسي(. .7
 االدراك الشكلي. .8
 التميز السمعي. .9

 

 :(8)اختيار اختبارات االشكال الحركية ألطفال الرياض )مقياس جامعة اوهايو(  8-4-0-8
ان تطوير القدرات الحركية األساسية من اهم أغراض منهج التربية الرياضية في مراحل التعليم األولى 

ربية كالرمي والمسك والقفز وغيرها هي مجموعة أغراض أساسية في كل منهاج الت االشكال الحركيةوان تطور 
الحركية ومن المالحظ ال يوجد اختبار مفرد يمكن ان يستخدم في قياس كل مكونات القدرة الحركية في حين توجد 
بعض االختبارات التي تقيس التحصيل الحركي في بعض المهارات الحركية مثل القفز والرمي والمسك والجري 

 وغيرها.

ويعد مقياسا دقيقا للتقويم المبني على المالحظة  )*(يةالباحثة مقياس اوهايو للقدرات االدراك لذا استخدمت
والذي يقيس التطور الحركي للطفل ويتميز هذا المقياس بسهولة استخدامه وهو مصمم لقياس مستوى أداء األطفال لهذه 

ة ويحاول هذا المقياس فحص ورؤية نوعية حركة الطفل من خالل تقويم التغيرات التطوري محددالمهارات خالل وقت 

                                       
 (1الملحق ) )*(
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: 4) على مدى الوقت باستخدام التقويم المعتمد على المالحظة الدقيقة كطريقة لها مستوى عال من الصدق والثبات
00). 

 : االستطالعية التجربة 8-8
هي دراسة تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبل قيامه ببحثه بهدف اختبار أساليب البحث 

القيام بالتجربة  أثناء في تصادف الباحثة أنولغرض الوقوف على السلبيات وااليجابيات كافة التي من الممكن وأدواته، 
( 8على عينة مكونة من )المصادف يوم )االربعاء(  8/1/8105 جراء التجربة االستطالعية بتاريخالرئيسة، وتم إ

من  رج عينة التجربة الرئيسة وعليه فإن الهدفوهم من المجتمع االصلي ومن خا ( سنوات8هم بعمر ) نوم اطفال
 : اآلتية األمورالتجربة االستطالعية هو للوقوف على 

 بالبحث.االختبارات الخاصة  إجراءالتعرف على قدرة فريق العمل على  .1
 المستخدمة. االختباراتالتعرف على دقة  .2
 اختبار.كل  إلجراءمعرفة الوقت المستغرق  .3
 وجدت. إنرات في االختبا األخطاءتجاوز  .4

 

 الرئيسة:التجربة  8-8
بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية والتأكد من صالحية االختبارات، الخاصة بالبحث قامت الباحثة 

والمصادف في يومي  8/8105/ 9-5)دايتون( وبعض االشكال الحركية في  بتطبيق اختبارات االدراك الحس حركي
وبعد ذلك قامت الباحثة بعرض اختبارات االشكال  وعلى التوالي وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا الثالثاء واالربعاء()

وذلك لبيان صالحيتها لقياس لما وضعت من اجله اما مقياس  )**(الحركية على مجموعة من الخبراء والمختصين
 دايتون قامت الباحثة بتفريغ نتائجه لمعالجتها احصائيًا

  االحصائية:الوسائل  8-8
 اآلتية:لمعالجة نتائج البحث باستخدام القوانين  SPSSالحقيبة اإلحصائية  ةالباحث استخدمت

 الوسط الحسابي. .1
 االنحراف المعياري. .2
 االلتواء .3
 .رتبطةاختبار )ت( للعينات الم .4
 .النسب المئوية .5

                                       
 (4الملحق ) )**(
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 .عرض النتائج وتحليلها ومناقشتهاالمبحث الثالث:  -1
 :حركي )دايتون( -الحساختبار االدراك عرض نتائج  1-0

 (8الجدول )
 يبين الوصف االحصائي للعينة

 االلتواء ع± َس المجموعة االختبارات

 االدراك الحس الحركي
 0.251- 4.86769 30.2222 ذكور
 0.291 5.25876 26.3636 اناث

 الركض
 0222 0.83333 7.7778 ذكور
 0259 1.56670 5.6364 اناث

 الوثب
 0283 1.39443 8.2222 ذكور
 0298 1.80404 5.6364 اناث

 الرمي
 0225 72648. 7.5556 ذكور
 0237 2.24013 5.2727 اناث

 االستالم
 0240 2.06155 5.3333 ذكور
 0286 1.03573 7.5455 اناث

 

 (1الجدول )
حركي  -االدراك الحسالختبار  ( المحتسبة ونسبة الخطأt) وقيمة يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

 )دايتون( للذكور واالناث

 الداللة sig المحتسبة t قيمة ع± -س االختبارات المجموعات

 الذكور
 االدراك حس حركي

30.2222 4.86769 
 غير دال 0.106 1.687-

 5.25876 26.3636 االناث

 15=8-ودرجة حرية ن 1.18معنوية عند مستوى داللة  *

 :حركي )دايتون( -اختبارات اختبار االدراك الحس مناقشة نتائج 1-0-0
( ان اختبارات االدراك الحس الحركي بين الذكور واالناث كانت غير معنوية وذلك 1)يتبين من الجدول  

 من أفضل الذكور متوسطات كانت وان (1.18( هي أكبر من مستوى الداللة )1.018الن قيمة الداللة والبالغة )
 وقد الصحيح االدراك على تساعدهم بيئات في يعيشون االطفالذلك الى ان الذكور واالناث " وتعزو الباحثة االناث
ما توصلت الدراسة الى ان  (88: 0" )تواجههم التي للمواقف الصحيح ادراكهم من تقلل بيئات في االخر بعضهم يعيش
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متساوية لكال الجنسين اذا ما ( سنوات تنمو بصورة 8حركية لدى األطفال بعمر ) –نمو قدرات االدراك الحس 
ويخضعون لنظام الروضة  تعرضوا لنفس المتغيرات التعليمية والبيئية. فهم يعيشون في مجتمع واحد ويتعلمون في ذات

 فاألطفال المهارات من الكثير لتعليم األمثل سواء للذكور او االناث العمر تعد الطفولة مرحلة إن أذ موحدتعليمي 
 لتعلم واندفاعا مغامرة أكثر إنهم كما بسهولة المهارات تعلمهم في والراشدين المراهقين من مرونةو قدرة أكثر يكونون
من العاب صغيرة من شأنها ان تتطور االدراك  و( كما ان المناهج المتبعة في رياض االطفال ال تخل58: 1) "األشياء

 ناسب لالستجابة للتعليم. الحس الحركي لألطفال وخصوصًا كما ذكرنا انفًا ان عمر األطفال م

  :نتائج تقويم االختبارات لبعض االشكال الحركية للذكور واالناث وتحليلهاعرض  1-8
 (4الجدول )

 وقيمة الدرلة لبعض االشكال الحركية المحتسبة tقيمةيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 الداللة sig المحتسبة tقيمة ع± -س المجموعة المتغيرات

 الركض

 

 0.83333 7.7778 ذكور
 معنوي 02001 32684

 1.56670 5.6364 اناث

 الوثب
 1.39443 8.2222 ذكور

 معنوي 02002 3.519
 1.80404 5.6364 اناث

 الرمي
 72648. 7.5556 ذكور

 معنوي 02009 22921-
 2.24013 5.2727 اناث

 االستالم
 2.06155 5.3333 ذكور

 معنوي 02013 32122
 1.03573 7.5455 اناث

 15=8-ودرجة حرية ن 1.18معنوية عند مستوى داللة  *

 مناقشة نتائج تقويم االختبارات لبعض االشكال الحركية للذكور واالناث: 1-8-0
نتائج  بين معنوية هناك فروقًا بان النتائج اظهرت للذكور واالناث االختبارات نتائج مقارنة خالل من 

 خارج باللعب اوقاتهم معظم يقضون الذكور ان الى ذلك الى ذلك سبب الباحثة وتعزو الذكور، ولصالح االختبارات
 بينما االنشطة لمزاولة اكبر فرصة يأخذون الذكور ان الى فضال عن البيئة، على للتعرف اكبر فرصة لهم فيكون البيت

 مارسن وان عليها والتعرف البيئة مع احتكاكا اقل فهن امهاتهن مساعدة في البيت داخل اوقاتهم معظم يقضون االناث
 اشار ما مع يتفق وهذا (لديهن، الدراكا تنظيم في البيئة اهمية تبرز وهنا بالهدوء تنظيم انشطة يمارسن فأنهن االنشطة

 البيئية بالعوامل تتأثر وهي االدراك على تساعده فطرية باستعدادات مزود هو يولد الطفل ان" من 1998) احمد اليه
فضال عن ان  (55: 0) الصحيح االدراك على تساعدهم بيئات في يعيشون االطفال فبعض ايجابا او سلبا به تحيط التي

به االطفال الذكور وهذا ما زاد حركة اليد  زالحركات موضوعة البحث تحتاج الى قدرات بدنية وحركية وهي ما يتمي
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الجسم المعينة  أجزاءواستثمار للعب والوثب والرمي والرجل وهذا سوف يعطي حرية في استثمار أجزاء الجسم 
 كذلك الحركات األخرى.، ةالمتنوع للحركات

 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات. -4
 االستنتاجات: 4-0

 من خالل عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها توصلت الباحثة الى االستنتاجات اآلتية:  
في اإلدراك  نسنوات ال يتميزو 8واالناث ألطفال الرياض بعمر عند المقارنة اتضح للباحثة ان الذكور  .1

 الحس الحركي)دايتون( الواحد على االخر.
سنوات في بعض االشكال الحركية )الركض، الوثب،  8يتميز الذكور عن االناث ألطفال الرياض بعمر  .2

 الرمي،(
 سنوات في )االستالم(. 8يتميز االناث عن الذكور ألطفال الرياض بعمر  .3

 

 التوصيات: 4-8
 والمناهج التعليمية األلعاب تنويع على والعمل األطفال رياض لدى الحركية التربية بدرس االهتمام ضرورة .1

 .فيه تستخدم التي
 ضرورة اجراء دراسات مشابهة لقدرات اخرى وألعمار مختلفة لرياض اطفال اخرى. .2
 .اخرى حركية اشكال على اخرى مشابهة دراسات اجراء ضرورة .3

 

 .المصادر
 واالدراك الذهنية مستوى القابلية لرفع الحركية التربية في مقترح برنامج :(1998) شهاب حمد ايمان ،احمد .1

سنوات أطروحة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة 4 بعمر االطفال عند حركية – الحس
 بغداد 

 (.8118دار الفكر العربي ، القاهرة، ) التربية الحركية راتب،اسامة كامل  الخولي،امين  .2
 .8118دار الفكر العربي للطباعة والنشر القاهرة، ) 8ط، والكبارخبرات في األلعاب للصغار  وديع،فرح الين  .3
  .(0998مكتب العادل لطباعة الفنية ،  بغداد،:)كتالقانون الدولي للجمناس مجيد،يعرب خيون وصالح  .4

5. Loovis،E،M ،and Ersing ; wf ،Assessing and programming Gross motor Development 

for children ،Blooming ton ،in: college town press ،U،S،A  ،1979، . 
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 (1الملحق )
 .أسماء األساتذة الخبراء والمختصين الذين تم إجراء المقابالت الشخصية معهم

 مكان العمل االختصاص سمواال اللقب العلمي ت

 البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد/ كلية التربية جمنا سنك/تعلم حركي عبد الواحدا.د أميره  1

 البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد/ كلية التربية مالكمة/ تعلم حركي أ. كمال جالل 2

 البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد/ كلية التربية مبارزة/ تعلم حركي أ.د عالء عبد الواحد 3

 البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد/ كلية التربية / الكرة الطائرةاختبارات وقياس خليل ستار محمدم.د  4

 البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد/ كلية التربية /كرة القدمعلم النفس م.د احمد ذاري هاني 5

 

 

 (2الملحق )
 ( سنوات:5-4بعمر ) لألطفالحركي )دايتون(  –مقياس اإلدراك الحس 

Dayton-Sensory-motor Awareness Scale 

 الجنس: االسم: 
 الروضة: الميالد:تاريخ  
 :االختبارتاريخ  
 أجزاء( درجات( يطلب من الطفل لمس 9صحيحة وأقصى درجة ) إجابة)نصف درجة لكل  الجسمية:الذات  12

           (   المرفقان ) (  ( المعدة )  اإلذنان )(   ( الكعبان )  ) الرأسجسمه التالية حسب نداء المدرس. 
(   ( الوسط )  ( الفم )  القدمان ) (  ( العينان )  ( الظهر )  ( الذقن )  ( الرجالن )  ) األنف(   القدم ) أصابع

 (.  ( الكتفان )  ( أصابع اليد )  ( الصدر )  )الرسغان 

 .( درجات5) صحيح أقصى درجة جاهاتدرجة لكل  )نصفالدرجة  واالتجاهات:المجال  22
  :إلىالتالية فتقول المعلمة أشر  االتجاهات إلىيطلب من الطفل اإلشارة 

  الجانب  األسفل  األعلى  الخلف  األمام
  يوضع مكعب على منضدة ويطلب من الطفل وضعه:

أعلى   تحت المنضدة 
 المنضدة

  بين مساند المنضدة  يسار المنضدة  يمين المنضدة 

 4أقصى درجة ) االختبار،االختبار وصفر إذا لم يؤدي  أدىالدرجة/ يمنح الطفل درجتين لكل قدم إذا  االتزان: 32
 درجات(.
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ثوان( مع نشر الذراعين للجانب مع تبادل القدمين )مرة على قدم  5يقف الطفل على قدم واحدة والعينان مغلقتان لمدة )
 مرة على قدم اليسار(. اليمين،

  قدم اليسار  قدم اليمين 

 وصفر إذا لم يؤدي االختبار  االختبار،يمنح الطفل درجتين إذا أدى  االتزان: 42

 . ثوان( 8أصابع القدمين لمدة ) أطرافالطفل على  )يقف
  

 عاليًا. لألماماالتزان: يمنح الطفل درجتين إذا أحتفظ بالقدمين معًا أثناء الوثب ن ثب الطفل بالقدمين معًا  52

 
االختبار وصفر إذا لم يؤدي االختبار،  أدىالطفل درجتان إذ  )يمنحالدرجة /  العضلي:والتحكم العصبي  اإليقاع 62

 درجات( 4أقصى درجة )

 اليمين ذهابًا والعودة بقدم اليسار(. )بقدميطلب من الطفل الحجل على قدم واحدة ست مرات متتالية 
  قدم اليسار  قدم اليمين

م( يؤدي الطفل زحلقة صغيرة في كل خطوة اعتيادية لألمام 7أثناء المشي االعتيادي لمسافة )لألمام: الزحلقة  72
 االختبار وصفر إذا لم يؤدي االختبار(.  أدى)يمنح الطفل درجتين إذا 

 
  

أثناء المشي للجانب يؤدي زحلقة صغيرة في كل خطوة اعتيادية وحسب نداء المعلم ويمنح الطفل  للجانب:الزحلقة  82
 لم يؤدي االختبار.  إذااالختبار وصفر  أدىدرجتين إذا 

 
 أدىم( )يمنح الطفل درجتين إذا 7المشي االعتيادي للخلف ولمسافة ) أثناءالطفل زحلقة  للخلف: يؤديالزحلقة  92

 لم يؤدي االختبار(.  اإذاالختبار وصفر 

 

( في حالة لف جزء من )درجة( في حالة اللف الكامل للورق و)درجتينيمنح الطفل  الدقيق:. التحكم العضلي 10
من على  الورقة(مساعدة أو غير ذلك حيث يلتقط الطفل )الجريدة أو  إلىالورقة وال يحصل على درجات إذا احتاج 

 الورقة بيده وهو في هذا الوضع. أوخلف ظهره ثم يحاول لف الجريدة  واألخرىبيد واحدة  األرض
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)شريط قياس بطول االختبار يمنح الطفل )درجتين( إذا أدى االختبار و)صفر( إذا لم يؤدي  والقدم:. توافق العين 11
عة مع الوثب يمشي الطفل بخطوات متقاط الشريط،م( توضع عالمة طباشير بواسطة طباشير على األرض في نهاية 2

 خطوة.عاليًا بقدم واحدة فوق العالمة في آخر 

 
)يطلب المثلث.  أويمنح الطفل )درجة( إذا أشر إلى الدائرة و)درجتين( إذا أشر لكل من المربع  األشكال:. إدراك 12

من الطفل التعرف على الشكل المرسوم عن طريق اإلشارة إلى الشكل الذي يمثل نداء المعلم( فيقول أشر إلى الدائرة 
 المثلث.  أوأو المربع 

  المثلث  المربع  الدائرة
يمنح الطفل )درجة( لكل اختبار صحيح بين الشكلين، يستخدم الطفل قطعة ورق مرسوم عليها  األشكال:. إدراك 13

دوائر ومربعات ومثلثات متقاربة في المسافة بينهما دائرتان متشابهتان تمامًا وبعيدتان عن بعضهما البعض، يطلب من 
  البعض.الطفل التأشير بين األشكال المتشابهة مع بعضهما 

  المثلث  بعالمر  الدائرة
 يمنح الطفل درجة واحدة لكل إجابة صحيحة. السمعي:. التمييز 14

)يطلب من الطفل أن يواجهك بظهره، يقوم المعلم بنقر ثالث مرات على منضدة كل مرة ينقر بشكل يختلف عن 
 المرة السابقة ويطلب من الطفل أن يقلده.
  نقرات 4   نقرات 3  نقرتان

سم(، ويطلب من  1250سم(، )1275سم(، )2لوحة توجد فيها ثالث ثقوب، أقطارها كالتالي ) واليد:. توافق العين 15
 الطفل وضع إصبعه فيها دون لمس حوافها.

 درجات(. 3الدرجة / يمنح الطفل درجة لكل محاولة صحيحة )أقصى درجة 

  سم 1250  سم 1275  سم 2
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 (4)الملحق 
 بتقييم االداءاسماء الخبراء الذين قاموا 

 مكان العمل االختصاص سمواالاللقب العلمي  ت

 البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد/ كلية التربية حركي التعلم أ.د اميرة عبد الواحد 1

 البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد/ كلية التربية حركي التعلم أ.د هدى إبراهيم ارزوقي 2

 جامعة اوروك/النشاط الرياضي حركيتعلم  د جاسم محمد رشيد.م 3

 


