
حركي في التربية الحركية وتقنينها لمتالميذ -بناء أداة قياس لإلدراك الحس
 ( سنين7-6بعمر)

 جامعة االنبار –كمية التربية الرياضية  -م.د شاكر محمود عبداهلل 

:وجد الباحث مشكمة في التربية الحركية لمتالميذ الخاصة بالمرحمة االبتدائية الدراسة صمستخم
وتوظيفيا في زيادة مدارؾ التالميذ وعدـ قياسيا عف طريؽ مقاييس أو لما يخص الحركة 

حركي، وتـ تحديد -اختبارات أو أجيزة أو أدوات خاصة ولو ألحد مكوناتيا كاإلدراؾ الحس
( سنوات ليتسنى فيما بعد دراسة األعمار األخرى بشكؿ 7-6المرحمة العمرية األولى ما بيف )
(سنيف وتقنينيا 7-6حركي لمتالميذ بعمر)-اة تقيس اإلدراؾ الحستتبعي، وىدفت الدراسة لبناء أد

بدرجات معيارية، وانتيجت المنيج الوصفي باألسموب المسحي لعينة بمغ مجموعيا 
(تمميذا وتمميذة، وتضمنت اإلجراءات الميدانية اخذ أراء الخبراء وتحقيؽ األسس 634الكمي)

،ليستنتج الباحث بأف  )التائية والمئينية( يف المعياريتيفالعممية لبناء األداة وتقنينيا بإيجاد الدرجت
( سنيف وليا قدرة تمييزية بيف 6-7حركي لمتالميذ بعمر)-األداة المصممة تقيس اإلدراؾ الحس

يوصي  درجات أفراد العينة واحتوائيا عمى األسس العممية وتحويؿ الدرجات الخاـ إلى معيارية،
حركي لمتالميذ وقياسو باستمرار ووضع معايير مقننة -بالتركيز عمى دراسة اإلدراؾ الحس

 وبحوث تتبعية لألعمار األخرى .

Constructive A Instrument For Measuring the Perceptual-Motor in 

movement education and rationing it for Pupils (6-7) year 

By; Dr. Shakir M. Abdullah, physical education –Anbar University 

Study Abstract: The Problem;The researcher found Problem in 

movement breeding (movement education), between the theoretical 

and practice field in the primary schools, and that the apparatus needed 

these abilities-which must be easily-understood for pupils and the 

teachers is not available in the schools, The aims; Designing and 

constructive A Instrument to measure The Perceptual- Motor, Setting 

standards for the recognition The Perceptual- Motor, Methods of The 

Study; A descriptive study as a survey on as eith total of (634) pupils ,The 

Procedures; Constructing ameasurement tool to find the scientefic 



(confirmation,  reality and objectivity) , Setting standards for ( 1st and 

2nd classes mixed ) , The Conclusion : The A Instrument can measure The 

Perceptual- Motor, There are difference in the sample regarding these 

Setting standards,find the scientefic (confirmation,  reality and 

objectivity) For Measuring and Rationing, The Recommendations : 

concentration on studied The Perceptual- Motor of Primary 

Pupils,Continuation the measurement and Rationing, particularly the 

studied abilities, The Instrument correction ,the returns popularization 

and designing other apparatus . 

 

 التعريف بالبحث-1الباب األول  /

 مقدمة البحث وأهميته 1-1

ذا ما تـ توظيفيما واستثمارىما بش كؿ صحيح إف المعب والحركة ىما عالـ األطفاؿ وا 
سوؼ يكوف ليما األثر البالغ في بناء أجياؿ الغد وخاصة تالميذ االبتدائية عندما يتـ بناء إدراكيـ 
حساسيـ والتحكـ بمجاميعيـ الحركية ألداء حركات متوازنة في تربية خاصة بالطفولة المبكرة  وا 

تقانيا عن  د تطور المدارؾ.واألولى عند تنمي اإلدراؾ مف الحركة ، فضال عف تحسيف الحركة وا 

وتعد التربية الحركية التي تتناوؿ القدرات اإلدراكية الحركية ومنيا اإلدراؾ الحس حركي 
وقياسيا باختبارات معينة تساعد في تصنيفيا والتعرؼ عمى مستوياتيا حتى يمكف الكشؼ عف 
طبيعة الحالة إذا كانت اعتيادية أـ يوجد ضعؼ ما وىو مف صميـ تخصصيا في المدارس 

 االبتدائية والذي يسمى درس التربية الرياضية بشكؿ عاـ وىو تربية حركية بتسمية أكثر دقة .

فسعى الباحث كأىمية خاصة لمبحث إيجاد وسائؿ تساىـ في تفعيؿ القياس بأداء مبسط 
يالءـ قدرات التالميذ اإلدراكية والحس حركية مع نموىا باألداء وفؽ مراحميـ السنية وتعويدىـ 

 ات صحيحة وسميمة تجعؿ مداركيـ وحركاتيـ عمى أفضؿ ما يكوف وبأحسف صورة .عمى عاد

 مشكمة البحث 1-2



إف التربية الحركية لمتالميذ في المدارس االبتدائية تأتي بمساىمة الحركة في توسيع 
مداركيـ وتعمـ حركات متقنة وتحديد مستوى إدراكيـ الحركي، واف وجود مقاييس واختبارات 

لفيميـ وإلمكانيات المعمميف بالتعامؿ مع ىذه الفئة العمرية الميمة جدا والحذر في  خاصة مناسبة
 تربيتيا لتجنب العواقب الوخيمة في المرحمة الالحقة .

سنييف( ألنيا تمثؿ حجر األساس لدراسة 7-6وتـ تحديد العمر الزمني لمعينة مف)
حركي -وميمة كاإلدراؾ الحساألعمار األخرى بشكؿ تتبعي بتسميط الضوء عمى قدرة محددة 

أكثر دقة مف دراستيا مجتمعة ، لذا ارتأى الباحث بناء أداة قياس سيمة بمعايير  جتعطي نتائ
 خاصة تمكف التربويوف مف قياسو في أي وقت كاف وسرعة عالجو في مرحمة مبكرة .

 هدفا البحث 1-3

 ( سنيف.7-6الحركية لمتالميذ بعمر)حركي في التربية -تصميـ وبناء أداة تقيس اإلدراؾ الحس -

 ( سنيف.7-6حركي في التربية الحركية لمتالميذ بعمر)-تقنيف األداة بمعايير لإلدراؾ الحس -

 مجاالت البحث 1-4

 المجاؿ البشري: مجموعة مف تالميذ المدارس االبتدائية . 1-4-1

 (. 2/4/2009( ولغاية )  19/3/2008المجاؿ الزماني: لممدة مف)  1-4-2

 المجاؿ المكاني: بعض صفوؼ المدارس االبتدائية لمركز مدينة الرمادي . 1-4-3

 تحديد مصطمحات البحث 1-5

حركي: وىو عممية استخداـ الحواس المختمفة الالزمة ألداء الحركات -اإلدراؾ الحس 1-5-1
 ( .1كمصدر غني بالخبرات المتعددة لتعزيز عممية التعمـ )

ىي منحنى جديد في التربية الحديثة لتعمـ الخبرة بالنشاط الحركي  التربية الحركية: 1-5-2
 ( .2وتعمـ الحركة لحاجة الطفؿ إلى إتقانيا واكتسابو لخبرات تزيد دائرة تعممو مف الحركة )

 الدراسات النظرية -2الباب الثاني  /



 حركي-مفهوم اإلدراك الحس 1-1-2حركي /-اإلدراك الحس 2-1 

عممية معرفة العالـ الخارجي بشكؿ كمي بتحميؿ جزئياتو المكونة لمكؿ إف اإلدراؾ ىو  
(، وىو عمميات عقمية لمعرفة موضوعات خارجية ومثيرات حسية تسبؽ السموؾ تبعا لمموقؼ 3)
ما يتغير بزيادة الخبرات والتقدـ بالعمر عند توفير العوامؿ الموضوعية  ر( ، وىو تفسير لمثي4)

( ، ويعرؼ اإلحساس كابسط عممية 5تمـ المثير لالنتباه الكافي نحوه )ويسبقو اإلحساس الذي يس
  (6نفسية لممثيرات المادية عمى الحواس كإشارات حسية متعددة في آف واحد )

 

 

 

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

(1 )Arnheim and Pestolesi: Developing motor behavior in children ,The C.V.Mosbyco 
,St.Louis ,1973,p75. 

 .18،ص 2001الكتاب، واإلعاقة،القاىرة،مركز األسوياء لألطفاؿ والحركية الرياضية التربية:شرؼ الحميد عبد( 2)

  .139،ص1992الفالح، التعميـ،الكويت،مكتبة وأنماط التعمـ سيكولوجية: مبارؾ واحمد المنعـ عبد ممدوح( 3)

 .109،ص2000، لمطباعة الكتب الرياضة،عماف،دار في العقمية العمميات فسيموجيات:الصمد الستار عبد( 4)

  . 147ص،1989العممية، الرائد التطوري،عماف،مكتبة النفس عمـ أساسيات:حساف فالح شفيؽ( 5)

  .186،ص1993والنشر، لمطباعة الحكمة الرياضي،بغداد،دار النفس عمـ:الويس وكامؿ الطالب نزار( 6)

وىو أيضا ( ’ 1،كما أنو عممية إدخاؿ المعمومات عف طريؽ الحواس)البصرية،السمعية...الخ( )
 ( .2نقؿ مؤثرات ما بواسطة الحواس الخمسة كعممية استقباؿ ونقؿ بعممية نفسية )

أما اإلدراؾ الحسي لمحركة فيو ذلؾ النشاط العقمي لمتعرؼ عمى العالـ الخارجي بادراؾ 
( ، و عممية تفسير محدد بكـ ونوع الخبرات السابقة 3فوارؽ الفردية بينيـ )مختمؼ بيف الناس لم

( ، كما ويعرؼ 4لحافز معيف عف طريؽ الحواس قابؿ لمتعمـ والتعديؿ عف طريؽ تنوع البيئة )



حركي بأنو أداة المعمومات التي تأتي لمفرد مف الحواس وعممية المعمومات ورد -اإلدراؾ الحس
( ،ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو عممية معرفة وفيـ 5ؾ الحركي الظاىر )الفعؿ في ضوء السمو 

 المعمومات الحسية الواردة لمثير ما ومعالجتيا بما مخزوف في الذاكرة إلى أوامر حركية.

 حركي وآليته وأهميته-خطوات حدوث اإلدراك الحس 2-1-2

لممستقبالت الحسية حركي تتـ باستالـ الحافز الحسي -إف خطوات حدوث اإلدراؾ الحس
المنتشرة في الجسـ فالنبض الحسي النتقالو لمخاليا العصبية الحسية والجياز العصبي المركزي 
الذي يحمؿ المعمومات الحسية المستممة ويقر االستجابة األنسب لمحافز الحركي فتنتقؿ إشارات 

مناسبة كإشارة ألداء االستجابة منو إلى الخاليا العصبية الحركية لتحديد النبضة الحركية ال
 ( .6االستجابة المطموبة وبالتالي الحركة ثـ يأتي دور التغذية الراجعة بعدىا )

حركي فتبدأ باإلحساس ونقؿ المعمومات بواسطة األعضاء -أما آلية اإلدراؾ الحس
بربط  الحسية إلى المخ ثـ االنتباه باختيار المثير األىـ منيا بعد تمييزىا ثـ اإلدراؾ كعممية عقمية

بالذاكرة إلعطاء معنى بفعؿ الخبرة ثـ التفكير كمعاني لممثير وتمثيمو رمزيا  ااإلحساسات ومقارنتي
 *(.7فاتخاذ القرار وأخيرا االستجابة كسموؾ معيف يوجو ويعدؿ عف طريؽ التغذية الراجعة )

 

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

  .132ص،1996الفكر، روائع ،عماف،دار2لمطفؿ،ط الحركي التطور:الكريـعبد عبدالعزيز( 1)

 . 22نفسو،ص المصدر:2000الضمد الستار عبد( 2)

 . 123،ص1996العربي، الفكر الرياضي،القاىرة،دار المجاؿ في العقمي التدريب: العربي محمد (3)

 . 32ص،1989العالي، التعميـ الحركي،الموصؿ،مطبعة التعمـ-الحركة عمـ:محجوب وجيو (4)

 . 199،ص1983العربي، الفكر الحركية،القاىرة،دار التربية:كامؿ وأسامة الخولي أميف (5)

  . 402،ص1982المعارؼ، مصر،دار الرياضي، النفس عمـ:جالؿ وسعد عالوي حسف محمد (6)

 الرياضية. وضعو الباحث بتصرؼ مف بعض مواضيع عمـ النفس الرياضي والتعمـ الحركي والفسمجة *(7)

 



ولإلحساس بالحركة أىمية في التوافؽ الحركي وتحسس الجيد والمقاومة والشد العضمي فضال 
حركي قدرة تقييـ الميارة ويمكف الفرد مف اإلحساس -عف سرعة الحركة كما يكسب اإلدراؾ الحس

جسمو أثناء األداء ولو دور في التعمـ واألداء الحركي إلكساب الرياضي اإلحساس  عبوض
الصحيح في المسار الحركي مع كمية الجيد والقدرة الالزمة لو كمحتوى ميـ في المجاؿ 

 ( .1الرياضي والحركي في تعمـ الحركات الرياضية )

 مفهوم التربية الحركية 1-2-2التربية الحركية لمطفل / 2-2

 إف مفيوـ التربية الحركية جديد نسبيا إذ ركز عمى حقيقة أف جسـ الطفؿ أداة حركة 
بنوعية خاصة ألسس الحركة وميكانيكية الجسـ، فتبناه العالـ رودلؼ الباف وانتشر في أوربا 

( ، وقد تطرؽ اإلماـ الغزالي لتربية الطفؿ 2وأمريكا في النصؼ األخير مف القرف العشريف )
( وىي 3والسماح لو بالمعب والحركة بعد انقضاء ساعات الدرس ليجدد نشاطو فال يبطؿ ذكاءه )

وب لمتربية الحديثة والتعمـ عف طريؽ الخبرة أو النشاط لمفيوميف ميميف أوليما تعمـ الحركة أسم
( ، والتربية الحركية ىي عممية توظيؼ معمومات حركة الفرد 4وثانييما التعمـ مف خالؿ الحركة )

وما يممكو مف إمكانيات وقدرات وما يوجد في البيئة مف ظواىر تحركو لموصوؿ إلى المياقة 
-( ، وتعرؼ أيضا عمى أنيا نظاـ تربوي مبني بشكؿ أساسي عمى اإلمكانيات النفس5الحركية )

( ،أما الباحث فيعرفيا إجرائيا بأنيا نظاـ خاص لتعميـ 6الطبيعية المتاحة لدى الطفؿ ) ةحركي
 بشكؿ سميـ. ةحركي-الطفؿ وزيادة مداركو بالحركة والعمؿ عمى تنمية حركتو وفؽ إمكانياتو النفس

 سمات وأسس وأهداف التربية الحركية لمطفل 2-2-2

تأتي سمة دراسة حركة اإلنساف مف الطفولة حتى الشيخوخة ، وسمة تربية حركة الفرد في كؿ 
مراحؿ نموىا ، وسمة حركة الفرد في محيطو الخارجي كمحور لمتعمـ، وسمة النمو الحركي لمفرد 

 مـ واستعداده لتعمـ الحركة أو التعمـ عف طريقيا، ( ، ويأتي األساس النفسي لمحركة والمتع7ككؿ )

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

   .115،ص1987المعارؼ، مصر،دار ، الحركي التعمـ في دراسات:بيؾ وعمي خاطر احمد( 1)

 (2)WWW.  Mahmuod - 1945 @ yahoo . com . 



  .62ص ، 2002 الكتب، دار مديرية بغداد، ، التربية أسس:  وآخروف ميدي عبد عباس( 3)

  .18ص، ذكره سبؽ مصدر:  2001 شرؼ الحميد عبد( 4)

  .19،ص 1984، القمـ ،دار االبتدائية،الكويت والمرحمة الرياض لمراحؿ الحركية التربية: إبراىيـ فريدة( 5)

  .243،ص 2006، العالمي لمكتاب جدارا ، ،األردف المعاصرة التدريس وأساليب طرائؽ: داود محمود( 6)

 .20ص ، ذكره سبؽ مصدر: 1984 إبراىيـ فريدة( 7)

، واألساس االجتماعي لمبيئة الحركية  واألساس العممي لطبيعتيا وما يتصؿ بيا مف عمـو
وعاداتيا،واألساس الفمسفي لحاجتيا مف سالمة بدنية وصحية او لمقدرة عمى العمؿ أو جمالي 

( ، كما تأتي أىداؼ رئيسة لتحقيؽ المياقة الحركية، وأىداؼ لممتعمـ )الطفؿ( 1الخ )… لمقواـ 
 ( .2بالمبادرة االيجابية، وأىداؼ لممعمـ )المربي( بتعمـ دور جديد لمتعامؿ مع التمميذ )

 أنشطة التربية الحركية لمطفل : 2-2-3

ي تربية الطفؿ إف المعب والحركة ميؿ فطري وطبيعي وتمقائي ووسيمة ىامة مستخدمة ف 
عف طريؽ المعب واألنشطة الحركية وتكسبو خبرات تساعد عمى نموه في العصر الحديث وتعود 

( ، والتربية الحركية عف طريؽ المعب ىي السبيؿ الحيوي لنموه المبكر 3عميو بالعديد مف الفوائد )
ف أن4وصقؿ مياراتو االجتماعية واالنفعالية والجسمية والعقمية ) شطتيا تكسب الطفؿ ( ، كما وا 

 ( ،5عقال مرنا وجسما قويا ونموا حركيا لمتعمـ المبكر فضال عف مرحمة التعميـ االبتدائي )

ويتـ تعميـ األطفاؿ بالقصص التمثيمية لمحركات والعاب الصغيرة في المرحمة االبتدائية 
ريؽ النشاط األولى وتطوير حركتيـ بجرعات تدريبية خفيفة لممرحمة الثانية لغرس القيـ عف ط

( ، ولمباحث اىتماـ خاص بيذا الموضوع وتأصيؿ 6الحركي كمبدأ لتعميـ الطفؿ مف الممارسة )
فكرة كوف التربية الحركية ىي إحدى المواد الدراسية لممرحمة االبتدائية بدال مف درس التربية 

 أللعاب الرياضية .الرياضية واف التركيز يكوف عمى الحركة لمتالميذ ال عمى التماريف البدنية أو ا

 

 

 



 

 

 

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

  .253،ص نفسو المصدر:  2006داود محمود( 1)

  .22ص ، ذكره سبؽ مصدر:  1984ابراىيـ فريدة( 2)

  .28ص ، ذكره سبؽ مصدر:  2001 شرؼ الحميد عبد( 3)

  .58ص ،1997 ، الشرؽ زىراء ،مكتبة الطفؿ،القاىرة ونمو المعب:يوسؼ وشيخة سيد الرحمف عبد( 4)

  .65 ص.  1999 ، لمنشر اليازروي دار عماف، ، المبكر التعميـ:  القطاه يوسؼ خالد( 5)

 .24،ص 2000، لمنشر الكتاب ،مركز لمطفؿ،مصر الرياضية التربية: شرؼ الحميد عبد( 6)

جراءاته الميدانية -3الباب الثالث /   منهج البحث وا 

 منهج البحث 3-1

 اختار الباحث المنيج ألوصفي باألسموب المسحي في دراستو. 

 المجتمع اإلحصائي لعينة البحث  3-2

عينة  فاتخذ الباحث مف ست مدارس وبعض تالميذ الصفيف األوؿ والثاني االبتدائيي
 . 1-( مدرسة وكما ىو موضح في جدوؿ93% لػ) 6.5لبحثو وقد تبيف أنيا تمثؿ نسبة 

 

 ( لممدارس وأعداد التالميذ لعينات التجربة االستطالعية والبناء والتقنيف1جدوؿ)

 اسم المدرسة
 اسم العينة

 الشكور
 لمبنين

 قبة الصخرة
 لمبنات

أمنة بنت 
 وهب لمبنات

 الزوراء
 لمبنات

 خالد بن
الوليد 
 لمبنين

 احمد شوقي
 لمبنين

 العدد
 

 28 --- --- --- --- --- 28 عينة االستطالعية



 90 --- --- --- --- 45 45 عينة البناء

 516 98 110 102 102 59 45 عينة التقنين

 

 أدوات البحث لمدراسة 3-3

(، استمارة AL-ENTERNETتضمف المصادر العممية، أراء الخبراء، المالحظة، شبكة)
 (.LAP-TOP.HP(، األداة المصممة، أقالـ جاؼ، حاسوب إلكتروني نوع )3-التسجيؿ)ممحؽ

 تصميم األداة ومواصفاتها 1-4-3إجراءات البحث الميدانية/ -3-4

تتكوف األداة مف ىيكؿ يشبو سيارة األطفاؿ ذات جانبيف يربط  تصنيع األداة بشكمها النهائي: -
انج( وطوؿ -2بينيما بشكؿ عرضي أنبوب دائري مجوؼ مف الداخؿ خفيؼ السمؾ بقطره )

سـ(  وبكتمة 5سـ( وطوليا )2.5منيا ) ةحدسـ( ممبس بثالث اسطوانات قطر الوا100)
سـ( مقسمة إلى خمس 20،40،60،80غـ( ، ومؤشر عميو أربعة خطوط لممسافات)100)

سـ( بيف مسافة وأخرى مف جية المسجؿ،وتستند عمى قاعدة 4مناطؽ مسافة كؿ منطقة )
 . 1-سـ( مع عجالت تدور في كؿ اتجاه وكما في شكؿ100x25مستطيمة ليا مصطبة أفقية)

 التجربة االستطالعية وتصحيح االختبار 2-4-3إجراءات البحث الميدانية / -3-4

 10/2008/  15قاـ الباحث بإجراء التجربة االستطالعية في يوـ األربعاء المصادؼ 
في الساعة الحادية عشر تقريبا لمعرفة مالئمة االختبار لمعينة وتفيميا لو مع تعريؼ فريؽ العمؿ 

 بطبيعة االختبار المطموب، وقد خرج باألمور اآلتية:( 2-المساعد )ممحؽ

إعطاء محاولتيف تجريبيتيف بدفع االسطوانات بإصبع السبابة ومحاولة إيصاؿ االسطوانات -
 لمخط المؤشر مف جية التمميذ أو قريبة منو ثـ يتـ تسجيؿ المحولتيف التي بعدىا.

ط مف الجية الثانية التي يقؼ فييا أداء محاولتيف يتـ تسجيميا وفؽ المناطؽ المحددة بخطو -
 درجات  10فريؽ العمؿ المساعد المواجية لمكاف التمميذ،فيكوف مجموع الدرجات لممحاولتيف ىو 

،   سـ 60غـ مسافة300دفع  ،  سـ60غـ مسافة200دفع  ،   سـ60غـ مسافة100بدفع
 . سـ80غـ  مسافة200دفع،  سـ40غـ  مسافة200دفع



 بعد الدرس الثالث إلمكانية تفريغيـ باقي اليوـ ولكؿ شعبة.إجراء االختبار يكوف -

 . 2-يمكف توضيح المناطؽ المؤشرة عمى القضيب العرضي كما في الشكؿ-

 

 حركي-( األداة المصممة لقياس اإلدراؾ الحس1شكؿ)

 

 

 ( القضيب العرضي لألداة والمناطؽ المؤشرة2شكؿ)

 

 التجربة الرئيسة ومواصفات عينة البناء 3-4-3إجراءات الدراسة الميدانية / -3-4

في الساعة (10/2008/ 20-19يف)المصادفواالثنيف  ي األحديومصباح الباحث  قاـ
حركي عمى عينة البناء المتكونة مف -اختبار قياس اإلدراؾ الحس الحادية عشر تقريبا بتطبيؽ

بعض تالميذ الصؼ األوؿ والثاني االبتدائي لمبنيف ،ثـ قاـ يومي األحد واالثنيف المصادفيف 
( بتطبيؽ االختبار عمى بعض تمميذات الصفيف األوؿ والثاني االبتدائي 26-27/10/2008)



( تمميذًا وتمميذة ،وعند تفريغ 90البناء والبالغ عددىا ) ليستخمص بعض المعمومات الخاصة بعينة
 ( وكما يأتي:2البيانات ألداء التالميذ عمى األداة ظيرت اإلحصائيات المبينة بالجدوؿ)

 

 حركي-( مواصفات عينة البناء لمقدرة اإلدراؾ الحس2جدوؿ )

 الوسط
 الحسابي

 الوسيط
 لمعينة

 المنوال
 لمعينة

 االنحراف

 المعياري
 اقل اء العينةالتو 

 قيمة
 أعمى

 قيمة
 مدى
 لممنوال لموسيط العينة

31.378 32 30 6.703 0.278 – 0.617 18 45 27 
  

( يبيف إف الوسط الحسابي اصغر بقميؿ مف الوسيط مما سحب التواء العينة 2إف جدوؿ)    
لموسيط (، أما لممنواؿ فيكوف التواء العينة باالتجاه  0.278-باالتجاه السالب وبنسبة التواء قميمة )

ط لممنواؿ( وبالتالي عدـ تأثير القيمة المتطرفة عمى الوس 0.617الموجب وبنسبة التواء ) 
نما بشيء بسيط وغير مؤثر ألنو بيف  . 3±الحسابي ليا بشكؿ كبير وا 

 

 مؤشر صالحية البناء لألداة 4-4-3إجراءات البحث الميدانية / -3-4

 

إف القوة التمييزية بيف المجموعات الطرفية وما تـ حسابو لمطرفيف العموي)المتفوقيف( 
ر)ت(لمعينات المستقمة المتساوية العدد % لتسعيف تمميذا في اختبا30والسفمي)الضعفاء( بنسبة 

 . 3-والنسبة الحرجة كما في جدوؿ

 

 

 

 



 األوساط الحسابية وقيمة)ت( والنسبة الحرجة في المقارنة الطرفية(3جدوؿ )

طرف 
 المقارنة

)ت(  ع± س مج
 المحسوبة

النسبة 
 الحرجة

 الداللة

  27القيم العميا/

820 
 

30.370 
 

7.354 
 

8.078 

 

 

4.614 
 معنوية

  2.844 23.370 631 27القيم الدنيا/ تميزية
 (0.05( ومستوى داللة)52=2-2+ن1( عند درجة حرية)ن 2.025*القيمة الجدولية=) 

 

ليظير معنوية الفروؽ ألف قيمة ت المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية التي ىي 
ف النسبة الحرجة ىي اكبر مف)2.025) ( لتجانس العينة مما يعني إمكانية تمييزىا 3±( ، وا 

ف وجود اختالفا في سمة ما لإلفراد وانعكاسو الفعمي في  لمفروؽ بيف عينتيف غير متجانسة ، وا 
( ، وال يمكف أف يكوف الجميع متساويف في 1المقياس يعد مؤشرا لصالحية االختبار وصدقة )
 تفريؽ بيف درجات التالميذ عمييا .السمة المقاسة وىو ما يؤكد إمكانية األداة في ال

 

 الثبات بطرية التجزئة النصفية -1-5-4-3األسس العممية لبناء األداة/  3-4-5

يمكف تحقيؽ الثبات مف معاممو باالرتباط العالي بيف جزئيف معتدليف ومتساوييف في نفس 
الفردي والزوجي لتعييف  فاالختبار بطريقة التجزئة ، وقد أستخدـ الباحث التجزئة النصفية لممجزئي

ثبات االختبار بجمع عالماتو الفردية والزوجية ثـ حساب معامؿ االرتباط بينيما ومعالجتو 
 .4-( كما في جدوؿ2براوف*لالرتباط المعدؿ كونيا  تمثؿ نصؼ العالمات )-بمعادلة سبيرماف

 

 

 

 
 (                 2،  1ف )ر                           

             ————————— ر ف* =           

             2،  1( ر1 –+ )ف  1  براون-سبيرمان*معادلة 

 

 رن معامل االرتباط المعدل للعد الكلي

 

 النصفينمعامل االرتباط بين  2،1ر

 

 ن المحاوالت الكاملة على محاوالت الجزء



 

 

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

 . 331 ،ص 1980 ، العربي الفكر دار ، القاىرة ، النفسي القياس:  فرج صفوت( 1)

 .135الكتب،ص دار،الموصؿ،والرياضية البدنية واالختبارات اإلحصاء مبادئ:السامرائي ومحمود الطالب نزار( 2)

 ىذه المعادلة واشتقاؽ معادلة أسيؿ وكما يأتي** : رويمكف تبسيط واختصا  

                                      

 

 

 

 لمثبات بمعاممي االرتباط البسيط)بيرسوف( والمعالج مع داللة االرتباط (4جدوؿ )

 معامل

 االرتباط

 الثبات

 الكمي

 غم300دفع

س60مسافة
 م

 غم100دفع

 سم60مسافة

 غم200دفع

 سم60مسافة

 غم200دفع

 سم80مسافة

 غم200دفع

س40مسافة
 م

0.9263 البسيط

42 
0.54527

9 
0.92253 0.628743 0.680767 0.975837 

0.9617 المعالج

6 
0.70574 0.9597 0.77057 0.81006 0.98777 

 معنوي معنوي معنوي معنوي معنوي معنوي الداللة

 (0.05(ومستوى داللة)88( لدرجة حرية )0.175)  القيمة الجدولية

  2 ×معامل االرتباط بين النصفين                                                            

 ———————————   =  ** معامل االرتباط المعالج)رن(         

 1 +معامل االرتباط بين النصفين                                             

 اشتقاق وتبسيط الباحث  **هذه المعادلة من



( تظير معنوية معامؿ االرتباط لمفقرات الخمسة ومف مقارنة نتائج معامؿ 4مف جدوؿ)
 سالثبات المعالج بالقيمة الجدولية يتأكد مف وجود درجة عالية لثبات االختبار عمى األداة في قيا

ف معامؿ االختبار ىو في الحقيقة رقـ تقريبي لدرجة الثبات ومعامؿ ارتباط  متغير الدراسة ،وا 
( ، ويستخرج الثبات بإعادة االختبار والتجزئة النصفية والصور 1النتائج يسمى معامؿ الثبات)

 . (2المتكافئة ومعادالت) الفاكرونبخ ورولوف وجمكسوف وكيودر ريتشاردموف( وتحميؿ التبايف )

 الصدق وبعض أنواعه-2-5-4-3األسس العممية لبناء األداة/ 3-4-5

إف صدؽ األداة يعد احد الشروط األساسية لعمميات القياس والذي يعبر عف مدى تأدية 
( ، وتـ التحقؽ منو بأكثر مف نوع مف أنواعو وكما يأتي 3المقياس لمغرض الذي أعد مف اجمو )

: 

 

 

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

 .  71،ص1998،الكويت،مكتبة الفالح لمنشر،2( فريدة كامؿ :أساسيات القياس والتقويـ في التربية،ط1)

(1)Popham.W.J.; Criterion Refereed Measurement , N.J, Prentice Hall Inc,1978, p.32. 

(3)Kidder L.K; Research methed in relation ,4th, London ,holf - rinhart  Winston ,INC ,1987 , 

p132 . 

الصدؽ الظاىري الموضوعي: إف الصدؽ الظاىري الموضوعي آلراء الخبراء والمختصيف يمكف -
( وىو ما تـ الحصوؿ عميو مف اتفاؽ 1االعتماد عميو والوثوؽ بو لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة )

( عندما عرضت عمييـ 1-جامعة بغداد)ممحؽ-ياضيةخبراء الحمقة الدراسية بكمية التربية الر 
حركي، ويستخدـ -األداة كجزء مف متطمبات  الحمقة الدراسية)السمنار( كمقياس لإلدراؾ الحس

الصدؽ الظاىري لإلشارة إذا ما كانت فقرات االختبار عمى صمة مظيرية بالصفة المراد قياسيا 
 ( .2الذي يقيسو ) فيكوف شكؿ االختبار ومظيره العاـ يرتبط بالسموؾ

الصدؽ الداخمي لالتساؽ بيف الفقرات والدرجة الكمية: وىو ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية -
باستخداـ معامؿ االرتباط البسيط ليعطي تقديرا لصدؽ البناء ومؤشر لصالحيتو عند تعييف 



ما تـ تحقيقو  ( ، وىو3معامؿ االرتباط بيف نتيجة كؿ فقرة عمى حدة مع نتيجة االختبار ككؿ )
 . 5-باستخداـ معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف( وكما في جدوؿ

 الصدؽ الداخمي لالتساؽ الداخمي بيف الفقرات والدرجة الكمية(5جدوؿ )

 فقرات االختبار         

 واالرتباط بالكل

 غم300دفع

 سم60مسافة

 غم100دفع

 سم60مسافة

 غم200دفع

 سم60مسافة

 غم200دفع

 سم80مسافة

 غم200دفع

 سم40مسافة

 0.840706 0.620637 0.675028 0.771899 0.674173 الدرجة 

 معنوي معنوي معنوي معنوي معنوي معنويال

 (0.05( ومستوى داللة )88( عند درجة حرية )0.175القيمة الحقيقية )

 

مما ( تظير معنوية الفروؽ لمفقرات الخمسة الرتباط درجاتيا بالدرجة الكمية 5مف جدوؿ)
يعطي اتساؽ وصدؽ داخمي ومؤشر جيد لصالحية االختبار وصدقو يمكف االعتماد عمييا في 
بناء المقياس، لكوف فحص وعالقة الدرجة الكمية بكؿ فقرة معيارا لصالحية وصدؽ االختبار 

 ( .4وتقديرا لصدؽ البناء بالتحقؽ مف االفتراضات النظرية تجريبيا )

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

( عمي محمد الخياط:تاثير جياز مقترح في اكتساب تعمـ بعض ميارات التنس االرضي االساسية، رسالة ماجستير،كمية 1)
 . 44،ص1999جامعة بغداد،-التربية الرياضية

 .50،ب.ت، ص ( عزت جرادات وآخروف :مبادئ القياس والتقويـ : القاىرة ، المكتبة التربوية المعاصرة2)

 . 34،ص1999( مصطفى باىي:المعامالت العممية بيف النظرية والتطبيؽ،القاىرة،مركز الكتاب لمنشر،3)

 (4)Cronbach.L.J ;Essen of psychological test,3thm Ney York, Harbor and Row,1970 , p.105 . 

إيجاد معامؿ ارتباط  التجريبي( في اختبار البناء: تعد طريقة-الصدؽ الخارجي)صدؽ المحؾ-
لممقياس أو االختبار مع مقياس أو اختبار آخر مقاـ عمى أنو صادؽ مف أشير الطرؽ الخاصة 

 .  6-( ، وكما في جدوؿ1) إلثبات الصدؽ



 ( مواصفات عينة المحؾ)في جياز اإلدراؾ الحركي والميكانيكي(6جدوؿ)

 ومعامؿ ارتباطو باألداة المصممة لإلدراؾ الحس حركي

 الوسط

 الحسابي

 الوسيط

 لمعينة

 المنوال

 لمعينة

 االنحراف

 المعياري

 اقل

 قيمة

 أعمى

 قيمة

 مدى

 العينة

 معامل

 االرتباط

55.566 55.5 45 8.151 43 73 30 0.80167 

 (0.05( ومستوى داللة )88( عند درجة حرية )0.175القيمة الجدولية )

  

     

حركي لألداة مع درجات -( يظير أف معامؿ االرتباط بيف درجات اإلدراؾ الحس6مف جدوؿ)
(عند درجة 0.175(وىو اكبر مف القيمة الجدولية)0.83اإلدراؾ الحركي والميكانيكي لممحؾ بمغ)

(مما يشير إلى االرتباط الجيد بيف درجات العينة عمى األداة 0.05( ومستوى داللة)88حرية)
راؾ الحركي والميكانيكي فيعطي استدالال منطقيا وعمميا عمى صدؽ األداة في قياس وجياز اإلد

أساس لمحكـ عمى موضوع  ظاىرة الدراسة بالتطابؽ مع معيار خارجي ، وصدؽ المحؾ ىو
مف أفضؿ الوسائؿ الختبار صدؽ المقياس أو  كونوو  وقد تكوف كمية أو كيفية القياس مف الخارج
،وىو ارتباط درجات االختبار مع محؾ خارجي مستقؿ لمصفة نفسيا أو  (2ـ )االختبار المستخد

 ( .3السموؾ بنوعيو ألتنبؤي لممستقبؿ ، والتالزمي لممتزامف معو )

 

 

 

 

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



 . 132: مصدر سبؽ ذكره ، ص 1981( نزار الطالب ومحمود السامرائي1)

 . 26،ص1995، العاليعبد العزيز : تقويـ الطفؿ فى رياضة األطفاؿ، القاىرة ، وزارة التعميـ  ليمى ( 2)

،البتراء،دار 1( مرواف عبد الحميد : األسس العممية والطرؽ اإلحصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضية، ط3)
 .29، ص 1999الفكر العربي،

 الموضوعية-3-5-4-3األداة/األسس العممية لبناء  3-4-5

حركي باستخداـ معامؿ االرتباط -تـ إيجاد الموضوعية لبناء أداة قياس اإلدراؾ الحس
(، وىي تعني أف يكوف لالختبار 0.997بيف درجات حكميف)مسجميف لمدرجات(، وقد بمغت)

عامؿ المعنى نفسو عند مختمؼ أفراد العينة التي ينطبؽ عمييا وغير قابؿ لمتأويؿ بإيجاد م
االرتباط بيف الدرجات النيائية التي يعطييا الحكاـ أو الخبراء لالختبار وبدرجة اختبار عالية عند 

نيا درجة االتفاؽ بيف ممتحنيف مختمفيف قاموا باختبار العينة 1التقويـ ألكثر مف جيدة ) ( ، كما وا 
ف تأثر االختبار ( ، وىي إعطاء الدرجات نفسيا دو 2نفسيا في وقت واحد أو أوقات مختمفة )

( ،ومف صفات االختبار 3بالعوامؿ الذاتية فضال عف أف ليا ذات المعنى لجميع أفراد االختبار )
الجيد أف يكوف موضوعيا في قياس الظاىرة التي اعد لقياسيا بتفسير واحد مع نسبة اتفاؽ عالية 

 (.4بيف ممتحنيف مختمفيف عمى درجة لالختبار نفسو )

 لنهائية لالختبار والقياس باألداة بعد األسس العممية لمبناءكتابة الصيغة ا 3-5

 حركي في التربية الحركية .-اإلدراؾ الحس  أسم االختبار والمقياس :

 حركي لتالميذ المرحمة االبتدائية .-: قياس اإلدراؾ الحسالغرض من االختبار والمقياس  

 وثاني االبتدائييف.: تالميذ وتمميذات الصفيف األوؿ مستوى السن والجنس

(، ومعامؿ لمصدؽ 0.988-0.706( ولفقراتو)0.962: ثبات كمي مقداره) األسس العممية لألداة
( فضال عف 0.981 -0.840(، الذاتي )0.802(، الخارجي )0.841 -0.621الداخمي )

 ( .0.977الصدؽ الظاىري التفاؽ الخبراء، وموضوعية)

 المستمزمات المطموبة



، استمارة تسجيؿ ، أقالـ ، مسجؿ)أو فريؽ عمؿ مساعد(، غرفة صؼ دراسي األداة المصممة -
 أو قاعة مغمقة .

 اإلجراءات وطريقة العمل

 تنظيـ التالميذ وفؽ قائمة األسماء خارج الصؼ ووضع األداة داخؿ غرفة صؼ فارغ .-

 

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

 . 155: المصدر نفسو ،ص 1999يد( مرواف عبد المج1)

 . 139: مصدر سبؽ ذكره ، ص 1981( نزار الطالب ومحمود السامرائي2)

 . 279، ص 2005( قاسـ لزاـ وآخراف  : أسس التعمـ والتعميـ وتطبيقاتو في كرة القدـ ، بغداد ،ب ط ،3)

 . 273،ص2000لكتب لمطباعة ،،جامعة الموصؿ، دار ا2( نزار الطالب وكامؿ الويس :عمـ النفس الرياضي ،ط4)

 جموس التمميذ عمى المصطبة في األداة بشكؿ مواجو لممعمـ أو المسجؿ ألداء االختبار.-

سـ( ،وبعدىا دفع 60سـ،40سـ، 80غـ لمسافة 200الدفع باإلصبع لالسطوانتيف المجتمعتيف)-
ـ غ100سـ( ، ثـ دفع االسطوانة)60غـ لمسافة300االسطوانات الثالثة المجتمعة )

 سـ( بإعطائو محاولتيف لكؿ فقرة .60مسافة

 التسجيل بالدرجة

(درجات لممسافة 4، )4± (درجات عند مسافة الخط المطموب والمسافة التي قبمو وبعده بػ5)-
( درجات لممسافة التي تمييا والتي تبعد عف الخط 3سـ، )8±التي تمييا والتي تبعد عف الخط بػ

سـ، )درجة واحدة( 16± سـ، )درجتاف(لممسافة التي تمييا والتي تكوف عف الخط بػ12± بػػػ
سـ، عندما تبعد خارج المناطؽ المحددة تحسب 20±لممسافة التي تمييا والتي تكوف عف الخط بػ

 ( درجة.50)ر( درجات لممحاولتيف، وبمجوع كمي لالختبا10صفرًا ، فتكوف)

 ( .%0-%100(، والمئينية مف)20-78بالدرجتيف التائية مف) : مقارنة الدرجة الخاـالمعايير



 المعالجات اإلحصائية 3-6

 2003استعانة الباحث باإلحصاء في برنامج األكسؿ مف مجموعة مايكروسوفت 
(Microsoft Office Excel :في معالجة البيانات اآلتية ) 

 الفئة ومركزىا( . الجدوؿ التكراري، المتجمع التكراري النازؿ،)تبويب البيانات:-

 :الوسط الحسابي ، الوسيط ، المنواؿ( .)مقاييس النزعة المركزية-

 المدى ، االنحراؼ المعياري ، االلتواء( .مقاييس التشتت:)-

 براوف( .-معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف والمعدؿ لسبيرماف مقاييس العالقة:)-

 تبار]ت[ لمعينات المستقمة،النسبة المئوي( .اخ)اختبارات داللة الفروق بين األوساط الحسابية:-

 الدرجة المعيارية التائية المعدلة ، الدرجة المعيارية المئينية( .)الدرجات المعيارية:-

 

 عرض نتائج التقنين ومناقشتها -4الباب الرابع لمدراسة/

 عرض نتائج التقنين 4-1

 ( .1ووضعيا في جداوؿ )إف التقنيف ىو عممية جمع البيانات الشتقاؽ المعايير 

 

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

 .39،ص1988( حمد سميماف وخميؿ يوسؼ: اإلحصاء لمباحث في التربية والعمـو اإلنسانية، عماف، دار الفكر لمنشر، 1)

 عرض مواصفات عينة التقنين ومناقشة 4-1-1

 التقنيف لإلدراؾ الحس حركي( يبيف مواصفات عينة 8جدوؿ )

 مدى أعمى اقل التواء العينة االنحراف المنوال الوسيط الوسط



العين قيمة قيمة لممنوال لموسيط المعياري لمعينة لمعينة الحسابي
 ة

29.921 30 29 5.363 0.0442 

- 

0.5151 14 45 31 

( ، 0.0442-التواء) ( إف الوسط الحسابي اصغر بقميؿ مف الوسيط وبنسبة8مف جدوؿ) 
( وبالتالي عدـ تأثير القيمة المتطرفة عمى الوسط 0.5151أما لممنواؿ فيو بنسبة التواء )

نما بشيء بسيط وغير مؤثر ألنو بيف  .3±الحسابي ليا بشكؿ كبير وا 

 عرض الدرجة الخام والتائية والمئينية مجتمعة لعينة التقنين  4-1-2

 ئية والمئينية لمصفيف األوؿ والثاني االبتدائييف(يبيف الدرجة الخاـ والتا9جدوؿ)

 الدرجة المئينية الدرجة التائية الدرجة الخاـ

45 78.111 100% 

44 76.247 99.806% 

43 74.383 99.612% 

42 72.519 99.419% 

41 70.645 99.031% 

40 68.790 98.643% 

39 66.926 97.868% 

38 65.062 96.318% 

37 63.197 94.767% 

36 61.333 91.128% 

35 59.649 86.822% 

34 57.604 81.977% 



33 55.740 74.612% 

32 53.876 67.636% 

31 52.012 60.085% 

30 50.147 52.132% 

29 48.283 42.829% 

28 46.419 33.140% 

27 44.554 26.744% 

26 42.690 21.318% 

25 40.826 16.473% 

24 38.962 13.372% 

23 37.097 11.628% 

22 35.233 9.884% 

21 33.369 8.527% 

20 31.504 6.977% 

19 29.640 5.426% 

18 27.776 4.457% 

17 25.912 3.101% 

16 24.074 1.938% 

15 22.183 0.969% 

14 20.319 0.388% 

 مناقشة الدرجة المعيارية التائية والمئينية لتقنين األداة 4-2



إف االختبارات التي ليا معيار مرجعي نسبي يمكف بناء جداوؿ المعايير عف طريؽ 
( ، وتعد الدرجة 1حساب الدرجة الذائية او الدرجات التائية أو المئينات ولعينات كبيرة الحجـ )

التائية أكثر الدرجات المعيارية استخداما كدرجة تبنى عمى أساس المنحنى اإلعتدالي لمتوسط 
( بتحويؿ الدرجات الخاـ إلى درجة يمكف مقارنتيا بدرجات معيارية 10راؼ معياري)( وانح50)

( ، وىي تفسير الدرجة الخاـ لمفرد مع التمميذ في اختبار مقنف لكونيا أشير أنواع 2مقننة )
الدرجات المعيارية استخدامًا في التربية الحركية والتي تعالج الضعؼ في الدرجة المعيارية الزائية 

(3 ). 

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

، القاىرة ،مركز الكتاب 4( محمد نصر الديف رضواف :المدخؿ الى القياس في التربية البدنية والرياضية ،ط1)
 . 473،ص2006لمنشر،

ومحمد نصر الديف : القياس في التربية الرياضية وعمـ النفس الرياضي،القاىرة،مؤسسة روز  محمد حسف عالوي (2)
 . 156،ص1979يوسؼ،

 االبتدائية لتالميذ والميكانيكي الحركي اإلدراؾ قدرات بعض لقياس جياز وتقنيف تصميـ:عبداهلل محمود شاكر( 3)
 . 78ص، 2007 بغداد، جامعة-الرياضية التربية كمية دكتوراه، األولى،أطروحة

أما وضع معيار لمعرفة مكاف الفرد مف العينة ومستوى تحصيمو المئوي فيمكف استخداـ    
المعايير المئينية ، وىي نقطة تقسـ التوزيع التكراري إلى أجزاء مئوية وترتب الفرد بالنسبة إلفراد 

( ، وتفيد في 1ر نفسو )جماعة ومقارنة أفراد المجموعة بمئيف تمميذ معيف طبؽ عمييـ االختبا
تفسير الفرد عمى أساس وضعو في جماعة معينة وبجدوؿ خاص بالمعايير المئينية لفئات مختمفة 

( ،  وىي العالمة التي يقع 2إذا كاف استخداـ االختبار مع األعمار أو المستويات التعميمية )
مة الخاـ والتي ىي ذات تحتيا نسبة مئوية محدودة مف العالمات في التوزيع لمعالمات عف العال

( ، وال تكوف المسافات بيف العالمات متساوية، وأف تحويؿ الدرجات 100مدى مئيني مقداره )
 ( .3الخاـ إلى مئينية ىي طريقة عممية جيدة لممقارنة بيف أفراد المجموعة الواحدة )

العينات المقننة في وبعد التفسير لمدرجة الخاـ بالدرجة التائية المعيارية لممقارنة بيف أفراد 
المجموعات خارجية ، لذا تـ االستعانة بالدرجة المعيارية المئينية لمعرفة النسبة المئوية مف 



التالميذ في داخؿ المجموعة الواحدة الذيف يكونوف تحت درجة خاـ معينة فيما يمتمكوف مف 
فيما بينيـ حركي في مقياس األداة المصمـ ، ومف ثـ تفسير نتائجيـ -مستوى إدراكي حس

 بالدرجة المئينية فضال عف مقارنتيا بمعايير مقننة أخرى بالدرجة التائية.

 االستنتاجات والتوصيات -5الباب الخامس/

 مف النتائج التي ظيرت استنتج الباحث ما يأتي:االستنتاجات :  5-1

 تدائييف .حركي لتالميذ الصفيف األوؿ والثاني االب-إف األداة المصممة تقيس اإلدراؾ الحس-

 إف لألداة المصممة قدرة تمييزية بيف درجات أفراد العينة .-

 إف األسس العممية في بناء األداة تحققت بالثبات والصدؽ والموضوعية  .-

 إف معايير التقنيف تمت بتحويؿ الدرجات الخاـ إلى الدرجة التائية والمئينية  .-

 صي الباحث بما يأتي :عمى ضوء النتائج واالستنتاجات يو التوصيات:  5-2

 حركي لتالميذ االبتدائية وقياسو باستمرار.-التركيز عمى دراسة اإلدراؾ الحس-

 التركيز عمى اعتماد مقاييس ذات قدرة تمييزية وأسس عممية تناسب أفراد العينة .-

 حركي لعينات أخرى .-التنويع في أساليب القياس وطرؽ دراسة اإلدراؾ الحس-

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

( مصطفى حسف باىي:اإلحصاء التطبيقي في مجاؿ البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية والرياضية ،القاىرة ، مركز 1)
 . 100،ص 1999الكتاب لمنشر ،

 .66: مصدر سبؽ ذكره، ص1999( مصطفى حسيف باىي2)

 .260 ص: مصدر سبؽ ذكره، 1998( فريدة كامؿ3)

جراء بحوث تقويمية وتعديميو عمى األداة المصممة وبأسس عممية  الحرص عمى توخي الدقة وا 
 أخرى فضال عف التأكد مف األسس العممية ليا بيف فترة وأخرى .

 وضع معايير مقننة تمكف مف التقويـ ألي عينة عند أداء االختبارات والمقاييس .-



التمرف عمى أداء االختبارات عمى األداة وتعميـ النتائج عمى المدارس االبتدائية فضال عف -
 إجراء بحوث مشابية أخرى وخاصة عمى ذوي االحتياجات الخاصة مف التالميذ . 

 إجراء البحوث التتبعية التكميمية لألعمار األخرى .-

 تصميـ أدوات قياس خاصة بكؿ فئة .-

 Scientific confiscatedالمصادر العممية  

 .  1987احمد خاطر وعمي بيؾ:دراسات في التعمـ الحركي ، مصر،دار المعارؼ،-
 . 1983أميف الخولي وأسامة كامؿ:التربية الحركية،القاىرة،دار الفكر العربي،-
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 Pursuedالمالحق 
 

 2008-2007جامعة بغداد/-الدراسية بكمية التربية الرياضية (أسماء الخبراء لمحمقة1ممحق)       
أ.د نزار الطالب ، أ.د حسف ناجي ، أ.د يعرب خيوف ، أ.د محمد جساـ ، أ.د إيماف      

 حسيف.
 

 ( فريق العمل المساعد من معممي المدارس االبتدائية بمديرية تربية االنبار2ممحق)     
 ، السيد رائد محمود ، السيدة ذكرى عباس ، السيدة عفاؼ جبير . السيد عالء عبدالكريـ     

 حركي لألداة-( يوضح استمارة تسجيل درجات اختبار اإلدراك الحس3ممحق)
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