دراسة مقارنة للقدرات اإلدراكية الحركية بين عينةة مةن ميمية الحلقةة
األولى فى المعليم األساسى فى سلطنة عمان ودولة الكويت
د .يوسف عبد الرسول بوعباس
أستاذ شارك ـ كلية التربية األساسية

د .عبد الحميد سعيد حسن
كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس

د .كاشف نايف زايد
كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس

المقدمة:
حددتتا السياسدداا التعليميددة ةددل تولددة الكويددا وسددلطسة المددان اددتةا مسددت ةددل مسدداا
واسظمددة ولددوا الحل ددة األول د مددن التعلددي األساسددل يسددع ىل د تسميددة ال ددتراا اكتراكيددة
الحركية ألطفال ةل اذه المرحلة من خ ل األسشطة والتتريباا الحركية .ويعوت السبب ةل
ذلك ىلد أن الطفدل ةدل مرحلدة مدا قبدل المترسدة مدن المفتدرق قدت تحسدسا لتيد الم داراا
الحركية الكبرى ( المشل ،والجري ،والحجل )وكذلك زياتة ةل التأزر الحسل الحركدل ممدا
يساالته الل اكتساب م داراا وحركداا يتويدة جتيدتة تسد ةدل تعلمد للكتابدة ةدل المرحلدة
ال اتمة( التس ومصل .)1891 ،
واللعب او أحت مظاار اإلتراك الحركل ،ة و أحت وسدا ل الطفدل الجواريدة ل تصدال
بسفس وبالبي ة من حول  ،ومن اسا تتض لسا أامية األسشطة والتتريباا الحركية (أسشطة الحركة
واللعدب والتمريسدداا البتسيددة) ةددل تحسددين ال ددتراا العضددلية التددل تسدداالت كثيددرا ةددل ضددبط اتددزان
الجس  ،وتطوير حركاا المشل والجري ،وتسمية ال صدور الحدات ةدل المليداا التد زر الحركدل
البصري .ويؤكت ذلك الروسان ( )1001الدذي يدرى أن مظداار اإلتراك الحركدل تتضدمن مدتى
قترة الطفل الل الت زر الحركل العا والتوازن الحركل العا  ،وال ترة الل التعامدل مدا األشديا
المحيطة بالفرت حركيا.
ويرى كيستسا وأخرون ( Quintana, et al ) 1002أن التدأزر بدين البصدر وحركدة
الذراع م مة جتا لل البين بصورة الامة  ،وكالبل كرة السلة بصورة خاصدة  ،وأن أي برسدام
لتسمية ال تراا اإلتراكية الحركية لل البين يؤتي ىل تحسين األتا الرياضل واألكاتيمل.
والموما تتعتى التربية الحركيدة مف دو ىكسداب األطفدال الم داراا الحركيدة أو تسميدة
األسمدداط الحركيددة ,ىذ أن اإلطددار المعرةددل للسشدداط الحركددل ثددري بمختلددد الخبددراا اإلتراكيددة
والمعرةية ,ةمن خ ل الحركة يسمدل الطفدل م حظاتد ومفاايمد  ،وقترتد اإلبتااليدة ،وىتراكد
لألبعات واكتجاااا كاإلحساس بالتوازن ,والمكان ،والزمان ,ويكتسب المعرةة بكل مسدتويات ا
ةيتعددوت الل د السددلوك المسط ددل وحددل المشددك ا وىصددتار أحكددا ت ويمي د (ةددزاري1001،؛
.)Sayre &Gallagher, 2001
ويؤكددت ذلددك جددرار ( )1002الددذي يعطددل أاميددة كبيددرة لحركددة الددرأس والددذراالين
واليتين واألصابا ةل تعل الكتابدة لدتى الطفدل ،وأن العجدز ةدل سمدو وتطدور الجاسدب الحركدل
اإلتراكدل قددت يددؤثر أحدتاما سددلبا ةددل تعلد أتا السشدداطاا الحركيددة مثدل السسد والتتبددا وكتابددة
الحددرود ،والكلمدداا ،وسددود يعطددل س د ولة تطددور واسددتمرار السمدداذض الحركيددة الضددرورية
للكتابددة بطري ددة متسلسددلة وآليددة ،وتعتبددر اددذه الصددعوباا مشددك ا حركيددة خالصددة تددؤثر ةددل
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اكستختا والضبط والتحك ةل العض ا ،كما أس ا قت تسبب ةل ضعد التساسق ةل الوظدا د
اإلتراكية والحركية.
وةل ىطار اذا اكاتما بالع قة بين الجاسب الحركل والجاسب اإلتراكل ةل السلوك
اإلسساسل ،ظ را بعق السظرياا التل حاولا تفسير الع قة بين سمو ال دتراا اإلتراكيدة -
الحركيددة والمليددة الددتعل ةددل مرحلددة الطفولددة ،حي د تبددين أن سسددبة ذاا تكلددة مددن األطفددال
يعدداسون مشددك ا خاصددة بددالتعل تاخددل المترسددة ،مثددل وجددوت صددعوباا تعل د ةددل ال ددرا ة
والكتابة والحساب ،أو أتا بعق الم داراا الحركيدة مدا اسخفداق مسدتوى التد زر الحركدل
لددددددتي  ،ومالبددددددا مددددددا يكوسددددددون مددددددن المتددددددأخرين تراسدددددديا أو ذوي صددددددعوباا تعلدددددد
( .)Gallahue,1982وتتركز معظ ادذه السظريداا اللد الفدرق ال ا دل بدأن جميدا أسدواع
الددتعل تبددتأ مدددن الحركددة ،وأن األسشددطة الحركيدددة تمثددل ال االددتة األساسدددية للسمددو المعرةدددل
واألكاتيمل ال حق ،وا و الفدرق الدذي أيدته كدل مدن بياجيد  ،وبروسدر ،وجيتمدان ،وبدار ،
وتي كاتو ،وكي ارا ،وةروست (روبل. )1881،
واتج د العتيددت مددن البدداحثين أيضددا لتراسددة الع قددة بددين ال ددتراا اإلتراكيددة – الحركيددة
والعتيت من ال تراا المعرةية الحركية مثل ال تراا الع ليدة ،والتحصديل التراسدل ،وال دترة اللد
ال را ة ،وال تراا الحركية .ومن اذه التراساا ،تراسة (  )Nourbakhsh, 2006ةدل ىيدران،
والتل توصلا ىل ىيجات ال قة ىيجابية تالة الست مسدتوى  0000بدين مسدتوى ال دتراا اكتراكيدة
الحركية لتى ت ميذ المرحلة اكبتتا ية ومستوى اكتا األكاتيمل.
وقت أوضحا التراساا الحتيثة وجوت مشك ا ةل الجاسب اإلتراكل الحركل لدتى
األطفددال ذوي صددعوباا التعل ،وتتمثددل ةددل مشددك ا التددوازن العددا  ،وتظ ددر اللدد شددكل
مشك ا ةل المشدل والحجدل والرمدل والل دد وال فدز ومشدل التدوازن ،كاكرتطدا باألشديا
بس د ولة ،والتعثددر أثسددا المشددل ،وصددعوبة ةددل الممارسددة التددل تتطلددب اسددتختا العض د ا
(ال ريوتل وأخرون.)1880 ،
ويؤكددت ذلدددك كولتددا ) Cullata )2003الدددذي يددرى أن اكضدددطراباا اإلتراكيدددة -
الحركيددة بالسسددبة للطلبددة ذوي صددعوباا الددتعل تسشددأ ستيجددة الجددزا الددن تفسددير وتأويددل
المثيراا البي ية التل يت است بال ا البر الحواس ،ومن ث الوصول ىل متلوكا ومعاسل تلك
المثيراا،وخاصة ىذا كدان ىي داع أوتدتةق ادذه المثيدراا سدريعا أو ك يواكدب معدتل المليداا
التج يز والمعالجة لتي .
وتوصلا تراسة زاس وزاس ) Zhang & Zhang )2003ىل أن  %90من اليسة
التراسة التدل تشدمل األطفدال ذوي الصدعوباا التعليميدة ولدتي ضدعد ةدل المجدال اإلتراكدل
الحركل ،و( )%08ةل التوازن الحركل ،و( ) %08ةل التدأزر الحركدل ،وأوصديا بضدرورة
ىجرا التراساا ووضا البرام لمعالجة اذه اكضطراباا اإلتراكيدة -الحركيدة ل طفدال مدن
الف ة العمرية ( )10 -2سسواا.
كما أن اكخت كا اإلتراكية – الحركية التل تظ ر اللد شدكل اضدطراباا ةدل تأويدل
المسب اا البصرية أو السمعية ،مصحوبة بسشداط حركدل ادل مدن أبدرز الخصدا ر العشدر التدل
تراةددق الصددعوباا التعليميددة السددت األطفددال (الرشددتان .)1002،ةالصددعوباا اإلتراكيددة السددمعية
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الحركيددددة تسشددددأ ستيجددددة لصدددددعوبة متابعددددة تددددتةق المثيدددددراا السددددمعية ذاا اإلي دددداع العددددداتي
وتفسيرمعاسي اواكستجابة الحركية ل ا الل سحو م د  .ومثدال اللد ذلك،الدت قدترة الطفدل اللد
مددراا ث د
متابعددة التعليمدداا التددل تصددتر تباالددا ،وتتطلددب ال يددا بأسشددطة حركيددة كالوثددب ث د
الجري " "10مترا ،ث الدتوران والعدوتة مدن خد ل المشدل ىلد الخلدد ،وقدت لدوحظ أن األطفدال
الددذين يعدداسون مددن صددعوباا ىتراكيددة ك يسددتطيعون متابعددة مثددل اددذه التعليمدداا وممارسددة اددذه
العددداتيين (.)Smith,1994أمدددا صدددعوبة اإلتراك البصدددري
األسشدددطة السدددت م دددارست بدددزم
الحركل ةتسشأ ستيجة لعت قترة بعق ذوي صعوباا التعل لل يدا بأسشدطة التدأزر مدا بدين حركدة
العين ما اليت ةل التعامل ما األشيا ( الزياا .)1889،
وةددل ىطددار اددذه السظريدداا ظ ددرا بددرام للتددتريب اإلتراكددل – الحركددل أسددت تةا
تسمية ال تراا اإلتراكية -الحركيدة ،وتسميدة اكسدتعتاتاا األساسدية للدتعل  ،وال دتراا المعرةيدة
واألكاتيمية ،ومن اذه البرام برسام كي ارا  ،Kephartوبرسام جيتمان وكين Getman
 & Kanوبرسام ةروست  ،Frostigوقت سالا اذه البرام ش رة كبيرة ةل مجدال التربيدة،
وبين أوليا األمور ،كما اتج الدتت مدن البداحثين لتراسدة ةاالليدة ادذه البدرام  ،ومدتى تأثيرادا
الل استعتاتاا األطفال للتعل  ،والجواسب المختلفة لسموا الحركدل والمعرةدل ( Gallahue,
.)1996
وممدا كشدك ةيد أن تسميدة ال دتراا اإلتراكيدة – الحركيدة يعدت مدن األادتاد المسوطدة
بالتربية البتسية كماتة تراسية بالمترسة مما يجعل ا تحتل مكاسدا بدارزا ةدل مجدال تربيدة وت دوي
الس  ،ومن التراساا التل أجريا لتسمية ال تراا اإلتراكية – الحركية لألطفدال ةدل ال درا ة
مددن خد ل ترس التربيددة البتسيددة ،تراسددة أمددين( )1891وتراسددة بددتر والسدديت (  (1001وةددل
مجددال تعلددي مبدداتا الحسدداب قامددا بددتور البددت (  )1899بتصددمي برسددام م تددرب للتربيددة
الحركية ةل ضو ال تراا اإلتراكية – الحركية ،كما أجريا التة تراساا ،مثل( ربيا والبدت
الغسل1898 ،؛ الشماع 1880 ،؛ مستور1881 ،؛ السبتاوي والعزة  )1000 ،ةل مجدال تسميدة
ال تراا اكتراكية – الحركية ألطفال الصد الثاسل والثال اكبتتا ل .كما توصلا التراسداا
السدداب ة ىلد ستددا مختلفددة مددن حيد الفددروق ذاا التكلددة اإلحصددا ية ةددل ال ددتراا اإلتراكيددة-
الحركية من التم ا بين الت ميذ ةل ضو متغير الجسس ،ة ت توصلا تراسة البت العدال1881
ةروق ذاا تكلة ىحصا ية بين البسين والبساا ةل ال تراا اإلتراكية-الحركيدة لصدال الدذكور،
ةل حين ل تتوصل تراسة كل مدن الم سدتس  1880وتراسدة العدتوي  1880ىلد ةدروق بدين
البسين والبساا ةل ال تراا اإلتراكية الحركية .أما بالسسبة للفروق ذاا التكلدة اإلحصدا ية بدين
األسددويا وذوي اكحتياجدداا الخاصددة ،ة ددت توصددلا تراسددة الم سددتس ىل د وجددوت ةددروق ةددل
ال تراا اإلتراكية الحركية لصال األسويا (مجيت واألسصاري .)1001،
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مشكلة الدراسة:
بسا اللد تركيدز التراسداا الحتيثدة والتراسداا ةدل ميدتان الصدعوباا التعليميدة ةدل
مجددال الل د الددسفس الل د الشددر خصددا ر تراةددق الصددعوباا التعليميددة ،ومددن بددين أا د اددذه
الخصا ر اكخت كا ةل ال تراا اإلتراكية الحركيدة التدل تظ در اللد شدكل اضدطراب ةدل
تأويل المسب اا البصدرية أو السدمعية مصدحوبا بسشداط حركدل .وسظدرا كةت دار البي دة الكويتيدة
العماسية ةل ضو الل الباحثين لبعق الم اييس ةل مجال ال تراا اإلتراكية الحركية ،ل يداس
اذه ال تراا لما ل ا من تأثير الل السمو المتكامل لألطفدال( )Hutt & Tyler, 1989ظ درا
الحاجة ىل معرةة مثل اذا السوع من الم اييس ل ياس ال دتراا اإلتراكيدة – الحركيدة ،ووضدا
األسس السظرية ل ذا ال ياس..
وفي ضوء ما مقدم انبثقت مشكلة الدراسة الحالية ،للمأكد من:
 .1من ال تراا اإلتراكية  -الحركية لعيست تولة الكويا وسلطسة المان.
 .1تكلة الفروق ةل مستوياا األتا الل الم ياس واختبارات ةل ضو التولة.
أهمية الدراسة :
مشمق الدراسة الحالية أهميمها من خيل االعمبارات المالية :
 -1األامية الخاصة التل تحتل ا الحل ة األول من التعلي األساسل ،ةل سدل تعلدي ال درا ة
واددل المرحلددة التددل يسبسددل اللي ددا اككتسدداب الم دداري ،والبسددا التطددوري للم دداراا
الحركية،سوا األساسية األصلية أو المكتسبة المتعلمة .
 -1تعت التراسة الحالية ىحدتى التراسداا العربيدة ال ليلدة ،التدل تساولدا ال دتراا اإلتراكيدة -
الحركية ،كتراسة م ارسة بين بلتين الربيين خليجيين.
 -1سالددا ال ددتراا اإلتراكيددة – الحركيددة ااتمامددا خاصددا ةددل مجدداكا تراسدداا التربيددة
البتسية ،من حي ال قت ا بالجواسب المختلفة للتعل واألتا الحركل ،ىذ يرى الباحثون
أن ترس التربية البتسية يمكن أن يس ةل سمو قدترة الطفدل اللد الدتعل اللد مراحدل
متعتتة ،بتاية من المرحلة الوظيفية الخاصة (بالسمو السفسل – حركل ،وسمدو وظدا د
قتراا ما قبل الف ) ث تأتل بعت ذلك المرحلة الوسيلية والتل تتعلق بدال را ة والكتابدة
والحساب.
اللمددا أن كي دارا و أخددرون قددت طددوروا برسامجددا يتضددمن مجموالددة أسشددطة لتحسددين
اإلتراك الحركل للطفدل ،وبدالسظر ىلد برسدام التربيدة البتسيدة لمرحلدة التعلدي األساسدل ةدل
تولة الكويا وسلطسة المان يبين لسا الحاجة ىل السظر ةل محتوااا بما يح ق ال تراا الحس
– حركيددة ،حيد أن اددذا البرسددام ل ددذه المرحلددة ،قددت أكددتا أاتاةد العامددة ،ىلد أاميددة اددذه
ال تراا ،وتشيرىل الكثير من مجاكا م ياس بورتو المسحل لل تراا اإلتراكيدة -الحركيدة
المست تد ةل التراسة الحالية ،لكس يكات يخلومن األسشطة الحركية واأللعاب التعليميدة التدل
تسدداا ةددل تسميددة ال ددتراا اإلتراكيددة الحركيددة ،واددذا مددا أكتت د معلمدداا التربيددة البتسيددة ةددل
متارس اليسة التراسة ،والتل أشرسا ىل اكسدتفاتة مدن ادذاالم ياس ةدل تسميدة األتا الحركدل
للت ميذ وةل وضا اكختباراا العملية ل .
باكضاةة ال أن الكثير من الباحثين قت أشارو ىل ستة مجموالاا ةراليدة يواج دا
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جمي دا األطفددال ذوي الصددعوباا التعليميددة ،وأن األضددطراباا ةددل ال ددتراا األتراكيددة
الحركية مدن بدين أاد ادذه المجموالداا ( Mercer, 1992؛ الدوقفل .)1889 ،كمدا أن
الم ياس الحالل يمكس استختام لتمييز األطفال ذوي الصعوباا التعليمية وكأتاة ألست ا
األطفال ةل مجاكا التعل واألتا الحركل).) Kephart & Roch,1966
أهداف الدراسة :
يمكن محديد هدف الدراسةالحالية في األسئلة المالية:
 .1ما تكلة الفروق ةل أتا ت ميذ اليسة البح ةل البلتين الل بسوت الم ياس؟.
 .2مددا تكلددة الفددروق ةددل أتا ت ميددذ اليسددة البح د ةددل البلددتين الل د كددل اختبددار مددن
اختباراا الم ياس؟.
 .1ما تكلة الفروق ةل مستوياا األتا الل م ياس ال تراا وة دا للمعدايير التدل حدتتاا
الم ياس؟
محديد مصطلحات الدراسة :
القدرات اإلدراكية – الحركية ،وس صت بال تراا اكتراكيدة – الحركيدة ،العمليداا الع ليدة
المتمثلددة ةددل التكامددل الحركددل ،والتمييددز الحركددل ،والتمييددز الحسددل ،التددل يسددتختم ا الطفددل ةددل
معالجة المعلوماا الصاترة الن البي ة ،وتعتيل السلوك ،والتل تتأسس اللي ا بتاياا سمدو األسمداط
الحركيددة الت دل تمكددن الطفددل مددن أتا حركددة مددا ،أو سلسددلة مددن الحركدداا لتح يددق اددتد معددين،
وتشددمل اددذه العمليدداا الددتتا مددن ال ددتراا اإلتراكيددة – الحركيددة تتمثددل ةددل( التواة دداا ال واميددة،
الجاسبية ،اكتجااية ،صورة الجس  ،التعمي الحركل ،ىتراك الشكل ،تمييدز الفدرا  ،ىتراك الدزمن
 ،التحك الحركل  ،المزاوجة اإلتراكية الحركية ) ( ) Kephart, 1971وتتبس التراسة الحاليدة
اذا التعريدد كالتماتادا اللد م يداس بدورتو المسدحل لل دتراا اإلتراكيدة – الحركيدة ةدل ىطدار
سظرية كي ارا .
اإلطار النظري والدراسات السابقة :
أوال  :اإلطار النظري للدراسة :
سظددرا كالتمددات التراسددة الحاليددة اللدد م يدداس بددورتو المسددحل لل ددتراا اإلتراكيددة –
الحركيددة الددذي قددا ب الددتاته كددل مددن سيددول كيفددارا  ،وأيددوجين روتد ةددل ضددو المفددااي التددل
طرح ا كي ارا ةل سظريت الن ال تراا اإلتراكية الحركية ،والتل تأثرا بسظريدة اكضدطراب
اإلتراكل الحركل والتل تفترق أن جميدا أسمداط الدتعل تعتمدت اللد أسداس حسدل حركدل – ثد
تتطور اذه األسس من المستوى اإلتراكل – الحركدل ىلد مسدتوى التسظدي اإلتراكدل المعرةدل،
وأن معظ د الت ميددذ ذوي صددعوباا الددتعل يعدداسون اضددطرابا سيورولددوجل المسشددأ ةددل المجددال
اإلتراكل – الحركل  ،وأن اذا اكضطراب او السبب ةدل الدت قدترة الطفدل اللد الدتعل ،ة بدت
من التعرق ل ذه السظرياا التل قتما ةل اذا المجال بشل من اإليجاز ،والتدل قدا بصديامت ا
كددددل مددددن بددددار  1967 Barschو جيتمددددان Getman 1964وكي ددددارا Kephart
1971,1972و وةروسدت  Frostig 1964وتي كداتو وتومدان Delacato & 1966
 (.Domanكامل1881 ،؛ الجتوع .)1001،
النظريات اإلدراكية الحركية المي اسمند عليها المقياس :
 / 1نظرية بارش : Barsch
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تربط اذه السظرية بين التعل وكفا ة األسماط الحركية ،وأن الكفا ة الحركيدة ضدرورة
أولية ةل البسدا التكداملل للكدا ن البشدري ،وأن سواليدة اإلتراك تتأسدس اللد كفدا ة الحركدة،
وأن اسددتختا الطفددل للرمددوز ةددل المليددة الددتعل يحددل تددتريجيا محددل الطددرق الحركيددة ،لكددن
الط قة الرمزية تعتمت أوك الل كفا ة األسماط الحركية.
 / 2نظرية جيممان :Getman
محددور اددذه السظريددة يسصددب الل د أن سمددو الطفددل ،وتطددوره الع لددل ،وسددلوك يددرتبط
بخبرات د الحركيددة ،وسمددوه البصددري ،كم دا وضددا جيتمددان برسامجددا لتسميددة ال ددتراا الحركيددة
البصددرية يتضددمن سددتة مراحددل اددل :تسميددة األسمدداط الحركيددة العامة،تسميددة األسمدداط الحركيددة
الخاصددة ،تسميددة أسمدداط حركددة العددين ،تسميددة أسمدداط اللغددة البصددرية ،تسميددة م دداراا الددذاكرة
البصرية ،تسظي اإلتراك البصري.
 /3نظرية فروسمج :Frostig
تؤكت اذه السظرية الل أامية الخبراا البصرية – الحركية وتوراا ةل الملية التعل ،
وترى أن الملية التعل تعتمت الل سمو العتيت من الم اراا البصرية – الحركيدة .كمدا قامدا
ةروست بتصمي م ياس لت تير الكفا ة الحركية ،ووضا برسام للتتريب اإلتراكل البصري
يتضمن تتريباا لتسمية الت زر الحركل العا والتقيق .
 /4نظرية دييكامو ودومان :Delacato & Doman
تعددت اددذه السظريددة مددن أكثددر السظريدداا اكتراكيددة – الحركيددة ىثددارة للجددتل والخ د د،
والمف و المركزي ل ذه السظرية يتأسس الل أن اإلالاقاا المعرةيدة والتدل مس دا اإلتراكيدة –
الحركية تسشأ من س ر ةل التسظي العصدبل بدالم  ،وأن ادذا الدس ر يدؤتي ىلد تخلدد الطفدل
ةل ال را ة واللغة  ،وبسا الل ذلدك وضدعا برسامجدا ال جيدا للعجدز ةدل ال درا ة لدتى األطفدال
). )Stalling,1982
 / 5نظرية كيهارت :Kephart
قددا كي دارا بصدديامة سظريددة تعددت ىحددتى السظريدداا الر يسددة ةددل ال ددتراا اإلتراكيددة –
الحركية ،وال السظرية التل تتساول بوج الا العملياا اإلتراكية – الحركية المبكدرة لدتى الطفدل
وكيفية سمو اذه العملياا ممثلة ةل التكامل الحركل ،والتمييدز الحركدل ،والتمييدز الحسدل ،وكيدد
تسددتخت كوسددا ل لمعالجددة المعلومدداا الصدداترة الددن البي ددة،
أن اددذه العمليدداا األساسددية الددث
وتعددتيل السددلوك .كمددا تتسدداول كيفيددة سمددو األسمدداط وتور الج دداز العصددبل ةددل اددذا السمددو ،وكيددد
يتحول مسار سمو الطفل بعت ذلك لتكوين المليداا أكثدر تع يدتا لمعالجدة المعلومداا تست دل بمرحلدة
تكددوين المف ددو وتكامددل السظددا اإلتراكددل ،وكيددد أن الطفددل يسمددل سظامددا مرجعيددا تاخليددا للف د
والتعل  ،وادذا السظدا يتأسدس اللد الدتت مدن ال دتراا اإلتراكيدة – الحركيدة تتمثدل ةدل :التواة داا
ال واميددة ،الجاسبيددة ،اكتجاايددة ،صددورة الجس د  ،التعمددي الحركددل ،ىتراك الشددكل ،تمييددز الفددرا ،
ىتراك الزمن ،التحك الحركل ،المزاوجة اإلتراكية الحركيدة ،واللد أسداس ادذه ال دتراا قدا كدل
من كي ارا ورو ب التات م يداس بدورتو لل دتراا اإلتراكيدة – الحركيدة ،والتدل االتمدتا الليد
التراسة الحاليةKephart, 1971( .؛ روبل1881 ،؛ كامل1881،؛ الجتوع .)1001،
قياس القدرات اإلدراكية – الحركية :
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اادددت بعدددق البددداحثين بتصدددمي أتواا ل يددداس ال دددتراا اإلتراكيدددة – الحركيدددة ،وة دددا
للسظرياا اإلتراكية -الحركية التل سبق تساول ا ،ومن أا اذه األتواا المعروةة ةدل ادذا المجدال
،بطاريدة اكختبداراا التدل وضدعت ا جدين ىيدرس  Jean Ayersوالمعروةدة بأسد ( Southern
 )California Perceptual –Motor Testsواختبددار ةروسددت  Frostigالمعددرود ب ســددـ
(( )Marian Frostig Development of Visual Perceptionروبددل .)1881 ،ومددن
اكختباراا الم مة والتدل اسدتختما مدن قبدل بعدق البداحثين ةدل البي دة العربيدة ،م يداس تايتدون
 Ditonللدددوالل اإلتراكدددل الحسدددل -حركدددل (بدددتر والسددديت  .)1001 ،وىلددد جاسدددب اكختبددداراا
والم اييس الساب ة ،م ياس بورتو المسحل لل تراا اإلتراكية – الحركية الدذي أالدته ةدل الوكيداا
المتحدتة األمريكيدة كدل مدن سيويدل كي دارا وأيدوجين رو  ،والمعدرود باسد ( The Purdue
 )Perceptual-Motor Surveyوقددت ت د بسددا بسددوت الم يدداس أساسددا مددن الم حظدداا المسظمددة
لألطفددال ذوي صددعوباا الدددتعل  ،والمتددأخرين تراسددديا ،والعدداتيين ةددل تحصددديل التراسددل ،ةدددل
الصددفود األولدد مددن المرحلددة اكبتتا يددة ،وي ددتد ىلدد الكشددد الددن أخطددا السمددو اإلتراكددل-
الحركل،وتحتيت مجاكا المشك ا اإلتراكيدة -الحركيدة لدتى األطفدال المتدأخرين تراسديا ،ويتدي
الفرصدددة لم حظدددة السدددلوك اإلتراكدددل – الحركدددل ةدددل سلسدددلة مدددن األتا اا ،وبالتدددالل تحتيدددت
المعلوماا التل تحتاض ىل ال ض .
ثانيا  :الدراسات السابقة :
اتةا تراسة روبل ( )1881ىل تعرد تككا صتق وثبداا م يداس بدورتو لل دتراا
األتراكية الحركية الل اليسة الربية ،وطبق الم ياس الل اليسة من أطفال الصد الرابا ةل
مترستين مدن مدتارس الحل دة األولد بدالتعلي األساسدل بمحاةظدة الجيدزة ،مكوسدة مدن ()10
تلميذا جميع من الذكور ،وتوصلا التراسة ىل أن الم ياس يتمتدا بدتككا تمييدز وصدتق
وثبداا الاليددة ،وقددت حسددب تمييددز ة ددراا الم ياسدين خد ل الم ارسددة بددين مجمددوالتين مرتفعددة
التحصيل ومسخفضة التحصيل ،وحسبا الفروق بين المجمدوالتين ةدل المتغيدراا اكتراكيدة
الحركيددة باسددتختا م يدداس حسددن المطاب ددة (كدداي تربيددا) وقددت تراوحددا ()0010 – 0029
وكاسددا تال د ة ىحصددا يا بالسسددبة لجميددا المتغيددراا ،باسددتثسا متغيددر واحددت خددار بددالتسظي .
وحسبا تككا الصتق ،بطري تين واما :اكتساق التاخلل للم ياس وذلك بحسداب اكرتبداط
بين اكختباراا الفرالية للم ياس ،وال أحت الشدر اختبدارا ،وقدت كاسدا قدي معامدل اكرتبداط
تتددراوب بددين ( ،)0001 -0002أم د ا الطري ددة الثاسيددة ة ددت ت د حسدداب معددام ا اكرتبدداط بددين
اكختباراا الفرالية والترجة الكلية للم ياس ،وقت كاسدا جميدا معدام ا اكرتبداط تالدة السدت
مستوى( .)0001أما بالسسبة لتككا الثباا ة ت ت الحصدول اللي دا بطري دة ىالداتة اكختبدار
الل د اليسددة بلددح حجم ددا ( )11تلميددذا ،وبفاصددل ( )12يومددا بددين التطبي ددين  ،وقددت تراوحددا
معدام ا ثبدداا اكختبداراا الفراليدة والترجددة الكليـددـة بدين ( )0081 -0020واددل معددام ا
تشير ىل ىمكان الث ة ةل ثباا واست رار اذه اكختباراا.
كما أجرى المصطف ( )1889تراسة اتةا ىل معرةة أثر ممارسدة السشداط الحركدل
من خ ل برسام تتريبل  -أالته الباحد  -اللد تسميدة ال دتراا الحسدية الحركيدة اإلتراكيدة
لتى أطفال ما بين الخامسة والسابعة والدذين يعداسون مدن صدعوباا ةدل الدتعل  .وقدت أجريدا
التراسة باستختا اختبار اايوت ( )1891لل تراا الحسية الحركيدة.وقدت أسدفرا الستدا الدن
وجوت ةروق تالة ىحصا يا ةل ال تراا اإلتراكية الحسية-الحركية بين األطفال الذين شاركوا
ةل البرسام التتريبل (المجموالة التجريبية) بالم ارسة ما أطفال المجموالة الضابطة.
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أما تراسة الجبار ( )1001التل ادتةا معرةدة تدأثير برسدام م تدرب مدن الحركداا
األساسددية للددرقر الحددتي الل د اإلتراك الحركددل ،ومف ددو الددذاا الل د اإلتراك الحركددل
لألطفال قابلل التعل  ،والتل طبق ةي ا م ياس بورتو لل تراا اإلتراكيدة الحركيدة اللد اليسدة
من ( )10تلميذا وتلميدذة ،ة دت توصدلا ىحدتى ستا ج دا ىلد أن م يداس بدورتو يتمدا بدتككا
صتق تمايزي الالية لمجاكا الم ياس والترجة الكلية ،كمدا يتمتدا بدتككا ثبداا الاليدة مدن
خ ل ىيجات معامل الثباا ب الاتة تطبيق األختبار ،ويصل ةل استختا تشخير الت ميذ من
ة ة قابلل التعل .
وقددت أجددرى  )1001( Nourbakhshتراسددة اددتةا معرةددة الع قددة بددين ال ددتراا
اكتراكية الحركية ومستوى األتا األكاتيمل لت ميذ الصدد الخدامس اكبتدتا ل ،اللد اليسدة
بلغا ( )200تلميذ وتلميذة من أربعة مساطق تعليمية ةل اكحواز ةل ىيدران .وقدت اسدتختما
التراسة م ياس أوسرتسكل ( )Oseretskyالذي يتضمن  11ة رة ،بعت استخراض خصا ص
السيكومترية ،وقت أشارا التراسدة ىلد وجدوت ةدروق ذاا تكلدة ىحصدا ية بدين الت ميدذ ةدل
ال تراا اإلتراكية الحركيدة بدين ت ميدذ المسداطق التعليميدة اكربعدة ،وأن جميدا الت ميدذ ةدل
المساطق اكربعة أظ روا ترجاا الاليدة مدن ال دتراا اإلتراكيدة الحركيدة ،وأن اسداك ال قدة
ىيجابية وتالة بين ال تراا اإلتراكية الحركيدة ومسدتوى األتا األكداتيمل.كمدا أن  %02مدن
الت ميذ كاسا ترجات أالل من ترجدة ال طدا الدذي حدتتاا م يداس ( )Oseretskyكمعيدار
للحك الل توةر ال تراا اإلتراكية الحركية للت ميدذ ةدل الصدد الخدامس اكبتدتا ل ،اللدذين
تتراوب أالمارا بين  11 -10سسة.
ةل حدين توصدلا تراسدة ( Quintana, et al ) 1002التدل أجريدا اللد اليسدة مدن
األطفال المراا ين ذوي الم اراا العالية ةل كدرة السدلة،بلح حجم دا (  )221كالبدا تتدراوب
أالمددارا بددين  11 – 11سددسة ،.ىل د أن اسدداك ال قددة ىيجابيددة وتالددة بددين م دداراا اإلتراك
البصري ومستوى األسجاز الرياضل .وأن الكثيدر مدن ال البدين أظ دروا ترجداا الاليدة ةدل
التأزر البصري الحركدل ستيجدة للبرسدام التدتريبل الدذي طبدق اللدي  ،وخاصدة التدازر بدين
حركة الذراع والبصر ،الذي تعت من أا الم اراا الضرورية ةل كرة السلة.
مما ت ت يتض أن التراساا التل أجريا ةل الوطن العربل واألجسبل الل م ياس
بدددورتو سددداترة ،ومدددن الصدددعوبة الحصدددول اللي دددا لكوس دددا أجريدددا للحصدددول اللددد رسدددا ل
الماجستير والتكتوراه ،ومن اذه التراساا تراسة سبيلة محمدت خليفدة التدل ادتةا ىلد ت سدين
م ياس بورتو الل اليسة مصريــة ،وحصــلا الل معام ا صتق وثبداا الاليـدـة( الجبدار
. )1001 ،
المنهج واإلجراءات:
اتبا الباحثون مس الوصد التحليلل ،حي يعت المس الم لطبيعة ادذه التراسدة،
ولألاتاد التل تسعل ىل تح ي ا .ويشمل اذا الجز من التراسة ما يلل :
مجممع وعينة الدراسة :
شملا اليسة التراسة طلبة الحل ة األول من التعلي األساسل ةل البلتين ،وقت تكوسا اليسدة
التراسددة مددن (  )120تلميددذا وتلميددذة ،تتددراوب أالمددارا بددين(  ) 10 -8سددسواا ،كمددا اددو
موض ةل الجتول التالل :
جدول ( )1
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يبين عدد أفراد العينة النهائية وعينة كل من البلدين وفقا لممغير الجنس
البلد

الجنس

المجموع

كور

اناث

سلطنة عمان

33

33

44

الكويت

34

22

33

المجموع

43

34

141

ثانيا :أداة الدراسة :
– مقياس بوردو المسحي للقدرات اإلدراكية – الحركية :
قا ب التات اذا الم ياس كل من سيويل كي ارا ،وأيدوجين رو ةدل الوكيداا المتحدتة
األمريكيددة ،ةددل ضددو المفددااي التددل طرح ددا كي دارا ةددل سظريت د الددن ال ددتراا اإلتراكيددة-
الحركية ،ومعت للت ميذ من الصد األول اإلبتدتا ل وحتد س ايدة الصدد الرابدا اإلبتدتا ل ،أي
من المر ( )10 – 1سسواا.
وقت قسس للبي ة العماسية ( حسن  )1002 ،ويتكون الم ياس من واحدت وث ثدين بسدتا ،
تمثل أحت الشر اختبارا ةراليا موزالة الل خمسة مجاكا ال :
 )1مجال التوازن وال وا  ،Balance and Postureويشمل:
اختبار المشل الل اللوحة ،Walking Bord :واختبار الوثب  :Jumpingالغرق
مددن اكختبددار قيدداس الددتحك  ،وتصددور الجس د  ،واإلي دداع الحركددل ،ويتضددمن اكختبددار
ثماسية بسوت ،يعتمت األتا ةي ا الل أسشطة ثسا ية الجاسب كالوثب بال تمين معا ،وأسشطة
أحاتية الجاسب ،مثل :الوثب ب دت واحدتة ،واألسشدطة التباتليدة ذاا الدسمط المسدتظ مثدل
الوثب ما رةا ال ت اليمس مرة واليسرى مرة ثاسية.
 )1مجال تصور الجس وتمييزه ،Body Image and Differentiationويشمل :
أ -تحتيدت أجدزا الجسد  ،Identification of Body Partsالغدرق مدن ادذا اكختبدار
قياس والل الطفل بأجزا جسم  ،ويتكون من تسعة بسوت يعتمت األتا ةي ا الل سرالة
استجابة الطفل ألوامر الممتحن بأن يلمس أجزا مختلفة من جسم .
ب -اختبار ت ليت الحركداا  Imitation of Movementsالغدرق مدن ادذا اكختبدار
قيدداس الددتحك الحركددل ةددل األطددراد العليددا مددن الجس د وقددترة الطفددل الل د ترجمددة
األسماط البصرية ىل أسماط حركية ،وتتضمن سبعة الشر وضعا للذراالين تشدمل مدا
يلددل  :حركدداا أحاتيددة الجاسددب تتحددرك ةي ددا ذراع واحددتة ،حركدداا زوجيددة الجاسددب
تتحرك ةي ا الذراالان من وضا ألخر ةل سفس اكتجاه ،حركاا متضاتة تتحرك ةي دا
الذراالان ةل اتجااين مختلفين .
ض -اختبار البور المداسا  ،Obstacle Courseالغدرق مدن ادذا اكختبدار قيداس والدل
الطفددل لشددغل جسددم حيددز الفددرا  ،وواليد باألشدديا التددل كتوجددت مباشددرة ةددل مجال د
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البصري ،ويتكون اكختبار من ث ثة بسوت ال  :المرور من ةدوق العارضدة ،المدرور
من تحا العارضة ،والمرور بين العارضة والحا ط .
ت -اختبار زوايا الل الثل ( األرق )  ،Angles in the Snowالغرق من اذا اكختبار
قيدداس ال ددترة الل د الددتحك ةددل أطددراد الجس د أثسددا حركددة اددذه األطددراد بمفرتاددا أو
مجتمعدة ،ويتكددون مددن الشددرة بسددوت تعتمددت اللد حركددة الددرجلين والددذراالين ةددل اتجاادداا
مختلفة من وضا الرقوت .
اـ -اختبار كروس -ويبر  ،Kraus – Weberي تد اذا اكختبار قياس الحت األتسد مدن اللياقدة
العضددلية لط د ب المددتارس ،واددل مجموالددة مددن سددتة اختبدداراا ،وةددل الم يدداس الحددالل ت د
اختياراكختبارين الرابا والخامس مدن ادذه اكختبداراا ل يداس الوضدا العدا لل دوا والتواةدق
الحركل بسبب صعوبة أتا األطفال مدن ادذه الف دة العمريدة والتدل أشدار ىلي دا المحكمدين مدن
قس التربية البتسية.
 )1مجال المزاوجة اإلتراكية – الحركية  ،Perceptual –Motor Matchيستخت ل ياس
اذا المجال اختباران اما :
أ -اختبدددار لوحدددة الطباشدددير  ،Chalkboard Testال دددتد مدددن ادددذا اكختبدددار قيددداس
اكتجاايدة ،والتددزامن ،والمزاوجددة اإلتراكيددة – الحركيدة ،ويتضددمن أربعددة بسددوت يعتمددت
األتا ةي ا الل رس توا ر وخطدوط اللد السدبورة بالطباشدير ،والبسدوت األربعدة ادل:
رس تا رة ،رس تا رتين باليتين معا ،رس خط أة ل ،رس خطدين رأسديين مدن أاللد
ىل أسفل باليتين معا.
ب -اختبار الكتابة اإلي االية  ،Rhythmic Writingالغرق من اكختبار قياس اإلي اع
الحركل واسسياب الحركة ،والتتابا الزمسل وتوجي الحركدة مدن جاسدب اخدر ،وىستداض
األسماط اإلي االية المع تة ،ويتكون اكختبار من ثماسية بسوت تمثل رسوماا مشت ة من
الكتابة اإلسجليزية ،والرسو الثماسية متترجة ةل الصعوبة .
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 )2مجال التحك البصري  ،Ocular Controlيستخت اذا اكختبدار ةدل قيداس الدتحك البصدري
مددن خ د ل ث ثددة الشددر بسددتا .مس ددا قيدداس ال ددترة الل د الددتحك البصددري ،واكتصددال البصددري
باألشيا ومتابعت ا ،ويعتمت األتا ةل اذه البسوت الل متابعة الطفدل لضدو مسبعد مدن بطاريدة
صغيرة الل شدكل ال لد يحرك دا الممدتحن ةدل اكتجداه األة دل ،والرأسدل ،والما دل ،وةدل شدكل
قوس ،وىل األما والخلد ةل اتجاه أسد الطفل  ،ويكدون األتا بدالعيسين معدا،ث بدالعين اليمسد
والعين اليسرى .
 )0مجال ىتراك الشكل  Form Perceptionيستخت ةدل ادذا المجدال اختبدار التحصديل البصدري
لألشكال ل ياس قترة الطفل الل ىتراك الشكل – األرضية ،ويتكون اكختبدار مدن سدبعة أشدكال
استسددية مرسددومة اللد بطاقدداا مسفصددلة ،ويطلددب مددن الطفددل رسد اددذه األشددكال اللد ورقددة
بيضا  ،أما األشكال السبعة ة دل :مربدا ،مثلد  ،معدين أرضدل ،معدين طدولل ،مسدتطيل م سد
بخطوط مت اطعة  ،خطان مت اطعان ،ويت ت وي اذا اكختبار ةدل ضدو متغيدرين امدا الشدكل،
والتسظي  ،ويختبر األطفال من ( )0011 – 0ش را ةل األشكال مدن ( )2 - 1ة دط ،واألطفدال
من سا سسواا ىل سا سسواا وىحتى الشر ش را ةدل األشدكال مدن ( ،) 0 - 1أمدا األطفدال
من سبا سسواا ةأكثر يت اختبارا ةل جميا األشكال.
دالالت الصدق :) Validity ( :
يتمتددا الم يدداس بتكلددة صددتق الاليددة ؛ ىذ ت د اسددتخراض صددتق مددن قبددل معددته للبي ددة
العماسية بالطرق التالية:
 /1صةدق المحمةو  :) Content Validity( :تد الحصدول اللد السدوع األول مدن
صتق المحتوى،واو الصتق الظااري ،وذلك الن طريق الرق الصور الم ترحد
للبي ة العماسية من اكختبارالل تسعة محكمين لمعرةة مساسدبت ا ل دتد البحد  ،وقدت
حسبا سسبة اكتفاق بين المحكمين الل كل بست من بسوت الم ياس ةكاسا سسبة اتفداق
الالية ( )%80الل معظ الف راا).
 / 2الصدق المحكي (  :) Criterion Validityة ت ت حساب صتق المحدك بحسداب
معام ا اكرتباط بدين ترجداا الت ميدذ اللد الم يداس وترجدت ةدل اللغدة العربيدة
لس اية الفصل (كمحك مست ل) ،ةكاسا قي معام ا الصتق ( )0029 ،0021للصدد
الثاسل والثال الل التوالل ،أما بالسسبة للعيسة كاملة ةكدان معامدل الصدتق (،)0021
وجميا اذه ال ي تالة الست مستوى ()0001
 / 3الصةةدق البنةةائي  :)Construct Validity( :ة ددت ت د التاكددت مددن الصددتق البسددا ل بعددتة
مؤشراا ومس ا :الصتق البسا ل من خ ل معدام ا ارتبداط الف دراا مدا بعضد ا الدبعق،
ومعددام ا ارتباط ددا مددا األبعددات التددل تستمددل ىلي ددا :ة ددت تبددين أن اددذه المعددام ا جميع ددا
موجبددة وتالددة السددت مسددتوى ( )0001كمددا تبددين أن ارتبدداط كددل ة درة بالبعددت التددل تستمددل ىليد
أالل من ارتباط ا بالترجة الكلية للم ياس ،وأالل بكثير من ارتباط دا مدا اكبعدات األخدرى
للم ياس ،واذا اكتساق يعتبر مؤشرا الل صدتق بسدا الم يداس .وكدذلك اسدتخرض الصدتق
البسددا ل مددن خ د ل معددام ا اكرتبدداط بددين المجدداكا مددا بعض د ا الددبعق وارتباط ددا مددا
الترجددة الكليددة ل ختبددار ،ة ددت كاسددا جميددا اددذه المعددام ا موجبددة وتالددة السددت مسددتوى
( ،)0001لذلك االتبرا اذه المعام ا مؤشراا جيتة الل صتق البسا للم ياس.
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 / 4الصةةةدق الممةةةايزي ( :)Discrimination Validityة دددت تددد حسددداب الصدددتق
التمدددايزي للمسدددتوى التعليمدددل للت ميدددذ (ذوي صدددعوباا الدددتعل  ،تحصددديل تراسدددل
مرتفا) ومستوى الصد (الثاسل ،الثال ) والجسس (ذكر ،أسث ) .
أما في الدراسة الحالية ة ت أالتمت الل الصتق الدذي اسدتخرج معدت الم يداس للبي دة
العماسيددة لتشددابة بي تددل أةددرات العيسددة ولكوس د ة ددة الت سددين مددن سفددس المرحلددة التعليميددة،
باكضاةة ىل حتاثة ةترة الت سين ،ىذ قسن ةل مستصد الا .1002
الثبات :
يعتبر الثباا من الخصا ر السيكومترية الم مدة ألي اختبدار ،ويشدير مف دو ثبداا
اكختبار ىل اتساق أتا الط ب الل اكختبار ،ويتل الل ما ي يس اكختبار بترجة م بولدة
من التقة أو بأقدل خطدأ ممكدن ،ويمكدن ان يسدتتل الليد مدن خد ل تطبيدق اكختبدار ،وىالداتة
تطبي أوتطبيق صورة مكاة ة ل تحا سفس الظدرود ( .)Gipps,1983واللد الدرم مدن
استخراج من قبل معته بطري تل ألفا كروسباخ وىالاتة اكختبار ،ة ت ت حساب بطري ة ىالاتة
اكختبددار اللد اليسددة مددن  10طالبددا مددن تولددة الكويددا وسددلطسة المددان ،اللمددا أن البداحثين قددت
أسدتخرجوا الثبداا الم دتر  rater reliabilityبطري دة كابدا (  ) Kبدين معلمتدين قمدن بت دتير
ال تراا الل  10طلبة وقت ت الحصول الل ترجة ىتفداق بلغدا  0098وادو ثبداا م بدول ةدل
ضو ما يشير ل سكوا  ( Scottالوتة .)111-111 :1881 ،
نمائج الدراسة:
 .1لإلجابددة الددن السددؤال األول والددذي يددسر الل د "مددا تكلددة الفددروق ةددل أتا ت ميددذ اليسددة
البح ةل البلتين اللد بسدوت الم يداس؟" .تد اسدتخراض المتوسدطاا الحسدابية واكسحراةداا
المعيارية وقيمة " ا" لمعرةة الروق ذاا التكلة اكحصا يــة  ،كما او موضد ةدل جدتول
(.)1
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جدول ( )2
المموسط واالنحراف المعياري لميمي عينة البحث في الدولمين وقيمة " ت "
لكل بند من بنود المقياس
رقم
البند
1
2
3
4
5
3
4
3
2
11
11
12
13
14
15
13
14
13
12
21
21
22
23
24
25
23
24
23
22
31
31

سلطنة عمان( )44دولة الكويت( )33
ع
م
ع
م
0082
1011
0018 1090
0081
1091
0098
101
0091
108
0091 1091
0029
1091
0091
102
0099 1.7.
0021 1011
0081
1022
0082 1091
1010
1021
1011 1019
1010
1020
1018 1022
1010
1021
1011 1022
1011
1029
1010 1000
0081
1002
0028 1001
0098
1022
0081 1001
1009
1081 00809 1022
0092
1011
0.67 1021
0088
1018
1011 1000
0002
1011
0091 1008
0099
1001
0082 1081
0022
1002
0002 1021
1011
1011
1009 1082
0081
1001
1010 1001
0010
1012
0092 1011
0091
1000
0082 1081
0010
1011
0012 1012
0001
1020
0021 1012
0021
1092
0091 1091
0020
1019
0019 1008
0011
1018
0021 1008
0099
1002
0092 1011
0092
1001
0092 1081
0029
1012
0010 1001
0.6.
1098
0091 1002

ت
**0090
**1011
0021
0020
**1028
0009
1010
0001
00002
0082
0011
1011
0091
0082
1021
**2019
0001
**1011
1019
**1081
00121
0001
0001
1081
0018
0022
0099
1012
**2012
1001
**1011

** تالة الست مستوى 00001
يتض من جدتول (  )1أن متوسدطاا ت ميدذ الدتولتين اللد جميدا بسدوت الم يداس كاسدا
االل مدن المتوسدط السظدري ( )100مدا الدتا بعدتي( الشدكل ،التسظدي ) ةدل اختبدار التحصديل
البصري ل شكال .كما توجت ةروق ذاا تكلة احصا ية بين أةرات اليسة التولتين ةل كل مدن
بست(المشل أماما الل اللوحة ،وخلفا الل اللوحة ،جاسبا اللد اللوحدة ،تعيدين أجدزا الجسد )
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لصددددال ت ميددددذ تولددددة سددددلطسة المددددان ،أمددددا بالسسددددبة لبسددددت( التوجيدددد ةددددل اختبددددار الكتابددددة
اكي االية،والمتابعة البصرية الرأسية ،المتابعة البصرية التا رية للعيسين ،وس طة ل لت دا ةدل
المتابعة البصرية ،التسظي ةل اختبار التحصيل البصري ل شدكال) ة دت كاسدا الفدروق التالدة
لصال ت ميذ تولة الكويا.
 .1لإلجابددة الددن السددؤال الثدداسل والددذي يددسر اللد "مددا تكلددة الفددروق ةددل أتا ت ميددذ اليسددة
البحد ةددل البلددتين الل د أبعددات اكختبددار؟"تد اسددتخراض المتوسددطاا الحسددابية واكسحراةدداا
المعيارية وقيمة " ا" لمعرةة الروق ذاا التكلدة اكحصدا ية،كما ادو موضــدـ ةدل جدتول
(.)1
جدول ()3
المموسط واالنحراف المعياري لميمي عينة البحث في الدولمين وقيمة " ت "
لكل اخمبار من اخمبارات المقياس
االخمبار

سلطنة
عمان()44
م

ع

دولة الكويت
()33
م

"ت"

ع

المشي على اللوحة

*10011 0001 1012 0001 1001

الوثب

1011 0092 1090 0021 1019

معين أجزاء الجسم

00081 0098 1080 0091 1002

مقليد الحركة

0018 0082 1090 0082 1021

عبور المانع

0000 1012 1001 1011 1011

كروس – ويبر

1001 1012 1010 1008 1091

زوايا على االرض

0021 1011 1091 1010 1012

لوحة الطباشير

0021 0019 1.21 0019 1...

الكمابة االيقاعية

0021 0002 1001 0000 1020

الممابعة البصرية

0012 0011 1001 0011 1088

المحصيل البصري ليشكال

0022 0011 1019 0001 1012

*تالة الست مستوى 0000
يتض من جتول (  )1أن جميدا ىجابداا الت ميدذ ةدل الدتولتين اللد اختبداراا الم يداس
التل تبلح ( )11اختبار،والتل تض مجموالة من البسوت تحت ا ،قت تجاوزا المتوسط السظري
للم ياس ،ماالتا متوسطاا اختباري ( لوحدة الطباشدير  ،والتحصديل البصدري ل شدكال) قدت
جا ا متوسطات ا اقل من المتوسط السظري ن ولك أةرات العيسة من البلتين.
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 .1لإلجابة الن السؤال الثال الذي يسر الل "مدا تكلدة الفدروق ةدل مسدتوياا األتا
اللدد م يدداس ال ددتراا وة ددا للمعددايير التددل حددتتاا الم يدداس؟"  .تدد أوك :اسددتختا
المعدايير الخاصددة بالم يدداس والتددل قسسددا اللد اليسددة مشاب ـــددـة ةددل سددلطسة المددان (
حسن )1002 ،لتحتيت الت ميذ من خ ل اكالتمات الل معيار( الم ين  ) 80كأساس
للت يددي  ،ةد ن كددل ترجددة خددا تزيددت الددن(  ( 22ترجددة تعتبددر ذاا تكلددة اللد تمتددا
األطفال الل قتراا اتراكية حركية م بولة.
وبسا الل ذلك توزع الت ميذ ةل ضو اذا المعيار ،كما او موضــ ةل جدتول (
 )2التالل ومن ث استخت اختبار مربا كاي ،لمعرقة الفروق ذاا التكلة اكحصا ية بين
اليستل البلتين ةل ضو المجموع الكلل لترجاا ىجاباا الت ميذ الل بسوت الم ياس.
جدول ( )4
يوضح موزيع الميمي في ضوء المعيار وقيمة مربع كاي
المعيار

 44فأكثر
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يتض من جتول ( ،)2أن ( )111تلميذا من ت ميذ اليسة البح الكليدة قدت تجداوزا
ترجددات المعيددار للحك د الل د امددت ك ال ددتراا اكتراكيددة الحركيددة ،وتمثددل سسددبة ماي ددارب
 %91من أةرات العيسة  ،أما بالسسبة ألةرات اليسة البح لكل بلت الل حته  ،ة ت حصل أةدرات
اليسة سلطسة المان الل سسبة ما ي ارب ( ،)%91أما أةرات اليسدة الكويدا ،ة دت بلغدا السسدبة
مددا ي ددارب( .)%91وليسددا اسدداك ةددروق ذاا تكلددة احصددا ية بددين أةددرات اليسددة البح د ةددل
البلتين.
مناقشة النمائج:
يتض من ستا البح ان اةرات اليسة البح من البلتين  ،قت حصلوا اللد ترجداا
أالل من المتوسط السظري ةل بسوت اكختبار كاةة ماالتا بستي (الشكل ،والتسظي ) ةل اختبار
التحصيل البصري الل مستوى البسوت ،وأختبار التحصيل البصري ببسدوته جميعدا كمدا ادو
موض ةل جتول (  ، )1وقت يعوت السبب ةل ذلك ،ىل أن اذين اكختبدارين يتعل دان ب دت رة
التلميذ الل رس التلميذ سبعة أشكال استسية ،واذا يتطلب أن تكون لتى الت ميذ م ارة ةل
الرسدد والرياضددياا ،وقددت تكددون صددعبة اللدد الت ميددذ اللددذين لددتي صددعوباا ةددل مدداتة
الرياضددياا .اللمددا أن اددذين اكختبددارين يؤكددت اللي مددا المسظددرين والمختصددين ةددل مجددال
صعوبة التعل ؛ ىذ أس ما من اكختباراا الم مة ةل تشخير األطفال ذوي صدعوباا الدتعل ،
وتؤكدت سظريدة ةروسدت  Frostigاللد أاميدة الخبدراا البصددرية – الحركيدة وتورادا ةددل
المليددة ال د تعل  ،وتددرى أن المليددة الددتعل تعتمددت الل د سمددو العتيددت مددن الم دداراا البصددرية –
الحركية ،وقاما بتصمي م ياسا لت تير الكفا ة الحركية ،ووضا برسام للتدتريب اإلتراكدل
البصري يتضمن تتريباا لتسمية الت زر الحركل العا والتقيق (روبل1881 ،؛ كامل1881،؛
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الجددتوع  .)1001،أمددا بالسسد بة كختبددار الطباشددير ،ةأسد مددن اكختبدداراا التددل تحتدداض م ددارة
الالية من التلميذ لرس تا رتين باليتين ةل سفس الوقا ،أوالرس الكس ال رب الساالة .واذا
يتطلب تتريب مركدز مدن قبدل معلمدل التربيدة البتسيدة لألطفدال ،وادذه الم دارة ألاميت دا ،قدت
تكون مف وتة ةل مس التربية البتسية ةل متارس الحل ة األول مدن التعلدي اكساسدل ،اللد
مستوى مساا التربية البتسية ةل ضو الل الباحثين.
أمدا بالسسددبة لستيجددة ال ددتد الثالد  ،والتددل تؤكددت اللد امددت ك سسددبة كبيددرة مددن اةددرات
العيسدة ل ددتراا اكتراك الحركددل  ،ة دذا قددت يعددوت ىلد ااتمددا المختصددين ةدل مسدداا التربيددة
ال رياضية ةل البلتين  ،بل تراا التل يجب أن يمتلك ا الطفدل ةدل ادذه المرحلدة،ألن "حرمدان
الطفددل مددن الخبددراا الحركيددة – اإلتراكيددة ةددل المددر مبكددر يعددوق سمددو قترات د اإلتراكيددة ةددل
المست بل ). (Zhang & Zhang ,2003
الموصيات والمقمرحات :
 – 1توصددل التراسددة واضددعل مسدداا التربيددة البتسيددة اكسددتفاتة مددن اددذا الم يدداس ةددل تضددمين
الم اراا الحركية ةل مساا التربية البتسيدة للحل دة األولد مدن التعلدي اكساسدل ،ألن ادذا
الم ددداراا تسمدددل ال دددتراا الإلتراكيدددة الحركيدددة لدددتى األطفدددال ذوي صدددعوباا التعلـدددـ
((Foster &Gallahue 1973
 - 1توصددل التراسددة اختصاصددل المسدداا التربويددة والسفسددية والمعسيددين ببرسددام صددعوباا
التعل اكستفاتة من الم ياس  ،ألس من الممكن أن يستخت كأتاة كليسيكية أوليدة لتشدخير
المشددك ا اإلتراكيددة الحركيددة لددتى األطفددال ،وتمييددز األطفددال ذوي صددعوباا الددتعل (
.)Kephart & Roch, 1966
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ملخــص
دراسة مقارنة للقدرات اإلدراكية الحركية بين عينةة مةن ميمية الحلقةة
األولى فى المعليم األساسى فى سلطنة عمان ودولة الكويت
د .يوسف عبد الرسول بوعباس
أستاذ شارك ـ كلية التربية األساسية

د .عبد الحميد سعيد حسن
كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس

د .كاشف نايف زايد
كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس

اتةا التراسة الحالية ىل التعرد الل ال تراا اإلتراكية الحركية لتى أةرات اليسة
مختارة من ت ميذ الحل ة األول من التعلي األساسل بكل من تولدة الكويدا وسدلطسة المدان.
وقددت بلغددا اليسددة التراسددة  120تلميددذا وتلميددذة 22 ،مددن سددلطسة المددان ،و  11مددن تولددة
الكويا.
ولتح يق أاتاد التراسدة تد تطبيدق م يداس ال دتراا اإلتراكيدة الحركيدة الدذي أالدته
بورتو وقسس للبي ة العماسية حسن ( )1009ويتضمن  11اختبارا تشمل  11م دارة ،وقدت تد
التأكت من خصا ص السيكومترية.
وتوصددلا التراسدددة ىلددد أن  %91مدددن ت ميدددذ اليسيتدددل التراسدددة يمتلكدددون قدددتراا
ىتراكيددة حركيددة مرتفعددة ،وأن ترجددات الل د كاةددة اكختبدداراا تددتل الل د تددوةر ال ددتراا
اإلتراكية الحركية .وقت أظ را التراسة أيضا أس ك توجدت ةدروق ذاا تكلدة ىحصدا ية بدين
اليسيتل التراسة بالسسبة ل ختباراا التل يتضمس ا الم ياس.
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Summary

A Comparative Study of Perceptual Motor Abilities
of Samples selected From Omani and Kuwaiti
Primary School Pupils
The study aims to explore perceptual motor abilities of 140
female and male pupils, 74 from Oman, and 66 from Kuwait. Purdue's
perceptual motor abilities scale has been adjusted by Hassan (2008),
to contain eleven subscales that include 31 skills. Before
administering the scale, validity and reliability have been tested and
found up to standard.
The results of the study indicate that 83% of the Omani and
Kuwaiti pupils possess high perceptual motor abilities, and that their
grades across all subscales point out that they have acquired
perceptual motor abilities. No significant differences have been found
between the two samples.
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