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 امللخص
 

 يهدف البحث إلى ما يأتي:
 .ة( سن12 -11بعمر ) واإلناثالتعرف على الفرق في الرضا الحركي بين الذكور  -1
 .ة( سن12 -11بين الذكور واالناث ) ةالحركيو  ةالقدرات البدنيالتعرف على الفروق في بعض  -2

من  وتكونت عينة البحث ،ة لطبيعة البحثتمصفي بأسلوب الدراسة المقارنة لمالءالباحث المنهج الو  واستخدم
مجتمع  ئية منطريقة العشوااختيروا بال ،الصناديد االبتدائية للبنين والبنات ( تلميذًا وتلميذة يمثلون مدرسة26)

القدرات للرضا الحركي وبعض  نرواستخدم الباحث )مقياس ت ،األيسر من مدينة الموصلالبحث في الساحل 
ط الوسة )اآلتي اإلحصائيةللبحث، وتم معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام الوسائل  كأداه ( ةو المهاري ةالبدني

 . العدد ةوالمتساوي للعينات غير مرتبطه  (T)اختبار الحزمه االحصائيه  و االنحراف المعياري  و الحسابي
 

 واستنتج الباحث ما يأتي:
 عينة االناثرضا الحركي لعينة الذكور اكبر من كان ال

 عينة االناثعة االنتقالية لعينة الذكور اكبرمن كانت السر 
 مطاولة على حساب عينة االناثالتميزت عينة الذكور في 

 ة االناثعين في كان التوافق عند عينة الذكور اكبر من قيمة التوافق
 كانت قيمة القوة االنفجارية عند الذكور اكبر من االناث

 
  :يوصي الباحث بما يأتيو 

 ضرورة التاكيد على الرضا الحركي لدى االناث
 التركيز على المرونة لدى الذكور عند ممارسة التمارين البدنيه والحركية

 البدني والحركيالتاكيد على تطوير السرعة االنتقالية لدى االناث عند التدريب 
 التاكيد على مطاولة القوة لدى االناث لما لها اهمية في المتغيرات االخرى 

 التاكيد على تمارين التوافق لدى الذكور واالناث قبل التمارين البدنيه والمهارية
 لرياضية شطة انالتاكيد على القوة االنفجارية لدى الذكور واالناث لما لها اهمية في ممارسة التمارين البدنية واال
 الكلمات المفتاحية :)الرضا الحركي، القدرات، البدنية،القدرات الحركية  الذكور واالناث(.
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A Comparative study of moter-satisfiction and some Physical motor 

abilities between males and females in age (11- 12) years. 

Dr. Ahmad Hammed AL Sowedy     ahmed- alsweede@yahoo.com 

 

The aims of the study are : 

1- Knowing the difference in moter- satisfaction between male and female in 

primary Teaching stage age (11- 12) years. 

2- Knowing the differences in some Physical and motor abilities between male 

and female in primary Teaching stage age (11-12) year. 

- The researcher has used the descriptive study with comparalive style, Sample 

of study consisted (of (26)) from males and females, they represented the 

primary Al-Sanaded school for males and females age (11- 12) years, choicer  

randomly from research society in the left side of Mousl city. 

- The researchers has used the (motor-satisfiction tunner scale and some 

Physical motor abilities) as a tools of research. Data a statistically treated by 

using (Arithmatic mean, standard deviation, percentage, SPSS. Test of 

unrelafed and equal intakos. 

- The researcher has attained the following: 

 

Keywords: (motor satisfaction, abilities, physical, male and female motor abilities). 

  



2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية   
( سنة12 - 11دراسة مقارنة في الرضا الحركي وبعض القدرات البدنية والحركية بين الذكور واالناث )  

292 

 التعريف بالبحث -1
 البحث واهميته: مقدمة 1-1

ا هتتذبتكيتتا األمثتتل متتع نفستته وبي تتته، و تهتتتم التربيتتة الحركيتتة بنمتتو الطفتتل وتطتتوره لكتتي يستتتطيع ال     
الحركيتتة  الستياق يحتتل الرضتا الحركتتي ومفتاليم اللياقتة البدنيتتة والحركيتة ماانتًا بتار ًا فتتي  هتداف التربيتة

ة "إلتى  ن التربيتة الحركيتة قريقت (Bucherكأحد ابعاد التكيا النفسي البيولوجي للطفتل، وقتد  وضت  )
ولة ، كمتتا تتتي  للطفتتل ان يتحتر  بستتهواالبتكتاريفتتر  بهتتا  ةتارة دوافتتع األقفتاه وقتتاقتهم نحتو األبتتدا  

ة فالتربيتة الحركيتة نمتام مبنتي بشتال  ساستي علتى االماانيتات النفستحركية الطبيعيتت ،ويستر وةقتة عاليتة
إذ يعبر مفهوم التربية الحركيتة عتن اتجتاه حتديث وتقتدمي (Bucher، 1979،,p.123)ل"المتاحة للطف

متن حيتث  ستواًء متن الناحيتة البدنيتة والحركيتة  ولبرامج التربية الرياضتية فتي مرحلتة التعلتيم االبتتدائي، 
 ويمثتتل الشتتعور بالرضتتا عتتن مستتتوى األداء احتتد االبعتتاد التتتي يهتتتم بهتتا علمتتاء التتنف  ،التكيتتا النفستتي

 ،فتتي االداء يرفتتع متتن مستتتوى قمتتو  الفتترد ويشتتعر بنتتو  متتن الرضتتا عتتن التتذاتألن النجتتا   ،الرياضتي
النشتاط الدافعتة لالهتمتام ب إذ يرتبط النجا  في اداء النشاط الحركي بالرضا والمتعتة وهمتا متن الحتوافز"

 فتي الممارستة االستتمراراالشترا  في النشتاط الحركتي يتنتمن تتدًيمًا متن  جتل  نتائجاذ  ن  ،الحركي
 ،1989 ،محمتتود)"طينتا مششتترًا عتن حالتة رضتا المتعلمرضتا ألن قياسته يعلن  يتادة الشتتعور بافنتاًل عت

تقتتدم تكمتتن اهميتتة البحتتث والحاجتتة إليتته فتتي دراستتة مقارنتتة فتتي الرضتتا الحركتتي  وبنتتاًء علتتى متتا (101
 .الذكور واالناث ة بينسن(12 -11بعمر) هالحركيالقدرات البدنيه و وبعض 
  مشكلة البحث: 1-2

ستنه الحت   (12-11 )بعمتر التالميتذمن خاله اقال  الباحث على اغلب البحوث التي قبقتت علتى 
الحركيتتته بتتتين نحتتتو بعتتتض القتتتدرات البدنيتتته و  التالميتتتذالباحتتتث وجتتتود اختتتتالف فتتتي اتجاهتتتات و ميتتتوه 

فبعنتتهم متتن يرغتتب بتتأداء بعتتض الحركتتات المعينتتة غيتتر ستتعيد بهتتا والتتبعض االختتر  التتذكور واالنتتاث 
 وكتذل  اختتالف .ى تكرارهتا بصتورة كبيترة فتي المنتزه او فتي المدرسته.لتيشديها بسعادة عارمة ويعمل ع

  .يالرضا الحركب يم في ميولهم نحو الحركات الرياضية االساسيه وهذاما يعبر عنههفيما بين لتالميذا
ي فتتالبدنيتة والحركيتتة دورًا مهمتًا  وبعتض القتتدراتمتن الرضتتا الحركتي المتمثتتل بالقيتاس النفستتي   ن لكتل

 :التساؤلين اآلتيين نوعليه تكمن مشالة البحث في األجابة ع ،ممارسة االنشطة الرياضية المختلفة
 ؟ةسن (12 -11هل هنا  فرق في الرضا الحركي بين الذكور واالناث بعمر ) -1
 ؟ة( سن12 -11بين الذكور واالناث بعمر ) ةوالحركيةالقدرات البدنيهل هنا  فروق في بعض  -2
 هدفا البحث: 1-3
 ( سنوات.12 -11التعرف على الفروق في الرضا الحركي بين الذكور واالناث بعمر ) -1
 ةسن (12 -11)بعمره بين الذكور واالناث الحركيو  القدرات البدنيهالتعرف على الفروق في بعض  -2
 فرضيتا البحث: 4- 1
 ي.يوجد فرق ذو داللة معنوية في الرضا الحركي بين الذكور واالناث في مرحلة التعليم االبتدائ -1
 .واإلناثبين الذكور  ةالحركي و ةدرات البدنبقاليوجد فروق ذو داللة معنوية في بعض  -2
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 مجاالت البحث: 1-5
الصتناديد  هفتي مدرست لستادسوا الختام المجاه البشري: عينتة متن بتين تالميتذ وتلميتذات الصت   -1

 .ة( سن12 -11ة للبنين والبنات بعمر )االبتدائي
 2018- 3-17  المجاه الزماني:  -2
للبنتتتتين والبنتتتتات فتتتتي الستتتتاحل  االبتدائيتتتتةالصتتتتناديد  هالمجتتتتاه الماتتتتاني: الستتتتاحة الخارجيتتتتة لمدرستتتت -3

 االيسر من مدينة الموصل.
 تحديد المصطلحات: 6  -1

ه  حساس الفرد بقدرته على  داء المهارات الحركية بفاعلية عالية وشعور الرضا الحركي: هو  -1
                                                         (.357، 1995)هاشم،  الرضا والسعادة نتيجة هذا االداءب

 ويعرفه الباحث اجرائيًا:
الرياضتتتية بدرجتتتة عاليتتتة متتتن الفاعليتتتة بأنتتته احستتتاس التالميتتتذ والتلميتتتذات بقتتتدرتهم علتتتى ممارستتتة االنشتتتطة 

 وشعورهم باالرتيا  نتيجة هذا االداء وبما يقيسُه مقياس الرضا الحركي.
حركيتتة : يعرفهتتا الباحتتث إجرائيتتًا بأنهتتا مجموعتتة متتن القتتدرات البدنيتتة والةالحركيتت و ةالقتتدرات البدنيتت -2

ية يشديهتتتا التالميتتتذ والتلميتتتذات ضتتتمن اختبتتتارات مقننتتتة تتمتتتع بمعتتتامالت صتتتدق و  ةبتتتات وموضتتتًو
 عالية ومطبقة على البي ة العراقية في مرحلة التعليم االبتدائي.

 
 :لسابقها لدراساتا -2
 نقوال والعنزي(: ةدراس) 2-1
 6-5طفةةال الريةةاع بأعمةةار ساسةةية القةةة الرضةةا الحركةةي المصةةور هةةبع  المهةةارات الحركيةةة أالعال) 

 سنوات في مدينة الموصل(
  : استنتج الباحثان ما يأتي

ارات الحركيتتة هتتستتنوات يتتتأةر ويتتشةر فتتي الم 6-5قفتتاه الريتتا  بأعمتتار ان الرضتتا الحركتتي المصتتور اال
الرضتا الحركتي المصتور بصتورة  نتعترف عت لمتا، الوةتب)، اذ ان الطفتل كزالجري، الحجتل، القفت(االساسية 

 .ساسيةالاارات الحركية هاكبر  اد بالمقابل مستواه في اختبارات الم
  :الباحثان بما يأتي ىوصوا

ى اداء حركتتتتات لتتتتم عهمراعتتتتاة ميتتتتوه ا لطفتتتتاه نحتتتتو الحركتتتتات التتتتتي يشدونيتتتتا وعتتتتدم إجبتتتتار  -1
 هم.اتهتتناسب مع اتجا يشدونها ال

نتاث فتي الرضتا الحركتي المصتور واختبتارات القفاه الذكور واإجراء دراسة مقارنة بين  ال  -2
 .ساسيةاالارات الحركية هالم
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 (*) وتشمل: ،الحركيمكونات االداء  2-2
 ،القوةمن خاله التدريب وتشمل ): وهي صفات موروةة تنمو قبيعيًا وتتطور الصفات البدنية -

 (.67، 2000)شلش صبحي، (والمطاولة ،والسرعة
تطتتور : وهتتي صتتفات ماتستتبة يتتتم تعلمهتتا متتن المحتتيط، وتتتأتي عتتن قريتتق التمتترين وتالصةةفات الحركيةةة -

 (.85، 2000، محجوبوالتوا ن والمهارة(، )وتشمل )الرشاقة والمرونة 
 ( فيعرفهما:خيون اما )
 "تتتهالجستتم وماونالمختلتت   جهتتزة  التتتي لهتتا عالقتتة بالحالتتة الفستتلجية : "هتتي القتتدراتالقةةدرات البدنيةةة -1

 القوة(. التحمل، السرعة، ،وتشمل )المرونة
ين الحركي واستعماه الجها   اإلحساس: "هي القدرات التي تعتمد على استثمار القدرات الحركية -2

 .الدقة الحركية( ل التحام الحركي" وتشمل )التوا ن، الرشاقة،العصبي المركزي والمحيطي من اج
 (.23-21 ،2010، خيون )

 انية:دإجراءات البحث المي -3
 لطبيعة البحث. الدراسة المقارنة لمالءمتهالوصفي بأسلوب استخدم الباحث المنهج  منهج البحث: 3-1
 الختتام  والستتادس يتتذات الصتت مالبحتتث علتتى تالميتتذ وتلاشتتتمل مجتمتتع  مجتمةةا البحةةث وعينتةةه: 3-2

تكونتت ،  متا عينتة البحتث  ف2019للبنتين والبنتات للعتام الدراستي  االبتدائيتةالصتناديد  ةاالبتدائي فتي مدرست
 يتتتةاالبتدائ( تلميتتذة متتتن مدرستتة الصتتناديد 13للبنتتين و ) االبتدائيتتتة( تلميتتذًا متتتن مدرستتة الصتتناديد 13متتن )

والجتتدوه  ئية متن مجتمتع البحتث فتي الستاحل األيستر متن مدينتة الموصتل،اختبتروا بالطريقتة العشتوا للبنتات،
 العينة. ( يبين مواصفات1)

 (1الجدول )
 واإلناثصفات عينة البحث من الذكور ايبين مو 

 المتغيرات ت
 13= االناث ن  13الذكور ن = 

 ع± س   ع± س  
 7,17 138 8,10 136 العمر الزمني / شهر  .1
 4,6 140 4,2 139 الطول/ سم  .2
 3,3 34,2 4,4 35,7 الكتلة/ كغم  .3

 البحث: أداة 3-3
 مقياس تنر للرضا الحركي: 3-3-1

الئتم قتالب ي يكت( لTannerوقتام تنتز )  (Nelson- Allenصتل )وضتع هتذا المقيتاس فتي األ
وقتتام  الرضتتا عتتن ممارستة النشتتاط الرياضتتي، علتتى درجتة ويهتتدف المقيتاس إلتتى التعتترف االبتدائيتتة،المرحلتة 

تقتر   إلى العربية كل من ) متين الختولي، و ستامة راتتب(، والمقيتاس يتكتون متن ةالةتين ًبتارة، بترجمته ونقله

                                         
 .مهما كانت التسميات فالغرع واحد إن كانت صفات أو مكونات أو قدرات. (*)
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د مجموعتتة متتن والتتتي تتطلتتب اعتدا ار وشتتر  قريقتة االجابتتة متتن المتدرس علتى الطتتالب قبتتل تطبيتق االختبتت
لت  بتحديتد إذ يقتوم الطالتب بعتد ذ على الوجه، قة  و النيدسعاالصور والرسومات التي توض  عالمات ال

يتتتادة الدرجتتتة تعنتتتي و   ( درجتتتة،90( إلتتتى )30تقتتتترب متتتن ) ودرجتتتات المقيتتتاس مشتتتاعرُه  متتتام كتتتل ًبتتتارة،
ممارستتة النشتتاط الرياضتتي، فنتتاًل عتتن  الطالتتب عتتن ممارستتة النشتتاط الرياضتتي،االيجتتابي لرضتتا  االتجتتاه
 مستويات هي: ةيتدرج من ثالثالمقياس و 

 ( درجات.3 شعر بسعادة شديدة ) -1
 ( درجتان.2 شعر بسعادة  ) -2
 (1، الملحق )(388 ،1982 ،راتبالخولي،احدة )( درجة و 1  شعر بسعادة  و بنيق )ال -3
    داء الحركي: األمكونات  3-3-2

المقننتتة متتن بعتتض المصتتادر العلميتتة استتتخدم الباحتتث مجموعتتة متتن االختبتتارات البدنيتتة والحركيتتة 
 تي:يم اإلبتدائي وهي كاآلالتي تقي  ماونات األداء الحركي في مرحلة التعل

 (م من الوضع الطائر.30) لمسافةالسرعة االنتقالية: تم قياسها باختبار الركض  -1
 الوقوف. من  سفل –مام الجذ  الى اال تم قياسها باختبار ةني المرونة: -2
 مطاولة القوة: تم قياسها باختبار الجلوس من الرقود ألكبر عدد من المرات. -3
 الدقة: تم قياسها باختبار التصويب على المستطيالت المتداخلة على الحائط. -4
 عرج )الزكزا ( بين الشواخص.اقة: تم قياسها باختبار الركض المتالرش -5
 ها باختبار نط الحبل ألكبر عدد من المرات.التوافق: تم قياس -6
 لألقراف السفلى: تم قياسها باختبار الوةب العمودي من الثبات. االنفجاريةالقوة  -7

 )40 ،1995 ،هاشم ،ابراليم)
 األسس العلمية لمقياس الرضا الحركي ومكونات األداء الحركي: 3-4
على صتدق المحامتين علتى صتدق المحامتين )الصتدق المنطقتي( وذلت   ثعتمد الباحا  الصدق: 3-4-1

والقيتتتاس  ،والتتتتعلم الحركتتتيعلتتتم التتتنف  الرياضتتتي، فتتتي مجتتتاه )( *)على عتتتدد متتتن المتخصصتتتينبعرضتتتهما
فنتاًل عتن  (،%100االنتاث وبنستبة ايقتاف بلغتت )فاكدوا صالحيتهما لعينة البحتث متن التذكور و  (والتقويم

  يجاد الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ةبات االختبار.
ذ (، إTest- Retest methodتطبيتق االختبتار واعتادة تطبيقته )تتم استتخدام قريقتة   الثبات: 3-4-2

وذلتت   ،( متتن التالميتتذ والتلميتتذات متتن ختتارج عينتتة البحتتث10تتتم تطبيتتق المتغيتترات علتتى عينتتة مشلفتتة متتن )
وتتتتتم استتتتتخدام  بعتتتتد متتتترور استتتتبو  متتتتن التطبيتتتتق االوه،واعيتتتتد تطبيتتتتق المتغيتتتترات  ،2018/  3/  1بتتتتتاري 

                                         
 .تعلم حركي/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصلأ.د. محمد خضراسمر/  -1(*)
 أ.د هاشم احمد سليمان/ القياس والتقويم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل. -2 
 .أ.د مكي محمود حسين/ قياس وتقويم/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل -3
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.جامعه الموصلمحمد عبد الرضا / علم النفس الرياضي/ أ.د عصام  -4
 أ.د نوفل فاضل رشيد/ تعلم حركي/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل. -5
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و ظهتتترت البيانتتتات  ن جميتتتع نتتتتائج مقيتتتاس  ني،لثتتتاوه وابتتتاط البستتتيط بتتتين نتتتتائج التطبيتتتق األمعامتتتل االرت
 داء الحركي ذوات ةبات واستقرار عاليين.ماونات األ الرضا الحركي واختبارات

ي اختبتتارات ماونتتات األداء فتت( *)متتن المحامتتين اةنتتينعتمتتد الباحتتث علتتى درجتتات ا ة: الموضةةو ي 3-4-3
و ظهتتترت جميتتتع  ،والثالتتتث الحاتتتم األوه والثتتتانيالبستتتيط بتتتين درجتتتات  االرتبتتتاطمعامتتتل  واستتتتخدام الحركتتتي،

ية عالية والجدوه )  ( يبين ذل .2النتائج ذات موضًو
 ( 2الجدول رقم )

 (*)والموضو ية لمقياس الرضا الحركي ومكونات االداء الحركي للذكور واالناثمعامالت الصدق والثبات 

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

الصدق  الثبات العينة
 الذاتي

 الموضو ية

 0,94 0,90 0,82 ذكور درجة الرضا الحركي  .1
 0,91 0,89 0,80 اناث

 0,93 0,88 0,77 ذكور ثانية السرعة االنتقالية  .2
 0.94 0,91 0,84 اناث

 0,92 0,91 0,83 ذكور سنتيمتر المرونة  .3
 0,96 0,92 0,86 اناث

 0,95 0,89 0,79 ذكور تكرار مطاولة القوة  .4
,870 اناث  930,  920,  

,750 ذكور درجة الدقة  .5  870,  970,  
,860 اناث  920,  950,  

,780 ذكور ثانية الرشاقة  .6  880,  920,  
,750 اناث  860,  950,  

,860 ذكور تكرار التوافق  .7  920,  940,  
,820 اناث  900,  930,  

القوة االنفجاريةة لططةراف   .8
 السفلى

,840 ذكور سنتيمتر  910,  960,  
,780 اناث  880,  950,  

 دوات المستخدمة في البحث:هزة واألاالج 5-3
قاولة ،  (2صافرة عدد )،  (10شواخص عدد )،  (م50شريط قياس بطوه )، (2ساعة توقيت عدد ))

 (.شريط الصق،  حباه،  (2مسطرة عدد )،  وكرسي
                                         

 

 

 .  0,632( = 8( ودرجة حرية )0,05) ≥قيمة )ر( الجدولية عند نسبة خطأ  (*)
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اونة لى عينة مع ءهاجرابإقام الباحث  :والحركية القدرات البدنيةالتجربة االستطال ية الختبارات  6 - 3 
 وذلك ههدف:  2018/  3/  21( لكل من التالميذ والتلميذات من مجتمع البحث وذل  بتاري  5من )

 هم العينة لها.فتعليمات االختبارات و التأكد من وضو   -1
 .االختباراتجراء التعرف على الوقت الال م إل -2
المساعد على كيفية إجراء االختبارات وتسجيل النتائج وكان من نتائج ( *)فريق العمل تدريب -3

 ،وكيفية تطبيق االختبارات ،التجربة هو تكوين صورة واضحة لدى الباحث عن قبيعة العمل
 وتسجيل النتائج في استمارات خاصة.

 التطبيق النهائي: 7 - 3
اناث وذل  ( من الذكور واإل26البحث البالغة )تم تطبيق مقياس الرضا الحركي على عينة  3-7-1

 مع مراعاة النقاط اآلتية: 2018/  3/  20  بتاري 
 ةة.وفق البدائل الثالمام المختبرين من قبل الباحث على شر  تعليمات اإلجابة عن المقياس   -1
 واضحة من قبل المختبرين.عن كل فقرة في المقياس غير  لالستفساراعطاء المجاه  -2
 ( دقائق.5-4ما بين )وقت االجابة عن المقياس تقترب  -3
 ( درجة.30( درجة والدرجة الدنيا )90الدرجة العليا للمقياس ) -4

 ( من الذكور26ث المشلفة من )تم تطبيق اختبارات ماونات االداء الحركة على عينة البح  2 -3-7
 ناث على وفق النقاط اآلتية:واإل

 شر  تعليمات كل اختبار واداء نموذج امام المختبرين من قبل الباحث. -1
 اجراء االحماء العام والخاص من قبل المختبرين. -2
 ر ومختبرة.اعطاء ةالث محاوالت تجريبية لكل مختب -3
 اعطاء محاولتين لكل منهما وتسجيل افنلهما. -4

 
 الوسائل االحصائية : 8 -3

 الوسط الحسابي. -1
 االنحراف المعياري. -2
    .معامل االرتباط بيرسون  -3
 اختبارات للعينات المستقلة. -4

 (272 -101 ،1999، التكريتي والعبيدي)                 (Spss) الحزمة االحصائية -5
 

                                         

  عمار مشيدم.د  -1   (*)
 م.م عمر ابراليم صال  -2      
 م.م منتصر معيوف حنتوش -3      
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 ومناقشتها: عرع النتائج -4
 للذكور الرضا الحركي وبعض القدرات البدنية والحركيةعر  نتائج  4-1

 الذكور (3الجدول رقم )
الرضا  المتغيرات

 الحركي
سرعة 
 انتقالية

مطاولة  مرونة
 قوة

القوة  التوافق الرشاقة الدقة
 االنفجارية

1 50 5.3 3 21 5.2 6.1 2.3 12.3 
2 60 4.8 3.1 21 5.8 5.2 2.7 12.1 
3 50 4.9 2.8 24 6.3 4.3 3.2 12.3 
4 56 4.7 2.9 23 6.1 7.1 3.5 12.5 
5 58 5.3 3.2 24 7.1 8.2 2.1 13.1 
6 62 5.1 3.7 21 7.2 6.3 2.5 12 
7 52 3.6 3.5 21 5.7 8.5 3.5 12 
8 50 3.4 3.4 21 6.8 7.5 3.7 11.6 
9 49 4.8 2.9 22 7.2 6.3 2.5 12.3 
10 50 4.7 2.7 25 7.1 6.2 2.6 12.1 
11 56 4.5 3.6 20 5.7 8.3 3.1 11 
12 58 4.3 3.7 20 5.3 8.2 3.5 15.3 
13 51 4.5 3.2 23 5.2 7.6 2.7 13.7 
الوسط 
 الحساهي

54 4.6077 3.2077 22 6.2077 6.9077 2.9154 12.485 

االنحراف 
 المعياري 

4.4907 0.5751 0.3451 1.633 0.7889 1.3003 0.5273 1.066 

الرضا  
 الحركي

سرعة 
 انتقالية

مطاولة  مرونة
 قوة

القوة  التوافق الرشاقة الدقة
 االنفجارية

T.TEST 0.0334 0.0281 0.8723 0.0436 0.0975 0.1129 0.4933 0.0446 
 

احث والحركية للذكور قام الب لرضا الحركي وبعض القدرات البدنيةومن اجل التعرف على الفروق بين ا
 ( يبين ذل 3بحساب قيمة االرتباط والجدوه)
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 عرع ومناقشة قيمة ارتباط الرضا الحركي  4-2
 (4جدول رقم )

 قوة انفجارية توافق  رشاقة دقة قوه مطاولة مرونة سرعة المتغيرات
 0.164 0.106 0.127 0.024 0.330 0.543 0.274 الرضا الحركي

ى لد المرونة الرضا الحركي ومتغير ( وجود فروق ذات دالله احصائيه بين متغير4الجدوه )يتبين من 
ي ( ويعزو الباحث ذل  ان المرونة تطورت بشال كبير ف0.543)المحتسبه  (ر) ، اذ بلغت قيمةالذكور

 تتاةر بشال كبير بالرضا الحركي للتالميذ. المر حل العمرية الصغيرة . وان المرونة
 لالناث. لرضا الحركي وبع  القدرات البدنية والحركيةنتائج اعرع  4-3

 اإلناث (5الجدول )

الرضا  المتغيرات
 الحركي

سرعة 
 انتقالية

 مرونة
مطاولة 
 قوة

 التوافق الرشاقة الدقة
القوة 
 االنفجارية

1 45 4.3 3 19 4.2 5.3 2.2 11.2 
2 55 5.1 3.2 19 5.2 5.7 2.5 11.5 
3 45 4.1 3.3 20 5.3 4.1 2.7 12.1 
4 53 4.2 2.7 21 6.1 6.2 3.4 11.6 
5 56 5.1 3.1 22 6.2 7.2 2.2 12 
6 57 5.2 3.8 20 6.4 6.3 2.3 12.5 
7 44 3.2 3.3 20 5.2 7.3 3.3 12.3 
8 45 3.3 3.5 20 5.8 6.5 3.4 10.8 
9 46 3.2 2.7 21 6.3 5.5 2.4 11.2 
10 44 3.5 2.5 24 7.1 5.8 2.5 11.5 
11 54 3.8 3.3 20 5.3 7.2 3.2 12 
12 53 3.6 3.6 20 5.6 6.7 3.4 12.5 
13 50 3.4 3.4 23 5.3 6.6 2.6 12 
الوسط 
 الحساهي

49.769 4 3.184615 20.692 5.6923 6.1846 2.777 11.785 

االنحراف 
 المعياري 

5.0523 0.7405 0.378255 1.4936 0.7342 0.9054 0.487 0.5305 
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يجاد ت البدنية والحركية قام الباحث بإعلى العالقة بين الرضا الحركي وبعض القدراومن اجل التعرف 
 .( يوض  ذل 6االرتباط والجدوه رقم ) قيمة
 ناثكي وبع  القدرات البدنية والحركية لل عرع ومناقشة قيمة االرتباط هين الرضا الحر  4-4

 (6جدول رقم )                                     

 قوة انفجارية توافق رشاقة دقة مطاولة قوة مرونة سرعة انتقاليه المتغيرات
 0.453 0.087 0.396 0.132 0.121 0.340 0.704 رضا حركي

ذ بلغت الرضا الحركي والسرعة االنتقالية. إ( وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 6يتبين من الجدوه )
ا ناث تتأةر بالرضويعزو الباحث إلى  ن السرعة لدى اإل، ناث( لدى اإل0.704)المحتسبة  (رقيمة )

 الحركي.

ياري ف المعوساط الحساهية واالنحراهين األ عرع ومناقشة اختبارات البحث هين الذكور واالناث  4-5
 يبين ذل . (7الجدوه )و  ناث لمتغيرات البحث( المحتسبة للذكور واإل ت)وقيمة 

 (7الجدول )

 المتغيرات
 قيمة ناثإل ا الذكور

 ت
 بةو سالمح

الوسط 
 الحساهي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحساهي

االنحراف 
 المعياري 

 0.0334 5.0523 49.769 4.4907 54 الرضا الحركي
 0.0281 0.7405 4 0.5751 4.6077 السرعة االنتقالية
 0.8723 0.3782 3.1846 0.3451 3.2077 المرونة
 0.0436 1.4936 20.692 1.633 22 مطاولة القوة
 0.0975 0.7342 5.6923 0.7889 6.2077 الدقة
 0.1129 0.905 6.185 1.3003 6.9077 الرشاقة
 0.4933 0.487 2.797 0.5273 2.9154 التوافق

 0.0496 0.5305 11.705 1.066 12.485 القوة االنفجارية
ث الحركي للذكور واإلناث حيي متغير الرضا ( وجود فروق ذات داللة احصائيه ف7) يتبين من الجدوه

( 24) ( ودرجة حرية0.051وهي اصغر من مستوى الداللة ) (0.334بلغت قيمة )ت( المحتسبة )
 ينما، ببالحركات التي يشدونها والعمل المالفين به ذل  إلى ان الذكور هم اكثر قناعة ويعزو الباحث

 المزيد.الى  ألنهَن يطمحنَ  ث غير مقتنعات بالعمل الذي يشدينهنااإل
ة ناث حيث بلغت قيمة ت المحتسبفي السرعة االنتقالية للذكور واإلوجود فروق ذات داللة احصائية 

( ويعزو الباحث ذل  إلى 24رجة حرية )لر ( وعند د0.01( وهي اصغر من مستوى الداللة )0.0281)
 (        1995) حسانين ،محمد صبحي، ناثإلاذكور في هذا العمر يتمتعون بقوة  كبر من ن ال 
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ة ناث حيث بلغت قيمة ت المحتسبائية في مطاولة القوة للذكور واإلوجود وجود فروق ذات داللة احص
( ويعزو الباحث ذل  إلى 24رجة حرية )( عند د0.051) ،وهي اصغر من مستوى الداللة( 0.0436)

 ناث. ن الذكور يتميزون بقوة  كبر من اإل
قيمة )ت( المحتسبة ناث حيث بلغت واإل في التوافق للذكور وكذل  وجود فروق ذات داللة احصائية

لى ما يشةر ذل  عن الذكور هم اكثر استقرارا م(، ويعزو الباحث إلى  24( عند دررجة حرية )0.496)
 (310-1999،103التكريتي والعبيدي،)متغير التوافق

 حيث بلغت قيمة )ت( اثير القوة االنفجارية للذكور واإلنوجود فروق ذات داللة احصائية في متغ
( ويعزو الباحث ذل  24رجة حرية )( وعند د0.05الداللة ) ( وهي اصغر من قيمة مستوى 0.0496)

 .اكثر من اإلناث في هذه المرحلة العمريةر يتمتعون بقوة إلى  ن الذكو 
 
 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات 1-5
 .ناثالحركي لعينة الذكور  كبر من عينة اإل كان الرضا -
 .ناثذكور  كبر من عينة اإلكانت السرعة االنتقالية لعينة ال -
 .ناثذكور في مطاولة على حساب عينة اإلتميزت عينة ال -
 .ناثكان التوافق عند عينة الذكور  كبر من قيمة التوافق لدى عينة اإل -
 .ناثمن القوة االنفجارية لدى عينة اإلكبر الذكور  قوة االنفجارية عند كانت قيمة ال -
 
 التوصيات 5-2

  :يوصي الباحث بما يأتي
 .ناث.  ضرورة التأكيد على الرضا الحركي لدى اإل

 .والحركية لتمارين البدنيةالتركيز على المرونة لدى الذكور عند ممارسة ا. 
 .التدريب البدني والحركيناث عند اإل كيد على تطوير السرعة االنتقالية لدى. التأ

 .خرى ث لما لها اهمية في المتغيرات األنا. التتأكيد على مطاولة القوة لدى اإل
 .والمهارية ى تمارين التوافق لدى الذكور واإلناث قبل التمارين البدنيةكيد عل.  التتأ
نشطة ألية واتمارين البدنناث لما لها اهمية في ممارسة الالقوة االنفجارية لدى الذكور واإلكيد على . التأ

 .الرياضية
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 المصادر  -  
(:التطبيقات االحصائية واستخدام الحاسوب 1999التكريتي ،وديع ياسين،والعبيدي،حسن محمد) .1

 جامعة الموصل،الموصل.  -في بحوث التربية الرياضية ،دار الكتب للطباعة والنشر
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1الملحق )

 الموصل جامعة         
   البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية 

 

 تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائيةمؤشر الرضا الحركي في ممارسة األنشطة الرياضة لدى 

 عبارة المقياس
أشعر بسعادة 

 شديدة

أشعر 

 بسعادة

ال اشعر بسعادة 

 أو ضيق

    بدون توقفة دما تقوم بتنطيط الكرة لمرات عدكيف تشعر عن .1

    عالي. الرتفاعكيف تشعر عنما تقوم بالوثب  .2

 ألعلىإلى اكيف تشعر عندما تتمكن من حمل أشياء ثقيلة  .3

 وتحمله

   

    كيف تشعر عندما تتمكن من الوقوف فجأة وأنت تتحرك. .4

    كيف تشعر عندما تقوم بتسلق اشياء مرتفعة. .5

    )المساكة(.كيف تشعر عندما تلعب لعبة المطاردة  .6

    عنيفة وتبذل جهداً كبيراً. كيف تشعر عندما تقوم بألعاب .7

    بإمتداد جسمك ألقصى مدى. تقوم كيف تشعر عندما .8

    تقف في وضع اإلتزان على قدم واحدة. كيف تشعر عندما .9

    كيف تشعر عندما تقوم بالجري أقصى سرعة. .10

    ارتفاع ركبتك.كيف تشعر عندما تقوم بالوثب فوق شيء في  .11

    دحرجة مرات متتالية. بأداءتقوم كيف تشعر عندما  .12

    تقوم بالتحرك في منطقة خالية متسعة. كيف تشعر عندما .13

مضطراً للتحرك بسرعة حول تكون  كيف تشعر عندما .14

 الناس. الكراسي، المناضد،

   

    تقوم بركل الكرة لمسافة بعيدة. كيف تشعر عندما .15

    نك التحرك ببطء لفترة طويلة جداً يطلب م عندماكيف تشعر  .16

    تقوم بالجري لفترة طويلة جداَ. كيف تشعر عندما .17

    تتحرك مع نغمات الموسيقى. كيف تشعر عندما .18

    تقوم بالجري بظهرك؟؟ كيف تشعر عندما .19

    م بتنطيط الكرة بسرعة ولمرات عدة.تقو كيف تشعر عندما .20

    شياء.بالتعلق ببعض األتقوم  كيف تشعر عندما .21

    تقوم برمي الكرة لزميل يقوم بمسكها. كيف تشعر عندما .22

    تتحرك وأصدقاؤك يشاهدونك. كيف تشعر عندما .23

    تقوم باللعب بقوة وسرعة كبيرة. كيف تشعر عندما .24

تقوم بالوثب من مكانين مرتفعين في  كيف تشعر عندما .25

 مستوى ركبتك.

   

    تحرك شيء ثقيل جداً. كيف تشعر عندما .26

    )مسك( الكرة. استقبالكيف تشعر عند رمي و  .27

    لجانب.تتحرك إلى ا كيف تشعر عندما .28

    من اتجاهك بسرعة وأنت تتحرك. تغيرَ  كيف تشعر عندما .29

     اثناء الجري قبل أن تثبت لمسافة طويلة.كيف تشعر في  .30

 


