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امللخص
،) عام ولكال الجشدين21-9( ىجف البحث لمتعخف عمى مدتهى االداء الحخكي لتالميح السجارس االبتجائية بأعسار

وتذخيص اىم القجرات والرفات الحخكية والسقارنة بيشيا لتالميح بيئتين مختمفتين ( الخيف والسجيشة ) ومقارنة انعكاس

البيئتين عمى تمك الرفات والقجرات بسا يزسن معمهمات كافية لمسعمم لكهامن الزعف الحخكي او االرتقاء بالسدتهى من
 اما،خالل الخطة الدشهية واليهمية لجرس التخبية البجنية لمعسل عمى التخكيد عمى ال زعيف مشيا بغية تشسيتيا وتطهيخىا

) تمسيح وتمسيحة تم اختيارىم عذهائيا من مجرستين مختمفتين في بيئتييسا ( الخيف122(عيشة البحث فاشتسمت عمى

 واستخجم السشيج،والسجيشة) وتم اجخاء اختبارات لمرفات البجنية الحخكية ليدتحرل عمى معمهمات السدتهى فييا
 وقج،)spss(  و تم معالجة البيانات باستخجام الحقيبة االحرائية، الهصفي بطخيقة السدح لسالئستو طبيعة البحث
تهصل الباحث لعجة استشتاجات اىسيا ان بيئة الطفل في ىحه السخحمة العسخية تؤثخ في الرفات والقجرات البجنية و

.الحخكية التي يستمكيا من خالل التباين الحي وجج في مدتهى الجالالت بين تمك الرفات بين تالميح البيئتين السختمفتين
.) تالميح االبتجائية،  تأثيخ البيئة،  (الرفات والقجرات الحخكية: الكلمات المفتاحية

A Comparative Study of Some Characteristics and Motor Abilities for
the Primary School Pupils Aged (9-12) Years in both Rural and City
Environments
Asst. Lect. Selam Jabber Almusaed

selamj2010@gmail.com

ABSTRACT

The research aims know some of the motor abilities of the primary school
students (9-12) years in two different environments ( city , village ) for both sexes (
boys , girls ) and to compare between the reflect of the environments on the
characteristics and abilities in the way that it gives the teacher a sufficient information
about the deficiency in motor performance and how to promote the level through the
annual and the daily plan for the lesson of the Physical Education . The sample of the
study consisted of (200) students in the primary stage of (9-12) years from both sexes
and they are chosen randomly from a different schools and different environment (city
and village) .A test of physical attributes is done to get the information of the level in it
and the researcher used the descriptive method by testing the motor abilities for the
sample members.The data were collected with the statistical bag (Spss) for the
extraction of the arithmetic mean, standard deviation, and (t-test ) valuables . The
results showed several differences in the level of motor mobility between the two sexes
on one hand, and between the environment ( city , country ) on the other hand . The
researcher recommended that physical tests must be conducted in the beginning of each
school year to help the physical education teacher to develop the lesson plan with
positively affects in the pupils' motor abilities and qualities .
Keywords: (Motor Abilities and Characteristics, Environmental Impact, Primary
School Pupils) .
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 -1التعريف بالبحث

 2 – 2المقدمة وأهمية البحث

تعتب ررخ الس اخح ررل العسخي ررة االول ررى لشس رره االند رران الب ررجني والحخك رري قاع ررجة اساس ررية ل ي ررهر الحخك ررات االساس ررية

واشرركاليا فرري ادائررو الحخكرري فرري م اخحررل عس رخه التاليررة  ،والترري تتحررجد بسدررتهى القررجرات والرررفات الحخكيررة الترري

يستمكيا الفخد والتي ال تتهفخ بسسيدات عاليرة اال ااا ترم اياسريا والعسرل عمرى تشسيرة وتطرهيخ مدرتهى ايهرىرا فري

مخاحل العسخ االولية عن طخيق التسارين والفعاليات الحخكية السهجية  ،والتي بجورىا تتحجد برال خوف الفدرمجية
لمفررخد والبيئيررة السحيطررة بسجتسعررو  ،وال شررك بررأن اخررتالف البيئررة السحيطررة تررؤثخ فرري الدررمه الحخكرري مررن خررالل

ال ررخوف الخاص ررة بك ررل بيئ ررة وكيفي ررة التعام ررل معي ررا ،وال ررحي ي ي ررخ واي ررحا ب ررين بيئت رري الخي ررف والسجيش ررة ف رري
اختالفيسرا فرري التزراريذ والبيئررة وطرخ الشقررل ووسرائميا والسدررافة السقطهعرة خالليررا ،ايرافة لمهاجبررات السشاطررة
بررأفخاد السشرراطق الخيفيررة مررن انذررطة الد ارعررة ومخافقررة الساشررية والترري يتذررار فييررا التمسيررح مر عائمتررو فرري هدائيررا،

والتي ال تُخى في مخاكد السجن لالختالفات التي اكخت .
وال يخفررى دور دروس التخبيررة البجنيررة فرري السررجارس االبتجائيررة فرري تشسيررة الرررفات والقررجرات الحخكيررة والدررمه

الحخكي لمتالميح كهنو يسثل مشياج ثابت لألداء الحخكي خرالل الدرشة الج ارسرية او السخحمرة االبتجائيرة ككرل والتري
يدتطي التمسيح في مخحمة العسخ ىحه من تثبيت الكثيخ من السيارات الحخكيرة االساسرية كالسذري والقفرد والهثر

والخمي م زيادة الشذاط الحخكي لجييم (قجري ، )87 ،1222 ،والتري تحتراج لمتعرخف عمرى مدرتهيات التالميرح
الحخكية من خالل التعخف عمى صفاتيم وقجراتيم البجنية والحخكية وبالترالي الهقرهف عمرى الزرعف فييرا والعسرل
عمى تشسيتيا خرالل دروس التخبيرة البجنيرة والخطرل والتسرارين وااللعرا

التري تتزرسشيا والتري تشسري الرجاف لمرتعمم

الداء ومسارسة وتكخار اداء ىحه الفعاليات الحخكيرة لكري يررل السرتعمم لسخحمرة االتقران واالداء الررحيح والدرميم

والترري مثمررت االىسيررة الترري دفعررت الباحررث إلج رخاء ىررحه الج ارسررة بغيررة التعررخف عمررى مدررتهى القررجرات والرررفات
الحخكيرة لمتالميرح فري ىراتين البيئترين لمسقارنرة بيشيسرا والتعرخف عمرى مهاير الزرعف فييسرا والعسرل عمرى وير
خطة الجرس بسا يتشاس

م كل شخيحة بيئية لمتالميح .

 1 – 2مذكلة البحث

ان القجرات والرفات البجنية والحخكية التي يكتدبيا الفخد خالل مخاحل نسهه تتأثخ سمباُ وايجابرا بشرها البيئرة التري

يعيذرريا وتررشعكذ برررهرة مباش رخة عمررى ادائررو الحخكرري  ،ومررن خررالل عسررل الباحررث كسعمررم جررامعي فرري السررجارس

االبتجائية الخيفية ومجارس السجن  ،ومذاركتو في تحكريم السدرابقات السجرسرية الدرشهية التري تجسر التالميرح مرن
بيئت ررين مختمفت ررين متسثمت ررين ببيئ ررة الخي ررف وبيئ ررة السجيش ررة  ،الحر ر تب رراين ف رري بعر ر

الق ررجرات والر ررفات البجني ررة

والحخكية التي يستمكيا التالميح عمى اختالف بيئتيم خالل ادائيم لألنذطة البجنية والخيايية  ،وبشاء عمى الك

تحجدت مذكمة البحث في التداؤل اآلتي  :ىل تهجج فرخو فري الررفات والقرجرات البجنيرة والحخكيرة برين تالميرح

مجارس مخكد السجيشة وبين تالميح السجارس الخيفية نتيجة الختالف بيئتييسا ؟
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 3 – 2أهداف البحث
ييجف البحث الى :
 -2مقارنرة بعر
والسجيشة) .

 -1مقارنة بع

 -3مقارنررة بع ر

الررفات والقررجرات الحخكيرة بررين لتالميرح الررحكهر فري السررجارس االبتجائيرة فرري بيئتري (الخيررف
الرفات والقجرات الحخكية بين تمسيحات السجارس االبتجائية في بيئتي (الخيف والسجيشة) .
الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين التالميررح الررحكهر والتمسيررحات فرري السررجارس االبتجائيررة فرري

السجيشة .
 -4مقارنررة بع ر

الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين التالميررح الررحكهر والتمسيررحات فرري السررجارس االبتجائيررة فرري

 -5مقارنة بع

الرفات والقجرات الحخكية بين التالميح الحكهر والتمسيحات في السجارس االبتجائية في بيئتري

الخيف .

( الخيف والسجيشة ) .
 2 – 2فروض البحث

يفتخض الباحث ما يمي :
 -2وج ررهد ف ررخو اات دالل ررة معشهي ررة ف رري الر ررفات والق ررجرات الحخكي ررة ب ررين لتالمي ررح ال ررحكهر ف رري الس ررجارس
االبتجائية في بيئتي (الخيف والسجيشة) .

 -1وجررهد فررخو اات داللررة معشهيررة فرري الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين تمسيررحات السررجارس االبتجائيررة فرري
بيئتي (الخيف والسجيشة) .
 -3وجررهد فررخو اات داللررة معشهيررة فرري الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين التالميررح الررحكهر والتمسيررحات فرري
السجارس االبتجائية في السجيشة .

 -4وجررهد فررخو اات داللررة معشهيررة فرري الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين التالميررح الررحكهر والتمسيررحات فرري
السجارس االبتجائية في الخيف .
 -5وجررهد فررخو اات داللررة معشهيررة فرري الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين التالميررح الررحكهر والتمسيررحات فرري
السجارس االبتجائية في بيئتي ( الخيف والسجيشة ) .

 5 – 2مجاالت البحث

 2 – 5 – 2المجااال البذاار  :تالميررح وتمسيررحات السررجارس االبتجائيررة التابعررة لمسجيخيررة العامررة لتخبيررة محاف ررة
واسل لمعام الجراسي . 1229-1228

 1 – 5 – 2المجااال المكااان

واسل .

 3 – 5 – 2المجال الزمان

سرراحات وقاعررات السررجارس االبتجائيررة التابعررة لمسجيخيررة العامررة لتخبير ر ررة محاف ررة
من . 1229 / 5 / 2 - 1229 / 2 / 7
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 – 1الدراسات المذابهة
( 2 – 1الداااااهيد

( )323-192 1229دراساااااة مقارناااااة فااااا الرااااااا الحركااااا وبعاااااض القااااادرات

البدنية والحركية بين الذكهر واالناث ( )21 -22سنة )

ىرجفت الج ارسررة التعرخف عمررى الفرخ فرري الخيرا الحخكرري برين الررحكهر واإلنراث بعسررخ ( )21-22سرشة  ،والتعررخف
عمرى الفررخو فرري بعر

القررجرات البجنيررة والحخكيررة بيشيسررا  ،واسررتخجم الباحررث السررشيج الهصررفي بأسررمه الج ارسررة

السقارنررة مدررتخجما لر ر (منيرراس تشررخ) لمخيررا الحخكرري وبع ر

القررجرات البجنيررة والسياريررة كررأداة لمبحررث عمررى عيشررة

متكهنررة مررن ( )16تمسيررح وتمسيررحة  ،مدررتشتجا ان الخيررا الحخكرري لعيشررة الررحكهر هكبررخ مشررو لإنرراث  ،م ر تبرراين

مدتهى بع

الرفات الحخكية بين كال الجشدين  ،مهصيا بالتأكيج عمى الخيا الحخكي لإنراث والتخكيرد عمرى

تشسية صفات السخونة لمحكهر  ،والدخعة ومطاولة القهة لالناث  ،والقهة االنفجارية والتهافق لكمييسا .
( 1 – 1الحجاااج  ( )122-171 1222د ارسااة مقارنااة لاابعض القياسااات الجداامية والراافات

الحركية بين طلبة الريف والمدينة ف محافظة البررة بعمر 21 - 22سنة ) .

ىجفت ىحه الج ارسرة الرى التعرخف عمرى النياسرات الجدرسية ومدرتهى الررفات الحخكيرة والسقارنرة بيشيسرا لطمبرة

الخيف والسجيشة بعسخ  21 – 22سشة  ،ولقج استخجم الباحرث السرشيج الهصرفي بأسرمه السقارنرة متخرحا ()222
تمسيررح مررن بيئتررين مختمفتررين عيشررة لبحثررو  ،مجخيررا اختبررار ( مررارجهري ) السعررجل لنيرراس الرررفات الحخكيررة ليررم ،

مدتشتجا ان النياسات الجدسية ليدت بالزخورة ان تكهن مؤش اخ حنينيا لسدرتهى الررفات الحخكيرة  ،وان لمبيئرة
ومتطمبا تيا هثرخ كبيرخ فري البشراء الحخكري لمفرخد  ،ولقرج اوصرى الباحرث بتزرسين السشراىج التعميسيرة لرجرس التخبيرة
الخيايررية تسخيشررات متشهعررة لتشسيررة نقرراط الزررعف الحخك رري لررجى االطفررال  ،واسررت الل نقرراط القررهة السسي ردة ف رري
السجتسعات لعسمية االنتقاء الخيايي .
 – 3منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 2 – 3منهج البحث

ل ررخض تحقيررق هىررجاف الج ارسررة وحررل السذرركمة السطخوحررة اسررتخجم الباحررث السررشيج الهصررفي لسالئستررو مذرركمة

البحث ومتطمباتو  ،اا يعج السشيج الهصفي هحج السشاىج األساسية في البحث العمسي والرحي يعتسرج عمرى تجسير

البيان ررات م ررن هج ررل التع ررخف عم ررى ال رراىخة هو الح ررجث م ررن حي ررث السحت ررهى والسز ررسهن والهص ررهل ل ررى نت ررائج

وتعسيسات تداعج في فيم الهاق وتطهيخ (عميان و غشيم. )43 ،1222 ،
 1 – 3مجتمع البحث وعينته

تسثررل مجتسر ر البح ررث ف رري ى ررحا البح ررث بتالمي ررح مجرسررتين ريفيت ررين  ،ومجرس ررتين ف رري مخك ررد السجيش ررة والتابع ررات

لمسجيخي ررة العام ررة لتخبي ررة محاف ررة واس ررل وق ررج بمر ر ع ررجد مجتسر ر البح ررث ( )2362تمسي ررح  ،م ررشيم ( )534مثمر رها
التالميررح الترري تت رخاوح اعسررارىم ( )21-9سررشة  ،تررم اختيررار ( )122تمسيررح مررشيم برررهرة عذ رهائية ليكهن رها عيشررة

البحث وبشدبة مئهية تقخيبية تداوي . %37

ومن اجل يبل جسي الست يخات التري ترؤثخ فري دقرة نترائج البحرث لجرأ الباحرث لرى التحقرق مرن تجرانذ عيشرة

البحث فري مت يرخات الطرهل والكتمرة والعسرخ  ،وعرن طخيرق اسرتخجام معامرل االلترهاء وكسرا ىره مبرين فري الجرجول
التالي:
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الجدول( )2يبين االوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتهاء لمتغيرات ( الظهل الكتلة العمر )
ألفراد عينة البحث
القياسات الجسمية
الطول (سم)
الكتلة (كغم)
العمـر (سنة)

الوسط الحسابي
831,52
32,19
81,2

االنحراف المعياري
81,81
1,77
1,84

معامل االلتواء
1,984
1,735
1,31

يبين الججول ( )2ن ايم معامل االلتهاء تشحرخ بين )2 ( مسا يجل عمى تجانذ فخاد عيشة البحرث فري ىرحه
الست يخات هي بسعشى اعتجالية التهزي الطبيعي ليم .
 3-3الهسائل واالدوات المدتخدمة
 2 – 3 –3وسائل جمع المعلهمات
 -2السرادر العخبية واالجشبية .
 -1استسارة تدجيل السعمهمات .

 -3بخنامج  SPSS,21لمتحميل االحرائي .
 1 – 3 –3االدوات المدتخدمة
 -2جياز حاسه محسهل نها . Hp ProBook 4530s

 -1ميدان طبي الكتخوني لنياس الكتمة صيشي الرش عجد (. )2
 -3شخيل اياس الطهل .

 -4كخة طبية بهزن  1ك م .
 -5مكعبات خذبية ص يخة عجد(. )4

 -6عارية خذبية ص يخة (  )52 x 4 x 3سم  ،بسدشجين .

 -7بهستخ ججاري (  ) 2,5 x 1متخ بأشكال مدتطيالت متجاخمة .
 -8مرطبة خذبية بسنياس .
 -9ساعة تهقيت .

 -22صافخة ىهائية .
 2 – 3االختبارات الحركية
هعتسر ر ررج الباحر ر ررث ا الختبر ر ررارات الحخكير ر ررة التر ر رري وردت فر ر رري كتر ر ررا

دلير ر ررل معمر ر ررم التخبير ر ررة الخياير ر ررية التر ر رري

وزعر ررت مر ررن قبر ررل السجيخير ررة العامر ررة لمسشر رراىج فر رري و ازرة التخبير ررة العخااير ررة والتر رري احتر ررهت عمر ررى ثسر رران اختبر ررارات
ي ر ررخى الباح ر ررث اني ر ررا ت ط ر رري متطمب ر ررات البح ر ررث (الدبي ر ررجي و الكاتر ر ر  ، )232-218 ،1222 ،واي ر رراف بع ر ررج
مخاجعتر ر ررو ل ر ر ربع

السرر ر ررادر والج ارسر ر ررات اختبر ر ررارين اير ر ررافيين ( لمت ر ر رهازن الحخكر ر رري والجقر ر ررة ) ليكر ر ررهن ل ر ر ررجيشا

عذخة اختبارات والسهيحة في السمحق رقم ( ،)2والتي بسجسهعيا احتهت عمى االختبارات التالية:
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االختبار االول  :الخك

لسدافة ()32متخ  ،لنياس الدخعة .

االختبررار الثرراني  :الجمررهس مررن الخقررهد م ر ثشرري الررخكبتين بسدرراعجة الدميررل خررالل ( )22ث رهاني لمس اخحررل الررثالث
االولى  ،و ( )32لمسخاحل الثالث الثانية  ،لنياس القهة السسيدة بالدخعة لعزالت البطن .
االختبار الثالث  :الخك

(  ) 22 x 4الخك

االرتجادي  ،لنياس الخشاقة .

االختبار الخاب  :رمي الكخة الطبية من فه الخهس بهزن واحج كيمهغخام ( لمس اخحرل الرثالث االولرى ) ووزن اثشرين
كيمهغخام ( لمسخاحل الثالث الثانية )  ،لنياس القهة االنفجارية .
االختيار الخامذ  :الهث

العخي

من الثبات  ،لنياس القهة االنفجارية لعزالت الخجمين .

االختبار الدادس  :الهقهف عمى مرطبة وثشي مفرل الجحا  ،لنياس مخونة العسهد الفقخي .
االختبار الداب  :اياس القهة السسيدة بالدخعة ( الجبشي  32ثانية ) .
االختبار الثامن  :االستشاد االمامي ( ثشي ومج الحراعين لحج التع

)  ،لنياس مطاولة قهة الحراعين .

االختبار التاس  :اختبار دقة الحراا ( .الحكيم)251 ،1224 ،
االختبار العاشخ  :اختبار فالميشكه لنياس االتدان العام (دمحم و دمحم. )47 ،1229 ،
 5 – 3التجربة االستظالعية
ت ر ر ررم اجر ر ر رخاء تجخب ر ر ررة اس ر ر ررتطال ية ف ر ر رري ي ر ر ررهم االح ر ر ررج  1229 / 1 / 27عش ر ر ررج الد ر ر رراعة العاشر ر ر رخة
ص ر ررباحا عم ر ررى ( )26تمسي ر ررح وتمسي ر ررحة م ر ررن غي ر ررخ عيش ر ررة البح ر ررث ل ر ررخض التأك ر ررج م ر ررن دق ر ررة العس ر ررل الخ ر ررا
بالبح ر ررث وص ر ررالحية االختب ر ررارات لعيش ر ررة البح ر ررث وتالفي ر ررا لمسعهق ر ررات الت ر رري ق ر ررج ت ي ر ررخ خ ر ررالل اجر ر رخاء التجخب ر ررة
السيجانية .
ولقر ررج تر ررم االلتفر ررات الر ررى ير ررخورة هداء االختبر ررارات ككر ررل عمر ررى مر ررخحمتين بهاق ر ر خسر ررذ اختبر ررارات فر رري كر ررل
مخحمر ررة  ،وتهزي ر ر االختبر ررارات بيشيسر ررا حد ر ر

الذر ررجة التر رري يشفر ررح االختبر ررار بير ررا  ،كسر ررا عسر ررج الباحر ررث إلعر ررادة

اداء العيشر ررة االسر ررتطال ية لير ررحه االختبر ررار بعر ررج مر ررخور  14سر رراعة  ،مر ررن اجر ررل التعر ررخف عمر ررى صر ررالحيتو لير ررم
من خالل ثبات وصج االختبار والتي اشارت لسعشهية الجاللة بنيسة (. )2,82
 2 – 3التجربة الرئيدية
ن ر ر ر ر اخ الس ر ر ررتكسال اإلجر ر ر رخاءات الت ر ر رري تؤى ر ر ررل الني ر ر ررام بر ر ر رإجخاءات البح ر ر ررث عم ر ر ررى ال عيش ر ر ررة والت ر ر رري هك ر ر ررجت
ص ر ررالحية وجاىدي ر ررة االختب ر ررارات وفي ر ررم العيش ر ررة لي ر ررا  ،باش ر ررخ الباح ر ررث ب ر ررإجخاء االختب ر ررارات الحخكي ر ررة والت ر رري
اس ر ررتسخت م ر ررجة اربع ر ررة اي ر ررام م ر ررن ي ر ررهم االثش ر ررين  1229 / 1 / 28ال ر ررى ي ر ررهم الخس ر رريذ 1229 / 1 / 12
 ،وتسر ررت االختبر ررارات بعر ررج تقدر رريم عيشر ررة البحر ررث الر ررى اربعر ررة مجر ررامي تزر ررسشت ( )52تمسير ررح او تمسير ررحة بعر ررجد
( ) 15مر ر ررن مجرسر ر ررتين متبر ر ررايشتين فر ر رري البيئر ر ررة لزر ر ررسان تهاجر ر ررجىم فر ر رري ار ر ررخوف اختبر ر ررار متساثمر ر ررة  ،مدر ر ررتعيشا
بفخير ررق العسر ررل السدر رراعج كسر ررا فر رري ممحر ررق ( ، )1وبهاق ر ر خسدر ررة اختبر ررارات فر رري الير ررهم الهاحر ررج لتخفير ررف حسر ررل
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االختبر ررارات بعر ررج تهزيعير ررا وفقر ررا لر ررحلك وسر رريهلة ادائير ررا برر ررهرة مش سر ررة  ،و إلبعر رراد عهامر ررل التع ر ر

واالرىر ررا

خ ر ررالل ادائي ر ررم لالختب ر ررارات السختمف ر ررة  ،مر ر ر فتر ر رخات ارح ر ررة كافي ر ررة ب ر ررين ك ر ررل اختب ر ررار  ،وتس ر ررت بع ر ررجىا اتج ر ررو
الباحث لى تفخي البيانات وإجخاء السعالجات اإلحرائية .
 7 – 3الهسائل االحرائية
اعتسج الباحث الحقيبة االحرائية ( )SPSSالستخخاج :
 -2الهسل الحدابي .

 -1االنحخاف السعياري .

 -3اختبار ( ) independent t‐testلمعيشات السدتقمة .
 –2عرض النتائج وتحليلها ومناقذتها
 2 – 2عرض النتائج وتحليلها
بعج اجخاء االختبارات البجنية الحخكية ل عيشة البحث  ،تم تحريل البيانات االحرائية والسبيشة في الججاول
التالية  ،وكسا يمي :
الجدول ( )1الهسط الحداب واالنحراف المعيار للرفات البدنية والحركية للتالميذ الذكهر لمدارس مركز
المدينة ومدارس الريف وداللة الفروق بينهما

وحدة القياس

الوسط
الحسابي

الدقة
الرشاقة
التوازن الحركي
السرعة االنتقالية
مطاولة القوة الذراعين
مرونة العمود الفقري
القوة المميزة بالسرعة
القوة االنفجارية لعضالت
الذراعين
القوة االنفجارية لعضالت الرجلين متر
القوة المميزة بالسرعة لعضالت تكرار
البطن

االنحراف
المعياري

نقطة
ثانية
ثانية
ثانية
تكرار
سم
تكرار
متر

تالميذ مدارس
المراكز

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الصفات الحركية

تالميذ المدارس
الريفية

81,18
88,45
9,11
2,17
88,91
52,41
51,23
3,11

5,15
8,18
5,87
8,19
5,99
1,89
5,52
8,87

85,91
83,11
2,18
2,88
83,12
54,31
84,15
3,88

5,83
5,51
1,41
1,18
5,84
9,57
3,22
1,91

8,95
85,58

1,58
3,41

8,35
81,91

1,33
8,88

* امام درجة حرية ( )41وعند مستوى داللة (. )1.12
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قيمة T-
test
الجدولية

قيمة T-
test
المحسوبة

داللة الفروق

*

8,111

8,115
8,241
8,115
8,993
8,717
5,385
5,231
8,915

معنوي
غير معنوي
معنوي
غير معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
غير معنوي

1,113
8,784

غير معنوي
معنوي
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اايخت نتائج السعالجات االحرائية لمبيانات الخاصة بعيشة البحرث الرحكهر لكرل مرن مرجارس السخكرد ومرجارس

الخيررف وكسررا مبررين بالجررجول رقررم ( ، )1والترري استحرررمت الررجالالت ( معشررهي  ،غيررخ معشررهي  ،معشررهي  ،غيررخ
معشهي  ،معشهي  ،معشرهي  ،معشرهي  ،غيرخ معشرهي  ،غيرخ معشرهي  ،معشرهي ) عمرى التختير

بعرج مقارنرة اريم

() t-testليا بالنيسة الججولية والبال ة (  ) 2,662تحت درجة حخية ( )98وعشج مدتهى داللة (.. ) 2,25

امرا نترائج السعالجرات االحررائية لمبيانرات الخاصرة بعيشرة البحرث االنراث لكرل مرن مرجارس السخكررد
والخيف فكانت في الججول التالي :
الجدول ( )3الهسط الحداب واالنحراف المعيار للرفات البدنية والحركية للتلميذات االناث لمدارس
المدينة و مدارس الريف وداللة الفروق بينهما

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

الدقة

89,82

8,77

الرشاقة

83,35

5,87

التوازن الحركي
السرعة االنتقالية
مطاولة الذراعين

3,11
1,74
4,15

5,12
1,19
5,11

مرونة العمود الفقري

51,85

9,41

القوة المميزة بالسرعة

51,42

3,17

القوة االنفجارية لعضالت الذراعين
القوة االنفجارية لعضالت الرجلين
القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

3,31
8,51
81,17

1,11
1,15
5,93

89,7
5
88,2
1
1,27
1,22
83,7
7
51,1
1
51,1
1
5,18
8,81
4,85

االنحراف
المعياري

تلميذات مدارس
المراكز
الصفات الحركية

تلميذات المدارس
الريفية

قيمة T-
test
المحسوبة

داللة الفروق

8,74

1,357

غير معنوي

5,78

5,882

معنوي

3,938
8,214
5,273

معنوي
غير معنوي
معنوي

3,38

8,117

غير معنوي

5,42

8,248

غير معنوي

1,34
1,82
5,13

3,887
8,212
8,994

معنوي
غير معنوي
غير معنوي

8,35
8,18
8,19

قيمة T-
test
*
الجدولية

8,111

* امام درجة حرية ( )41وعند مستوى داللة ()1.12
كس ررا ااير ررخت نتر ررائج السعالجر ررات االحرر ررائية لمبيانر ررات الخاصر ررة بعيشر ررة البحر ررث االنر رراث لكر ررل مر ررن مر ررجارس
السخك ر ررد وم ر ررجارس الخي ر ررف وكس ر ررا مب ر ررين بالج ر ررجول رق ر ررم ( )3والت ر رري استحر ر ررمت ال ر ررجالالت (غي ر ررخ معش ر ررهي ،
معشر ررهي  ،معشر ررهي  ،غير ررخ معشر ررهي  ،معشر ررهي  ،غير ررخ معشر ررهي  ،غير ررخ معشر ررهي  ،معشر ررهي  ،غير ررخ معشر ررهي
 ،غير ررخ معشر ررهي ) عمر ررى التختي ر ر

بعر ررج مقارن ر ررة ار رريم ( ) t-testلير ررا بالنيسر ررة الججولير ررة والبال ر ررة ( ) 2,662

تحت درجة حخية ( )98وعشج مدتهى داللة (. ) 2,25
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الجدول ( )2الهسط الحداب واالنحراف المعيار للرفات البدنية والحركية لتالميذ وتلميذات مدارس مركز
المدينة وداللة الفروق بينهما

تالميذ مدارس
المركز
الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

الدقة
الرشاقة
التوازن الحركي
السرعة االنتقالية
مطاولة الذراعين
مرونة العمود الفقري
القوة المميزة بالسرعة
القوة االنفجارية لعضالت الذراعين
القوة االنفجارية لعضالت الرجلين
القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

81,18
88,45
9,11
2,17
88,91
52,41
51,23
3,11
8,95
85,58

5,15
8,18
5,87
8,18
5,99
1,89
5,52
8,87
1,58
3,41

89,82
83,35
3,11
1,74
4,15
51,85
51,42
3,31
8,51
81,17

االنحراف
المعياري

الصفات الحركية

تلميذات مدارس
المركز

8,77
5,87
5,12
1,19
5,11
9,41
3,17
1,11
1,15
5,93

قيمة T-
test
*
الجدولية

قيمة T-
test
المحسوبة

8,148
5,115
8,443
8,793
8,157
8,828
5,185
1,412
8,249
8,117

8,111

داللة الفروق

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
غير معنوي
معنوي
غير معنوي
غير معنوي
معنوي

* امام درجة حرية ( )41وعند مستوى داللة (. )1.12
اايخت نتائج السعالجرات االحررائية لمبيانرات الخاصرة بعيشرة البحرث لتالميرح وتمسيرحات مرجارس السخكرد وكسرا

مبين بالججول رقم ( ، )4والتي استحرمت الجالالت (معشهي  ،معشهي  ،معشهي  ،معشهي  ،معشهي  ،غيخ

معشررهي  ،معشررهي  ،غيررخ معشررهي  ،غيررخ معشررهي  ،معشررهي) عمررى التختي ر

بعررج مقارنررة ارريم ( ) t-testليررا

بالنيسة الججولية والبال ة (  ) 2,662تحت درجة حخية ( )98وعشج مدتهى داللة (.) 2,25

الجدول ( )5الهسط الحداب واالنحراف المعيار للرفات البدنية والحركية لتالميذ وتلميذات مدارس
الريف وداللة الفروق بينهما

تالميذ المدارس
الريفية

تلميذات المدارس
الريفية

الصفات الحركية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدقة
الرشاقة
التوازن الحركي
السرعة االنتقالية
مطاولة الذراعين
مرونة العمود الفقري
القوة المميزة بالسرعة
القوة االنفجارية لعضالت الذراعين
القوة االنفجارية لعضالت الرجلين
القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

85,91
83,11
2,18
2,88
83,12
54,31
84,15
3,88
8,35
81,91

5,83
5,51
1,41
1,18
5,84
9,57
3,22
1,91
1,33
8,88

89,75
88,21
1,27
1,22
83,77
51,11
51,11
5,18
8,81
4,85

8,74
5,78
8,35
8,18
8,19
3,38
5,42
1,34
1,82
5,13

* امام درجة حرية ( )41وعند مستوى داللة (. )1.12
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قيمة T-
test
*
الجدولية

8,111

قيمة T-
test
المحسوبة

8,225
8,115
8,175
8,798
8,313
8,294
8,117
5,883
5,112
8,181

داللة الفروق

غير معنوي
معنوي
غير معنوي
معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
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اايخت نتائج السعالجات االحرائية لمبيانات الخاصة بعيشة البحث الحكهر لسجارس الخيف وكسا مبرين بالجرجول

رقم ( ، ، )5والتي استحرمت الجالالت ( غيخ معشهي  ،معشهي  ،غيرخ معشرهي  ،معشرهي  ،غيرخ معشرهي ،

غيخ معشهي  ،غيخ معشهي  ،معشهي  ،معشهي  ،معشهي ) عمى التختي

بعج مقارنة ايم ( ) t-testليا بالنيسة

الججولية والبال ة (  ) 2,662تحت درجة حخية ( )98وعشج مدتهى داللة (.. ) 2,25

الجدول ( )2الهسط الحداب واالنحراف المعيار للرفات البدنية والحركية للتالميذ بجنديهما(الذكهر
واالناث) ف مدارس مركز المدينة و ف مدارس الريف
الصفاث الحزكيت

داللت الفزوق

*

1,567

الدقت
الزشاقت
التواسن الحزكي
السزعت االوتقاليت
مطاولت الذراعيه
مزووت العمود الفقزي
القوة المميشة بالسزعت
القوة االوفجاريت لعضالث الذراعيه
القوة االوفجاريت لعضالث الزجليه
القوة المميشة بالسزعت لعضالث
البطه

مدارص المزكش
الوسط االوحزا
ف
الحساب
المعيار
ي
ي
1,73 11,80
1,81 11,63
1,71
6,15
8,38
5,17
7,81 18,16
5,16 15,86
1,16 17,36
1,13
7,51
8,11
1,76
7,10 11,66

المدارص الزيفيت
االوحزا
الوسط
ف
الحسابي
المعيار
ي
1,11
17,65
1,13
11,71
1,51
5,11
8,06
6,07
7,37
17,31
6,10
10,11
7,83
11,01
8,50
1,65
8,51
1,16
1,67
1,31

قيمت  T-قيمت T-test
المحسوبت
test
الجدوليت

1,311
1,685
1,056
1,131
1,851
1,510
1,186
1,317
1,865
1,551

معىوي
غيز معىوي
معىوي
غيز معىوي
معىوي
معىوي
معىوي
معىوي
غيز معىوي
معىوي

* امام درجة حرية ( )841وعند مستوى داللة (. )1.12
اا اايخت نتائج السعالجات االحرائية لمبيانات الخاصة بعيشة البحث لعيشرة البحرث مرن كرال الجشدرين لسرجارس

مخكررد السررجن والسبيشررة فرري الجررجول رقررم ( ، )6والترري استحرررمت الررجالالت (معشررهي  ،غيررخ معشررهي معشررهي ،

غيخ معشهي  ،معشهي  ،معشهي  ،معشهي  ،معشهي  ،غيخ معشرهي  ،معشرهي) عمرى التختير

بعرج مقارنرة اريم

( ) t-testليا بالنيسة الججولية والبال ة (  ) 2,653تحت درجة حخية ( )298وعشج مدتهى داللة (. ) 2,25
 1 – 2مناقذة النتائج

اايخت الشتائج وجهد فخو اات داللة معشهية لرالح التالميح الحكهر في مرجارس مخكرد السجيشرة فري كرل مرن (

الجقة  ،التهازن الحخكي  ،القهة السسيدة بالدخعة  ،القهة السسيدة بالدخعة لعزالت البطن )  ،بيشسرا كانرت الجاللرة
معشهية لرالح التالميح الحكهر في مجارس الخيف في كل من

( مطاولة الحراعين  ،مخونة العسهد الفقخي ) ،

بيشسررا كانررت الفررخو االحرررائية اات داللررة غيررخ معشهي رة فرري كررل مررن ( الخش ر راقة  ،الدررخعة االنتقاليررة  ،القررهة
االنفجارية لكل من عزالت الحراعين والخجمين) .
كسا اايخت الشتائج وجهد فخو اات داللرة معشهيرة لررالح التمسيرحات االنراث فري مرجارس مخكرد السجيشرة فري

كل من (التهازن الحخكي  ،القهة االنفجارية لعزالت الحراعين )  ،بيشسا كانت الجاللرة معشهيرة لررالح التمسيرحات
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االناث في مجارس الخيرف فري كرل مرن (الخشراقة  ،مطاولرة الرحراعين )  ،بيشسرا كانرت الفرخو االحررائية اات

داللة غيرخ معشهيرة فري كرل مرن ( الجقرة  ،الدرخعة االنتقاليرة ،مخونرة العسرهد الفقرخي  ،القرهة االنفجاريرة لعزرالت
الخجمين  ،القهة السسيدة لعزالت البطن ) .

بيشسا اويحت الشتائج وجهد فخو اات داللة معشهية لرالح التالميرح الرحكهر فري مرجارس مخكرد السجيشرة فري

ك ررل م ررن ( الد ررخعة االنتقالي ررة  ،الخش رراقة  ،مطاول ررة ال ررحراعين  ،الق ررهة السسير ردة بالد ررخعة  ،الق ررهة السسير ردة بالد ررخعة
لعزالت البطن )  ،بيشسا كانت الجاللة معشهية لرالح التمسيحات االناث في مجارس مخكد السجيشرة فري كرل مرن

( الجقررة  ،الت رهازن الحخكرري)  ،بيشسررا كانررت الفررخو االحرررائية اات داللررة غيررخ معشهي رة فرري كررل مررن ( مخونررة

العسهد الفقخي  ،القهة االنفجارية لعزالت الحراعين والقجمين ) .

كسا اويحت الشتائج وجهد فخو اات داللة معشهية لرالح التالميح الحكهر في مجارس الخيف في كرل مرن (
الدخعة االنتقالية القهة االنفجارية لعزالت الحراعين والقجمين  ،والقهة السسيدة بالدخعة لعزالت البطن)  ،بيشسرا
كان ررت الجالل ررة معشهي ررة لر ررالح التمسي ررحات االن رراث ف رري م ررجارس الخي ررف ف رري ( الخش رراقة )  ،بيشس ررا كان ررت الف ررخو

االحرائية اات داللة غيرخ معشهيرة فري كرل مرن ( الجقرة  ،الترهازن الحخكري  ،مطاولرة الرحراعين  ،مخونرة العسرهد

الفقخي  ،القهة السسيدة بالدخعة ) .

كسا اويحت الشتائج وجهد فخو اات داللرة معشهيرة لررالح تالميرح مخكرد السجيشرة بجشدرييم فري كرل مرن (

التهازن الحخكي  ،القهة السسيدة بالدخعة  ،القهة االنفجارية لعزالت الحراعين  ،والقهة السسيردة بالدرخعة لعزرالت

البطن )  ،بيشسا كانت الجاللة معشهية تالميح مجارس الخيرف بجشدرييم فري ( الجقرة  ،مطاولرة الرحراعين  ،مخونرة

العسررهد الفقررخي )  ،بيشسررا كانررت الفررخو االحرررائية اات داللررة غيررخ معشهي رة فرري كررل مررن ( الخشرراقة  ،الدررخعة
االنتقالية  ،القهة االنفجارية لعزالت الخجمين ) .

يعدو الباحث ىحا التباين في مدتهى ايرهر القرجرات والررفات الحخكيرة الرى الترداوج برين العهامرل البيئيرة التري

يعيذيا افخاد العيشرة والعهامرل الفدرمجية ليرحه السخحمرة العسخيرة  ،فالحخكرة تترأثخ بطبيعرة البيئرة كسرا يمعر

العامرل

االجتسراعي دور ميرم فري تحجيرج حالرة الفررخد الحخكيرة  ،فيشرا الكثيرخ مرن يرخبل برين التطرهر فري الحخكرات الترري

يدتعسميا االندان في حياتو اليهمية والحخكات الخيايية (الذسخي و الطائي ،فديهلهجيا الحخكرة)15 ،1228 ،

 ،ايافة لشها االداء الحخكي الحي يسارسو التالميح خرالل حيراتيم اليهميرة ونرها التعامرل مر ال رخوف الخارجيرة

السحيطرة بحرخكتيم والتري ترؤثخ بيررا سرمبا او ايجابرا مرن خرالل صررقميا او تحجريم مدرتهاىا والحيمهلرة دون تطهرىررا
مر ر اىسي ررة االلتف ررات بأنعك رراس الر رهان الشذ رراط الب ررجني عم ررى اكتد ررا

الف ررخد ألفز ررل السي ررارات البجني ررة والعقمي ررة

واالجتسا يررة (عبررج المطيررف و عبررج ال شرري ، )11 ،1225 ،اا ان ال ررخوف البيئيررة مررن تزرراريذ وبعررج مدررافة
الطخيرق برين محررل وفخرخ فرري الخيرف تختمررف عسرا مهجررهد فري السجيشررة  ،كسرا ان الهاجبررات التري تقر عمرى عرراتق

ابشرراء السشرراطق الخيفيررة تختمررف عررن االنذررطة السهكمررة ألبشرراء م اخكررد السجيشررة ،اا تكدرربو الكثيررخ مررن الخبرخات مررن
السحرريل خررالل حياتررو وىررحه الخبرخات جرراءت نتيجررة تعخيررو لسثي رخات سررببت اسررتجابات معيشررو  ،فررااا مررا تعررخض
لشفذ السثيخ ثانية استخج خب اخترو الدرابقة واسرتجا

برشفذ االسرتجابة وترختبل العسميرة التعميسيرة اساسرا بكرل مرن

السثيررخ واالسررتجابة حيررث يذرركل الحررجث الررحي يررتم دخهلررو كعامررل خررارجي  ،ويتطم ر

حررجوث رد فعررل  ،وتذرركل

االستجابة رد الفعل عمى السثيخ وىي عسمية التعمم اا ان تكخار السثيخ م االستجابات السطمهبة في االداء يشتج
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عشررو ارتبرراط قررهي بررين كررل مررن السثيررخ واالسررتجابة لررو والترري بالشتيجررة سررتؤدي الررى تطررهر السيررارة (سررعهدي و

هخ ررخون ، )144 ،1228 ،فالتعام ررل الحخك رري لألفر رخاد مر ر االرض السعب ررجة يختم ررف ع ررن االرض ال ي ررخ معب ررجة
والتي قج تتطمر

جيرجا اكثرخ عشرج الدريخ عمييرا فري ال رخوف السشاخيرة السختمفرة  ،كسرا ان التعخجرات فري الطرخ

واخررتالف مدرراحة االرض مررن طررهل وع ر خض وارتفرراا صررفة سررائجة فرري السشرراطق الخيفيررة ال نجررجىا مهجررهدة فرري
م اخكرد السرجن  ،وبالترالي فرأن التعامرل اليرهمي مر مثررل ىرحه ال رخوف يرؤدي الرى قرجرات حخكيرة خاصرة يكتدرربيا
الفررخد فرري السشرراطق الخيفيررة ال ن اخى ررا مييررأة فرري م اخكررد السررجن  ...كس ررا ان رعرري االغشررام وحسررل الحط ر

اثش رراء

مداعجة االىل في بيئة الخيف تؤثخ في القجرات والرفات الحخكية مسثمة ألداء تسخين يهمي او شبو يهمي .
كسررا ان التالميررح فرري ىررحه السخحمررة العسخيررة يستمكررهن الرررفات والقررجرات الحخكيررة بشد ر

متبايشررة  ،فررأن صررفتي

الخشاقة والجقة الحخكية تكهن ااىختين برهرة وايحة كرفات اساسية مهجهدة اصال لجى اطفال ىرحه السخحمرة

العسخية وعادة ما يستازون بيا برهرة كبيرخة بالشدربة لمجقرة ودرجرة عاليرة لمخشراقة (حسراد ، )243 ،1224 ،كسرا
ترردداد القررهة القرررهى فرري ىررحه السخحمررة العسخيررة فرري السجررامي العزررمية نتيجررة لمتطررهر التررجريجي لحخكررة الطفررل

فتكهن حخكتو اسخا وقهتو اكبخ (ميالد. )89 ،1225 ،

وىشررا ال نشدررى ان تمررك االنعكاسررات تتبرراين فيسررا بيشيررا ألف رخاد البيئررة الهاحررجة برراختالف الجررشذ لسررا لمعهامررل

الفدمجية والجدسية من تأثيخات مباشخة في ايهر االداء او القجرات الحخكية  ،ومن ىشا نخى التباين في مدتهى

القجرات بين التالميح والتمسيحات الحين يعيذهن فري نفرذ ال رخوف البيئيرة  ،يسكرن ان نالحر تفره التالميرح فري
السيررارات والقررجرات الترري تتطم ر

حخكررة اكثررخ مررن غيخىررا اا اشررارت الج ارسررات ان لمررحكهر الج رخهة لسسارسررة المع ر

الحخ اكثخ من االناث (مرطفى ، )388 ،1225 ،كسا ان التمسيحات برهرة عامرة غالبرا مرا يكرن اقرل حخكرة
ونذاط من الحكهر ألسربا

بيئيرة واجتسا يرة ااا مرا اخرحنا بش رخ االعتبرار التقرار الفدريهلهجي والبرجني الكبيرخ

لمجشدرين خرالل ىرحه السخحمررة العسخيرة والتري قررج تتذرابو بيشيسرا قبرل البمررهه ثرم تردداد بعررجه اا تردداد – عمرى سرربيل

السثال – القهة العزمية لجى الحكهر مقارنة باإلناث نتيجة زيادة ىخمرهن التدتهسرتيخون وىخمهنرات الرحكهر (عبرج
الفتاح و سيج. )95 ،1223 ،
 –5االستنتاجات والتهصيات
 2 –5االستنتاجات
بعج عخض الشتائج ومشاقذتيا  ،حرل الباحث اجساال عمى االستشتاجات التالية :

 .2ان درجة ( الجقة  ،التهازن الحخكي  ،القرهة السسيردة بالدرخعة ) لرجى التالميرح الرحكهر لبيئرة السجيشرة اعمرى مرن
درجاتيا لمتالميح الحكهر في بيئة الخيف .

 .1ان درج ررة ( مخوت ررة العس ررهد الفق ررخي  ،ومطاول ررة ال ررحراعين ) ل ررجى التالمي ررح ال ررحكهر لبيئ ررة الخي ررف اعم ررى م ررن
درجاتيا لجى الحكهر في بيئة السجن .

 .3تتقررار درجررات ( الخشرراقة  ،الدررخعة االنتقاليررة  ،القررهة االنفجاريررة لكررل مررن عزررالت الررحراعين والررخجمين )
لمحكهر في ىحه السخحمة العسخية في بيئتي السجيشة والخيف .

 .4ان درجة ( التهازن الحخكي  ،القهة االنفجارية لعزرالت الرحراعين ) لرجى التمسيرحات االنراث فري بيئرة السجيشرة
اعمى من درجاتيا لجى التمسيحات االناث في بيئة الخيف .
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 .5ان درجررة ( الخشرراقة  ،مطاولررة الررحراعين ) لررجى التمسيررحات االنرراث لبيئررة الخيررف اعمررى مررن درجيتيسررا لررجى
التمسيحات االناث في بيئة السجن .

 .6تتقار درجات ( الجقة  ،الدخعة االنتقالية  ،مخونة العسرهد الفقرخي  ،القرهة االنفجاريرة لعزرالت الرخجمين ،
القهة السسيدة بالدخعة لعزالت البطن ) لمتمسيحات في ىحه السخحمة العسخية في بيئتي السجيشة والخيف .

 .7ان درجة (الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،مطاولة الحراعين  ،القهة السسيدة بالدخعة  ،القرهة السسيردة بالدرخعة
لعزالت البطن ) لجى التالميح الحكهر لبيئة السجيشة اعمى مشيا لمتمسيحات االناث في نفذ البيئة .

 .8ان درجررة (الجقررة  ،الت رهازن ) لررجى التمسيررحات االنرراث فرري بيئررة السجيشررة اعمررى مررن درجيتيسررا لررجى الررحكهر فرري
نفذ البيئة.

 .9تتقار درجات ( مخونة العسهد الفقخي  ،القهة االنفجارية لكل مرن عزرالت الرحراعين والرخجمين ) لمرحكهر و
االناث في بيئة السجيشة .
.22ان درجررة (الدررخعة االنتقاليررة  ،القررهة االنفجاريررة لكررل مررن عزررالت الررحراعين والررخجمين  ،الخشرراقة  ،القررهة
السسيدة بالدخعة لعزالت الربطن ) لرجى التالميرح الرحكهر لبيئرة الخيرف اعمرى مرن درجاتيرا لمتمسيرحات االنراث

في نفذ البيئة .
.22ان درجة (الخشاقة ) لجى التمسيحات االناث في بيئة الخيف اعمى من درجتيا لجى الحكهر في نفذ البيئة.

.21تتق ررار درج ررات ( الجق ررة  ،التر رهازن الحخك رري  ،مطاول ررة ال ررحراعين  ،مخون ررة العس ررهد الفق ررخي  ،الق ررهة السسير ردة
بالدخعة ) لمحكهر و االناث في بيئة الخيف .

.23ان درجررة (الت رهازن الحخكرري  ،القررهة السسي ردة بالدررخعة  ،القررهة االنفجاريررة لعزررالت الررحراعين  ،القررهة السسي ردة
بالدخعة لعزالت البطن ) لجى التالميح بجشدييم في مخكد السجن اعمى مسا ىي عميو في بيئة الخيف .

.24ان درجة (الجقة  ،مطاولة الحراعين  ،مخونة العسهد الفقخي ) لجى التالميح بجشدرييم فري بيئرة الخيرف اعمرى
مسا ىي عميو في بيئة السجن .

.25تتقار درجات ( الخشاقة  ،الدخعة االنتقالية  ،القرهة االنفجاريرة لعزرالت الرخجمين ) لمتالميرح بجشدرييم فري
ىحه السخحمة العسخية .
 1-5التهصيات
يهصي الباحث بسا يمي :
 .2اج رخاء معمسرري التخبيررة البجنيررة الختبررارات القررجرات والرررفات الحخكيررة عمررى تالميررحىم بجايررة العررام الج ارسرري
لمهقررهف عمررى م رهاطن القررهة والزررعف فييررا والعسررل عمررى تطهيخىررا وتشسيتيررا خررالل دروس التخبيررة البجنيررة

خالل العام الجراسي .
 .1وير خطررة دروس التخبيررة البجنيررة بسررا يتشاس ر

ويتساشررى م ر بيئررة التالميررح وجشدرريم فرري م اخحررل اعسررارىم

السختمفة .

 .3تعسريم نتررائج ىرحا البحررث عمررى معمسري التخبيررة البجنيرة خررالل الررجورات التطهيخيرة الترري ينيسيرا قدررم الشذرراط
الخيايي في مجيخيات التخبية .
 .4اجخاء بحهث ودراسات مذابية لسخاحل دراسية وعسخية مختمفة .
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المصادر
 .2ابه العال احسج عبج الفتاح ،و احسج نرخ الجين سيج ( ")1223فديهلهجيا المياقة البجنية ،دار الفكخ
العخبي،القاىخة .
 .1الدررهيجي  ،احسررج حامررج احسررج ( :) 1229د ارسررة مقارنررة فرري الخيررا الحخكرري وبع ر
والحخكية بين الحكهر واالناث ( )21 -22سشة .مجمة الخافجين لمعمهم الخيايية .

القررجرات البجنيررة

 .3ق ررجري  ،الح رراج ( :) 1222واقر ر السسارس ررة الخياي ررية ف رري الط ررهر االتب ررجائي واثر رخه عم ررى الشس رره الشفد رري
االجتساعي لمتالميح ،معيج التخبية البجنية والخيايية  /جامعة الجدائخ  ،الجدائخ
 .4عبررج المطيررف  ،دحسرراني  ،و عبررج ال شرري ،جسعررة ( :)1225واقر الشذرراط البررجني الخيايرري فرري الط رهر
االبتجائي ،معيج عمهم وتقشيات الشذاطات الخيايية  ،جامعة هكمي محشج ،الجدائخ .

 .5مرررطفى عميرران ،ربحرري و غشرريم  ،عثسرران دمحم ( ")1222مشرراىج وهسررالي

البحررث العمسرري (الش خيررة

والتطبيق)"  ،دار صفاء لمشذخ والتهزي  ،عسان  ،االردن .

 .6سعهدي ،عامخ و هخخون ( ")1228التحكم الحخكي والتعمم"  ،الخيهان لمشذخ والتهزي  ،عسان .
 .7الدبيررجي  ،عبررج الررخ از كرراام و الكاتر

 ،عفرراف عبررج

( ")1222دليررل معمررم التخبيررة الخيايررية" ،

مطبعة محاف ة ديالى السخكدية  ،ديالى .
 .8الحكر رريم  ،عمر رري سر ررمهم ( ") 1224االختبر ررارات والنير رراس واالحرر رراء فر رري السجر ررال الخياير رري" ،جامعر ررة
القادسية ،القادسية .

 .9الذررسخي  ،مررازن عبررج اليررادي و الطررائي  ،مررازن ىررادي ( ")1228فدرريهلهجيا الحخكررة "  ،دار الكت ر
العمسية ،لبشان .

.22الذسخي ،مازن عبج اليادي و الجليسي  ،ناىرجة عبرج زيرج ( ")1228الرتعمم الحخكري" ،دار صرفاء لمطبر
والشذخ ،عسان .

 .22مرطفى  ،دمحم حدن ( .)1225مقارنة بالحكاء واالداء الحخكي لكال الجشدين بين السرجارس الحكهميرة
واالىمية ،مجمة كمية التخبية لمبشات لمعمهم االندانية  /جامعة الكهفة ،الكهفة .
 .21ميالد  ،محسهد دمحم (") 1225عمم نفذ الشسه"  ،دار االعرار العمسي لمشذخ والتهزي  ،عسان .
 .23دمحم  ،مر ررطفى الد ررايح

االشعاا الفشية ،مرخ .

دمحم  ،صر رالح ان ررذ ( ") 1229االختب ررار االورب رري لمياق ررة البجني ررة"  ،مكتب ررة

.24حسرراد  ،مفترري اب ر اخ يم ( ") 1224المياقررة البجنيررة الطخيررق الررى الرررحة والبطهلررة الخيايررية"  ،دار الفكررخ
العخبي ،مرخ .
.25الحجاج  ،واثق عبج الرراح

( ،) 1226د ارسرة مقارنرة لربع

النياسرات الجدرسية والررفات الحخكيرة

بين طمبرة الخيرف والسجيشرة فري محاف رة البررخة بعسرخ  21 -22سرشة  .مجمرة د ارسرات وبحرهث التخبيرة

الخيايية.
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الملحق ()2
االختبارات البدنية
االختبار االول الركض لمدافة ( )32متر .
 ال خض :اياس الدخعة . -االدوات السدتخجمة  ( :ساعة تهقيت  ،صفارة ،مجال لمخك

 ،مدجل ) .

 التدجيل  :اياس الدمن بالثهاني . طخيق ر ررة االداء  :يق ر ررف التمسي ر ررح عم ر ررى خ ر ررل البجاي ر ررة ال ر ررحي يتدر ر ر ألربر ر ر مذ ر رراركين عم ر ررى ش ر رركلمجر ر رراالت لمر ر ررخك

وبسدر ر ررافة ( ) 2,11متر ر ررخ بر ر ررين كر ر ررل مجر ر ررال وفخر ر ررخ  ،وعشر ر ررج سر ر ررساا اطالقر ر ررة

البجاير ررة يشطمر ررق التمسير ررح مر ررن وي ر ر الهقر ررهف بدر ررخعة لمهصر ررهل الر ررى هقرر ررى سر ررخعة لخر ررل الشياير ررة
.
االختباااااار ال:اااااان

الجلاااااهس مااااان الرقاااااهد ماااااع لنااااا الاااااركبتين بمدااااااعدة الزميااااال خاااااالل ( )22لاااااهان

للمراحل ال:الث االولى و ( )32للمراحل ال:الث ال:انية .
 ال خض :اياس القهة السسيدة بالدخعة لعزالت البطن . االدوات السدتخجمة  ( :ساعة  ،ماسك لقجمي التمسيح  ،مؤقت ) التدجيل  :عجد السخات في الدمن السحجد . طخيق ر ررة االداء  :يخق ر ررج التمسير ر ررح عم ر ررى ال ي ر ررخ والخكبتر ر رران مثشيت ر رران بداوي ر ررة قائسر ر ررة وتك ر ررهن الير ر ررجانخمر ررف الخابر ررة ويقر ررهم السدر رراعج بتثبير ررت القر ررجمين  ،عشر ررج سر ررساا اشر ررارة البر ررجء يقر ررهم الطال ر ر

بثشر رري

الج ر ررحا لمهص ر ررهل ال ر ررى وير ر ر الجم ر ررهس عمر ر ررى ان تبق ر ررى الخكبت ر رران مثشيت ر رران ويالم ر ررذ السخفقر ر رران
لمخكبتين ثم العهدة الى الهي االبتجائي .
االختبار ال:الث الركض (  ) 22 x 2الركض االرتداد .
 ال خض :اياس الخشاقة . االدوات السد ر ررتخجمة  ( :مجر ر ررال مع ر ررج لمر ر ررخكوبسا يدسح بسدافة كافية إلنياء الخك

ب ر ررين خطر ر ررين متر ر رهازين البعر ر ررج بيشيس ر ررا  22متر ر ررخ

 ،ساعة تهقيت  ،مكعبات من الخذ

).

 طخيقر ررة االداء  :يقر ررف التمسير ررح خمر ررف احر ررج الخطر ررين الست ر رهازيين فر رري وي ر ر البجاير ررة بيشسر ررا تهي ر رقطعتر رران مر ررن الخذ ر ر
الطال ر ر

( السكعبر ررات ) عمر ررى الخر ررل السدر ررتنيم االخر ررخ وعشر ررج اشر ررارة البر ررجء ير ررخك

إلحزر ررار السكع ر ر

االول ووير ررعو عمر ررى خر ررل البجاير ررة ثر ررم يعر ررهد ليأخر ررح السكع ر ر

ويزعو عمى خل البجاية هيزا .
 التدجيل  :اياس الدمن بالثهاني .66
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االختباااار الراباااع رمااا الكااارة الظبياااة مااان فاااهق الااارأس باااهان واحاااد كيلاااه رام ( للمراحااال الااا:الث االولاااى
) ووان النين كيله رام ( للمراحل ال:الث ال:انية ) .
 ال خض :اياس القهة االنفجارية لعزالت الحراعين . االدوات السدتخجمة ( كخة طبية " ا ك م  1 ،ك م "  ،عالمة بجء  ،شخيل اياس ) . طخيقر ررة االداء  :يحر ررجد خر ررل لهقر ررهف التمسير ررح  ،يأخر ررح وي ر ر الهقر ررهف فتحر ررا ماسر رركا الك ر رخة الطبير ررةبكمتر ر ررا الير ر ررجين بحير ر ررث تكر ر ررهن الك ر ر رخة فر ر رره ال ر ر رخهس  ،يقر ر ررهم التمسير ر ررح بحخكر ر ررة الخمر ر رري عمر ر ررى ان ال
يتخطى خل البجاية م التأكج عمى بقاء القجمين مالمدتين لالرض .
 التدجيل  :اياس السدافة بالستخ .االختيار الخامس الهلب العريض من ال:بات .
 ال خض :اياس القهة االنفجارية لعزالت الخجمين . -االدوات السد ر ر ررتخجمة  :مك ر ر رران مشاسر ر ر ر

لمهث ر ر ر ر

بع ر ر ررخض ( )2,5مت ر ر ررخ وبط ر ر ررهل ( )3،5متر ر ر ررخ،

شخيل اياس .
 طخيقر ررة االداء  :يقر ررف التمسير ررح بسخجحر ررة الر ررحراعين امر ررام اسر ررفل مر ررن ثشر رري الر ررخكبتين نرر ررفا ويسير ررلالج ر ررحا لألمر ر ررام قم ر رريال مر ر ررن ى ر ررحا الهي ر ر ر ي ر ررتم اداء الهث ر ر ر

امام ر ررا ألبعر ر ررج مد ر ررافة ير ر ررتم االرتقر ر رراء

بالقر ر ررجمين معر ر ررا ( غير ر ررخ الر ر ررك تعتبر ر ررخ السحاولر ر ررة فاشر ر ررمة ) تقر ر رراس مدر ر ررافة الهث ر ر ر
الجاخمية لخل البجاية حتى فخخ هثخ تخكو التمسيح القخي

مر ر ررن السدر ر ررافة

من خل البجاية .

 التدجيل  :اياس السدافة .االختبار الدادس الهقهف على مرظبة ولن مفرل الجذع .
 ال خض :اياس مخونة العسهد الفقخي . االدوات السد ر ررتخجمة  :مر ر ررطبة صر ر ر يخة مثب ر ررت عميي ر ررا مني ر رراس بط ر ررهل ( 52س ر ررم ) ف ر رري وير ر رعسر ر ررهدي بحير ر ررث يكر ر ررهن ( 15سر ر ررم ) مشير ر ررا فر ر رره سر ر ررطح السرر ر ررطبة ويكر ر ررهن ( 15سر ر ررم ) مشير ر ررا
اسفل سطح السرطبة.
 ط خيقر ررة االداء  :يقر ررف التمسير ررح عمر ررى السرر ررطبة ير ررم القر ررجمين والسنير رراس بيشيسر ررا  ،يثشر رري التمسير ررحالجر ررحا امر ررام اسر ررفل لمهصر ررهل باصر ررابعو الر ررى ابعر ررج مر ررا يسكر ررن لالسر ررفل جير ررة السنير رراس والثبر ررات
لثانيتين  ،يكخر ىحا التسخين دون ثشي الخكبتين  ،تؤخح هفزل السحاولتين .
 -التدجيل  :اياس السدافة بالدشتستخ .
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االختبار الدابع قياس القهة المميزة بالدرعة ( الدبن  32لانية ) .
 االدوات السدتخجمة  :ساعة تهقيت . طخيقر ررة االداء  :الهقر ررهف فتحر ررا  ،ثشر رري ومر ررج ال ر ررخكبتين م ر ر حخكر ررة الر ررحراعين اعمر ررى اسر ررفل ولس ر ررجة( 32ثانية ) يقهم السؤقت بالعج مشح بجاية التسخين حتى نياية التسخين (  32ثانية ) .
 التدجيل  :عجد السخات .االختبار ال:امن االستناد االمام ( لن ومد الذراعين لحد التعب ) .
 ال خض :اياس مطاولة قهة الحراعين . االدوات السدتخجمة  :مدجل عجاد . طخيقر ر ررة االداء  :االسر ر ررتشاد االمر ر ررامي بسر ر ررج الر ر ررخكبتين ثشر ر رري ومر ر ررج الر ر ررحراعان م ر ر ر بقر ر رراء الر ر ررخكبتينمسر ررجودتين لحر ررين نفر رراا الجي ر ررج لمس اخحر ررل الر ررثالث االخي ر رخة  ،وال ر ررخكبتين مثشيتر ررين لمس اخحر ررل ال ر ررثالث
االولى لرعهبة التسخين عمييم .
 التدجيل  :عجد السخات .االختبار التاسع اختبار الدقة (الحكيم)251 ،1224 ،
 ال خض :اياس دقة الحراا. االدوات السدر ر ر ررتخجمة  :خسر ر ر ررذ ك ر ر ر رخات تر ر ر ررشذ  ،حر ر ر ررائل همامر ر ر ررو هرض مسير ر ر ررجة  ،يخسر ر ر ررم عمر ر ر ررىالحر ر ررائل ثر ر ررالث مدر ر ررتطيالت متجاخمر ر ررة هبعادىر ر ررا الحر ر ررج الدر ر ررفمي لمسدر ر ررتطيل الكبير ر ررخ يختف ر ر ر عر ر ررن
االرض بسقر ر ررجار  282سر ر ررم  ،يخسر ر ررم خر ر ررل عمر ر ررى االرض يبعر ر ررج عر ر ررن الحر ر ررائل بسقر ر ررجار خسدر ر ررة
امتار .
 -طخيقر ررة االداء  :يقر ررف السختبر ررخ خمر ررف خر ررل الخسدر ررة امتر ررار ثر ررم يقر ررهم بترر ررهي

الك ر رخات الخسر ررذ

برر ررهرة متتالير ررة عمر ررى السدر ررتطيالت محر رراوال اصر ررابة السدر ررتطيل الر ر ر يخ  ،لمسختبر ررخ الحر ررق فر رري
استخجام اي من اليجين في الترهي

,

 التد ر ر ررجيل  :ااا اص ر ر ررابت الكر ر ر رخة السد ر ر ررتطيل الرر ر ر ر يخ يحتدر ر ر راصر ر ررابت الك ر ر رخة السدر ر ررتطيل االوسر ر ررل يحتد ر ر ر
الكبيخ.
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االختبار العاشر اختبار فالمينكه لالتزان (دمحم و دمحم)47 ،1229 ،
 ال خض :اياس االتدان العام . االدوات السدر ر ررتخجمة  :عارير ر ررة صر ر ررمبة بطر ر ررهل (  ) 52سر ر ررم  ،ارتفر ر رراا (( )3سر ر ررم  ،وعخير ر رريا( )4سر ررم  ،م ر ر دعامت ر رران بطر ررهل ()22سر ررم وع ر ررخض () 1سر ررم لتختكر ررد عميي ر ررا العارير ررة لتحقي ر ررق
مديج من الثبات .
 طخيقر ررة االداء  :يقر ررف التمسير ررح عمر ررى السحر ررهر الطر ررهلي لمعارير ررة بقجمر ررو السفزر ررمة  ،ويثشر رري قجمر ررواالخر ر ررخى ويسد ر ر رركيا بنبز ر ر ررة ي ر ر ررجه ول ر ر ررو ان يدر ر ررتشج عم ر ر ررى الق ر ر ررائم باالختب ر ر ررار او الدمي ر ر ررل  ،يب ر ر ررجه
االختبار بعج بجاية اخح الهي الدابق بجون مداعجة او اسشاد .
ع ر ررجد مر ر رخات الد ر ررقهط ( مالمد ر ررة االرض بأح ر ررج اعز ر رراء الجد ر ررم ) خ ر ررالل

 -التد ر ررجيل  :تحتدر ر ر

دايق ر ررة واح ر ررج  ،مر ر ر ايق ر رراف التهقي ر ررت عش ر ررج الد ر ررقهط ومباشر ر رختو ع ر ررن اس ر ررتعادتو لهير ر ر االختب ر ررار
حتى اكسال وقت االختبار.
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