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    امللخص

 ،ولكال الجشدين ( عام21-9بأعسار )البحث لمتعخف عمى مدتهى االداء الحخكي لتالميح السجارس االبتجائية  ىجف      
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 ، زعيف مشيا بغية تشسيتيا وتطهيخىاة البجنية لمعسل عمى التخكيد عمى الخالل الخطة الدشهية واليهمية لجرس التخبي
) الخيف من مجرستين مختمفتين في بيئتييسا  عذهائيا  ( تمسيح وتمسيحة تم اختيارىم 122عيشة البحث فاشتسمت عمى)

، واستخجم السشيج ياالحخكية ليدتحرل عمى معمهمات السدتهى في البجنية مرفاتل وتم اجخاء اختباراتوالسجيشة( 
، وقج (spss، و تم معالجة البيانات باستخجام الحقيبة االحرائية ) الهصفي بطخيقة السدح لسالئستو طبيعة البحث

بيئة الطفل في ىحه السخحمة العسخية تؤثخ في الرفات والقجرات البجنية و  تهصل الباحث لعجة استشتاجات اىسيا ان
 سختمفتين. البيئتين التمك الرفات بين تالميح  مدتهى الجالالت بين لتباين الحي وجج فيالحخكية التي يستمكيا من خالل ا

 .(الرفات والقجرات الحخكية ، تأثيخ البيئة ، تالميح االبتجائية):  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) . 



  4242 –( 75العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الزافذين للعلوم الزيبضية 
 .... ( سنة21-9دراسة مقارنة لبعض الرفات والقدرات الحركية لتالميذ المدارس االبتدائية )

16 
 

 التعريف بالبحث  -1
  المقدمة وأهمية البحث  2 – 2

تعتبرررخ السخاحرررل العسخيرررة االولرررى لشسررره االندررران البرررجني والحخكررري قاعرررجة اساسرررية ل يرررهر الحخكرررات االساسرررية  
واشرركاليا فرري ادائررو الحخكرري فرري مخاحررل عسررخه التاليررة ، والترري تتحررجد بسدررتهى القررجرات والرررفات الحخكيررة الترري 

فري سرل عمرى تشسيرة وتطرهيخ مدرتهى ايهرىرا يستمكيا الفخد والتي ال تتهفخ بسسيدات عاليرة اال ااا ترم اياسريا والع
، والتي بجورىا تتحجد برال خوف الفدرمجية عن طخيق التسارين والفعاليات الحخكية السهجية مخاحل العسخ االولية 

الحخكرري مررن خررالل  الدررمه لمفررخد والبيئيررة السحيطررة بسجتسعررو ، وال شررك بررأن اخررتالف البيئررة السحيطررة تررؤثخ فرري 
، والرررحي ي يرررخ وايرررحا  برررين بيئتررري الخيرررف والسجيشرررة فررري وكيفيرررة التعامرررل معيرررا صرررة بكرررل بيئرررةالخاال رررخوف 

، ايرافة لمهاجبررات السشاطررة سرائميا والسدررافة السقطهعرة خالليررااختالفيسرا فرري التزراريذ والبيئررة وطرخ  الشقررل وو 
، تررو فرري هدائيرراييررا التمسيررح مرر  عائمبررأفخاد السشرراطق الخيفيررة مررن انذررطة الدراعررة ومخافقررة الساشررية والترري يتذررار  ف

  .خاكد السجن لالختالفات التي اكخت والتي ال ُتخى في م
وال يخفررى دور دروس التخبيررة البجنيرررة فرري السرررجارس االبتجائيررة فرري تشسيرررة الرررفات والقرررجرات الحخكيررة والدرررمه   

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

ي تحتراج لمتعرخف عمرى مدرتهيات التالميرح والتر،   (87، 1222)قجري،  والخمي م  زيادة الشذاط الحخكي لجييم
البجنية والحخكية وبالترالي الهقرهف عمرى الزرعف فييرا والعسرل الحخكية من خالل التعخف عمى صفاتيم وقجراتيم 

والتري تشسري الرجاف  لمرتعمم  عمى تشسيتيا خرالل دروس التخبيرة البجنيرة والخطرل والتسرارين وااللعرا  التري تتزرسشيا
   يمالداء ومسارسة وتكخار اداء ىحه الفعاليات الحخكيرة لكري يررل السرتعمم لسخحمرة االتقران واالداء الررحيح والدرم

ىررحه الجراسررة بغيررة التعررخف عمررى مدررتهى القررجرات والرررفات  إلجررخاءوالترري مثمررت االىسيررة الترري دفعررت الباحررث 
الحخكيرة لمتالميرح فري ىراتين البيئترين لمسقارنرة بيشيسرا والتعرخف عمرى مهاير  الزرعف فييسرا والعسرل عمرى وير  

 .خطة الجرس بسا يتشاس  م  كل شخيحة بيئية لمتالميح 
 البحث مذكلة  1 – 2

ان القجرات والرفات البجنية والحخكية التي يكتدبيا الفخد خالل مخاحل نسهه تتأثخ سمبُا وايجابرا  بشرها البيئرة التري 
ومررن خررالل عسررل الباحررث كسعمررم جررامعي فرري السررجارس يعيذرريا وتررشعكذ برررهرة مباشررخة عمررى ادائررو الحخكرري ، 

 التري تجسر  التالميرح  مرن ومذاركتو في تحكريم السدرابقات السجرسرية الدرشهية ، ومجارس السجن االبتجائية الخيفية
تبررراين فررري بعررر  القرررجرات والررررفات البجنيرررة الحررر   ، متسثمترررين ببيئرررة الخيرررف وبيئرررة السجيشرررة بيئترررين مختمفترررين

شاء  عمى الك وب،   البجنية والخيايية لألنذطةدائيم خالل ا عمى اختالف بيئتيم والحخكية التي يستمكيا التالميح
البجنيرة والحخكيرة برين تالميرح والقرجرات ىل تهجج فرخو  فري الررفات  تحجدت مذكمة البحث في التداؤل اآلتي :

   ؟ نتيجة الختالف بيئتييسا مخكد السجيشة وبين تالميح السجارس الخيفية  مجارس
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 البحث أهداف  3 – 2
 ييجف البحث الى : 

الخيررف ) فرري بيئتري السررجارس االبتجائيرةالررحكهر فري تالميرح الحخكيرة بررين لنرة بعرر  الررفات والقررجرات مقار  -2
 . (والسجيشة

 مقارنة بع  الرفات والقجرات الحخكية بين تمسيحات السجارس االبتجائية في بيئتي )الخيف والسجيشة( . -1
فرري يررة مقارنررة بعرر  الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين التالميررح الررحكهر والتمسيررحات فرري السررجارس االبتجائ -3

 . السجيشة
مقارنررة بعرر  الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين التالميررح الررحكهر والتمسيررحات فرري السررجارس االبتجائيررة فرري  -4

 الخيف .
مقارنة بع  الرفات والقجرات الحخكية بين التالميح الحكهر والتمسيحات في السجارس االبتجائية في بيئتري  -5

 ) الخيف والسجيشة ( .
 ض البحث و فر  2 – 2

 يفتخض الباحث ما يمي : 
فررري الررررفات والقرررجرات الحخكيرررة برررين لتالميرررح الرررحكهر فررري السرررجارس  وجرررهد فرررخو  اات داللرررة معشهيرررة  -2

 االبتجائية في بيئتي )الخيف والسجيشة( .
وجررهد فررخو  اات داللررة معشهيررة  فرري الرررفات والقررجرات الحخكيررة بررين تمسيررحات السررجارس االبتجائيررة فرري  -1

 ة( .بيئتي )الخيف والسجيش
وجررهد فرررخو  اات داللرررة معشهيرررة  فررري الررررفات والقرررجرات الحخكيرررة برررين التالميرررح الرررحكهر والتمسيرررحات فررري  -3

 السجارس االبتجائية في السجيشة .
وجررهد فرررخو  اات داللرررة معشهيرررة  فررري الررررفات والقرررجرات الحخكيرررة برررين التالميرررح الرررحكهر والتمسيرررحات فررري  -4

 السجارس االبتجائية في الخيف .
اات داللرررة معشهيرررة  فررري الررررفات والقرررجرات الحخكيرررة برررين التالميرررح الرررحكهر والتمسيرررحات فررري وجررهد فرررخو   -5

 السجارس االبتجائية في بيئتي ) الخيف والسجيشة (  .
 مجاالت البحث   5 – 2
السررجارس االبتجائيررة التابعررة لمسجيخيررة العامررة لتخبيررة محاف ررة وتمسيررحات : تالميررح  المجااال البذاار    2 – 5 – 2

 .  1229-1228واسل لمعام الجراسي 
سرراحات وقاعررات السررجارس االبتجائيررة التابعررة لمسجيخيررة العامررة لتخبيررررررة محاف ررة المجااال المكااان    1 – 5 – 2

 واسل .
 .  1229/  5/  2 -  1229/  2/  7من     المجال الزمان    3 – 5 – 2
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 الدراسات المذابهة    – 1
دراساااااة مقارناااااة فااااا  الرااااااا الحركااااا  وبعاااااض القااااادرات )  (323-192  1229)الداااااهيد     2 – 1

 ( سنة ( 21 -22البدنية والحركية بين الذكهر واالناث )
( سرشة ، والتعررخف 21-22نراث بعسررخ )ىرجفت الجراسررة التعرخف عمررى الفرخ  فرري الخيرا الحخكرري برين الررحكهر واإل

، واسررتخجم الباحررث السررشيج الهصررفي بأسررمه  الجراسررة  بيشيسررايررة والحخكيررة الفررخو  فرري بعرر  القررجرات البجنعمرى 
السقارنررة مدررتخجما  لررر )منيرراس تشررخ( لمخيررا الحخكرري وبعرر  القررجرات البجنيررة والسياريررة كررأداة لمبحررث عمررى عيشررة 

نرراث ، مرر  تبرراين هر هكبررخ مشررو لإ( تمسيررح وتمسيررحة ، مدررتشتجا  ان الخيررا الحخكرري لعيشررة الررحك16متكهنررة مررن )
د عمرى بالتأكيج عمى الخيا الحخكي لإنراث والتخكيرمدتهى بع  الرفات الحخكية بين كال الجشدين ، مهصيا  

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

 .(  سنة 21 - 22بعمر البررة محافظة ف  والمدينة الريف بةطل نبي الحركية
ىجفت ىحه الجراسرة الرى التعرخف عمرى النياسرات الجدرسية ومدرتهى الررفات الحخكيرة والسقارنرة بيشيسرا لطمبرة    

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

مدتشتجا  ان النياسات الجدسية ليدت بالزخورة ان تكهن مؤشخا  حنينيا  لسدرتهى الررفات الحخكيرة ، وان لمبيئرة 
اوصرى الباحرث بتزرسين السشراىج التعميسيرة لرجرس التخبيرة تيا هثرخ كبيرخ فري البشراء الحخكري لمفرخد ، ولقرج ومتطمبا

الخيايرررية تسخيشرررات متشهعرررة لتشسيرررة نقررراط الزرررعف الحخكررري لرررجى االطفرررال ، واسرررت الل نقررراط القرررهة السسيررردة فررري 
  السجتسعات لعسمية االنتقاء الخيايي . 

 دانية    منهجية البحث واجراءاته المي – 3
 منهج البحث     2 – 3
لسالئستررو مذرركمة ل ررخض تحقيررق هىررجاف الجراسررة وحررل السذرركمة السطخوحررة اسررتخجم الباحررث السررشيج الهصررفي   

اا يعج السشيج الهصفي هحج السشاىج األساسية في البحث العمسي والرحي يعتسرج عمرى تجسير   ، البحث ومتطمباتو
هو الحرررجث مرررن حيرررث السحترررهى والسزرررسهن والهصرررهل  لرررى نترررائج البيانرررات مرررن هجرررل التعرررخف عمرررى ال ررراىخة 

  .  (43، 1222)عميان و غشيم،  وتعسيسات تداعج في فيم الهاق  وتطهيخ
  وعينته البحث  مجتمع 1 – 3
 ، ومجرسرررتين فررري مخكرررد السجيشرررة والتابعرررات مجرسرررتين ريفيترررينمجتسررر  البحرررث فررري ىرررحا البحرررث بتالميرررح  تسثرررل 

( مثمرررها 534مرررشيم ) ( تمسيرررح ،2362لمسجيخيرررة العامرررة لتخبيرررة محاف رررة واسرررل  وقرررج بمررر  عرررجد مجتسررر  البحرررث )
ليكهنررها عيشررة عذررهائية ( تمسيررح مررشيم برررهرة 122تررم اختيررار ) ( سررشة ،21-9التالميررح الترري تتررخاوح اعسررارىم )

  . %37تقخيبية تداوي  مئهية وبشدبة البحث
شرة  لرى التحقرق مرن تجرانذ عي الباحرث فري دقرة نترائج البحرث لجرأ ومن اجل يبل جسي  الست يخات التري ترؤثخ 

وعرن طخيرق اسرتخجام معامرل االلترهاء وكسرا ىره مبرين فري الجرجول ، والعسرخ  البحث فري مت يرخات الطرهل والكتمرة
 لتالي:ا
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(  العمر   كتلةال   الظهل متغيرات )االلتهاء ل االوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية ومعامليبين  (2الجدول)
 ألفراد عينة البحث

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسط الحسابي القياسات الجسمية

 1,984 81,81 831,52 الطول )سم(

 1,735 1,77 32,19 الكتلة )كغم(

  1,31   1,84 81,2 العمـر )سنة(

مسا يجل عمى تجانذ  فخاد عيشة البحرث فري ىرحه  (2   ن ايم معامل االلتهاء تشحرخ بين ) (2) يبين الججول 
 . الست يخات هي بسعشى اعتجالية التهزي  الطبيعي ليم

   الهسائل واالدوات المدتخدمة   3-3
  وسائل جمع المعلهمات    2 – 3 –3

  .السرادر العخبية واالجشبية  -2
  . استسارة تدجيل السعمهمات -1
   .لمتحميل االحرائي  SPSS,21بخنامج   -3

  االدوات المدتخدمة    1 – 3 –3
  . Hp ProBook 4530sجياز حاسه  محسهل نها  -2
 .( 2صيشي الرش  عجد ) كتمةميدان طبي الكتخوني لنياس ال -1
  .شخيل اياس الطهل  -3
 .ك م  1كخة طبية بهزن  -4
 .( 4مكعبات خذبية ص يخة عجد) -5
 .بسدشجين  ( سم ،x 4 x 52 3عارية خذبية ص يخة )  -6
  .بأشكال مدتطيالت متجاخمة ( متخ  x 2,5 1بهستخ ججاري )  -7
 .مرطبة خذبية بسنياس  -8
  .ساعة تهقيت  -9
 .خة ىهائية افص -22

 االختبارات الحركية     2 – 3
الختبررررررارات الحخكيررررررة الترررررري وردت فرررررري كتررررررا  دليررررررل معمررررررم التخبيررررررة الخيايررررررية الترررررري هعتسررررررج الباحررررررث ا      

وزعررررت مررررن قبررررل السجيخيررررة العامررررة لمسشرررراىج فرررري وزارة التخبيررررة العخاايررررة والترررري احتررررهت عمررررى ثسرررران اختبررررارات 
وايررررراف بعرررررج ،  (232-218، 1222)الدبيرررررجي و الكاتررررر ،  يرررررخى الباحرررررث انيرررررا ت طررررري متطمبرررررات البحرررررث

 الحخكررررررري والجقرررررررة ( ليكرررررررهن لرررررررجيشا والجراسرررررررات اختبرررررررارين ايرررررررافيين ) لمترررررررهازن سررررررررادر لبع  امخاجعترررررررو لررررررر
  :االختبارات التالية احتهت عمى بسجسهعيا والتي،  (2والسهيحة في السمحق رقم ) اتاختبار  ةعذخ 
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 ، لنياس الدخعة .(متخ 32االختبار االول : الخك  لسدافة )
( ثررهاني لمسخاحررل الررثالث 22االختبررار الثرراني : الجمررهس مررن الخقررهد مرر  ثشرري الررخكبتين بسدرراعجة الدميررل خررالل )

 ، لنياس القهة السسيدة بالدخعة لعزالت البطن . ( لمسخاحل الثالث الثانية 32االولى ، و )
 ، لنياس الخشاقة .( الخك  االرتجادي  x 22 4االختبار الثالث : الخك  ) 

بار الخاب  : رمي الكخة الطبية من فه  الخهس بهزن واحج كيمهغخام ) لمسخاحرل الرثالث االولرى ( ووزن اثشرين االخت
 ، لنياس القهة االنفجارية . كيمهغخام ) لمسخاحل الثالث الثانية ( 

 ، لنياس القهة االنفجارية لعزالت الخجمين . االختيار الخامذ : الهث  العخي  من الثبات 
  ، لنياس مخونة العسهد الفقخي . الدادس : الهقهف عمى مرطبة وثشي مفرل الجحا االختبار 

 ثانية ( . 32االختبار الداب  : اياس القهة السسيدة بالدخعة ) الجبشي 
 ، لنياس مطاولة قهة الحراعين . االختبار الثامن : االستشاد االمامي ) ثشي ومج الحراعين لحج التع  ( 

   (251، 1224)الحكيم،  الحراا .  دقةاختبار االختبار التاس  : 
 .  (47، 1229)دمحم و دمحم،  العام  التداننياس ااالختبار العاشخ : اختبار فالميشكه ل

 التجربة االستظالعية   5 – 3 
عشرررررررج الدررررررراعة العاشررررررررخة  1229/  1 / 27  االحررررررررج تجخبرررررررة اسررررررررتطال ية فررررررري يرررررررهم ترررررررم اجرررررررخاء          

ل رررررخض التأكرررررج مرررررن دقرررررة العسرررررل الخرررررا   مرررررن غيرررررخ عيشرررررة البحرررررث وتمسيرررررحة  مسيرررررح( ت26صرررررباحا  عمرررررى )
بالبحرررررث وصرررررالحية االختبرررررارات لعيشرررررة البحرررررث وتالفيرررررا  لمسعهقرررررات التررررري قرررررج ت يرررررخ خرررررالل اجرررررخاء التجخبرررررة 

 .السيجانية  
هداء االختبررررارات ككررررل عمررررى مررررخحمتين بهاقرررر  خسررررذ اختبررررارات فرررري كررررل ولقررررج تررررم االلتفررررات الررررى يررررخورة     

 إلعررررادةعسررررج الباحررررث ، كسررررا مخحمررررة ، وتهزيرررر  االختبررررارات بيشيسررررا حدرررر  الذررررجة الترررري يشفررررح االختبررررار بيررررا 
 تو ليررررم، مررررن اجررررل التعررررخف عمررررى صررررالحي سرررراعة 14بعررررج مررررخور  االختبررررار ليررررحهاداء العيشررررة االسررررتطال ية 

 . (2,82بنيسة )والتي اشارت لسعشهية الجاللة  االختبارثبات وصج  من خالل 
 التجربة الرئيدية     2 – 3
عيشرررررررة والتررررررري هكرررررررجت العمرررررررى  البحرررررررث اتإجخاءبرررررررن رررررررخا  السرررررررتكسال اإلجرررررررخاءات التررررررري تؤىرررررررل النيرررررررام       

االختبررررررارات الحخكيررررررة والترررررري  برررررإجخاء باشررررررخ الباحررررررث  ، وفيررررررم العيشرررررة ليررررررا االختبرررررراراتصرررررالحية وجاىديررررررة 
  1229/  1/  12   الخسررررريذ يرررررهمالرررررى  1229/  1/  28  االثشرررررين اسرررررتسخت مرررررجة اربعرررررة ايرررررام مرررررن يرررررهم

( تمسيررررح او تمسيررررحة بعررررجد 52وتسررررت االختبررررارات بعررررج تقدرررريم عيشررررة البحررررث الررررى اربعررررة مجررررامي  تزررررسشت ) ،
مدررررررتعيشا   ( مررررررن مجرسررررررتين متبررررررايشتين فرررررري البيئررررررة لزررررررسان تهاجررررررجىم فرررررري اررررررخوف اختبررررررار متساثمررررررة ،15)

 لتخفيررررف حسررررل وبهاقرررر  خسدررررة اختبررررارات فرررري اليررررهم الهاحررررج،  (1كسررررا فرررري ممحررررق ) سدرررراعجالعسررررل البفخيررررق 
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، و إلبعرررراد عهامررررل التعرررر  واالرىررررا  وسرررريهلة ادائيررررا برررررهرة مش سررررة االختبررررارات بعررررج تهزيعيررررا وفقررررا  لررررحلك 
بعرررررجىا اتجرررررو وتسرررررت  ،خرررررالل ادائيرررررم لالختبرررررارات السختمفرررررة ،  مررررر  فترررررخات راحرررررة كافيرررررة برررررين كرررررل اختبرررررار 

 .  الباحث  لى تفخي  البيانات وإجخاء السعالجات اإلحرائية
 الهسائل االحرائية    7 – 3
  ( الستخخاج :SPSSاعتسج الباحث الحقيبة االحرائية )  

 . الهسل الحدابي   -2
 .االنحخاف السعياري   -1
 . لمعيشات السدتقمة(   independent t‐testاختبار )  -3

 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقذتها    –2
  عرض النتائج وتحليلها    2 – 2

ول اعيشة البحث ، تم تحريل البيانات االحرائية والسبيشة في الججل الحخكية االختبارات البجنيةبعج اجخاء      
 ، وكسا يمي :  التالية

الهسط الحداب  واالنحراف المعيار  للرفات البدنية والحركية للتالميذ الذكهر لمدارس مركز  ( 1الجدول )
 المدينة ومدارس الريف وداللة الفروق بينهما
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  5,83 85,91 5,15 81,18 نقطة الدقة

 

 

 

8,111 

 معنوي 8,115

 غير معنوي 8,241 5,51 83,11 8,18 88,45 ثانية الرشاقة

 معنوي 8,115 1,41 2,18 5,87 9,11 ثانية التوازن الحركي

 غير معنوي 8,993 1,18 2,88 8,19 2,17 ثانية السرعة االنتقالية

 معنوي 8,717 5,84 83,12 5,99 88,91 تكرار مطاولة القوة الذراعين

 معنوي 5,385 9,57 54,31 1,89 52,41 سم الفقريمرونة العمود 

 معنوي 5,231 3,22 84,15 5,52 51,23 تكرار القوة المميزة بالسرعة

القوة االنفجارية لعضالت 

 الذراعين

 غير معنوي 8,915 1,91 3,88 8,87 3,11 متر

 معنويغير  1,113 1,33 8,35 1,58 8,95 متر القوة االنفجارية لعضالت الرجلين

القوة المميزة بالسرعة لعضالت 

 البطن

 معنوي 8,784 8,88 81,91 3,41 85,58 تكرار

  .( 1.12وعند مستوى داللة ) (41درجة حرية ) امام* 
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اايخت نتائج السعالجات االحرائية لمبيانات الخاصة بعيشة البحرث الرحكهر لكرل مرن مرجارس السخكرد ومرجارس  
غيررخ ، معشررهي ،  غيررخ معشررهي والترري استحرررمت الررجالالت ) معشررهي ،  ، (1)ن بالجررجول رقررم برريوكسررا م الخيررف
عمرى التختير  بعرج مقارنرة اريم  ، معشرهي (  غيرخ معشرهي ،  غيرخ معشرهي ، معشرهي ، معشرهي  ، ، معشهي  معشهي 

(t-test )(  2,25وعشج مدتهى داللة ) (98درجة حخية )( تحت  2,662والبال ة )  بالنيسة الججولية ليا ..   
امرا نترائج السعالجرات االحررائية لمبيانرات الخاصرة بعيشرة البحرث االنراث لكرل مرن مرجارس السخكررد     

 والخيف فكانت في الججول التالي : 
الهسط الحداب  واالنحراف المعيار  للرفات البدنية والحركية للتلميذات االناث لمدارس  (3الجدول )

 بينهماالمدينة و مدارس الريف  وداللة الفروق 
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89,7 8,77 89,82 الدقة

5 

8,74  

 

 

 

8,111 

 غير معنوي 1,357

88,2 5,87 83,35 الرشاقة

1 

 معنوي 5,882 5,78

 معنوي 3,938 8,35 1,27 5,12 3,11 التوازن الحركي

 غير معنوي 8,214 8,18 1,22 1,19 1,74 السرعة االنتقالية

83,7 5,11 4,15 مطاولة الذراعين

7 

 معنوي 5,273 8,19

51,1 9,41 51,85 مرونة العمود الفقري

1 

 معنويغير  8,117 3,38

51,1 3,17 51,42 القوة المميزة بالسرعة

1 

 غير معنوي 8,248 5,42

 معنوي 3,887 1,34 5,18 1,11 3,31 القوة االنفجارية لعضالت الذراعين

 غير معنوي 8,212 1,82 8,81 1,15 8,51 القوة االنفجارية لعضالت الرجلين

 غير معنوي 8,994 5,13 4,85 5,93 81,17 القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

 (  1.12وعند مستوى داللة ) (41درجة حرية ) امام* 

نتررررائج السعالجررررات االحرررررائية لمبيانررررات الخاصررررة بعيشررررة البحررررث االنرررراث لكررررل مررررن مررررجارس  كسررررا اايررررخت    
،   غيررررررخ معشررررررهي والترررررري استحرررررررمت الررررررجالالت )( 3وكسررررررا مبررررررين بالجررررررجول رقررررررم )السخكرررررد ومررررررجارس الخيررررررف 

 غيررررخ معشررررهي ،  معشررررهي  ،  غيررررخ معشررررهي ،   غيررررخ معشررررهي  ،  ، معشررررهي  غيررررخ معشررررهي معشررررهي ، معشررررهي  ، 
(  2,662( ليرررررا بالنيسرررررة الججوليرررررة والبال رررررة )  t-test( عمرررررى التختيررررر  بعرررررج مقارنرررررة اررررريم )  غيرررررخ معشرررررهي ، 

 .(   2,25وعشج مدتهى داللة ) (98درجة حخية )تحت 
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واالنحراف المعيار  للرفات البدنية والحركية لتالميذ وتلميذات مدارس مركز ( الهسط الحداب  2الجدول )
 المدينة وداللة الفروق بينهما
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  8,77 89,82 5,15 81,18 الدقة

 

 

 

8,111 

 

 

 معنوي 8,148

 معنوي 5,115 5,87 83,35 8,18 88,45 الرشاقة

 معنوي 8,443 5,12 3,11 5,87 9,11 التوازن الحركي

 معنوي 8,793 1,19 1,74 8,18 2,17 السرعة االنتقالية

 معنوي 8,157 5,11 4,15 5,99 88,91 مطاولة الذراعين

 غير معنوي 8,828 9,41 51,85 1,89 52,41 مرونة العمود الفقري

 معنوي 5,185 3,17 51,42 5,52 51,23 القوة المميزة بالسرعة

 غير معنوي 1,412 1,11 3,31 8,87 3,11 القوة االنفجارية لعضالت الذراعين

 غير معنوي 8,249 1,15 8,51 1,58 8,95 القوة االنفجارية لعضالت الرجلين

 معنوي 8,117 5,93 81,17 3,41 85,58 القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

  .( 1.12( وعند مستوى داللة )41درجة حرية ) امام* 

مرجارس السخكرد وكسرا  لتالميرح وتمسيرحاتاايخت نتائج السعالجرات االحررائية لمبيانرات الخاصرة بعيشرة البحرث   
، غيخ  والتي استحرمت الجالالت )معشهي  ، معشهي  ، معشهي  ، معشهي  ، معشهي ، ( 4مبين بالججول رقم )

( ليررا  t-test( عمررى التختيرر  بعررج مقارنررة ارريم )معشررهي ،   معشررهي  ، معشررهي  ، غيررخ معشررهي  ، غيررخ معشررهي 
   (. 2,25اللة )وعشج مدتهى د (98)درجة حخية ( تحت  2,662بالنيسة الججولية والبال ة ) 

( الهسط الحداب  واالنحراف المعيار  للرفات البدنية والحركية لتالميذ وتلميذات مدارس 5الجدول )
 الريف وداللة الفروق بينهما
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  8,74 89,75 5,83 85,91 الدقة
 
 

8,111 
 

 غير معنوي 8,225

 معنوي 8,115 5,78 88,21 5,51 83,11 الرشاقة

 غير معنوي 8,175 8,35 1,27 1,41 2,18 التوازن الحركي

 معنوي 8,798 8,18 1,22 1,18 2,88 االنتقاليةالسرعة 

 غير معنوي 8,313 8,19 83,77 5,84 83,12 مطاولة الذراعين

 غير معنوي 8,294 3,38 51,11 9,57 54,31 مرونة العمود الفقري

 غير معنوي 8,117 5,42 51,11 3,22 84,15 القوة المميزة بالسرعة

 معنوي 5,883 1,34 5,18 1,91 3,88 القوة االنفجارية لعضالت الذراعين

 معنوي 5,112 1,82 8,81 1,33 8,35 القوة االنفجارية لعضالت الرجلين

 معنوي 8,181 5,13 4,85 8,88 81,91 القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

 .( 1.12( وعند مستوى داللة )41درجة حرية ) امام* 
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اايخت نتائج السعالجات االحرائية لمبيانات الخاصة بعيشة البحث الحكهر لسجارس الخيف وكسا مبرين بالجرجول 
 ،   غيرخ معشرهي ، معشرهي ،   غيرخ معشرهي ، معشهي  ،   غيخ معشهي ، والتي استحرمت الجالالت ) ، ( 5رقم )

( ليا بالنيسة  t-test( عمى التختي  بعج مقارنة ايم ) غيخ معشهي  ، غيخ معشهي  ، معشهي ، معشهي ، معشهي 
    (  .. 2,25وعشج مدتهى داللة ) (98درجة حخية )( تحت  2,662الججولية والبال ة ) 
بجنديهما)الذكهر تالميذ ل( الهسط الحداب  واالنحراف المعيار  للرفات البدنية والحركية ل2الجدول )

 الريف ف  مدارس مدارس مركز المدينة و( ف  واالناث
 

 الصفاث الحزكيت

-Tقيمت  المدارص الزيفيت مزكشالمدارص 

test 

الجدوليت
* 

 T-testقيمت 

 المحسوبت

 

الوسط  داللت الفزوق

الحساب

 ي

االوحزا

ف 

المعيار

 ي

الوسط 

 الحسابي

االوحزا

ف 

المعيار

 ي

 1,11 17,65 1,73 11,80 الدقت

 

1
,5

6
7

 

   

 معىوي 1,311

 غيز معىوي 1,685 1,13 11,71 1,81 11,63 الزشاقت

 معىوي 1,056 1,51 5,11 1,71 6,15 التواسن الحزكي

 غيز معىوي 1,131 8,06 6,07 8,38 5,17 السزعت االوتقاليت

 معىوي 1,851 7,37 17,31 7,81 18,16 هيمطاولت الذراع

 معىوي 1,510 6,10 10,11 5,16 15,86 مزووت العمود الفقزي

 معىوي 1,186 7,83 11,01 1,16 17,36 المميشة بالسزعتالقوة 

 معىوي 1,317 8,50 1,65 1,13 7,51 القوة االوفجاريت لعضالث الذراعيه

 غيز معىوي 1,865 8,51 1,16 8,11 1,76 القوة االوفجاريت لعضالث الزجليه

القوة المميشة بالسزعت لعضالث 

 البطه

 معىوي 1,551 1,67 1,31 7,10 11,66

  .( 1.12( وعند مستوى داللة )841درجة حرية ) امام* 

اا اايخت نتائج السعالجات االحرائية لمبيانات الخاصة بعيشة البحث لعيشرة البحرث مرن كرال الجشدرين لسرجارس 
معشررهي ،     غيررخ معشررهي والترري استحرررمت الررجالالت )معشررهي ، ( ، 6والسبيشررة فرري الجررجول رقررم )مخكررد السررجن 
( عمرى التختير  بعرج مقارنرة اريم ، معشهي ،  معشهي  ،  معشهي ، غيخ معشرهي ، معشرهي  ، معشهي   غيخ معشهي 

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

لرالح التالميح الحكهر في مرجارس مخكرد السجيشرة فري كرل مرن ) وجهد فخو  اات داللة معشهية اايخت الشتائج 
( ، بيشسرا كانرت الجاللرة  لعزالت البطن الجقة ، التهازن الحخكي ، القهة السسيدة بالدخعة ، القهة السسيدة بالدخعة

ي ( ، ) مطاولة الحراعين ، مخونة العسهد الفقخ     معشهية لرالح التالميح الحكهر في مجارس الخيف في كل من
اقة ، الدرررخعة االنتقاليرررة ، القرررهة ررررة فرري كرررل مرررن ) الخشغيرررخ معشهيررربيشسررا كانرررت الفرررخو  االحرررائية اات داللرررة 

  .ل من عزالت الحراعين والخجمين( االنفجارية لك
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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( ، بيشسرا كانرت الفرخو  االحررائية اات االناث في مجارس الخيرف فري كرل مرن  )الخشراقة ،  مطاولرة الرحراعين 
ة فري كرل مرن ) الجقرة ، الدرخعة االنتقاليرة ،مخونرة العسرهد الفقرخي ، القرهة االنفجاريرة لعزرالت غيرخ معشهيرداللة 

 القهة السسيدة لعزالت البطن ( .الخجمين ، 
رس مخكرد السجيشرة فري بيشسا اويحت الشتائج وجهد فخو  اات داللة معشهية لرالح التالميرح الرحكهر فري مرجا   

كرررل مرررن ) الدرررخعة االنتقاليرررة ، الخشررراقة ، مطاولرررة الرررحراعين ، القرررهة السسيررردة بالدرررخعة ، القرررهة السسيررردة بالدرررخعة 
لعزالت البطن ( ، بيشسا كانت الجاللة معشهية لرالح التمسيحات االناث في مجارس مخكد السجيشرة فري كرل مرن 

مخونررة ة فرري كررل مررن ) غيررخ معشهيررالفررخو  االحرررائية اات داللررة  ( ، بيشسررا كانررتالجقررة ، التررهازن الحخكرري) 
 ( . 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 

خيرررف فررري ) الخشررراقة ( ، بيشسرررا كانرررت الفرررخو  كانرررت الجاللرررة معشهيرررة لررررالح التمسيرررحات االنررراث فررري مرررجارس ال
ة فري كرل مرن ) الجقرة ، الترهازن الحخكري ، مطاولرة الرحراعين ، مخونرة العسرهد غيرخ معشهيراالحرائية اات داللة 

 خي ، القهة السسيدة بالدخعة ( .الفق
ي كرل مرن ) كسا اويحت الشتائج وجهد فخو  اات داللرة معشهيرة لررالح تالميرح مخكرد السجيشرة بجشدرييم فر    

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 

ة فرري كررل مررن ) الخشرراقة ، الدررخعة غيررخ معشهيررحرررائية اات داللررة العسررهد الفقررخي ( ، بيشسررا كانررت الفررخو  اال
 االنفجارية لعزالت الخجمين ( . االنتقالية ، القهة

يعدو الباحث ىحا التباين في مدتهى ايرهر القرجرات والررفات الحخكيرة الرى الترداوج برين العهامرل البيئيرة التري   
فالحخكرة تترأثخ بطبيعرة البيئرة كسرا يمعر  العامرل ليرحه السخحمرة العسخيرة ،  يعيذيا افخاد العيشرة والعهامرل الفدرمجية

االجتسراعي دور ميرم فري تحجيرج حالرة الفررخد الحخكيرة ، فيشرا  الكثيرخ مرن يررخبل برين التطرهر فري الحخكرات الترري 
  (15، 1228)الذسخي و الطائي، فديهلهجيا الحخكرة،  والحخكات الخيايية اليهميةيدتعسميا االندان في حياتو 

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 

اكتدرررا  الفرررخد ألفزرررل السيرررارات البجنيرررة والعقميرررة  مررر  اىسيرررة االلتفرررات بأنعكررراس الرررهان الشذررراط البرررجني عمرررى
، اا ان ال ررخوف البيئيررة مررن تزرراريذ وبعررج مدررافة  (11، 1225)عبررج المطيررف و عبررج ال شرري،  واالجتسا يررة

الطخيرق برين محررل وفخرخ فرري الخيرف تختمررف عسرا مهجررهد فري السجيشررة ، كسرا ان الهاجبررات التري تقرر  عمرى عرراتق 
اا تكدرربو الكثيررخ مررن الخبررخات مررن عررن االنذررطة السهكمررة ألبشرراء مخاكررد السجيشررة ، ابشرراء السشرراطق الخيفيررة تختمررف

السحرريل خررالل حياتررو وىررحه الخبررخات جرراءت نتيجررة تعخيررو لسثيررخات سررببت اسررتجابات معيشررو ، فررااا مررا تعررخض 
بكرل مرن  لشفذ السثيخ ثانية استخج  خبخاترو الدرابقة واسرتجا  برشفذ االسرتجابة وترختبل العسميرة التعميسيرة اساسرا  

السثيررخ واالسررتجابة حيررث يذرركل الحررجث الررحي يررتم دخهلررو كعامررل خررارجي ، ويتطمرر  حررجوث رد فعررل ، وتذرركل 
ان تكخار السثيخ م  االستجابات السطمهبة في االداء يشتج  اااالستجابة رد الفعل عمى السثيخ وىي عسمية التعمم 
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)سررعهدي و  بالشتيجررة سررتؤدي الررى تطررهر السيررارةعشررو ارتبرراط قررهي بررين كررل مررن السثيررخ واالسررتجابة لررو والترري 
مررر  االرض السعبرررجة يختمرررف عرررن االرض ال يرررخ معبرررجة  لألفرررخادتعامرررل الحخكررري الف ،  (144، 1228هخرررخون، 

التعخجرات فري الطرخ  والتي قج تتطمر  جيرجا  اكثرخ عشرج الدريخ عمييرا فري ال رخوف السشاخيرة السختمفرة ، كسرا ان 
خض وارتفرراا صررفة سررائجة فرري السشرراطق الخيفيررة ال نجررجىا مهجررهدة فرري واخررتالف مدرراحة االرض مررن طررهل وعرر

مخاكرد السرجن ، وبالترالي فرأن التعامرل اليرهمي مر  مثررل ىرحه ال رخوف يرؤدي الرى قرجرات حخكيرة خاصرة يكتدرربيا 
الفرررخد فررري السشررراطق الخيفيرررة ال نخاىرررا مييرررأة فررري مخاكرررد السرررجن ... كسرررا ان رعررري االغشرررام وحسرررل الحطررر  اثشررراء 

 داء تسخين يهمي او شبو يهمي .الىل في بيئة الخيف تؤثخ في القجرات والرفات الحخكية مسثمة ألمداعجة ا
كسررا ان التالميررح فرري ىررحه السخحمررة العسخيررة يستمكررهن الرررفات والقررجرات الحخكيررة بشدرر  متبايشررة ، فررأن صررفتي   

الخشاقة والجقة الحخكية تكهن ااىختين برهرة وايحة كرفات اساسية مهجهدة اصال  لجى اطفال ىرحه السخحمرة 
كسرا ،  (243، 1224)حسراد،  ليرة لمخشراقةالعسخية وعادة ما يستازون بيا برهرة كبيرخة بالشدربة لمجقرة ودرجرة عا

ترردداد القررهة القرررهى  فرري ىررحه السخحمررة العسخيررة فرري السجررامي  العزررمية نتيجررة لمتطررهر التررجريجي لحخكررة الطفررل 
 .  (89، 1225)ميالد،  فتكهن حخكتو اسخا وقهتو اكبخ

برراختالف الجررشذ لسررا لمعهامررل  وىشررا ال نشدررى ان تمررك االنعكاسررات تتبرراين فيسررا بيشيررا ألفررخاد البيئررة الهاحررجة    
الفدمجية والجدسية من تأثيخات مباشخة في ايهر االداء او القجرات الحخكية ، ومن ىشا نخى التباين في مدتهى 

، يسكرن ان نالحر  تفره  التالميرح فري القجرات بين التالميح والتمسيحات الحين يعيذهن فري نفرذ ال رخوف البيئيرة 
اا اشررارت الجراسررات ان لمررحكهر الجررخهة لسسارسررة المعرر   حخكررة اكثررخ مررن غيخىررا السيررارات والقررجرات الترري تتطمرر 

كسا ان التمسيحات برهرة عامرة غالبرا  مرا يكرن اقرل حخكرة  ،  (388، 1225)مرطفى،  الحخ اكثخ من االناث
ونذاط من الحكهر ألسربا  بيئيرة واجتسا يرة  ااا مرا اخرحنا بش رخ االعتبرار التقرار  الفدريهلهجي والبرجني الكبيرخ 

عمرى سرربيل  –لمجشدرين خرالل ىرحه السخحمررة العسخيرة والتري قررج تتذرابو بيشيسرا قبرل البمررهه ثرم تردداد بعررجه اا تردداد 
)عبرج نتيجة زيادة ىخمرهن التدتهسرتيخون وىخمهنرات الرحكهر  باإلناثالقهة العزمية لجى الحكهر مقارنة  –سثال ال

 .  (95، 1223الفتاح و سيج، 
 االستنتاجات والتهصيات    –5
 االستنتاجات    2 –5

 التالية :  بعج عخض الشتائج ومشاقذتيا ، حرل الباحث اجساال  عمى االستشتاجات 
) الجقة ، التهازن الحخكي ، القرهة السسيردة بالدرخعة ( لرجى التالميرح الرحكهر لبيئرة السجيشرة اعمرى مرن  درجةان  .2

 لمتالميح الحكهر في بيئة الخيف .  درجاتيا
) مخوترررة العسرررهد الفقرررخي ، ومطاولرررة الرررحراعين ( لرررجى التالميرررح الرررحكهر لبيئرررة الخيرررف اعمرررى مرررن  درجرررةان   .1

 سجن . لجى الحكهر في بيئة ال درجاتيا
) الخشرراقة ، الدررخعة االنتقاليررة ، القررهة االنفجاريررة لكررل مررن عزررالت الررحراعين والررخجمين (  درجرراتتتقررار   .3

 لمحكهر في ىحه السخحمة العسخية في بيئتي السجيشة والخيف . 
ة ) التهازن الحخكي ، القهة االنفجارية لعزرالت الرحراعين ( لرجى التمسيرحات االنراث فري بيئرة السجيشر درجةان  .4

 لجى التمسيحات االناث في بيئة الخيف .  درجاتيااعمى من 
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لرررجى  درجيتيسرررا) الخشررراقة ، مطاولرررة الررحراعين ( لرررجى التمسيرررحات االنرراث لبيئرررة الخيرررف اعمررى مرررن  درجررةان  .5
 التمسيحات االناث في بيئة السجن . 

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

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

لررجى الررحكهر فرري  درجيتيسرراالتررهازن ( لررجى التمسيررحات االنرراث فرري بيئررة السجيشررة اعمررى مررن )الجقررة ،  درجررةان  .8
 . نفذ البيئة

) مخونة العسهد الفقخي ، القهة االنفجارية لكل مرن عزرالت الرحراعين والرخجمين ( لمرحكهر و  درجاتتتقار   .9
 السجيشة .  بيئةاالناث  في 

)الدررخعة االنتقاليررة  ، القررهة االنفجاريررة لكررل مررن عزررالت الررحراعين والررخجمين  ، الخشرراقة ، القررهة  درجررةان  .22
لمتمسيرحات االنراث  درجاتيراالسسيدة بالدخعة لعزالت الربطن ( لرجى التالميرح الرحكهر لبيئرة الخيرف اعمرى مرن 

 في نفذ البيئة  . 
 . لجى الحكهر في نفذ البيئة درجتياف اعمى من )الخشاقة ( لجى التمسيحات االناث في بيئة الخي درجةان  .22
) الجقرررة ، الترررهازن الحخكررري ، مطاولرررة الرررحراعين ، مخونرررة العسرررهد الفقرررخي ، القرررهة السسيررردة  درجررراتتتقرررار   .21

 بالدخعة ( لمحكهر و االناث  في بيئة الخيف . 
الررحراعين ، القررهة السسيرردة )التررهازن الحخكرري ، القررهة السسيرردة بالدررخعة ، القررهة االنفجاريررة لعزررالت  درجررةان  .23

 بالدخعة لعزالت البطن  ( لجى التالميح بجشدييم في مخكد السجن اعمى مسا ىي عميو في بيئة الخيف . 
)الجقة ، مطاولة الحراعين ، مخونة العسهد الفقخي  ( لجى التالميح بجشدرييم فري بيئرة الخيرف اعمرى  درجةان  .24

 مسا ىي عميو في بيئة السجن . 
) الخشاقة ، الدخعة االنتقالية ، القرهة االنفجاريرة لعزرالت الرخجمين ( لمتالميرح بجشدرييم فري  تدرجاتتقار   .25

 ىحه السخحمة العسخية . 
 التهصيات      5-1

 يهصي الباحث بسا يمي : 
اجررخاء معمسرري التخبيررة البجنيررة الختبررارات القررجرات والرررفات الحخكيررة عمررى تالميررحىم بجايررة العررام الجراسرري  .2

لمهقررهف عمررى مررهاطن القررهة والزررعف فييررا والعسررل عمررى تطهيخىررا وتشسيتيررا خررالل دروس التخبيررة البجنيررة 
 خالل العام الجراسي . 

بيئررة التالميررح وجشدرريم فرري مخاحررل اعسررارىم  ويرر  خطررة دروس التخبيررة البجنيررة بسررا يتشاسرر  ويتساشررى مرر  .1
 السختمفة . 

تعسريم نتررائج ىرحا البحررث عمررى معمسري التخبيررة البجنيرة خررالل الررجورات التطهيخيرة الترري ينيسيرا قدررم الشذرراط   .3
 الخيايي في مجيخيات التخبية  . 

 .اجخاء بحهث ودراسات مذابية لسخاحل دراسية وعسخية مختمفة  .4



  4242 –( 75العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الزافذين للعلوم الزيبضية 
 .... ( سنة21-9دراسة مقارنة لبعض الرفات والقدرات الحركية لتالميذ المدارس االبتدائية )

66 
 

 صادر الم

(" فديهلهجيا المياقة البجنية، دار الفكخ 1223ابه العال احسج عبج الفتاح، و احسج نرخ الجين سيج ) .2
 العخبي،القاىخة . 

(: دراسررة مقارنررة فرري الخيرررا الحخكرري وبعرر  القررجرات البجنيرررة 1229الدررهيجي ، احسررج حامررج احسرررج ) .1
 الخيايية . ( سشة. مجمة الخافجين لمعمهم21 -22والحخكية بين الحكهر واالناث )

(: واقررر  السسارسرررة الخيايرررية فررري الطرررهر االتبرررجائي واثرررخه عمرررى الشسررره الشفدررري 1222قرررجري ، الحررراج ) .3
 االجتساعي لمتالميح، معيج التخبية البجنية والخيايية / جامعة الجدائخ ، الجدائخ

هر (: واقرر  الشذرراط البررجني الخيايرري فرري الطرر1225عبررج المطيررف ، دحسرراني ، و عبررج ال شرري، جسعررة ) .4
 االبتجائي، معيج عمهم وتقشيات الشذاطات الخيايية ، جامعة هكمي محشج، الجدائخ . 

(" مشرراىج وهسررالي  البحررث العمسرري )الش خيررة 1222مرررطفى عميرران، ربحرري  و غشرريم ، عثسرران دمحم ) .5
 والتطبيق(" ، دار صفاء لمشذخ والتهزي  ، عسان ، االردن . 

 حخكي والتعمم" ، الخيهان لمشذخ والتهزي  ، عسان .(" التحكم ال1228سعهدي ،عامخ و هخخون ) .6
(" دليررل معمررم التخبيررة الخيايررية" ، 1222الدبيررجي ، عبررج الررخزا  كرراام  و الكاترر  ،  عفرراف عبررج   ) .7

 مطبعة محاف ة ديالى السخكدية ، ديالى .
 (" االختبررررارات والنيرررراس واالحررررراء فرررري السجررررال الخيايرررري" ،جامعررررة1224الحكرررريم ، عمرررري سررررمهم ) .8

 القادسية، القادسية .
(" فدرريهلهجيا الحخكررة " ، دار الكترر  1228الذررسخي ، مررازن عبررج اليررادي و الطررائي ، مررازن ىررادي ) .9

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

 والشذخ، عسان . 
ارنة بالحكاء واالداء الحخكي لكال الجشدين بين السرجارس الحكهميرة (. مق1225مرطفى ، دمحم حدن ) .22

 واالىمية، مجمة كمية التخبية لمبشات لمعمهم االندانية / جامعة الكهفة، الكهفة . 
 ("عمم نفذ الشسه" ، دار االعرار العمسي لمشذخ والتهزي  ، عسان .1225ميالد ، محسهد دمحم ) .21
(" االختبرررار االوربررري لمياقرررة البجنيرررة" ، مكتبرررة 1229الح انرررذ )دمحم ، مررررطفى الدرررايح   دمحم ، صررر .23

 االشعاا الفشية، مرخ .
(" المياقررة البجنيررة الطخيررق الررى الرررحة والبطهلررة الخيايررية" ، دار الفكررخ 1224حسرراد ، مفترري ابررخا يم ) .24

 العخبي، مرخ .
ررفات الحخكيرة (، دراسرة مقارنرة لربع  النياسرات الجدرسية وال1226الحجاج ، واثق عبج الرراح  ) .25

سرشة . مجمرة دراسرات وبحرهث التخبيرة  21 -22بين طمبرة الخيرف والسجيشرة فري محاف رة البررخة بعسرخ 
 الخيايية.
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 ( 2) حقالمل
 االختبارات البدنية

 متر . (32االختبار االول   الركض لمدافة )
 ال خض: اياس الدخعة . -
 ، مدجل ( .االدوات السدتخجمة : ) ساعة تهقيت ، صفارة، مجال لمخك   -
 التدجيل : اياس الدمن بالثهاني . -
طخيقرررررة االداء : يقرررررف التمسيررررررح عمرررررى خررررررل البجايرررررة الرررررحي يتدرررررر  ألربررررر  مذرررررراركين عمرررررى شرررررركل  -

( متررررررخ بررررررين كررررررل مجررررررال وفخررررررخ ، وعشررررررج سررررررساا اطالقررررررة 2,11مجرررررراالت لمررررررخك  وبسدررررررافة )
البجايررررة يشطمررررق التمسيررررح مررررن ويرررر  الهقررررهف بدررررخعة لمهصررررهل الررررى هقرررررى سررررخعة لخررررل الشيايررررة  

 . 
( لاااااهان  22ماااااع لنااااا  الاااااركبتين بمدااااااعدة الزميااااال خاااااالل )االختباااااار ال:اااااان    الجلاااااهس مااااان الرقاااااهد 

 ( للمراحل ال:الث ال:انية .32للمراحل ال:الث االولى   و )
 ال خض: اياس القهة السسيدة بالدخعة لعزالت البطن . -
 االدوات السدتخجمة : ) ساعة ، ماسك لقجمي التمسيح ، مؤقت (  -
 التدجيل : عجد السخات في الدمن السحجد . -
الداء : يخقررررررج التمسيررررررح عمررررررى ال يررررررخ والخكبترررررران مثشيترررررران بداويررررررة قائسررررررة وتكررررررهن اليررررررجان طخيقررررررة ا -

خمررررف الخابررررة ويقررررهم السدرررراعج بتثبيررررت القررررجمين ، عشررررج سررررساا اشررررارة البررررجء يقررررهم الطالرررر  بثشرررري 
الجررررررحا لمهصررررررهل الررررررى ويرررررر  الجمررررررهس عمررررررى ان تبقررررررى الخكبترررررران مثشيترررررران ويالمررررررذ السخفقرررررران 

 االبتجائي . لمخكبتين ثم العهدة الى الهي 
 ( الركض االرتداد  . x 22 2االختبار ال:الث   الركض ) 

 ال خض: اياس الخشاقة . -
متررررررخ  22االدوات السدررررررتخجمة : ) مجررررررال معررررررج لمررررررخك  بررررررين خطررررررين متررررررهازين البعررررررج بيشيسررررررا  -

 وبسا يدسح بسدافة كافية إلنياء الخك  ، ساعة تهقيت ، مكعبات من الخذ  ( . 
التمسيررررح خمررررف احررررج الخطررررين الستررررهازيين فرررري ويرررر  البجايررررة بيشسررررا تهيرررر  طخيقررررة االداء : يقررررف  -

قطعترررران مررررن الخذرررر  ) السكعبررررات ( عمررررى الخررررل السدررررتنيم االخررررخ وعشررررج اشررررارة البررررجء يررررخك  
الطالرررر  إلحزررررار السكعرررر  االول وويررررعو عمررررى خررررل البجايررررة ثررررم يعررررهد ليأخررررح السكعرررر  الثرررراني 

 ويزعو عمى خل البجاية هيزا  .
 لدمن بالثهاني . التدجيل : اياس ا -
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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 .  -
 عالمة بجء ، شخيل اياس ( . ك م " ، 1االدوات السدتخجمة ) كخة طبية " ا ك م ،  -
طخيقررررة االداء : يحررررجد خررررل لهقررررهف التمسيررررح ، يأخررررح ويرررر  الهقررررهف فتحررررا  ماسرررركا  الكررررخة الطبيررررة  -

بكمتررررررا اليررررررجين بحيررررررث تكررررررهن الكررررررخة فرررررره  الررررررخهس ، يقررررررهم التمسيررررررح بحخكررررررة الخمرررررري عمررررررى ان ال 
 يتخطى خل البجاية م  التأكج عمى بقاء القجمين مالمدتين لالرض . 

 اياس السدافة بالستخ . التدجيل :  -
 االختيار الخامس   الهلب العريض من ال:بات .

 ال خض: اياس القهة االنفجارية لعزالت الخجمين . -
( متررررررررخ، 3،5( متررررررررخ وبطررررررررهل )2,5االدوات السدررررررررتخجمة : مكرررررررران مشاسرررررررر  لمهثرررررررر  بعررررررررخض ) -

 شخيل اياس .
كبتين نرررررفا  ويسيررررل طخيقررررة االداء : يقررررف التمسيررررح بسخجحررررة الررررحراعين امررررام اسررررفل مررررن ثشرررري الررررخ  -

الجررررررحا لألمررررررام قمرررررريال  مررررررن ىررررررحا الهيرررررر  يررررررتم اداء الهثرررررر  امامررررررا  ألبعررررررج مدررررررافة يررررررتم االرتقرررررراء 
بالقررررررجمين معررررررا  ) غيررررررخ الررررررك تعتبررررررخ السحاولررررررة فاشررررررمة ( تقرررررراس مدررررررافة الهثرررررر  مررررررن السدررررررافة 

 الجاخمية لخل البجاية حتى فخخ هثخ تخكو التمسيح القخي  من خل البجاية . 
 س السدافة .التدجيل : ايا -

 االختبار الدادس   الهقهف على مرظبة ولن  مفرل الجذع . 
 ال خض: اياس مخونة العسهد الفقخي .  -
سرررررم ( فررررري ويررررر   52االدوات السدرررررتخجمة : مررررررطبة صررررر يخة مثبرررررت عمييرررررا منيررررراس بطرررررهل ) -

سررررررم ( مشيررررررا  15سررررررم ( مشيررررررا فرررررره  سررررررطح السرررررررطبة ويكررررررهن ) 15عسررررررهدي بحيررررررث يكررررررهن )
 اسفل سطح السرطبة.

خيقررررة االداء : يقررررف التمسيررررح عمررررى السرررررطبة يررررم القررررجمين والسنيرررراس بيشيسررررا ، يثشرررري التمسيررررح ط -
الجررررحا امرررررام اسرررررفل لمهصرررررهل باصرررررابعو الرررررى ابعرررررج مرررررا يسكرررررن لالسرررررفل جيرررررة السنيررررراس والثبرررررات 

 لثانيتين ، يكخر ىحا التسخين دون ثشي الخكبتين ، تؤخح هفزل السحاولتين . 
 بالدشتستخ .التدجيل : اياس السدافة  -
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 لانية ( . 32االختبار الدابع   قياس القهة المميزة بالدرعة ) الدبن  
 االدوات السدتخجمة : ساعة تهقيت .  -
طخيقرررررة االداء : الهقرررررهف فتحرررررا  ، ثشررررري ومرررررج الرررررخكبتين مررررر  حخكرررررة الرررررحراعين اعمرررررى اسرررررفل ولسرررررجة  -

 ثانية ( .  32ثانية ( يقهم السؤقت بالعج مشح بجاية التسخين حتى نياية التسخين )  32)
 التدجيل : عجد السخات .  -

 االختبار ال:امن   االستناد االمام  ) لن  ومد الذراعين لحد التعب ( .
 ن .قهة الحراعي  خض: اياس مطاولةال -
 االدوات السدتخجمة : مدجل عجاد . -
طخيقررررررة االداء : االسرررررررتشاد االمرررررررامي بسررررررج الرررررررخكبتين ثشررررررري ومرررررررج الررررررحراعان مررررررر  بقررررررراء الرررررررخكبتين  -

مسرررررجودتين لحرررررين نفررررراا الجيرررررج لمسخاحرررررل الرررررثالث االخيرررررخة ، والرررررخكبتين مثشيترررررين لمسخاحرررررل الرررررثالث 
 االولى لرعهبة التسخين عمييم .

 التدجيل : عجد السخات .    -

   (251، 1224)الحكيم، االختبار التاسع   اختبار الدقة 
 ال خض: اياس دقة الحراا. -
االدوات السدررررررررتخجمة : خسررررررررذ كررررررررخات تررررررررشذ ، حررررررررائل همامررررررررو هرض مسيررررررررجة ، يخسررررررررم عمررررررررى  -

الحررررررائل ثررررررالث مدررررررتطيالت متجاخمررررررة هبعادىررررررا الحررررررج الدررررررفمي لمسدررررررتطيل الكبيررررررخ يختفرررررر  عررررررن 
سرررررررم ، يخسرررررررم خرررررررل عمرررررررى االرض يبعرررررررج عرررررررن الحرررررررائل بسقرررررررجار خسدرررررررة  282 االرض بسقررررررجار

 امتار .
طخيقررررة االداء : يقررررف السختبررررخ خمررررف خررررل الخسدررررة امتررررار ثررررم يقررررهم بترررررهي  الكررررخات الخسررررذ  -

برررررهرة متتاليررررة عمررررى السدررررتطيالت محرررراوال اصررررابة السدررررتطيل الررررر يخ ، لمسختبررررخ الحررررق فرررري 
 استخجام اي من اليجين في الترهي  , 

: ااا اصرررررررابت الكرررررررخة السدرررررررتطيل الرررررررر يخ يحتدررررررر  لمسختبرررررررخ ثرررررررالث نقررررررراط ، وااا  التدرررررررجيل -
اصررررررابت الكررررررخة السدررررررتطيل االوسررررررل يحتدرررررر  لمسختبررررررخ درجترررررران ، ودرجررررررة واحررررررجة لمسدررررررتطيل 

 الكبيخ. 
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  (47، 1229)دمحم و دمحم، االختبار العاشر   اختبار فالمينكه لالتزان 
 ال خض: اياس االتدان العام . -
( سررررررم ، وعخيرررررريا 3( سررررررم ، ارتفرررررراا )) 52السدررررررتخجمة : عاريررررررة صررررررمبة بطررررررهل ) االدوات  -

(سرررررم لتختكرررررد عمييرررررا العاريرررررة لتحقيرررررق 1(سرررررم وعرررررخض )22سرررررم ، مررررر  دعامتررررران بطرررررهل ) (4)
 مديج من الثبات . 

طخيقررررة االداء : يقررررف التمسيررررح عمررررى السحررررهر الطررررهلي لمعاريررررة بقجمررررو السفزررررمة ، ويثشرررري قجمررررو  -
االخرررررررخى ويسدررررررركيا بنبزرررررررة يرررررررجه ولرررررررو ان يدرررررررتشج عمرررررررى القرررررررائم باالختبرررررررار او الدميرررررررل ، يبرررررررجه 

 االختبار بعج بجاية اخح الهي  الدابق بجون مداعجة او اسشاد . 
التدرررررجيل : تحتدررررر  عرررررجد مرررررخات الدرررررقهط ) مالمدرررررة االرض بأحرررررج اعزررررراء الجدرررررم ( خرررررالل  -

االختبرررررار دايقرررررة واحرررررج ، مررررر  ايقررررراف التهقيرررررت عشرررررج الدرررررقهط ومباشرررررختو عرررررن اسرررررتعادتو لهيررررر  
 حتى اكسال وقت االختبار.

 

 ( 1الملحق )
 فريق العمل المداعد للباحث ف  تنفيذ االختبارات 
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