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في بعض المتغیرات البدنیة   لدروس التربیة الریاضیةتأثیر الموسیقى المصاحبة
  لطالبات المرحلة المتوسطة والمهاریة
   یونس د أفراح ذنون.م.أ 

جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  
 

  الملخص                                             

   :هدف البحث إلى الكشف عن 
تأثیر استخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة في بعض المتغیرات البدنیة  -١

  .لطالبات المرحلة المتوسطة 
تأثیر استخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة في بعض المتغیرات المهاریة  -٢

  .لطالبات المرحلة المتوسطة  األرضیةلبعض الحركات 
   :وقد وضعت الباحثة الفروض اآلتیة 

  بین االختبارینتغیرات البدنیة وجود فروق ذوات دالالت معنویة في بعض الم -١
  . التجریبیة والضابطة نمجموعتیلل) القبلي والبعدي ( 

االختبار وجود فروق ذوات دالالت معنویة في بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة في  -٢
 . المجموعة التجریبیة لمصلحةالبعدي بین المجموعتین التجریبیة والضابطة و

) ٦٦(وقد اجري البحث على عینة عشوائیة من طالبات الصف الثاني متوسط وبلغ عددهن 
  طالبة قسمت إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة بلغ عددهن على التوالي 

 ) كتلةال، الطول، العمر(موعتین في متغیرات وتم تحقیق التكافؤ بین المج) ٣٤( و )٣٢ (
وقد اجري االختبار القبلي  .  واالختصاصالخبرة والتي حددها ذو البدنیة وبعض المتغیرات

 من درس التربیة اإلعداديلعینة البحث بعدها تم استخدام الموسیقى المصاحبة للجزء 
 تعلیمیتین )وحدتین(بواقع  وأسابیع) ٨( المجموعة التجریبیة ولمدة أفرادالریاضیة مع 

وقد استخدمت الباحثة . جموعة الضابطة بدروسها التقلیدیةفي حین استمرت الم . ًأسبوعیا

٢٠٠٨ )٤٩( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة   
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 ( اختبار ، الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري،النسبة المئویة(  اآلتیة اإلحصائیة الوسائل
  .ً  إحصائیات لمعالجة البیانا) للعینات المستقلة) ت(طة واختبارللعینات المرتب) ت

  ومن أهم االستنتاجات التي توصلت إلیها الباحثة 
ًى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة اثرا ایجابیا في بعض المتغیرات   الستخدام الموسیق .١ ً

  .البدنیة 
ًالستخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة اثرا ایجابیا في بعض المتغیرات المهاریة  .٢ ً

 .ركات األرضیة لطالبات المرحلة المتوسطة على بساط الح

   :وفي ضوء هذه االستنتاجات وضعت الباحثة عدة توصیات منها      
العمل على إدخال الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة في المدارس وبمراحلها المختلفة  .١

  .والسیما مدارس البنات 
مصاحبة لدروس التربیة الریاضیة بأنفسهن لزیادة مشاركة الطالبات في اختبار القطع الموسیقیة ال .٢

 .الدافعیة لدیهن والمشاركة في التخطیط للدروس 
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   Abstract 
The Effect of Accompanying Music with Sport Education 

 Lessons For some Physical Variables  and Skill Perform 

Ance for Intermediate Schools Students 
 

Assist P. Afrah thannon       
                    University of Mosul / College of physical education 

 
The study aimed at exposing the Following : 

1- The effect accompanying music on physical Variables . 

2- The effect accompanying music on skill performance . 

The researcher put the Following hypothesis:  

1- There were significant differences between the pre and post 

experiment tests for both groups . 

2- There were significant differences between the post – experiment tests 

in the Favor of the post test  . 

    The research is carried out on intermediate school students                    

( 66 students ) . they are divided to two groups control ( 34) and experiment 

group (32) . the homogeneity was achieved between the control group and 

the experimental group in terms of the Variables which were determined by 

specialists . 

  The researcher performed the pre- experimental tests  and then the 

accompanying music was used on the preparation part of the lesson with the 

experimental group for ( 8 weeks ) by two units weakly, on the other hand 

the control group continued with the usual lessons .  
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 The researcher relayed on the following statistical tools to analyze the 

data Arithmetic mean , stander deviation t. Test for correlation , coefficient 

and t. Test for in elependent coefficients …  

 The most important conclusions by the researcher were :- 

1- Using the music with the lessons have a positive effects on some 

physical Variables . 

2- Using the music with the lessons have a positive effects on some skill 

performance . 

Stemming From the conclusions the researcher recommend the 

following :- 

1- Using  the accompanying music in Schools especially for girls .  

2- The girls shirring in choosing the type of music for better 

performance.    

   التعریف بالبحث  -١
   المقدمة وأهمیة البحث ١- ١

اضیة واحدة من أهم الحلقات األساسیة التي تسهم في بناء اإلنسان السوي إن التربیة الری  
سیما في المراحل وبلورة مالمح شخصیته وتوسیع مجاالت أفكاره وخلق لدیه روح اإلبداع واالبتكار وال

وبذلك تعد من العوامل األساسیة التي تساعد في نجاح العملیة التربویة التي طالما . األولى من حیاته
  .تفت الجهود من اجل الرقى بها إلى مصاف الدول المتقدمة تكا

وعلیه فقد دأب والزال العدید من الباحثین والدارسین في إیجاد طرائق وأسالیب حدیثة من   
ومن هذه الوسائل استخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة .شأنها أن ترقى بهذه العملیة

إذ اثبتت الدراسات إن .  مهم في الحیاة الیومیة ومنذ قدیم الزمان لما لإلیقاع الموسیقى من دور
ولعل . اإلنسان األول عرف الموسیقى باعتبارها لون من ألوان التعبیر عن المشاعر واالنفعاالت 

ابو (أفالطون من أوائل من تنبهوا إلى أهمیة الموسیقى والتمرینات البدنیة في نظام تربیة النشيء 
  .)٨، ١٩٧٠الحب، 

 الحركي بوصفه طریقة ناجحة كتلةتؤثر على ال" فالمصاحبة الموسیقیة للحركات الریاضیة 
ومحفزة للتعلم الحركي مع تنمیة القدرة على التعبیر الحركي وتطویر التربیة الجمالیة واالرتقاء بحاسة 
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 مرحلة الثبات ًالسمع موسیقیا وتسهیل الواجب الحركي واالرتقاء بمستوى المتعلمین والوصول بها إلى
إن ،  عنه داء وتصحیح األخطاء وتخفیف العبءویساعد المدرب والمعلم على مالحظة األ. والتوافق 

"  الموسیقي یساعد على البهجة والثقة بالنفس واإلبداع مع إجادة أداء الواجب الحركي كتلةال
هل : "  االتي، وتبرز اهمیة البحث في االجابة عن السؤال ) ٦٣ ، ١٩٩١، محجوب وكاظم ( 

ًللمصاحبة الموسیقیة لدروس التربیة الریاضیة تأثیرا في بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة لطالبات 
  .؟ " المرحلة المتوسطة 

   مشكلة البحث ٢-١
إن دروس التربیة الریاضیة في المدارس تكاد تكون تقلیدیة روتینیة خالیة من عاملي التشویق 

واجب على مما یجعل هذا الدرس وبأجزائه المختلفة عبارة عن . طالبةا ال تتطلع الیهمنوالمرح اللذا
اركة  عن المشنبسبب تسرب عدد غیر قلیل من الطالبات وامتناعه( جمیع الطالبات أو معظمهن
 ةنهای في الو .التربیة الریاضیة بدرس ًاحب ًه خوفا من المدرسة النیؤدو) بالدرس بتقدیم أعذار مختلفة

ٕقد تحقق ومن اجل إضافة جو من المرح والسرور واشاعة هذا الدرس لقلیل من أهداف ال نجد إال ا
 تحقیق اكبر قدر ممكن ٕالبهجة في نفوس الطالبات واثارة الجمیع إلى المشاركة في الدرس ومن اجل

ارتأت الباحثة إلى استخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة والسیما في . من األهداف
 هي نسب ما: (تيیسعى إلى االجابة على التساؤل األوعلیه فان هذا البحث  .اإلعدادي منهء الجز
ثیر االیجابي الستخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة في بعض المتغیرات البدنیة التأ

   .)والمهاریة لطالبات المرحلة المتوسطة؟
  هدفا البحث ٣- ١

  :  ن     یهدف البحث إلى الكشف ع
 تأثیر استخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة في بعض المتغیرات البدنیة ١- ٣-١

  .لطالبات المرحلة المتوسطة 
 تأثیر استخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة في بعض المتغیرات المهاریة ٢- ٣-١

  .لبعض الحركات األرضیة لطالبات المرحلة المتوسطة 
   فرضیتا البحث ٤- ١
القبلي ( وجود فروق ذوات دالالت معنویة في بعض المتغیرات البدنیة بین االختبارین١- ٤-١

   .للمجموعتین التجریبیة والضابطة) والبعدي 
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 وجود فروق ذوات دالالت معنویة في بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة في االختبار ٢- ٤-١
  .  المجموعة التجریبیة لمصلحةلضابطة والبعدي بین المجموعتین التجریبیة وا

   مجاالت البحث ٥-١
  . طالبات ثانویة الشام للبنات في محافظة نینوى : ي المجال البشر١- ٥- ١
   م ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفصل الدراسي األول للعام الدراسي :  المجال الزماني ٢- ٥- ١
  .نینوى ساحة مدرسة ثانویة الشام للبنات في محافظة  :  المجال المكاني٣- ٥- ١
   اإلطار النظري والدراسات والمشابهة -٢
   اإلطار النظري ١- ٢
  . الموسیقى ١- ١- ٢
   تاریخ الموسیقى ١- ١- ١- ٢

، فكیره وبدأ یوظفها لتفاصیل حیاتهواكبت الموسیقى اإلنسان القدیم وتذوقها وتطورت بتطور ت  
ً دخلت في لحظات حزنه وفرحه إذ أصبحت رمزا وطقوسا حتى في عباداتإذ ه ومعتقداته ویرجع ً

   ) ٢٥٩ ، ١٩٩١،النعیمي وحسن(استخدام الموسیقى إلى العصور القدیمة 
یونان وروما متناثرة إلى ابعد وتعد معرفتنا بموسیقى العصر القدیم في مصر وفلسطین وبالد فارس وال

ذي لحق ولذا ال یمكن وصفها بأنها تاریخیة ولقد مر ألفا سنة على اقل تقدیر على التدهور ال. حد
 حتى  الیونان والرومان، وعلینا أن نعود إلى الوراء ثالثة آالف سنة تدریجیا بالموسیقى التي عرفها

بان ظهور التوراة ولكي  إ)بني إسرائیل(نستطیع أن نلم بالموسیقى التي كانت في مصر وعند 
هند والصین حاطة بالموسیقى التي عرفت في بابل وبالد الشرق األقصى العظیمة والنستطیع األ

 إلى هذه الفترة ً أثار الموسیقى القدیمة الذي یكاد یكون تمامااختفاءوالیابان والى حد ما قد یرجع 
ًعن طریق السماع وحده ولم یتم إال أخیرا  وكانت الموسیقى تنتقل من جیل ألخر، الزمنیة الطویلة

  .موسیقىًجدا في ذلك التاریخ الطویل أختراع طریقة تدوینیة عملیة مفیدة لل
  )١٢ ،١٩٧٠ابو الحب،( 

   أهمیة الموسیقى ٢- ١- ١- ٢
ًشریفا أم . ً أم كبیراًاة صغیرامرإًالموسیقى لغة شاملة تتحدث إلى كل إنسان رجال كان أو   "   

ُوضیعا، غنیا أم فقیرا◌، ً ً سعیدا كان أم شقیا أو إنها عبارة عن شعر معبر عنه من خالل األنغام بدال ً ً ً
ان الموسیقى في وسعها ان تعبر عما یختلج في  ) . " ٢٠ ،١٩٧٠، ابو الحب" . (عن األلفاظ 

قلوبنا من عواطف وما یمر في عقولنا من خیاالت وما یستكین في النفوس من انفعاالت كل ذلك 
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  بأدق وصف وسهولة أداء وقدرة على التعبیر ال تشاركها فیها أیة لغة 
   . )٢١، ١٩٧٠ابو الحب ، ( ".سواها 

ًعالجا مؤثرا لكثیر من " یة الموسیقى في حیاتنا یمكن مالحظتها من خالل إدخالها إن أهم  
حاالت األمراض النفسیة ولها دور في اإلنماء السوي للجانب العاطفي كما مورست الموسیقى كوسیلة 

   ).٢١٥ ، ١٩٨٥، حنتوش واخران" ( متعة ومبعث سرور لحیاة البشر بشكل عام 
"  فان الموسیقى تساعد على تأخر ظهور التعب الجسماني لالعبة أما في الجانب الریاضي  

إنها تخلق انسیابیة عالیة في أداء أجزاء الحركة واالنتقال من  " إذ ) ٣٥ ، ١٩٧١، خلیفة واخریات(
دروس وتتشوق له أكثر جزء ألخر والربط بینهما فجمیع هذه الخصائص تزید من رغبة الطالبة نحو ال

لعبه من دور فعال في زیادة التركیز واالنتباه من خالل الربط المنطقي بین  لما تًهذا فضال عن
  .) ٢٦٠ ، ١٩٩١، النعیمي وحسن" (الحركة واإلیقاع 

فالموسیقى هي ذلك الفن الذي یعبر عن فكرة معینة وتكشف لنا الموسیقى عن العالم "إذن   
، ن جدیدة نبصر بها اإلرادة الكونیة عما یبدو منه ساعة یخفت إدراكنا الواعي وتتفتح في نفوسنا عیو

وحینما یخاطب اإلنسان الكون في غمرة قلقه ویطلق صرخة في عزلته تكون الموسیقى هي إجابة 
  . ) ٥٠١ ، ١٩٧٢، عكاشة" . ( الكون 

   أهمیة المصاحبة الموسیقیة للتمرینات١- ٢- ١- ١- ٢
   : صاحبة الموسیقیة للتمرینات كما یأتيیمكن تلخیص أهمیة الم

  . إذ تعمل كحافز ودافع نحو تكرار األداء ها تأثیر انفعالي محبب إلى النفس،ل -١
 تنمیة اإلیقاع الحركي الذي یؤدي إلى  اكتساب اإلحساس بالحركة ومن ثمتساعد على سرعة -٢

 . إتقان األداء 

أثناء في ٕتساعد المدرسة على مالحظة األداء وتصحیح األخطاء واعطاء التوجیهات المطلوبة  -٣
ً بدال من انشغالها بالنداء والعد على التمرینات وبذلك تسهم في تخفیض العبء عن األداء

 .   المدرسة وتتیح لها المزید من الوقت لمضاعفة اإلنتاج 

 .ٕ بالنسبة للتعلم واكتساب التمرینات الجدیدة واتقانها تعد من الوسائل المعنیة المهمة -٤

ویر التربیة الجمالیة وتنمیة المعارف والمعلومات تسهم في تنمیة القدرة على التعبیر الحركي وتط -٥
 .)٣٩٣، ١٩٨٥، حنتوش واخران.(الموسیقیة واالرتقاء بالحاسة الموسیقیة 
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   أنواع الموسیقى المصاحبة للحركة ٣- ١- ١- ٢
      هناك ثالثة أنواع من الموسیقى التي تصاحب التمرینات والتي هي لون من الوان الحركة 

  : وهي 
   .ؤلفة جاهزة موسیقى م - ١

وهي عبارة عن موسیقى معدة ألناشید أو مارشات أو غیرها ویستخدم هذا النوع من 
الموسیقى مع الحركات األساسیة للتمرینات كالمشي والجري والوثب وقسم من التمرینات السهلة وال 

لتمرینات یمكن استخدام هذا النوع من الموسیقى مع الحركات أو التمرینات الصعبة والمعقدة الن ا
وكالمعتاد عند . المعقدة تحتاج إلى تبادل في حركات الشد واالرتخاء لكي تظهر انسیابیة الحركة 

  .اختیار الموسیقى المؤلفة أو الجاهزة یؤخذ بنظر االعتبار مناسبة اإلیقاع الحركي لإلیقاع الموسیقي 
  .الموسیقى الموضوعة من اجل الحركة  - ٢

وأن یكون المؤلف . مقدرة خاصة على التألیف الموسیقيلى هذا النوع من الموسیقى یحتاج إ
ًملما إلماما تماما بالحركة التي تؤدى أمامه لكي یستطیع تغییرها وت ً  نسیقها مع الموسیقى التي یؤلفها،ً

ودائما تكون هذه الموسیقى موضوعة بشكل خاص للحركات والتمرینات ویجب أن تكون مناسبة 
ًإلیقاع الموسیقي واإلیقاع الحركي وغالبا ما توضع الموسیقى بعد تكوین ومعبرة مع وجود توافق بین ا

. ضع لها الموسیقى المناسبة للحركةالتمرین والحركات وبعد عرض هذه الحركات أمام العازف لكي ی
وكذلك لكي تتمكن الالعبة من إصالح األخطاء وتشكیل موسیقى أفضل وأداء أفضل وتؤدي 

  . الواجبات في تناسق حر 
  .الموسیقى االرتجالیة  - ٣

تعتمد هذه الموسیقى على درجة مهارة وحسن تصرف العازف وسرعة التألیف الموسیقي مع 
وهذه الموسیقى تصاحب أداء الحركة دون إعداد لها  .إلیقاع الحركي واإلیقاع الموسیقياالرتفاع با

ناء الحركات بجانب أثفي وهي تؤدي إلى التشویق في الدرس ویجب على العازف أن یرى الالعبات 
  .سماعة اإلرشادات حتى تأتي الموسیقى مناسبة إلیقاع الحركات

  )٣٣٦، ١٩٩١محجوب وكاظم ، (
  . اإلیقاع الموسیقي واإلیقاع الحركي ٤- ١- ١- ٢

وذلك الن )) .... اإلیقاع هو الحیاة والحیاة هي اإلیقاع :(( ًفلسفیا بأنه) ماتي لوس(ه َفِرُ     ع
ضربة قویة " واإلیقاع في اإلنسان یتمثل بضربات القلب .. لطبیعة وفي اإلنسان اإلیقاع نلمسه في ا

في ویظهر في حركة المعدة " شهیق قوي وزفیر ضعیف " ویتمثل في عملیة التنفس" وأخرى ضعیفة 
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أما في الطبیعة فاإلیقاع یتمثل ًي اإلنسان تبعا لحالته النفسیة، أثناء الهضم وقد تتغیر سرعة اإلیقاع ف
 وتتابع الفصول األربعة واهتزاز األشجار وأمواج ، وتتابع اللیل والنهار،ي دوران الكرة األرضیةف

   ) . ٢٣٠-٢٢٩ ،١٩٩٠،سمیر وآخران.(البحر
  اإلیقاع هو تنسیق النسب بشكل منظم بین المسافة والزمن ویرجع"    وعلیه فان 

  مواج وتیارات ومعناها نهر به أ) Ryho(ألصل یوناني) Rhythm( كلمة إیقاع 
د العناصر األساسیة لألداء اإلیقاع اح" كما ویعد ) . ٦، ت . ب ، عایدة وعنایات (  ."مستمرة 

ًلوف إن اإلیقاع یسمع أوال ثم یتبعه دفع حركي عن طریق الفعل المنعكس فكما ذكر با .الجید
ان ال یولد اإلنس" إن  ) ٢٠٠٥لیلى السید فرحات ( هذا وتضیف ) . ٣٢٢ ، ٢٠٠٥، فرحات ( 

باإلیقاع بل هو صفة حركیة یكتسبها الفرد من خالل تفاعله مع البیئة المحیطة وقد أشار أرسطو إلى 
ویضیف  ) ٣٢٣ ، ٢٠٠٥، فرحات " ( إن اإلیقاع هو الذي ینظم الحركة ویعطیها شكل االستمراریة 

تنسیق النسب بشكل : لو أردنا تعریفا علمیا لإلیقاع نجد أنه  ) " ١٩٩٠، سمیر وجدي وآخران ( 
  . منتظم في المساحة والزمن 

تنظیم الحركة وتقسیم :  اإلیقاع الموسیقي بأنه )محمود احمد صنفي(وقد عرف الدكتور   
ًاألزمنة في األلحان تقسیما منتظما وعلى ذلك یمكن القول بان اإلیقاع الموسیقي هو تقسیم األصوات  ً

أو مختلفة النسب ویة قد تنقسم بدورها إلى أجزاء متساویة الموسیقیة ألي لحن إلى وحدات زمنیة متسا
  ) . ٢٣٠ ، ١٩٩٠، سمیر وجدي واخرآن (  .في الطول والقصر

واإلیقاع الموسیقي هو تقسیم الوحدة الزمنیة لصوت أو أكثر بمقادیر متساویة أو مختلفة "   
ني على الوحدات القویة كما إن اإلیقاع مب، والقصر وذلك بتقسیمها بشكل منتظمالنسب في الطول 
فإذا ما تخیلنا موسیقى بدون إیقاع لكانت ،  )٤٠٠ ، ١٩٧١، خلیفة وآخریات " (واألخرى الضعیفة

إذن اإلیقاع یجعل الموسیقى لغة معبرة منتظمة یؤكد فیها . د أصوات متتابعة لیس لها أي معنىمجر
ًثیرا واضحاالوضوح ویعطیها الطابع الخاص بها كما إذ یؤثر تأ  على المستمع ویجعله یشعر بالهدوء ً

اإلیقاع الموسیقي " ً عند سماعه إیقاع راقص مثال أي إن ًس أو االنفعال أو االهتزاز طرباأو بالحما
   ) . ١١٧ ، ١٩٩١، محجوب وكاظم " ( یساعد على تنمیة اإلیقاع الحركي 

وعرفه   ) ١٧٧ ، ١٩٨٢، زهران " (اإلیقاع الحركي هو التقسیم الدینامیكي الزمني للحركة "   
  " الفترة الزمنیة بین الشد واالرتخاء "  بأنه )معیوف وعامر(

   )  ٩١ ،١٩٨٨، حنتوش وسعودي ( 
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عله النشیط مع وال یولد اإلیقاع الحركي مع اإلنسان بل هو صنعة حركیة یكتسبها الفرد بتفا      " 
 من خصائص ادیة وخاصیة مهمة الحركة اإلرفاإلیقاع الحركي من ممیزات، البیئة المحیطة به

الحركة الریاضیة فحركات المشي والوثب والرمي والتجدیف والسباحة وحركات الجمباز والتعبیر 
ًیلعب اإلیقاع الحركي دورا مهما ورئیس، ات الغنیة ومختلف مهارات األلعابالحركي والتمرین  لتنفیذه ًاً
   )  ١١٧ ، ١٩٨٢، زهران" (بطریقة سلیمة 

  .یة اختیار قطعة موسیقیة مناسبة لألجزاء المختلفة من الدرس  كیف٥-١-١-٢
بعد أن كانت العالقة " إن اختیار الموضوع والموسیقى یجب مراجعته والتفكیر فیه بكل دقة   

 نات أصبحت ذات طابع حیوي ومن ثمبین الموسیقى والحركة سطحیة وبعد تطور أشكال التمری
 تكون المدرسة ذات خبرة موسیقیة علمیة حتى تستطیع تنسیق تطور الموسیقى المصاحبة لها ولزم أن

   ) ٣٣٥ ، ١٩٩١، محجوب وكاظم " ( الحركات المختلفة على الموسیقى المالئمة 
إذ یجب . " ویجب على المدرسة معرفة نقاط القوة والضعف في الحركات وربطها بالموسیقى   

ن قوة الموسیقى وخفتها یجب أن أن تعبر الحركات عن موضع القوة والضعف في الموسیقى ال
وان تنوع الموسیقى من قوة وضعف یساعد على إقالل الجهد . ناسب مع قوة الحركة واتساع مداهایت

   ) ٣٣٧ ، ١٩٩١، محجوب وكاظم  " ( العضلي للجسم كله أو لبعض أجزائه 
الذي یراعى في اختیار الموسیقى للجزء األول من الدرس والتي تتضمن اإلعداد العام و  

اذ یجب العنایة عند اختیار موسیقى كل تمرین " یشتمل على المشي والهرولة والركض ما یناسبها 
نختار موسیقى واحدة للمشي والركض الخفیف  قد ال یناسب التمرین األخر فال ًالن ما یناسب تمرینا

 أما الركض ،الن الركض الخفیف یحتاج لموسیقى خفیفة ) السریع ( والركض الحاد ) الهرولة ( 
السریع فیحتاج إلى موسیقى تعبر عن العنف والقوة لذلك یجب اختیار قطعة موسیقیة لكل نوع من 

   ) . ٣٣٧ ، ١٩٩١، محجوب وكاظم  "( أنواع الركض ألنها تساعد على إدراك الحركة 
أما اإلعداد الخاص من الدرس والذي یشتمل على تمرینات التقویة واإلطالة واالرتخاء 

فان هذا یحتاج إلى اختیار موسیقى .  ودورانات ومرحجات عالیة وتموجاتداد وتمرینات توازنواالرت
  ) . ٥٨، ١٩٨٢، عالوي ورضوان ( ًمناسبة تعطي نشاطا ورغبة قویة لألداء والتعبیر 

فإذا كانت التمرینات منوعة یجب اختیار قطعة موسیقیة لربط هذه التمرینات بطریقة سریعة 
كن استخدام موسیقى ارتجالیة موضوعة تناسب التنوع الموجود في التمرینات وغیر ملحوظة ویم

   ) .٣٣٧ ، ١٩٩١، محجوب وكاظم (
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 للدرس یجب أن تكون الموسیقى المختارة متعددة ویالحظ دائما الصعوبة أما القسم الرئیس
.  الدرس مواضعفي اختیار الموسیقى لهذا الجزء ألنه یحتوي تمرینات تشترك في استیعاب مختلف

حتى تساعد على ) كالقالس ( أما الجزء الختامي في للدرس فیحتاج إلى موسیقى هادئة انسیابیة 
   ) . ٥٨ ، ١٩٨١، عالوي ورضوان ( االرتخاء 

  المشابهة الدراسات  ٢- ٢
  ١٩٨٨،  دراسة بطرس ١- ٢- ٢

  اثر استخدام الموسیقى المصاحبة لدرس التربیة الریاضیة في اإلدراك الحس ( 
  )ي ومفهوم الذات حرك

  :هدفت الدراسة إلى معرفة 
 .  اثر استخدام الموسیقى المصاحبة لدرس التربیة الریاضیة في اإلدراك الحس حركي  -١

 واختیرت            . اثر استخدام الموسیقى المصاحبة لدرس التربیة الریاضیة في مفهوم الذات -٢
 األول المتوسط في مدرسة ثانویة الحمدانیة عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة وشملت طالبات الصف

        للبنات في قره قوش في محافظة نینوى للعام الدراسي
) تجریبیة وضابطة(هن إلى مجموعتین طالبة وتم تقسیم) ٥٤(والبالغ عددهن  )١٩٩٨–١٩٩٧(

الریاضیة وتوصلت الباحثة إلى األثر االیجابي والواضح الستخدام الموسیقى المصاحبة لدرس التربیة 
  .في تنمیة اإلدراك الحس حركي ومفهوم الذات لطالبات الصف األول المتوسط 

  ١٩٩١سعودي ،طه و  دراسة ٢ -٢- ٢
  ) بعض الصفات البدنیة للطالبات تأثیر اإلیقاع الموسیقي على تنمیة(

 تنمیة بعض عناصر اللیاقة  فيةهدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام الموسیقى اإلیقاعی  
 جامعة الموصل تكونت عینة البحث - بدنیة لدى طالبات الصف األول في كلیة التربیة الریاضیة ال

طالبة من طالبات الصف األول في كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل للعام  ) ٥٠(من 
وقد تم إیجاد ) تجریبیة وضابطة ( وقد قسمت العینة إلى مجموعتین ) ١٩٩١- ١٩٩٠(الدراسي
م تعلیمهن سلسلة من الحركات تبعد ذلك ) كتلةال ، الطولالعمر،(حیث  بین عینة البحث منالتكافؤ 

أسابیع وتوصل البحث إلى ) ٨(األرضیة المقررة ضمن المنهاج المخصص لدرس الجمناستك ولمدة 
 ،القوة(  المجموعة التجریبیة في عناصر لمصلحةوجود فروقات معنویة عدیدة اهمها استنتاجات 

   .) الرشاقة ، المرونة،التوازن
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   إجراءت البحث -٣
  . منهج البحث ١- ٣

  .       استخدمت الباحثة المنهج التجریبي لمالئمة طبیعة البحث
  .  مجتمع البحث وعینته٢- ٣

تمثل مجتمع البحث بطالبات الصف الثاني المتوسط في ثانویة الشام للبنات في مدینة          
 شعب وبالطریقة العشوائیة طالبة موزعة على أربع) ١٦٥(ددهن بالغ عالساحل األیسر وال/ الموصل 

وبعد استبعاد عدد من . طالبة ) ٨٣(تمثالن عینة البحث والبالغ عددهنل) أ و ب(تم اختیار شعبتي 
  :الطالبات وهن

  .طالبات ) ٤( الراسبات في نفس الصف وعددهن - 
  لمشاركة في دروس التربیة الریاضیة  الطالبات اللواتي لدیهن تقاریر طبیة تعفیهن من ا- 
  .طالبات) ٧(ألسباب صحیة وعددهن       

  .طالبات ) ٦(الطالبات اللواتي یمثلن فرق المدرسة الریاضیة المختلفة وعددهن  -
طالبة ) ٣٢(و) أ ( طالبة في شعبة  ) ٣٤(طالبة منهن ) ٦٦(وبهذا أصبح عدد الطالبات 

 ةتجریبی(م تقسیمها عشوائیا إلى مجموعتین تالتي  البحثوهذا العدد یمثل عینة ) ب(في شعبة 
  .مجموعة ضابطة) أ ( مجموعة تجریبیة و شعبة ) ب(وبشكل عشوائي ثم اختیار شعبة ) وضابطة

   التصمیم التجریبي٣- ٣
أن العامل األساسي في التصمیم التجریبي ((استخدمت الباحثة التصمیم التجریبي الحقیقي 

 وذلك إلزالة الفروق بین أفراد المجموعات وهناك ٠لعشوائي لمجموعة المعالجةالحقیقي هو التعیین ا
، ٢٠٠٤أبو عالم،  (٠)لالمتغیر المستق (يعامل یمیز هذا التصمیم هو معالجة المتغیر التجریب

٢٠٨ (   
 هذا التصمیم إمتداد ویعد)  بعديقبلي،(ار بوقد تم اعتماد تصمیم المجموعة الضابطة مع إخت      
ار قبلي وبعدي ویالحظ في هذا التصمیم وجود مجموعة ضابطة بمیم لمجموعة الواحدة مع إختلتص

  .أو مقارنة 
  
   

   ٢                     م                     س١ أ                 س        
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       ٢              س                                ١                  ب               س
  

                                              مرور الزمن 
  )التعیین العشوائي(العشوائیة = ع 
  االختیار القبلي أوألبعدي)درجات(درجة أو مالحظة أو مقیاس مالحظات = س 
  ظروف معالجة= م 
  مجموعات من األفراد=  ب ٠أ

  )٢٠٥، ٢٠٠٤، مأبو عال(                    ألبرنامجءفترة أدا= مرور الزمن 
   تكافؤ عینة البحث٤- ٣

ینبغي على الباحث تكوین مجموعات متكافئة في األقل فیما یتعلق بالمتغیرات التي لها 
  :لذا تمت عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث لضبط المتغیرات اآلتیة.. عالقة بالبحث

   العمر الزمني مقاسا بالشهر ١- ٤- ٣
  الطول مقاسا بالسنتمتر  ٢- ٤- ٣
  )مقاسا ألقرب نصف كیلوغرام( مقاسا بالكیلوغرام كتلةال ٣- ٤- ٣
  ∗ المتغیرات البدنیة ٤- ٤- ٣
  السرعة االنتقالیة  ١- ٤- ٤- ٣
  الرشاقة  ٢- ٤- ٤- ٣
  التوازن ٣- ٤- ٤- ٣
  المرونة٤- ٤- ٤- ٣
   القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین٥- ٤- ٤- ٣
  عة لعضالت الرجلینالقوة الممیزة بالسر ٦ -٤- ٤- ٣
  ∗∗مهاريمستوى األداء ال٥- ٤- ٣

                                                 
   . السادة المختصین وكما سیرد ذكره م تحدید المتغیرات البدنیة منت    ∗
  . ً لجنة محكمات وكما سیرد ذكره الحقا  ثم قیاس مستوى األداء المهاري لبعض الحركات األرضیة من ∗∗
  

 ع
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  )١ ( رقموقد تم إیجاد التكافؤ بین مجموعتي البحث في المتغیرات التي تم ضبطها وكما في الجدول

  )١(رقم الجدول                                             
 البحث لمتغیرات ي مجموعتن بیالمحسوبة) ت(األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم یبین 

   ومستوى األداء المهاري  والمتغیرات البدنیةكتلةالعمر والطول وال
وحدة   المتغیرات  *قیم ت  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

  المحسوبة  ع±  س  ع±  س  القیاس

  العمر
  الطول

  كتلةال
  السرعة االنتقالیة

  الرشاقة
  التوازن
  المرونة

  القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین
  الرجلینالقوة الممیزة بالسرعة لعضالت 

   مستوى األداء المهاري

  شهر
  سم
  كغم
  ثا
  ثا

  دقیقة
  ثا

  تكرار
  تكرار
  درجة

١٦١.٧  
١٥٥.٣٠  
٤١.٦٥  
٧.٠٢  
٨.٤٤  
١.١٥  
١.٨  
٨.٧٥  
٨.٢٠  
٣.٢٢  

٢.٦٥  
٧.٢١٢  
٧.٦٥  
٠.٩٥  
٠.٧٥  
٠.٨٢  
١.٠١  
٢.٤٠  
١.١٢  
٠.٨٠  
  

١٦٢.١  
١٥٨.٢٠  
٤٢.٨٥  
٧.١٨  
٨.١٢  
١.٢٥  
٢.١٠  
٩.٤٠  
٨.٠٢  
٣.٨٥  
  

٢.٧٥  
٥.٧٤٥  
٨.٤١  
٠.٩٨  
٠.٦٨  
٠.٨٨  
١.٢٠  
١.٦٤  
١.٢٢  
٠.٤١٢  

  

١.٢٨  
١.٦١  
٠.٩١٢  
٠.١٤  
٠.٥٧  
٠.٩٩  
١.٢٤  
١.٧٠  
١.١٣  
٠.٢٧٨  

  
  )٢=قیمة ت الجدولیة ( ٦٤ریة ودرجة ح٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ *

  بین لجمیع المتغیرات تراوحتالمحسوبة ) ت(یتبین إن قیم ) ١(من الجدول رقم 
وعند مستوى ) ٦٤(أمام درجة حریة ) ٢(وهي اقل من قیمتها الجدولیة والبالغة ) ١.٧٠ – ٠.١٤(

غیرات بین معنویة في هذه المتغیر وهذا یدل على وجود فروق ذوات داللة ) ٠.٠٥ (≤معنویة 
  . مما یدل على تكافؤ عینة البحث مجموعتي البحث

  
  االختبارات البدنیة ٥- ٣

بعد الرجوع إلى المصادر والمراجع العلمیة وأجراء المقابالت الشخصیة مع السادة ذوي 
 تم إعداد استمارة استبیان الغرض منها تحدید أهم المتغیرات البدنیة )١(رقم الملحق االختصاص 
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 ١٥

وقد تم االتفاق على عدد من هذه ) ٢(رقم القة بالمهارات الحركیة قید الدراسة الملحق التي لها ع
  فأكثر إذ ) %٧٥(ت التي حصلت على نسبة اتفاق المتغیرات وقد اعتمدت الباحثة المتغیرا

فأكثر من أراء المحكمین ) %٧٥(حث الحصول على نسبة موافقة على البا)  " بلوم وآخرون ( یذكر 
  ) . ٢(رقم وكما في الجدول  ) ١٢٦، ١٩٨٣، آخرون بلوم و" (

  ) ٢(رقم الجدول 
  المتغیرات البدنیة ونسب االتفاق یبین 

  النسبة المئویة لالتفاق  العدد   البدنیةالمتغیرات  ت
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  

  السرعة االنتقالیة
  الرشاقة
  التوازن
  المرونة

  القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین
  السرعة لعضالت الرجلینالقوة الممیزة ب

١٥  
١٣  
١٣  
١٢  
١٤  
١٤  

١٠٠%  
٨٦.٦٦%  
٨٦.٦٦%  
٨٠.٠٠%  
٩٣.٣٣%  
٩٣.٣٣%  

 ثــم ٠       ولغــرض تحدیــد االختبــارات البدنیــة التــي تقــیس المتغیــرات البدنیــة التــي تــم االتفــاق علیهــا
وتــم  )٣( رقــمإعــداد اســتمارة اســتبیان لتحدیــد أنــسب االختبــارات البدنیــة لقیــاس هــذه المتغیــرات الملحــق 

 رقـم الذین قاموا بتحدید االختبارات وكما في الجـدول) ١(رقم عرضها على السادة المختصین الملحق 
)٣ . (  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(رقم الجدول 
  نسب االتفاق علیهاواالختبارات البدنیة لكل متغیر بدني یبین 

  تفاقلال المئویة النسبة  العدد  االختبارات   البدنیةالمتغیرات  ت
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 ١٦

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  
٦  

  السرعة االنتقالیة 
  الرشاقة
  التوازن
  المرونة

 لعضالت ةالقوة الممیزة بالسرع
  الذراعین 

  الرجلین القوة الممیزة بالسرعة لعضالت

  متر )٢٠(ركض 
  ) زجزاج (الركض المتعرج 

  وقوف اللقلق
  ثني الجذع أمامأ من الجلوس الطویل 

ثني ومد الذراعین من وضع االنبطاح المائـل 
  ثا ) ١٠(او ننات شالمعدل للب

  ثا) ١٠(ثني ومد الركبتین 

٨  
٧  
٧  
٧  
٨  
  
٧  

١٠٠%  
٨٧.٥%  
٨٧.٥%  
٨٧.٥ %  
١٠٠%  
  
٨٧.٥%  

  المتغیرات المهاریة  ٦- ٣
من خالل إطالع الباحثة على مفردات منهاج درس التربیة الریاضیة في المرحلة المتوسطة 

تم . محافظة نینوىالریاضي في  مدیریة النشاط المنهاج المركزیة والمقررة منوبعد الرجوع لمفردات 
المتوسط بعدها تم الرجوع إلى الثاني إعتماد بعض مهارات بساط الحركات األرضیة المقررة للصف 

المصادر العلمیة للوقوف على خطوات تعلیم هذه المهارات وتكنیك األداء وطرق المساعدة واألخطاء 
  : الشائعة ومن هذه المهارات هي 

  . الدحرجة الخلفیة الغطس ، الوقوف على الرأس،رجة األمامیةالدح األمامي، المیزان
 األجهزة واألدوات المستخدمة ٧- ٣

       تم استخدام األجهزة واألدوات اآلتیة في تنفیذ إجراءات البحث 
 .میزان طبي لقیاس الكتلة  - 

  ) . LG( جهاز تسجیل نوع  - 

 .ساعة توقیت  - 

  .شریط لقیاس الطول  - 
 .استمارات تسجیل وأقالم  - 

 .شیر طبا - 

 .شواخص  - 

  التجربة االستطالعیة  ٨- ٣
فر فیها الشروط نفسها ا     تعد التجربة االستطالعیة تجربة مصغرة للتجربة األساسیة ویجب أن تتو

بسطویسي .( ة ما أمكن ذلك حتى یمكن األخذ بنتائجها ف التي تكون فیها التجربة الرئیسوالظرو
  )٩٥ ، ١٩٨٤، والسامرائي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧

طالبة من طالبات الصف الثاني ) ٣٠(تجربة استطالعیة على قامت الباحثة بإجراء 
 الثالثاء في ثانویة الشام للبنات وهن ضمن مجتمع البحث وخارج عینته یوم) د(المتوسط من شعبة 

   : وهدفت التجربة إلى مایأتي ) ٧/٣/٢٠٠٦( الموافق 
  .التأكد من وجود مصادر للكهرباء لتشغیل جهاز التسجیل في الساحة  -١
 .التأكد من صالحیة جهاز التسجیل ومدى صوته  -٢

 .التأكد من مدى مالئمة الموسیقى التي تم اختیارها لمصاحبة التمارین المعطاة في الدرس  -٣

 .التأكد من عدم تأثیر الموسیقى المستخدمة على بقیة صفوف المدرسة -٤

 .التأكد من التزام الطالبات باألداء بمصاحبة الموسیقى  -٥

 .دة في المدرسة على استخدام الموسیقى في الدرس تدریب مدرسة الما -٦

یعة تنفیذ البحث والزمن      واعطت نتائج هذه التجربة االستطالعیة صورة واضحة للباحثة عن طب
ورسمت للباحثة دوات وكیفیة التعامل مع الطالبات الالزم ألجراء االختبارات ومالئمة األجهزة واأل

 .الطریق الواضح لتنفیذ البحث

  الرئیسةیذ التجربة تنف ٩- ٣
 تعلیمیتین إلفراد عینة البحث لتعریفهن )وحدتین(   قبل البدء بتنفیذ التجربة قامت الباحثة بتخصیص 

ربعاء الموافق یوم األبالمهارات التي سیتم تعلیمها ضمن الفترة القادمة وكان ذلك في 
)٨/٣/٢٠٠٦(   .  
   االختبار القبلي ١- ٩- ٣

لقیاس ) ١/٣/٢٠٠٦(یوم االربعاء الموافق قبلي لمجموعتي البحث في      تم إجراء االختبار ال
ني الجذع اماما من الجلوس وقوف اللقلق، ث ،م، الركض المتعرج) ٢٠(ركض ( االختبارات البدنیة

وكذلك بمستوى األداء  . ثا) ١٠(، ثني ومد الركبتین ثا) ١٠(الطویل، االنبطاح المائل المعدل 
في یوم الخمیس  قامت بزیارة المدرسة لهذا الغرض ∗ة بلجنة محكمات المهاري وذلك باالستعان

  ) .٢/٣/٢٠٠٦(الموافق 
  تطبیق البرنامج  ٢- ٩- ٣

                                                 
  مكان العمل                           لجنة المحكمات                 الشهادة   ) ∗(

     مدیریة النشاط الریاضي والكشفي في تربیة نینوى-  بكالوریوس تربیة ریاضیة  -    شذى غانم جارو
   مدیریة النشاط الریاضي والكشفي في تربیة نینوى- بكالوریوس تربیة ریاضیة -    سالمة سالم جارو 
  مدیریة النشاط الریاضي والكشفي في تربیة نینوى - بكالوریوس تربیة ریاضیة -    نادیة جهاد یحیى 
  مدیریة النشاط الریاضي والكشفي في تربیة نینوى -بكالوریوس تربیة ریاضیة -    لیلى صدیق محمد 
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 ١٨

ً    تضمن البرنامج استخدام موسیقى موضوعة مسبقا لمصاحبة الجزء اإلعدادي من الدرس الذي 
وزمن تین أسبوعیا  تعلیمی)وحدتین(أسابیع وبواقع ) ٨(نقدته المجموعة التجریبیة واستمر على مدى 

في حین نفذت المجموعة ) ٣/٥/٢٠٠٦(ولغایة ) ٨/٣/٢٠٠٦( من ًأبتداءدقیقة ) ٤٥(كل وحدة 
  . وقامت مدرسة المادة في المدرسة بالتدریس لمجموعتي البحث ،الضابطة البرنامج االعتیادي

   االختبار البعدي ٢- ٩- ٣
 التجریبیة تم إجراء االختبار البعدي للمتغیرات     بعد إنتهاء مدة تنفیذ البرنامج على أفراد المجموعة

-٧(ة یومي االحد واالثنین الموافقین             للمجموعتین التجریبیة والضابطالبدنیة 
وبزیارة ) ٩/٥/٢٠٠٦(في یوم الثالثاء الموافق أما قیاس مستوى األداء المهاري فقد تم ) ٨/٥/٢٠٠٦

  .رسةثانیة قامت بها لجنة المحكمات إلى المد
 الوسائل اإلحصائیة  ١٠- ٣

   - :       لمعالجة البیانات إحصائیا استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 
  الوسط الحسابي - 
 .االنحراف المعیاري  - 

 .للعینات المستقلة ) ت(اختبار  - 

 . للعینات المرتبطة) ت(اختبار  - 

  ) ٢٨ ، ١٩٩٠، اس داود الی                                                   ( 
وباستخدام البرنامج ) P4) (٤(وقد تم أجراء المعالجات اإلحصائیة باستخدام حاسوب نوع بنتیوم 

  ) .SAS(اإلحصائي  
  
   عرض النتائج ومناقشتها-٤
سیتم عرض الناتج و مناقشتها في ضوء البیانات اإلحصائیة التي تم الحصول علیها من عینة       

  .رات األساسیة المعتمدةالبحث على وفق المتغی
   عرض النتایج ١- ٤ 
  . عرض نتائج المتغیرات البدنیة١- ١- ٤

       بعد أجراء المعالجات اإلحصائیة على البیانات التي تم الحصول علیها من االختبارات التي 
  )٤ ( رقمالجدولفي ظهرت النتائج كما . تقیس المتغیرات البدنیة ألفراد المجموعة التجریبیة 

  )٤(رقم الجدول                                             
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 ١٩

المحسوبة بین االختبارین القبلي ) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفروق وقیم 
  رات البدنیة للمجموعة التجریبیة والبعدي في المتغی

                           

   البدنیةالمتغیرات  االختبار البعدي  قبلياالختبار ال
وحدة 
  ع±  س  ع±  س  القیاس

  عف±  س ف
قیم ت 
  *المحسوبة

  السرعة االنتقالیة 
  الرشاقة
  التوازن
  المرونة

 ةالقـــــــوة الممیـــــــزة بالـــــــسرع
  الذراعین  لعضالت

قـــــــوة الممیـــــــزة بالـــــــسرعة ال
  الرجلین لعضالت

  ثا
  ثا

  دقیقة
  سم

  تكرار
  
  تكرار

٧.٢  
٨.٤٤  
١.١٥  
١.٨  
٨.٧٥  
  

٨.٢٠  

٠.٩٥  
٠.٧٥  
٠.٨٢  
١.٠١  
٢.٤٠  
  

١.١٢  
  

٥.٤٥  
٦.٠٢  
٤.٢٨  
٤.٤٢  
١١.٨٥  

  
١٢.٦٠  

٠.٣٥  
٠.٤٨  
٢.١٥  
٤.٣٢  
١.٨٢  
  

١.٦٥  

١.٦٤  
٢.٧٥  
٣.٢٠  
٥.١٢  
٣.٧٥  
  

٤.٣٠  

١.٠٨  
٠.٨١  
٢.٥٥  
٤.٤٢  
٢.٤٥  
  

٢.٢٢  

٥.٦٨  
٦.٧٢  
٥.٨٥  
٤.٦٨  
٥.٧٨  
  

٧.١٥  

  )٢.٠٤=قیمة ت الجدولیة ( ٣١ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ *
فراد والمجموعة المحسوبة للمتغیرات البدنیة ال) ت( لنا ان قیم یتبین) ٤(رقم        من الجدول 

ة خطأ نسبالجدولیة عند ) ت(ة ًا اكبر من قیمعوهي جمی) ٧.١٥-٤.٦٨( بینالتجریبیة تراوحت
وهذا یدل على وجود فروق ذوات داللة معنویة في ) ٢.٠٤(والبالغة ) ٣١(ٕ وامام درجة حریة ٠.٠٥≤

  . االختبار البعدي لحةصمهذه المتغیرات بین االختبارین القبلي والبعدي ل
   )٥( الجدول رقم وبمعالجة البیانات الخاصة بإفراد المجموعة الضابطة ظهرت لنا النتائج وكما في

  )٥(رقم لجدول ا                                        
لي بالمحسوبة بین االختبارین الق) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفروق وقیم 

  والبعدي في المتغیرات البدنیة للمجموعة الضابطة

   البدنیةالمتغیرات   االختبار البعدي  االختبار القبلي
وحدة 
  ع±  س  ع±  س  القیاس

  ف ع±  س ف
قیم ت 
  *المحسوبة
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 ٢٠

  السرعة االنتقالیة 
  الرشاقة
  التوازن
  المرونة

 ةالقـــــــوة الممیـــــــزة بالـــــــسرع
  الذراعین  لعضالت

القوة الممیزة بالسرعة 
  لینالرج لعضالت

  ثا
  ثا

  دقیقة
  سم

  تكرار
  
  تكرار

٧.١٨  
٨.١٢  
١.٤٥  
١.١٠  
٩.٤٠  
  

٨.٢٠  

٠.٩٨  
٠.٦٨  
١.١٨  

 ١.٢٠  
١.٦٤  
  

١.٢٢  
  

٦.١٠  
٦.٨٥  
٢.١٥  
٣.٤٠  
١٠.٦٥  

  
١١.٦٥  

٠.٥٢  
٠.٥٥  
١.١٥  
٠.٨٢  
١.١٠  
  

١.١٥  

٠.٨٣  
١.٥٨  
١.٢٢  
١.٩٨  

١  
  

٣.١٠  

١.٢٥  
٠.٦٨  
١.٣٨  
٢.٦٥  
١.٦٢  
  

١.٨٠  

٣.٠٢*  
٦.٤٣*  
٣.٨٢*  
٣.٩٣*  
٢.٧٥*  

  
٤.١٢*  

  )٢.٠٣= قیمة ت الجدولیة ) (٣٣( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ * 
المحسوبة للمتغیرات البدنیة ألفراد المجموعة ) ت( إن قیم یتبین) ٥(رقم         من الجدول 

 ٠.٠٥≤نسبة خطأ  الجدولیة عند )ت(ة وهي اكبر من قیم) ٦.٤٣- ٢.٧٥( الضابطة تراوحت بین 

وهذا یدل على وجود فروق ذوات داللة معنویة في هذه ) ٢.٠٣(والبالغة ) ٣٣(ة وأمام درجة حری
  .   االختبار البعدي لمصلحةالمتغیرات بین االختبارین القبلي والبعدي و

        ولمعرفة معنویة الفروق بین نتائج المتغیرات البدنیة في االختبار ألبعدي بین أفراد المجوعتین 
  )٦ (رقم تم معالجة هذه البیانات فظهرت النتائج كما في الجدول )الضابطة والتجریبیة(
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 ٢١

  )٦(رقم الجدول 
 للمتغیرات االختبار البعديفي المحسوبة ) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف  المعیاري وقیم 

  البدنیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة

   البدنیةالمتغیرات
وحدة 
  القیاس

  جموعة الضابطة الم  المجموعة التجریبیة 
قیم ت 
  *المحسوبة

  السرعة االنتقالیة 
  الرشاقة
  التوازن
  المرونة

 ةالقـــــــــوة الممیـــــــــزة بالـــــــــسرع
  الذراعین  لعضالت

القوة الممیزة بالسرعة 
  الرجلین لعضالت

  ثا
  ثا

  دقیقة
  سم

  تكرار
  
  تكرار

٥.٤٥  
٦.٠٢  
٤.٢٨  
٤.٤٢  
١١.٨٥  

  
١٢.٦٠  

٠.٥٣  
٠.٤٨  
٢.١٥  
٢.٣٢  
١.٨٢  
  

١.٦٥  

٦.١٠  
٦.٨٥  
٢.١٥  
٣.٤٠  
١٠.٦٥  

  
١١.٦٥  

٠.٥٢  
٠.٥٥  
١.١٥  
٠.٨٢  
١.١٠  
  

١.١٥  
  

٤.٥٦*  
٢.٨٦*  
٣.٥٢*  
٣.٦٥*  
٣.٨٥*  
  
٣.٩٧*  

  )٢=قیمة ت الجدولیة () ٦٤(  وأمام درجة حریة ٠.٠٥  ≤عند نسبة خطاء معنوي * 
  المحسوبة لجمیع المتغیرات تراوحت بین) ت( إن قیم یتبین) ٦(رقم          من الجدول 

  وأمام درجة ٠.٠٥  ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(ة ًا اكبر من قیمعوهي جمی) ٤.٥٦- ٢.٨٦ (
وهذا یدل على وجود فروق ذوات داللة معنویة في هذه المتغیرات بین أفراد ) ٢(وهي ) ٦٤(حریة 

  .  المجموعة التجریبیة لمصلحةمجموعتي البحث في االختبار البعدي و
  عرض نتائج مستوى األداء المهاري  ٢- ١- ٤

ة التحكیم الخاصة وبعد ن لج المهاري ألفراد عینة البحث من  بعد أن تم تقییم مستوى األداء     
 وكما بیة تم الحصول على النتائج التالیةمعالجة الدرجات التي حصلت علیها أفراد المجموعة التجری

  )  . ٧(رقم في الجدول 
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  )٧(رقم الجدول 
المحسوبة بین االختبارین القبلي ) ت(وق وقیم یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفر

  .والبعدي في مستوى األداء المهاري للمجموعة التجریبیة 
  

وحدة   المتغیر
  القیاس

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ع±  س  ع±  س
) ت(قیمة   ع ف±  س ف

   *المحسوبة
  درجة  مستوى األداء المهاري

٨.١٢  ٠.٩٢  ٣.٩٣  ٠.٧٣  ٦.٨٣  ٠.٨٠  ٣.٢٢*  
  )٢.٠٤= قیمة ت الجدولیة () ٣١(  وأمام درجة حریة ٠.٠٥  ≤عند نسبة خطأ معنوي *

الجدولیة ) ت(ة قیموهي اكبر من ) ٨.١٢(المحسوبة بلغت ) ت( إن قیمة یتبین) ٧(رقم من الجدول 
وهذا یدل على وجود فرق ) ٢.٠٤(والتي كانت ) ٣١(  وأمام درجة حریة ٠.٠٥  ≤عند نسبة خطأ 

ذوات داللة معنویة في مستوى األداء المهاري ألفراد المجموعة التجریبیة بین االختبارین القبلي 
  .  االختبار البعدي لمصلحةوالبعدي و

 لجنة تحكیم مستوى األداء ها أفراد المجموعة الضابطة من علی    ولمعالجة الدرجات التي حصلت
  ) .٨(رقم المهاري حصلنا على النتائج اآلتیة وكما في الجدول 

  )٨(رقم الجدول 
المحسوبة بین االختبارین القبلي ) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفروق وقیمة 

   الضابطةوالبعدي في مستوى األداء المهاري للمجموعة

وحدة   المتغیر
  القیاس

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ع±  س  ع±  س
 )ت(قیمة   ع ف±  س ف

  *المحسوبة
  درجة  مستوى األداء المهاري

٤.٨٥  ٠.٧٥  ٣.٢٣  ٠.٦٩  ٥.٣٧  ٠.٤١٢  ٣.٨٥*  
  )٢.٠٣قیمة ت الجدولیة () ٣٣(  وأمام درجة حریة ٠.٠٥  ≤عند نسبة خطأ معنوي *

المحسوبة لمستوى األداء المهاري بین االختبارین ) ت( إن قیمة یتبین) ٨(رقم         من الجدول 
الجدولیة عند ) ت(ة وهي اكبر من قیم) ٤.٨٥(القبلي والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة بلغت 
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 وهذا یدل على وجود فرق ذو) ٢.٠٣(والتي كانت ) ٣٣(  وأمام درجة حریة ٠.٠٥  ≤نسبة خطأ 
  .  االختبار البعدي لمصلحةداللة معنویة في مستوى األداء المهاري بین االختبارین و

البعدي تمت    ولمعرفة معنویة الفروق في مستوى األداء المهاري ألفراد المجموعتین في االختبار 
  . ذلك یبین) ٩(رقم معالجة الدرجات إحصائیا والجدول 

  )٩(رقم الجدول 
 في مستوى المحسوبة في االختبار البعدي) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 

  ن التجریبیة والضابطة لمجموعتیلاألداء المهاري 

وحدة   المتغیر
  لضابطةالمجموعة ا  المجموعة التجریبیة  القیاس

  ع±  س  ع±  س

) ت(قیمة 
  *المحسوبة

  درجة  مستوى األداء المهاري
٤.١٢  ٠.٦٩  ٥.٣٧  ٠.٧٣  ٦.٨٣*  

  )٢=قیمة ت الجدولیة ) (٦٤(  وأمام درجة حریة ٠.٠٥  ≤عند نسبة خطأ معنوي *
المحسوبة لمستوى األداء المهاري في االختبار ) ت(یظهر إن قیمة ) ٩(رقم    من الجدول    

  ٠.٠٥  ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(ة وهي اكبر من قیم )٤.١٢(البعدي لمجموعتي البحث 
وهذا یدل على وجود فرق ذو داللة معنویة في مستوى ) ٢(والتي كانت ) ٦٤(وأمام درجة حریة 

  .    المجموعة التجریبیة لمصلحةاري في االختبار البعدي بین مجموعتي البحث والمهاالداء 
 مناقشة النتائج  ٢- ٤
   مناقشة نتائج المتغیرات البدنیة ١- ٢- ٤

 لنا إن المتغیرات البدنیة ألفراد یتبین) ٥,٤(المرقمین      في ضوء ما ظهر من نتائج في الجدولین 
 ویعزى السبب في هذا ،لبعدي مقارنة باالختبار القبليمجموعتي البحث قد تحسنت في االختبار ا

ة البحث إذ إن من األهداف التحسن إلى األثر االیجابي لدروس التربیة الریاضیة التي نفذت طوال فتر
  .ة لدروس التربیة الریاضیة هو تطویر وتحسین مستوى عناصر اللیاقة البدنیة الرئیس
ة الجسمانیة بوجه عام والتي رس التربیة الریاضیة هو رفع القدرالهدف التعلیمي العام لد" كما إن      

ًتعد هدفا عاما وة  وتعني تحقیق مجموعة من األهداف الجزئیة منها تنمیة المتغیرات البدنیة مثل القً
   ) ٦٤، ٢٠٠٤، سعد وفهیم(" والتحمل والرشاقة والمرونة 

رس حیوي ومهم في المراحل المختلفة لما   وعلیه فان درس التربیة الریاضیة في المدارس هو د    
  له من دور أساسي في تنمیة اللیاقة البدنیة للتالمیذ وبهذا الخصوص یذكر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٤

إن من أهم أغراض درس التربیة الریاضیة تنمیة عناصر اللیاقة  ) " ١٩٨٤، بسطویس والسامرائي  (
  " البدنیة كالقوة والسرعة والمطاولة والرشاقة والمرونة 

   ) .٧٣ ، ١٩٨٤،  والسامرائي بسطویس ( 
تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في نتائج ) ٦(رقم       كما تظهر نتائج الجدول 

وترجع الباحثة السبب في هذا التفوق إلى .. اختبارات بعض المتغیرات البدنیة في االختبار البعدي 
 إن مصاحبة الموسیقى س التربیة الریاضیة إذمصاحبة لدراألثر الذي أحدثته استخدام الموسیقى ال

ولیس .. للتمرینات البدنیة یحسن األداء ویثیر الدافعیة ویجعل هناك انسجاما بین الحركة والموسیقى 
یظهر جلیأ واضحأ عند االنسجام مع . موسیقى من تأثیر واضح محبب للنفسل لهناك من ینكر ما

 تتفق مع اإلیقاع ةلجسم في حركات ال شعوریمقطوعة موسیقیة بتحریك جزء أو أجزاء من ا
: " ویقول هولست " إن الموسیقى هي الحلقة التي تربط الروح بالحس "  ویقول بتهوفن  .الموسیقي

أما الوصف . وكال القولین تعبیر فلسفي فیه شعر وخیال " . إن الموسیقى هي الجمال المسموغ 
ان الموسیقى عبارة عن ذبذبات منتظمة في أزمنة ب: " العلمي للموسیقى فهو كما یقول ماكنوسون 

 ، ١٩٨٥، حنتوش وآخران " . ( موقوتة بصورة تستسیغها المشاعر وتلتذ بها عن طریق االستمتاع
٣٩٣. (   

        وعلیه فان مصاحبة الموسیقى ألداء أفراد المجوعة التجریبیة في الجزء اإلعدادي من الدرس 
ًترك أثرا ایجابیا واضحا في  ارنة مستوى عناصر اللیاقة البدنیة التي تم قیاسها باالختبارات البدنیة مقً
ً إن هذه المصاحبة كانت دافعا نحو تكرار األداء للتمرین فضال عن بأفراد المجموعة الضابطة إذ ً

كذلك ساعدت على . تي تمثلت بالشعور بالمرح والسرورالحالة النفسیة االیجابیة ألفراد المجموعة وال
كما عملت على زیادة النشاط وعدم اإلحساس بالتعب لدى أفراد . اس بالحركة المؤداةاإلحس

  . المجموعة 
 زإن المصاحبة الموسیقیة تعمل كحاف) " ١٩٩١،محجوب وكاظم (هذا الخصوص یذكر         وب

د وتساع. ركةوتعمل على تحسین األداء الحركي من حیث زمان ودینامیكیة الح. ودافع لتكرار األداء
العصبي التعب  سرعة اكتساب اإلحساس بالحركة كما تعمل على تأخر ظهور في

   )  ٦٤، ١٩٩١، محجوب وكاظم .( العضلي 
   األداء المهاري  مستوىمناقشة نتائج ٢- ٢- ٤

 لنا إن مستوى األداء یتبین) ٨,٧(المرقمین         في ضوء ما ظهر من نتائج في الجدولین 
وترجع ..  تحسن في االختبار البعدي مقارنة باالختبار القبلي المهاري ألفراد مجموعتي البحث قد
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الل الباحثة السبب في ذلك إلى التحسن في عناصر اللیاقة البدنیة الناتج عن ممارسة الریاضة من خ
ً ولما كان مستوى األداء المهاري یتأثر كثیرا بمستوى ،أفراد عینة البحثدروس التربیة الریاضیة من 

ًلبدنیة نجد إن مستوى األداء المهاري قد تحسن تبعا لتحسن مستوى عناصر اللیاقة عناصر اللیاقة ا
" . إن االرتفاع بمستوى عناصر اللیاقة البدنیة یؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء المهاري . " البدنیة 

   ) ٢٨٢ ، ١٩٨٢، عالوي ( 
بیة الریاضیة بقسمیه  من درس التر عن األثر االیجابي للجزء الرئیسً           هذا فضال

والذي تضمن تعلیم بعض المهارات الحركیة في الجمناستك والتي كانت ) التعلیمي والتطبیقي ( 
إذ إن احد . ألداء المهاري ألفراد عینة البحثتشكل السلسلة الحركیة التي بموجبها تم قیاس مستوى ا
إن الغرض ) ١٩٩٨ فرج، ( ذكر لحركیة وتأهم أهداف درس التربیة الریاضیة هو تعلیم المهارات ا

  الذي یسعى درس التربیة الریاضیة إلى تحقیقه هو تنمیة المهارات والقدرات 
   ) ١٢ ،١٩٩٨فرج، " (الحركیة 

إن الجزء الرئیسي هو النواة التي یبنى علیها الدرس كله وهو  ) " ١٩٩٦ عزمي،(ف ضی        وی
ن فیه یتم تعلم مهارة جدیدة ویقوم المدرس بشرح صلب الخطة العامة ویتحقق فیه الهدف التعلیمي ال

ًالمهارة الجدیدة  لفظیا لتوضیح أهمیتها ثم نموذج یقوم به المدرس أو یختار من یعرضه وبإشرافه 
  ) ١٠٧ – ١٠٦ ،١٩٩٦عزمي، " (ت بتطبیق هذه المهارة  ومن ثم تقوم الطالبا

 تفوق المجموعة التجریبیة في مستوى والتي أظهرت) ٩(رقم        أما فیما یخص نتائج الجدول 
فتعزو الباحثة سبب ذلك إلى اثر . جموعة الضابطة في االختبار البعدياألداء المهاري على الم

استخدام الموسیقى التي صاحبت الجزء اإلعدادي من درس التربیة للریاضیة الذي نفذته أفراد 
 البدنیة لدیهن قیاسأ بأفراد المجموعة المجموعة التجریبیة والذي أدى إلى تحسین عناصر اللیاقة

الضابطة وعلیه تحسن مستوى األداء المهاري وذلك للعالقة االیجابیة الوثیقة بین مستوى األداء 
إذ إن الموسیقى تشكل وتنظم حركات الالعبات بل تساعد على أداءها ... "  وعناصر اللیاقة البدنیة 

ن البدایة حتى النهایة وتحسن قدراتها على التعبیر الحركة وتدركها وتحسها م وهذا یجعلها تعیش
  ."الحركي والوصول لمستوى التحكم في األداء الحركي 

   )٣٧٢ ، ١٩٩١، محجوب وكاظم  ( 
 مع الجزء اإلعدادي یزید من في درس التربیة الریاضیة والسیما      وعلیه فان استخدام الموسیقى 

 . " كما یزید من االنتباه والتركز فیؤدي إلى تحسین األداء.رغبة الطالبة نحو الدرس وتتشوق له أكثر

 تحفز الموسیقى المصاحبة لدرس التربیة الریاضیة الجانب العاطفي وتخلق حالة االنسجام بین إذ
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"  انسیابیة عالیة في أداء أجزاء الحركة واالنتقال من جزء ألخر والربط بینهم قالحركة واإلیقاع فتخل
   ) ٢٦٠، ١٩٩١، النعیمي وحسین ( 
  االستنتاجات والتوصیات -٥

   االستنتاجات ١- ٥
   :  من نتائج استنتجت الباحثة ما یأتي   في ضوء ما تقدم

ًالستخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة اثرا ایجابیا في بعض المتغیرات  -١ ً
  .البدنیة لطالبات المرحلة المتوسطة 

ًوس التربیة الریاضیة أثرا ایجابیا في بعض المتغیرات الستخدام الموسیقى المصاحبة لدر -٢ ً
 . المهاریة على بساط الحركات األرضیة لطالبات المرحلة المتوسطة 

   التوصیات ٢- ٥
  :  ً  بناءا على ما تقدم من استنتاجات توصي الباحثة بما یأتي 

وبمراحلها في المدارس الریاضیة العمل على إدخال الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة  -١
  .المختلفة والسیما مدارس البنات 

إستخدام الموسیقى المصاحبة لدروس التربیة الریاضیة في المدارس وفي أثناء تعلیم مهارات  -٢
 .ریاضیة أخرى 

حث الطالبات على المشاركة في اختبار الموسیقى المصاحبة بأنفسهن وذلك لزیادة  الدافعیة  -٣
 .  لدیهن والمشاركة في تخطیط الدرس 
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  المصادر                                        
  . مطبعة التضامن، بغداد، الموسیقى وعلم النفس،)١٩٧٠(، ضیاء الدین، أبو الحب -١
 . األردن ،  المدخل إلى البحث العلمي، عمان،)٢٠٠٤(أبو عالم، رضا محمود،  -٢

دریس في طرق الت ،)١٩٨٤. (لح عباس احمد صاوالسامرائي،أحمد  بسطویس بسطویس، -٣
 .، الموصلالتربیة الریاضیة، مدیریة مطبعة جامعة الموصل

  اثر استخدام الموسیقى المصاحبة لدرس التربیة الریاضیة في،)١٩٩٨(بطرس، نوال ككو،  -٤
اإلدراك الحس حركي ومفهوم الذات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، 

  الموصل.موصلجامعة ال

محمد : تعلم الطالب التجمیعي والتكویني، ترجمة تقییم ،)١٩٨٣(وآخرون، بلوم، بنیامین  -٥
 .  القاهرة أمین المفتي وآخرون، دار ماكروهین،

ي الحركات األساس  المدخل ف،)١٩٨٨(عامر محمد، سعودي،  وحنتوش، معیوف ذنون، -٦
  .  الموصل. مطابع جامعة الموصللجمباز الرجال،

میة للجمباز والتمرینات  المبادئ الفنیة والتعلی،)١٩٨٥(ن، ا معیوف ذنون وآخرحنتوش، -٧
 . مطابع جامعة الموصل البدنیة،

، دار الفكر، تمریناتاللعلمیة والفنیة للجمباز و األسس ا،)١٩٧١(خلیفة، نبیلة وأخریات،  -٨
 .القاهرة

الزراعیة،  الطرق اإلحصائیة لألبحاث ،)١٩٩٠(داود، خالد محمود الیاس، زكي عبد،  -٩
 . الموصل علیم العالي الموصل،مطابع الت

 دار الفكر لیة للتمرینات وللتمرینات الفنیة، األسس العلمیة والعم،)١٩٨٢(زهران، لیلى،  - ١٠
 . القاهرة ،العربي

رق التدریس في التربیة الریاضیة،  ط،)٢٠٠٤(سعد، ناهد محمود وفهیم، نیلي رمزي،  - ١١
 . مركز الكتاب للنشر، القاهرة،٢ط

الدار وض والتمرینات واللیاقة البدنیة،  العر،)١٩٩٠(خران، وجدي احمد و آ سمیر، - ١٢
  . الطبعة األولى، الجماهیریة العربیة اللیبیةاهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن،الجم

یة  تأثیر اإلیقاع الموسیقي على تنم،)١٩٩١(طه، قتیبة زكي وسعودي، عامر محمد،  - ١٣
 .موصلمنشور في جامعة ال بعض الصفات البدنیة للطالبات،
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 ٢٨

بادئ اإلحصاء  االختبارات وم،)١٩٨٧(س وبسطوسي، بسطوسي احمد، ، قیعبد الجبار - ١٤
 . مطبعة التعلیم العالي بغداد في المجال الریاضي،

 . بغداد، الجمناستك،)١٩٨٩(العبیدي، صائب عطیة احمد،  - ١٥

 أسالیب تطویر وتنفیذ درس التربیة الریاضیة في مرحلة ،)١٩٩٦(، محمد سعید، زميع - ١٦
 . اإلسكندریة بین النظریة والتطبیق، مطبعة االنتصار،لیم األساسيالتع

 . فاجز، مطبعة مصر، القاهرة، موسوعة الموسیقى،)١٩٧٢(عكاشة، ثروت،  - ١٧

، اختبارات األداء الحركي، )١٩٨٢(عالوي، محمد حسن ورضوان، محمد نصر الدین،  - ١٨
 . القاهرة دار الفكر العربي،

یة البدنیة، دار الفكر مناهج وطرق تدریس الترب ،)١٩٩٨(فرج، عنایات محمد احمد  - ١٩
 . القاهرة العربي،

 واالختبار في التربیة الریاضیة، مركز الكتاب  القیاس،)٢٠٠٥(فرحات، لیلى السید،  - ٢٠
 . االردنللنشر، الطبعة الثالثة،

، الحمباستك الحدیث، الجمباستك اإلیقاعي )١٩٩١(محجوب، وجیه وكاظم، أسیا،  - ٢١
  . بغداد، مطبعة دار الحكمةالحدیثة،نات الفنیة  التمریوالریاضي،

الریاضي استك نالجم(استك الحدیث ن الجم،)١٩٨٩(محجوب، وجیه وكاظم، أسیا،  - ٢٢
 .   بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر، )اإلیقاعي 

 دار ، الجمباز المعاصر للبنات،)١٩٩١(النعیمي، عبد الستار جاسم وحسن، عائدة علي،  - ٢٣
 . بغداد النشر، ة و الحكمة للطباع
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 ٢٩

  )١(رقم الملحق 
  أسماء السادة المختصین الذین تمت االستعانة بخبراتهم

  
      مكان العمل                  االختصاص  اللقب العلمي      أسم الخبیر         

    جامعة الموصل/  كلیة التربیة الریاضیة  د          بایومیكانیك   . أسین التكریتي        یاودیع   .١
   جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس    د      .ضیاء قاسم الخیاط            أ .٢
    جامعة الموصل/ ة كلیة التربیة الریاضی    وتقویم   قیاس   د     .   أثیالم یونس عالوي         .٣
    جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     قیاس وتقویم    د    .م.عبد الكریم غزال       أإیثار  .٤
  جامعة الموصل  / قیاس وتقویم     كلیة التربیة الریاضیة      د   .م.       أ   حسینمكي محمود  .٥
  جامعة الموصل/  كلیة التربیة الریاضیة  س   طرائق تدرید      .م.     أ       عليولید وعد اهللا .٦
    جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة           طرائق تدري  د.م.الل نجم عبد اهللا           أط .٧
  جامعة الموصل  /  كلیة التربیة الریاضیة     طرائق تدریس  د    .م.      أ   نالیث محمد داود الب .٨
  جامعة الموصل  / كلیة التربیة الریاضیة  طرائق تدریس         د  .م.أ    أیاد محمد شیت          .٩

  جامعة الموصل  / كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس      د    .م.    أصفاء ذنون األمام      .١٠
  جامعة الموصل  / كلیة التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم       د      .م. أ   غیداء سالم عزیز       .١١
  جامعة الموصل  / كلیة التربیة الریاضیة      الریاضيعلم تدریب     د.م  اقز الجبار عبد الرعبد .١٢
  جامعة الموصل  / كلیة التربیة الریاضیة         علم تدریب الریاضيد .م  مكي محمد عبد الجبار .١٣
   الموصل  جامعة/ كلیة التربیة الریاضیة       علم تدریب الریاضي    د .م   كسرى احمد فتحي   .١٤
  جامعة الموصل  / كلیة التربیة الریاضیة            تربیة ریاضیة     م .  م اسماعیلحیدر غازي .١٥
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 ٣٠

  )٢(رقم الملحق 
 جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة
  استبیان/ م

  
  المحترم......................................................حضرة السید الخبیر

  تحیة طیبة 
تــاثیر المــصاحبة الموســیقیة لــدروس التربیــة الریاضــیة فــي ( النیــة اجــراء البحــث الموســوم بـــفــي

  ).بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة للطالبات في المرحلة المتوسطة
ونظـــرا لمـــا نعهـــده فـــیكم مـــن خبـــرة ودرایـــة فـــي مجـــال تخصـــصكم یرجـــى تفـــضلكم بتحدیـــد اهـــم 

المیــزان االمــامي ، (هــي مهــارات هــذه ال بالبحــث علمــا ان عناصــر اللیاقــة البدنیــة التــي یمكــن شــمولها
  ) .الدحرجة االمامیة ، الوقوف على الراس ، الدحرجة الخلفیة ، الغطس
  الصف الثاني المتوسطعلما ان هذا البحث یجرى على عینة من طالبات 

  مع االمتنان العمیق ووافر الشكر والتقدیر
  :االسم الثالثي
  :االختصاص 
  :اللقب العلمي

  :الكلیة
  :الجامعة
  :التوقیع

  الباحثة
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 ٣١

  
  الیصلح  یصلح  عناصر اللیاقة البدنیة  ت
      القوة  :اوال
      القوة القصوى  ١
      القوة االنفجاریة  ٢
      القوة الممیزة بالسرعة  ٣
      مطاولة القوة  ٤
      السرعة   :ًثانیا
      السرعة االنتقالیة  ١
      السرعة الحركیة  ٢
      المرونة  ًثالثا

      الرشاقة   ًابعار
      التوازن  ًخامسا
      التوافق  ًسادسا

      
      
      
      

  ایة اضافة اخرى
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 ٣٢

  )٣(الملحق 
     جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة
  استبیان/ م

  
  المحترم......................................................حضرة السید الخبیر

  تحیة طیبة 
تــاثیر المــصاحبة الموســیقیة لــدروس التربیــة الریاضــیة فــي (جــراء البحــث الموســوم بـــفــي النیــة ا

  ).بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة للطالبات في المرحلة المتوسطة
ونظـــرا لمـــا نعهـــده فـــیكم مـــن خبـــرة ودرایـــة فـــي مجـــال تخصـــصكم یرجـــى تفـــضلكم بتحدیـــد اهـــم 

دنیـــة المـــذكورة ازاء كـــل منهـــا علمـــا ان المهـــارات البدنیـــة التـــي تقـــیس بعـــض المتغیـــرات الباالختبـــارات 
الدحرجة  الدحرجة االمامیة ، الوقوف على الراس ،، المیزان االمامي (الحركیة المشمولة بالبحث هي 

  ) .، الغطسالخلفیة 
  .المتوسط الثاني طالبات الصف ویجرى هذا البحث على عینة من 

  مع االمتنان العمیق ووافر الشكر والتقدیر
  :م الثالثياالس

  :االختصاص 
  :اللقب العلمي

  :الكلیة
  :الجامعة
  الباحثة                  :التوقیع
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 ٣٣

  
عناصر 
اللیاقة 
  البدنیة

اجزاء 
  أي اضافة اخرى  الیصلح  یصلح  وحدات القیاس  االختبارات المرشحة  الجسم

        زمن  )ثا١٠(اختبار ثني ومد الركبتین لمدة-١
ار الحجــــل علــــى ســــاق واحــــدة لمــــسافة اختبــــ-٢

  م٣٠
        زمن

  الرجلین

مـــن وضـــع ثنـــي الركبتینكـــامال الوثـــب لالمـــام -٣
  ثا) ١٠(اقصى مسافة لمدة

        زمن

مـــن وضـــع االســـتناد االمـــامي علـــى االرض -١
  ثا) ١٠(ثني ومد الذراعین اقصى عدد لمدة 

        زمن

من وضع التعلق ثنـي ومـد الـذراعین الـسحب -٢
  ثا) ١٠(قلة اقصى عدد لمدة على الع

        زمن

رعة
الس

زة ب
ممی

ة ال
لقو

ا
  

  الذراعین

من وضع التعلق على الساللم الظهر مواجـه -٣
ســـــــحب الـــــــرجلین الـــــــى الـــــــصدر اقـــــــصى عـــــــدد 

  ثا)١٠(لمدة

        زمن

        زمن  من البدء العالي) م٢٠(جري -١

لیة
نتقا

 اال
رعة

الس
  

  

        زمن  من البدء العالي) م٣٠(جري -٢

ع لالمـــــام واالســـــفل مـــــن اختبـــــار ثنـــــي الجـــــذ-١
  الوقوف على الصندوق المدور اقصى درجة

        درجة

اختبــــــار ثنـــــــي الجـــــــذع لالمـــــــام مـــــــن وضـــــــع -٢
  الجلوس الطویل 

        درجة

ونة
مر

ال
  

مرونـــــــــــــــة 
  الجذع

اختبـــار كـــوبري مـــن وضـــع الجلـــوس الطویـــل -٣
والیدین ممدوة الى الخلف اقل مسافة للكتـف مـع 

  االرض

        سم/مسافة

        زمن  )8(اختبار الجري المتعرج -١
اقة

رش
ال

  
  

        زمن  اختبار الجري المكوكي-٢

        زمن  الوقوف بمشط القدم على مكعب-١

زن
لتوا

ا
  

  الثابت
        زمن  اختبار وقوف اللقلق-٢
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