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  الملخص
    هدف البحث إلى التعرف على الفروق ببعض القدرات البدنیة والحركیة لتالمیذ مدرستي المرحلة المبكرة 

ف الذي یلیه ابتداء والمدرسة المتأخرة ، فضال عن الفروق ببعض القدرات البدنیة والحركیة بین تالمیذ كل صف والص
  .من الصف الثالث 

تلمیـذ مـن ) ٢٠٠(  وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسـلوب الدراسـة التتبعیـة وتكونـت عینـة البحـث مـن   
تالمیــذ مدرســة الجنــائن االبتدائیــة بالــساحل األیــسر ومدرســة احمــد عبــد الغنــي االبتدائیــة بالــساحل األیمــن مــن الــصفوف 

لخامس والسادس االبتدائي ضـمن مرحلتـي المدرسـة المبكـرة والمدرسـة المتـأخرة ، كمـا اسـتخدم البـاحثون الثالث والرابع وا
م من بدایـة عالیـة لقیـاس الـسرعة االنتقالیـة ، )٢٠(اختبار ركض : (االختبارات الخاصة بالقدرات البدنیة والحركیة اآلتیة 

م لقیاس القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجلین ، اختبـار )١٠(لمسافة ) كل رجل على حدة(اختبار الحجل بكلتا الرجلین 
الجــري المتعــرج بــین الــشواخص لقیــاس الرشــاقة ، اختبــار ثنــي الجــذع لألمــام مــن وضــع الجلــوس الطویــل لقیــاس مرونــة 

حـصائیة واسـتخدم البـاحثون الوسـائل اإل) . العمود الفقري وعضالت خلف الرجلین واختبار الدوائر المرقمة لقیاس التوافـق
، النــسبة ) بیرســون(الوســط الحــسابي ، االنحــراف المعیــاري ، معامــل االرتبــاط البــسیط لـــ(اآلتیــة لمعالجــة البیانــات وهــي 

  ) لوسطین حسابین غیر مرتبطین ) ت(المئویة ، اختبار 
  :     وتوصل الباحثون إلى االستنتاجات اآلتیة 

رحلة المدرسة المبكرة في اختبار الحجـل علـى الرجـل الیمنـى تطور تالمیذ مرحلة المدرسة المتأخرة عن تالمیذ م .١
م والخاص بالقوة الممیزة بالسرعة واختبار ثني الجذع لألمام من وضـع الجلـوس الطویـل والخـاص )١٠(لمسافة 

  .بالمرونة 
یــسرى ، الــسرعة االنتقالیــة ، القــوة الممیــزة بالــسرعة للرجــل ال(ال یوجــد تطــور ببقیــة القــدرات البدنیــة والحركیــة  .٢

  بین تالمیذ مرحلتي المدرسة المبكرة والمدرسة المتأخرة ) الرشاقة ، التوافق
بـین الـصفوف الثالـث والرابـع والخـامس والـسادس ) قیـد الدراسـة(ال یوجد تطور بجمیع القدرات البدنیة والحركیة  .٣

 .االبتدائي أي بین كل صف والصف الذي یلیه وابتداء من الصف الثالث االبتدائي 
Follow-Up Study of some Physical and Motor Abilities for Students of Early and 

Late School Grades  
Prof.dr.Jassim.M.N.Alroomy     Omar.N.Alsayge                  Eskandar.K.Salih 

  
Abstract 

The research aimed at being acquainted with the differences among some physical 
and motor abilities for students of early and late school grades in addition to the 
differences of physical and motor abilities between each class, beginning from third 
class, with next one. 
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The follow-up descriptive method was used. The sample included 200 students 
from the ALJANAEN primary school in the left bank of Mosul city and AHMED 
ABDULGHANI Primary school in the right bank. The sample represented the third, 
fourth, fifth, and sixth primary classes of the early and late school grades.   

Specific tests of the physical and motor abilities were used such as single leap of 
both legs with distance of 10 meters for measuring the power of leg muscles, zigzag 
run for measuring the agility, sit and reach for measuring the flexibility of spine and 
posterior leg muscles. And the numbered circles for measuring coordination. 

Arithmetic mean, standard deviation, Person’s coefficient correlation, percentage, 
and (T) test of the two independent samples were used for processing data 
statistically. 

The research concluded the following: 
1. The students of the late school grade had improved compared with the early 

one in test of single leap of both legs with distance of 10 meters for measuring 
the power of leg muscles and test sit and reach of flexibility. 

2. There were no improvement differences between the two grades in other 
abilities such as locomotive speed, left leg power, agility and coordination 

3. There were no improvement differences between each class, beginning from 
third class, with next one in all physical and motor abilities in question.  

  :  التعریف بالبحث -١
  : البحث وأهمیة مقدمة ال ١-١

 وألعابا وحركات وفعالیات ن جزء مهم من التربیة العامة فهي لیست تماریومیأصبحت التربیة الریاضیة ال
 بدنیا وصحیا إعدادا اإلنسان إعدادفضال عن دورها في ل هي تربیة وفلسفة وثقافة وسیاسة ریاضیة فحسب ب
  والحركیةالبدنیةتعد القدرات و ،  األمام إلىفان لها الدور الكبیر في دفع عجلة التطور  لذا ،ونفسیا واجتماعیا 

النشء الجدید وبنائه منذ فها البدایة الصحیحة السلیمة لتهیئة  تطور الحركة الریاضیة في أي مجتمع بوصأساس
  . القاعدة الواسعة والقویة للتربیة الریاضیة إیجاد إلىالصغر وصوال 

 الكاتبة السویدیة أن إذالمتعددة ومنها المرحلة االبتدائیة یة عمر الاالهتمام بالمراحل ضروري من ال أصبحولذلك    
من  هذه المرحلة وصفب) عصر الطفل( في بدایة القرن العشرین بان هذا العصر سیكون تنبأتقد )  كايألن(

 القوي لشخصیة األساس، یوضع فیها  كوینیة كونها مرحلة تاإلنسان خطورة في مستقبل وأكثرها المراحل أهم
  .) ٥٢ ، ١٩٧٢مردان ،  (اإلنسان

 الكتساب المهارات العامة والخاصة أساساالمبكرة ویعد اكتساب القدرات البدنیة والحركیة من فترة المدرسة    
المدرسة  و المتأخرة المدرسة في مرحلتي ال سیما الریاضیة المختلفة في مراحل النمو التالیة و باألنشطةالمرتبطة 
  .) ١٤٥ ، ١٩٩٤راتب ،  ()المراهقة(المتوسطة

 على ممارسة النشاط األطفالولقد ركزت الدراسات والبحوث الحدیثة على محاولة معرفة انجح الطرائق لتشجیع    
و لهذا یبد) Stone , 1985 , P168(الریاضي لكي تصبح هذه الممارسة جزءا من النمط الحیاتي الیومي للفرد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ..................لتالميذ مرحلتي  لبعض القدرات البدنية واحلركية دراسة تتبعية

 ١٥٧

من الضروري ان تكون هناك فرص لمزاولة النشاط الریاضي المنتظم في المدرسة والتي سوف تسهم في تطویر 
 , Slave & Others (باألطفالالقدرات البدنیة والحركیة مما یضمن توفیر نمط حیاتي ذي نشاط ریاضي خاص 

1984 , P61(.  
  دنیة والحركیة لدى تالمیذ المدرسة االبتدائیة لذا فان أهمیة البحث تبرز في تتبع بعض القدرات الب   

من اجل التعرف على أي من القدرات البدنیة والحركیة هي التي تتطور لدى هذه الفئة من ) المبكرة والمتأخرة  ( 
  .وأي منها األقل تطورا لدى هذه الفئة العمریة من التالمیذ التالمیذ 

  : مشكلة البحث ٢-١
، وعلى ضوء ةسن) ١٢-٧ (بأعمار لااألطف من المؤسسات التربویة التي تربي ئیةارس االبتداالمد      تعد 

 بعمر  المدرسة المبكرة ومن همأطفالسنوات ) ٩-٧( بعمر األطفالالتقسیمات الخاصة بالعلماء یطلق على 
 المهمة بحیث  في هذه المرحلة العمریةتالمیذینبغي علینا االهتمام بالو  أطفال المدرسة المتأخرة ، سنة) ١٢-١٠(

 التربیة الریاضیة دورها لتسهم في عملیتي التعلم والتطور الحركي وان تخضع لمنهجیة على الصعیدین تأخذ
   . العمریة بوصفها مرحلة ارتكازة الخاصة بهذه المرحلواألغراض األهداف وفق نالنظري والتطبیقي ع

  : اآلتیین على السؤالین اإلجابةوتكمن مشكلة البحث في 
   ؟ المتأخرةوالحركیة بین تالمیذ مرحلتي المدرسة المبكرة والمدرسة البدنیة  هنالك فروق لبعض القدرات هل  
  ؟ وهل هنالك فروق في بعض القدرات البدنیة والحركیة بین تالمیذ كل صف والصف الذي یلیه   
   : هدفا البحث ٣-١
مدرستي المرحلة المبكرة والمدرسة المیذ تبین البدنیة والحركیة  بعض القدرات تطورالتعرف على  ١-٣-١

  . المتأخرة
 من ابتداءبعض القدرات البدنیة والحركیة بین تالمیذ كل صف والصف الذي یلیه  تطورالتعرف على  ٢-٣-١

  . الصف الثالث
  : البحث  فرضا٤-١
لمرحلة المبكرة بین تالمیذ مدرستي االبدنیة والحركیة بعض القدرات تطور  فروق معنویة في  ال توجد١-٤-١

  . المتأخرةوالمدرسة 
بعض القدرات البدنیة والحركیة بین تالمیذ كل صف والصف الذي یلیه تطور ال توجد فروق معنویة في  ٢-٤-١
  . من الصف الثالث بتداءً إ

  : مجاالت البحث ٥-١
  .للبنینالبتدائیة  ا واحمد عبد الغني ، للبنین االبتدائیة مدرستي الجنائنتالمیذ : المجال البشري ١- ٥- ١
  .االبتدائیة للبنینواحمد عبد الغني ،   االبتدائیة للبنین الجنائنمدرستيساحات  : المجال المكاني٢- ٥- ١
  . ٢٩/١٢/٢٠٠٩ لغایة ١٥/١١/٢٠٠٩من  إبتداًء : ألزماني المجال ٣- ٥-١
   تحدید المصطلحات ٦-١
  :  القدرات البدنیة ١- ٦-١

لموروثة التي تتطور بالنمو وتتطور بالممارسة والتدریب وتشمل ثالث قدرات هي القدرات ا "بأنها) محجوب(عرفها 
  .)١٠٧ ، ١٩٨٩محجوب ، )" (المطاولةو السرعة ، و القوة ، (
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  : القدرات الحركیة ٢- ٦-١
القدرات التي یكتسبها اإلنسان من المحیط مثل الرشاقة والمرونة والتوازن والمهارة ، أي "بأنها ) محجوب(عرفها 

  .) ٨٥، ١٩٨٩محجوب ، "(ا تأتي عن طریق الممارسة والتدریبأنه
   النظري والدراسات السابقة  اإلطار-٢
   النظري اإلطار ١-٢
   : الدراسات التتبعیة١- ١-٢

  :  وجود طریقتین للدراسات التتبعیة هما إلىتشیر المصادر العلمیة 
ن وتعتمد هذه الطریقة على المالحظة التي  والتي تعالج ظاهرة في زمنین مختلفی:الطریقة الطولیة : أوال 

مثال لمعرفة التغیرات التي تحدث على نمو طفل أو سنوات ) ١٠_٧(تستمر لفترة زمنیة من مراحل العمر 
سنوات وحتى نهایتها شهر بعد شهر من األطفال أو عاما بعد ) ٧(مجموعة معینة من األطفال منذ بدایة عمر 

نها تعمل على إیضاح نمط وتأثیر البیئة على النمو وثبات وتغیر خصائص النمو عام ، ومن مزایا هذه الطریقة أ
  .ومظاهرة 

والتي تعالج ظاهرة في زمن معین ، وتقوم هذه الطریقة بتتبع التغیرات  : المستعرضة الطریقة: ثانیا 
یرات الجسمیة  ، مثال ذلك تتبع التغاألطفال مجموعات متعددة من أوالجسمیة والوظائف النفسیة لمجموعة 

من رواد هذه ) بیاجیه(سنة ، ویعتبر ) ١٥-١٠( من األعمار مجموعة من أوسنوات  )١٠( بعمر ألطفالوالبدنیة 
 الزمنیة المختلفة ، وتتمیز هذه الطریقة باالقتصاد األعمار في األطفالالطریقة فقد استخدمها في دراسة اللغة عند 

نتائجهما ساعدت في أن  إالوعلى الرغم من عیوب الطریقتین ولیة ،  اقل دقة من الطریقة الطأنها إالبالجهد 
 األعمار النشاط الحركي وتحدید مؤشرات التطور البدني والحركي لمختلف أنواع المناسبة لممارسة األعمارتحدید 

  .ن الطریقة المستعرضة و وقد استخدم الباحث) ٢٢ ، ٢٠٠٥شاكر ،  (.
   القدرات البدنیة ٢- ١-٢  

قدرات البدنیة جزءًا من اللیاقة البدنیة الشاملة التي تشتمل على جمیع الجوانب النفسیة والبدنیة والحركیة عد ال  ت
والعقلیة واالجتماعیة والصحیة ، ولها مدلوالت وتفسیرات ومفاهیم متعددة ، ومنها ان لكل فرد قدرات بدنیة تختلف 

التي دار حولها النقاش والجدل بسبب اختالف وجهات  االصطالحات أكثر تعد من أنها ، كما األفرادعن بقیة 
        )٣٦ ،١٩٨٧الحیاري وآخران،(.النظر والمدارس الفكریة المختلفة

 جمیع هذه القدرات مترابطة مع أن إذ القدرات البدنیة هي صفات موروثة وتشمل القوة والسرعة والمطاولة، إن 
- ٦٧،  ١٩٩٤،  ش ومحمودلش (.ات، وقد تم تشبیهها بالهرمبعضها بأیة حركة من الحركات توجد بها هذه القدر 

٦٨(  
  : القدرات الحركیة ٣-١-٢ 

 تكون موجودة مثل الرشاقة والمرونة أو القدرات الحركیة من خالل تفاعله مع المحیط اإلنسانیكتسب   
 قدرة ألنهارات  قدرته على الحركة تأتي وتتطور عن طریق التمرین ، وسمیت بالقدأنوالتوازن والمهارة ، أي 

(  وتتمثل القدرات الحركیة بـ. التي تؤدى من قبل الكائن الحي وخاصة بالمستویات العالیة اإلنسانیةللحركة 
  )٨٥ ، ١٩٨٩محجوب ، ()   المهارة والتكنیك ، التوازن ، القابلیة الحركیة ، المرونة ،الدقة الحركیة ، الرشاقة 

   الدراسات السابقة ٢-٢
  )   اللیاقة البدنیة لتالمذة المرحلة االبتدائیة لدولة البحرین(بعنوان )١٩٨٩،غندورال( دراسة - ٢- ٢

مقارنة لفروق و  معرفة مستوى اللیاقة البدنیة لتالمذة المرحلة االبتدائیة بدولة البحرین إلى الدراسة تهدف
من مدارس االبتدائیة وقد تلمیذ وتلمیذة ) ١١٩١( البحث على عینة قوامها أجرىالمستویات بین البنین البنات 

الستلقاء على الظهر بثني یاردة لقیاس السرعة االنتقالیة واختبار الجلوس من وضع ا) ٥٠(استخدم اختبار ركض 
لغرض قیاس مطاولة عضالت ) اختبار معدل (لألكتاف الصدر متعاكسین ومالمستین أمامالذراعین الركبتین و 

یاردة لقیاس عنصر الرشاقة وكذلك اختبار التعلق على ) ١٠×٤(وكي البطن واختبار الركض المرتد بالجري المك
 واختبار الوثب العریض من الثبات لقیاس القوة . العلیا األطرافالعقلة مع ثني الذراعین لقیاس التحمل والقوة 
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ستخدم یاردة لقیاس الجلد الدوري التنفسي وقد ا) ٦٠٠( السفلى واختبار ركض مشي األطرافاالنفجاریة لعضالت 
 لفرق المتوسطات لمعرفة مستویات التالمذة في الصفات (t)الباحث الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار 

  . لهم أجریتالبدنیة التي 
 هنالك فروق معنویة بنتائج التالمذة في اللیاقة البدنیة فیما بین الصف الدراسي بانوقد استنتجت الباحثة 

 العلیا هنالك فروق معنویة لألطراف والثالث باختبار التحمل والقوة األولبین الصفین  فیما إالوالصف الذي یلیه 
 العلیا فیما بین الصفین الرابع والصفین الخامس واألطرافار التحمل ب في اختإالالبنین والبنات بین نتائج 

  .والصفین السادس 
ور النمو الجسمي والبدني لتالمیذ بعض المؤشرات الموضوعیة لتط( بعنوان)١٩٩٢،حمودات( دراسة ٢- ٢-٢

  )     سنة) ١٢-٦(في مدارس االبتدائیة للبنین مركز محافظة نینوى ألعمار 
ى النمو الجسمي لتالمیذ المرحلة   مستو تأشیر مستوى للیاقة البدنیة بوصفه مرحلة تأثیر إلى الدراسة تهدف

 العینة العشوائیة المنظمة لكافة بأسلوبهم تلمیذا في محافظة نینوى تم اختیار ) ١٨٨٢(تكونت العینة من ، 
 واالنحراف المعیاري والنسبة يوسط الحسابال( المستخدمة في البحث اإلحصائیةالمراحل وتضمنت الوسائل 

  مندراسة فیما یخص معرفة مستوى اللیاقة البدنیة ان عددال النتائج التي خرجت بها أهممن  وكان )المئویة
 الصف دراسي صلحةى التطور طبیعیًا حیث ظهر وجود فروق في نتائج االختبارات لمالصفات البدنیة كان مستو 

اختبارات المرونة كان هناك ضعف  في أما، ارات السرعة والقوة االنفجاریة ب وهذا ما حصل على اختاألعلى
 هذا عجا تر ذإ وان تطورًا قد حصل لتالمیذ الصفین الرابع والخامس األولىواضح في مستویات الصفوف الثالثة 

  .التطور لدى تالمیذ الصف السادس قیاسا لما یكون علیه من تطور 
  : البحثإجراءات -٣
  . لمالئمته لطبیعة البحث  بأسلوب الدراسة التبعیةن المنهج الوصفيو استخدم الباحث:  منهج البحث١-٣
   : مجتمع البحث وعینة ٢-٣

االبتدائي لمدرسة الجنائن بالساحل ) ع والخامس والسادسالثالث والراب(تكون مجتمع البحث من تالمیذ الصفوف 
 عینة البحث فقد تكونت من أما، تلمیذ )  ٨٤٠( والبالغ عددهم األیمن ومدرسة احمد عبد الغني بالساحل األیسر

( تلمیذ من كل صف دراسي ومن كل من مدرستي الجنائن واحمد عبد الغني ، وبنسبة ) ٢٥(تلمیذ بواقع ) ٢٠٠(
رقم  والجدول المنتظم العشوائي غیر وباألسلوبوقد تم اختیار العینة بالطریقة الطبقیة . من المجتمع %)٢٣,٨٠

  . یبین مواصفات عینة البحث )١(
  یبین مواصفات عینة البحث من تالمیذ مدرستي الجنائن واحمد عبد الغني االبتدائیتین)١(رقم الجدول 

  الصف والمرحلة   )كغم(الكتلة   )سم(الطول   )شهر(العمر   المدرسة        
  عبدالغني احمد  الجنائن 

  ة عدد العین
  ع±  س  ع±  س  ع±  س

  ٧,٤٥٠  ٣٢,٣٧٩  ٨,٧١٢  ١٢٩,١٢  ٢,٣٠٦  ١٠٩,٥٥  ٥٠  ١٥٥  ١٢٠  الثالث
  ٢,٨٩٠  ٣٥,٧٥  ٢,٠٦٣  ١٣٨,٦٠  ٣,١٠٤  ١٢٢,٨٠  ٥٠  ٩٠  ١٠٢  الرابع 

  ٢,١٣٣  ٣٨,٦١  ٣,٠٣١  ١٤٣,٣٢  ٢,٩٥٠  ١٣٥,٤٠  ٥٠  ٨٥  ٩٨  الخامس 
  ٣,٣٢٧  ٤٠,٠٩  ٤,٣١٠  ١٤٨,٣١  ٣,٢٥٣  ١٤٩,٦٠  ٥٠  ٨٩  ١٠١  السادس 
  -  -  -  -  -  -  ٢٠٠  ٤١٩  ٤٢١  المجموع

  ٧,٤٥٠  ٣٢,٧٩  ٨,٧١٢  ١٢٩,١٢  ٣,٣٠٦  ١٠٩,٥٥  ٥٠  ١٥٥  ١٢٠  المدرسة المبكرة 
  ٦,٠٣٢  ٤١,٣٦  ٧,٣٩١  ١٤٩,١  ٩,٤١٠  ١٤٠,٦٥  ١٥٠  ٢٦٤  ٣٠١   المتأخرةالمدرسة 
  -  -  -  -  -  -  ٢٠٠  ٤١٩  ٤٢١  المجموع 

  : وسائل جمع البیانات ٣-٣
 ، للتعرف على القدرات البدنیة والحركیة واختباراتها:تحلیل محتوى المصادر العلمیة  ١- ٣-٣
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 ..................لتالميذ مرحلتي  لبعض القدرات البدنية واحلركية دراسة تتبعية

 ١٦٠

  : المقابلة الشخصیة ٢- ٣-٣
 بعض القدرات البدنیة والحركیة لالطالع على اختیار •مختصیناللقد تمت مقابلة شخصیة مع بعض 

 ولغایة ١/١١/٢٠٠٩واالختبارات المالئمة لعینة البحث لهذه القدرات ، وتمت هذه المقابالت الشخصیة للمدة من 
١٢/١١/٢٠٠٩ .  
  : والقیاس  االستبیان٣- ٣-٣
  :) تحدید القدرات البدنیة والحركیة( االستبیان١-٣- ٣-٣
ملحق ال(تصمیم استمارة استبیان ب نو  الباحثقام والحركیة التي سیتم دراستها البدنیةالقدرات  أهمجل تحدید أمن   
 النتائج وأظهرت، م الحركي والقیاس والتقویم  في مجال التعل••صینت وتم توزیعه على مجموعة من المخ))١(

الرشاقة ، و لمرونة ، او السرعة االنتقالیة ، و القوة الممیزة بالسرعة ، (:  اآلتیة  البدنیة والحركیةالقدراتحصول 
الباحث الحصول على " انه على إلى )نو وآخر بلوم  ( یشیرإذ فأكثر %)٨١,٨١( على نسبة اتفاق )التوافقو 

  . )١٦٢ ، ١٩٧٣  ، وآخرونبلوم  (."  من المحكمینفأكثر%) ٧٥(الموافقة بنسبة 
  :ارات البدنیة والحركیة المستخدمة بتحدید االخت استبیان ٢-٣- ٣-٣

البدنیة والحركیة التي تم  االختبارات المالئمة لقدرات أهملتحدید  ))٢(الملحق (استمارة استبیان تصمیم تم 
 القیاس فيصین تعلى مجموعة من المخعرضها  متو اعتمادها عن طریق تحلیل مستوى المصادر العلمیة ، 

  .والتقویم 
 خطوات على الرجل ١٠حجل الو ى ،  خطوات على الرجل الیمن١٠حجل ال(واظهر االستبیان حصول االختبارات 

 الجذع ثنيو ،  )لقیاس السرعة االنتقالیة(  من بدایة عالیة)م٢٠(ركض و  ، )لقیاس القوة الممیزة بالسرعة (الیسرى
شواخص ) ٥(بین وٕایابامتعرج ذهابا الالجري و ، )لقیاس مرونة العمود الفقري(طویلالجلوس ال من وضع األمام إلى

  .فأكثر) % ٧٥(على نسبة اتفاق ))لقیاس التوافق( تبار الدوائر المرقمةاخو ، ) لقیاس الرشاقة(
  : والحركیة االختبارات الخاصة بالقدرات البدنیة مواصفات  ٤- ٣-٣
  )م ١٠والرجل الیسرى لمسافة الرجل الیمنى كل من الحجل ب (األولاالختبار  ١-٤- ٣-٣

                           
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : مكي محمود الراوي . د. أ •
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : سبھان محمد الزھیري . د. م. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : إیثار عبد الكریم غزال . د. م. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : غیداء سالم عزیز . د. م. أ

 
  .التعلم الحركي ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : محمد خضر اسمر . د.  أ ••
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : هاشم احمد سلیمان . د. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل :  محمود الراوي مكي. د. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : عبد الكریم قاسم غزال . د. م. أ
  .التعلم الحركي ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : خالد عبد المجید الخطیب . د. م. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : ضرغام جاسم محمد .  د.م. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : إیثار عبد الكریم غزال . د. م. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : سبھان محمد الزھیري . د. م. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : غیداء سالم عزیز . د. م. أ
  .القیاس والتقویم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : ولید خالد رجب . د. م. أ
  .التعلم الحركي ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : نوفل فاضل رشید . د. م
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 ١٦١

  . قیاس القوة الممیزة بالسرعة  :اربهدف االخت
 .ونهایة  خط بدایة و ساعة توقیت، و شریط قیاس، و ومن خط مستقیم، ارض مستویة:الالزمة  األدوات

  .تخطیط منطقة االختبار  -   : اإلجراءات    
 بالحجل برجل الیمین فقط بشكل سریع تلمیذ یقوم الاإلشارة خلف خط البدایة وعندما تعطى تلمیذیقف ال -

  .حتى یجتاز خط النهایة 
  )وینفذ االختبار بعد ذلك بالرجل الیسرى(  . تلمیذتعطى محاولتان لكل  -
 . من الثانیة ١/١٠ األقربیحتسب الزمن  -
 . تتخطى قدم الطفل خط النهایة أن إلى بدء االختبار إشارةزمن الطفل من یقاس  -
 . ومرئیة للمیقاتي تالمیذلل مسموعة إشارةتستخدم  -

  ..)٨ ، ١٩٩٩باهي ،  (.ة  ثانی١/١٠ اقرب إلىقیاس الزمن   :یل سجطریقة الت    
   من بدایة عالیة) م٢٠ركض ( نياالختبار الثا ٢-٤- ٣-٣

  . قیاس السرعة االنتقالیة : هدف االختبار
 خط بدایة ونهایة و ، وساعة توقیت، وشریط قیاس ارض مستویة في خط مستقیم،: الزمة الاألدوات

 .تخطیط منطقة االختبار  - : اإلجراءات 
 بالركض بشكل سریع حتى یجتاز تلمیذ البدء یقوم الإشارة البدایة وعندما تعطى  خلف خطتلمیذ یقف ال -

 .خط النهایة 
 . تلمیذیعطى محاولة واحدة لكل  -

 . من الثانیة ١/١٠ األقربیحتسب الزمن  - :طریقة التسجیل 
 . خط النهایة تلمیذ تتخطى قدم الأن إلى بدء االختبار إشارة من تلمیذیقاس زمن ال -
 )٣٦٣ ،١٩٨٧بسطویسي، و عبد الجبار(. ومرئیة للمقیاتيتالمیذلل مسموعة شارةإتستخدم  -

  ) من وضع الجلوس الطویلاألمام إلىثني الجذع ( الثالثاالختبار  ٣-٤- ٣-٣
  . قیاس مرونة العمود الفقري والعضالت الخلفیة للجسم :هدف االختبار 

 عمودیا مثنیة)  سم٣٠ (إلىطرة غیر مرنة مقسمة مسو ، ) سم٢٠(د من دون ظهر ارتفاعه ع مق:الالزمة  األدوات
بساط و مؤشر خشبي یتحرك على سطح المسطرة ، و عند حافة المقعد ، )  سم١٠(على المقعد بحیث یكون الرقم 

 .جمناستك 
  . نزع الحذاء تلمیذیطلب من ال -   :اإلجراءات

   .ما على حافة المقعدتین مع تثبیتهویطلب منه الجلوس على البساط بحیث تكون القدمان مضموم -
 .یقوم احد المساعدین بالضغط على الركبتین لتبقیا مستقیمتین  -
طراف أ بحیث یدفع المؤشر باألمام إلى بثني جذعه التلمیذ من قبل الفاحص یقوم إشارة إعطاءعند  -

 . ابعد مسافة ممكنة إلى أصابعه
 . إلیها مسافة یصل أخر الثبات قلیال عند التلمیذیحاول  -
  . محاولتین تجریبیتین للتلمیذیعطى  -
 . االختبار أداءثالث محاوالت عند  للتلمیذ یعطى -
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 ١٦٢

  .في المحاوالت الثالثة ) السنتیمترات(المسافة التي حققها  للتلمیذ تسجل - :طریقة التسجیل 
 ) ٢٨ ، ١٩٨٧حسانین ،  (. ةثالثالمحاوالت المن  للتلمیذ  محاولةأحسنتحتسب  -

  ) بین الشواخصالركض المتعرج( عالراباالختبار  ٤-٤- ٣-٣
   قیاس الرشاقة :هدف االختبار 

  .خط البدایة والنهایةو ساعة توقیت ، و شواخص ، ) ٥(ارض مستویة ، و : الالزمة األدوات
وكذلك )  سم١٨٠(تخطیط منطقة االختبار بحیث تكون المسافة بین خط البدایة والشاخص  - : اإلجراءات

  . خرآو المسافة بین شاخص 
 الیسار أوشواخص مبتدئا من جهة الیمین ال البدء یركض بین إشارة خلف البدایة ، وعند سماع التلمیذف یق - 

 .نفسها خط النهایة بالطریقة إلىحتى یصل الشاخص الخامس ویدور حوله 
 . محاولة تجریبیة لتلمیذلتعطى  -
 . محاولتان لالختبار لتلمیذلتعطى  -
 . األداء عن ذالتلمی توقف إذاال تعد المحاولة خطا  -
 . بین أي شاخص التلمیذ لم یركض إذاتعاد المحاولة  -
 . ان تتخطى قدم الطفل خط النهایة إلى بدء االختبار إشارة بین للتلمیذیقاس الزمن  -

  . محاولة من المحاولتینألحسن ثانیة ١/١٠ اقرب إلىقیاس الزمن : طریقة التسجیل 
  )٤٠١  ١٩٨٢وراتب، الخولي(
  )اختبار الدوائر المرقمة( الخامس االختبار ٥-٤- ٣-٣

  العینین و قیاس توافق الرجلین  :هدف االختبار 
، ) سم٦٠( یكون قطر كل منها أنعلى مرسومة على األرض ثماني دوائر و  ، إیقافساعة  :األدوات الالزمة 
 )٨-١(ترقیم الدوائر من 

 الدائرة إلى بالقدمین معا بالوثب البدء یقوم إشارة، وعند سماع ) ١( رقم ة داخل الدائر تلمیذیقف ال: اإلجراءات 
  . سرعةبأقصىیتم ذلك ،و )٨(حتى الدائرة رقم)٤(ثم الدائرة رقم)٣( الدائرة رقمإلىثم )٢(رقم

  : طریقة التسجیل 
  )٢٩-٢٨، ٢٠٠٤الحكیم، (.ةثمانیالدوائر ال الزمن الذي یستغرقه في االنتقال عبر تلمیذیسجل لل

  : مة  المستخدواألدوات األجهزة ٥-٣
 .)  م٣٠(شریط قیاس بطول  -٢     .ساعة توقیت  -١ 

 . خشبي وصندوقمسطرة متدرجة  -٤  .) ٥(شواخص عدد  -٣
  :  االستطالعیة التجربة ٦-٣
 البدنیة والحركیة ، فضال عن  الخاصة بالقدرات االختباراتأداء من مقدرة عینة البحث على التأكدلغرض   

) ٤٠( بتطبیق االختبارات على عینة قوامها ون فریق العمل المساعد قام الباحثةوٕامكانی واألدوات األجهزةمالئمة 
للبنین ومدرسة االبتدائیة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة من مدرسة الجنائن ،   الرئیسة من غیر عینة البحثا  طالب

صت التجربة لوخ،  األربعةمن الصفوف طالب من كل صف ) ١٠( بواقع  االبتدائیة للبنیناحمد عبد الغني
   :یأتي ما إلىاالستطالعیة 
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 ١٦٣

  . االختبارات إجراءعلى  * فریق العمل المساعدإمكانیة -١
 العینة قبل أمام فریق العمل المساعد لالختبارات أعضاء احد أو نو  عرض من قبل الباحثإجراءضرورة  -٢

 .التطبیق 
 .ث مالئمة االختبارات الخاصة بالقدرات البدنیة والحركیة لعینة البح -٣
   :  األسس العلمیة لالختبارات ٧-٣
   : صدق االختبارات١- ٧-٣

 من وضعما ل قیاس كأداة الوسائل في الحكم على صالحیة وجودة االختبار أهم صدق االختبارات احد   یمثل
لى  عونولقد اعتمد الباحث .) ١٣٣-١٣٢ ، ٢٠٠٢ ، وآخرونالظاهر ( شیوعا الصدق تعریفات أكثراجله وهو 

 عنوانه إلى كان صالحا في ظاهره بصورة مبدئیة من خالل النظر إذا االختبار صادقا ظاهریا یعد إذاظاهري  الالصدق
وتعلیماته والوظیفة التي یقیسها وكل ذلك یوحي بان االختبار یبدو من حیث ظاهره انه مناسب للغرض المطلوب وان 

فضال عن استخدام الصدق الذاتي ) ٢٤- ٢٣ ، ٢٠٠١، إبراهیم(موافقة السادة المحكمین یحققه هذا النوع من الصدق 
  .الذي یساوي جذر معامل الثبات 

    :ختباراتاال ثبات ٢- ٧-٣
عینة  تم تطبیق االختبارات على إذ)  التطبیقإعادة /التطبیق ( بطریقة ات من ثبات االختبار نو لقد تحقق الباحث

 وبعد ثالثة ٨/١١/٢٠٠٩ یوم األحد الموافق األولس القیاوتم تلمیذ ) ٤٠( والبالغ عددهم التجربة االستطالعیة
 التطبیق قریبة جدا إلعادة حیث ان تكون الفترة الزمنیة ١١/١١/٢٠٠٩ الموافق األربعاء یوم  تم القیاس الثانيأیام
ط  معامل االرتباإجراءوقد تم ) ٨ ، ١٩٩٩باهي ، ( بالتدریب تلمیذ الأداء یتأثرحتى ال ) األكثر على أیامثالثة (

 )٢(رقم الجدول                                .یبین ذلك ) ٢ ( رقمبین كال القیاسین والجدول) بیرسون(البسیط 
  یبین معامل الثبات والصدق الذاتي والموضوعیة الختبارات القدرات البدنیة والحركیة

الصدق   معامل الثبات  االختبارات    القدرات البدنیة والحركیة  ت
  الذاتي

  عیةالموضو 

  * ٠,٨١  *٠,٨٧  *٠,٧٦  م من بدایة عالیة )٢٠(ركض   السرعة االنتقالیة   ١
  *٠,٨٤  *٠,٩٠  *٠,٨١  م)١٠(الحجل على الرجل الیمنى لمسافة   القوة الممیزة بالسرعة   ٢
  *٠,٨٠  *٠,٨٨  * ٠,٧٩  م)١٠(الحجل على الرجل الیسرى لمسافة   القوة الممیزة بالسرعة  ٣
  *٠,٧٤  *٠,٩٢  *٠,٨٦   بین الشواخص الجري المتعرج  الرشاقة   ٤
  *٠,٧٨  *٠,٩١  * ٠,٨٣   من وضع الجلوس الطویل لإلمامثني الجذع   المرونة   ٥
  *٠,٧٦  *٠,٨٤  *٠,٧١  الدوائر المرقمة   التوافق  ٦

   ٠,٣٠٤= الجدولیة ) ر(قیمة ) ٣٨( درجة حریة وأمام) ٠,٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطا * 
المحسوبة اكبر من ) ر(تبین بان جمیع معامالت االرتباط هي معنویة الن قیم ی) ٢(رقم ومن مالحظتنا للجدول 

  . ٠,٣٠٤) = ٣٨=٢-٤٠( درجة حریة وأمام) ٠,٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطا ) ر(قیمة 

                           
  .معلم التربیة الریاضیة ، مدرسة احمد عبد الغني االبتدائیة للبنین : مد علي  احمد مح *

  .طالب بكالوریوس في كلیة التربیة ، جامعة الموصل :    زید ناطق عبد القادر 
  . طالب بكالوریوس في كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل :    محمد عصام قاسم 

 .ریوس في كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل طالب بكالو:    مجاھد محمد مرعي 
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 ..................لتالميذ مرحلتي  لبعض القدرات البدنية واحلركية دراسة تتبعية

 ١٦٤

    : موضوعیة االختبارات٣- ٧-٣
لنسبة للقیاس من  درجات الحكام باإعطاء الموضوعیة تعني عدم التباین واالختالف في عملیة التقویم عند إن

الحكیم ، ( بین النتائج التي قدرها المقومون االلتواءاالختبارات العملیة وللتحقق من موضوعیة یستخرج معامل 
 من فریق العمل المساعدحكمان  باحتساب الموضوعیة من خالل تقویم الباحثونولقد قام ) ٢٩-٢٨ ، ٢٠٠٤

  . وثبات موضوعیة االختبارات اللذان یقومان بعملیة القیاس وبذلك تحققت من صدق
  :  الوسائل اإلحصائیة ٨-٣

         .الوسط الحسابي  -١
  .االنحراف المعیاري  -٢
 .معامل االرتباط البسیط  -٣
  .النسبة المئویة  -٤
  .)٢٧٦-١٠٢ ، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي ، (.لوسطین حسابین غیر مرتبطین ) ت(اختبار  -٥

  : عرض ومناقشة النتائج -٤
           : عرض النتائج ١-٤

بین مرحلة المدرسة المبكرة ومرحلة المدرسة المتأخرة ببعض القدرات )  T.test(المقارنة باختبار )٣(رقم دول الج
 البدنیة والحركیة

وحدة   االختبارات  القدرات البدنیة والحركیة  ت  المدرسة المتأخرة  المدرسة المبكرة
  ع±   س  ع±   س  القیاس

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  ٠,٤٣٢  ٠,٨٠  ٤,٥  ٠,٨٢  ٤,٥٤  ثا  م من بدایة عالیة)٢٠(ركض  السرعة االنتقالیة  ١
    *٢,٤٣  ٠,٨٤  ٤,١٠  ٠,٧٩  ٤,٥٥  ثا  الحجل على الرجل الیمنى  القوة الممیزة بالسرعة  ٢
  ٠,٦٨٢  ١,٠٥  ٤,١١  ٠,٦١  ٤,٥٥  ثا  ى الرجل الیسرى علالحجل  القوة الممیزة بالسرعة  ٣
  ٠,٠٦٨  ٣,٧٨  ٥,٢٦  ١,٣٤  ٥,٣٥  ثا   المتعرج بین الشواخصالجري  الرشاقة  ٤
 من وضع لألمامثني الجذع   المرونة  ٥

  لجلوس الطویلا
  
  سم

  
٨,٠٨٠  

  
٣,٣٠  

  
١٠,٣٠  

  
٣,٦٨  

  
٣,٤٣*    

  ١,٥٣٧  ١,٥٣  ٥,١٢  ١,٥٣  ٥,٢٣  ثا  الدوائر المرقمة  التوافق  ٦
 . ١,٩٧= الجدولیة ) ت(وقیمة ) ١٩٨(رجة حریة  دوأمام) ٠,٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  •

المحتــسبة فــي اختبــار الحجــل علــى الرجــل الیمنــى والخــاص )  ت(أن قیمتــي ) ٣(رقــم یتبــین مــن الجــدول  
بالقوة الممیزة بالسرعة وفي اختبـار ثنـي الجـذع إلـى األمـام مـن وضـع الجلـوس الطویـل والخـاص بالمرونـة اكبـر مـن 

ممــا یــدل علــى وجــود ) ١,٩٧(تــساوي ) ١٩٨( درجــة حریــة وأمــام)٠,٠٥( ≤ة خطــا الجدولیــة عنــد نــسب) ت(قیمــة 
 ، فـي حـین المتأخرة ولمصلحة تالمیذ المدرسة المتأخرةفروق معنویة بین تالمیذ مرحلتي المدرسة المبكرة والمدرسة 

یـذ مرحلتـي المدرسـة لم تظهر فروق معنویة بین بقیة االختبارات الخاصة بـبعض القـدرات البدنیـة والحركیـة بـین تالم
 للبحــث بینمــا ظهــرت هنــاك فــروق غیــر معنویــة فــي كــل مــن األول وبهــذا یتحقــق الفــرض المتــأخرةالمبكــرة والمدرســة 

 والقــوة الممیــزة بالــسرعة فــي اختبــار الحجــل علــى قــدم الیــسار والرشــاقة فــي اختبــار )م٢٠(الــسرعة فــي اختبــار ركــض
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 ..................لتالميذ مرحلتي  لبعض القدرات البدنية واحلركية دراسة تتبعية

 ١٦٥

ئر المرقمـــة حیـــث أن جمیـــع القـــیم الـــسابقة غیـــر المعنویـــة قیمتهـــا الجـــري بـــین الـــشواخص والتوافـــق فـــي اختبـــار الـــدوا
   .) ١,٩٧ (البالغةسبة تالمح) ت(المحتسبة أصغر من قیمة

   بین الصفوف الثالث والرابع والخامس) ت(بین نتائج المقارنة باختبار ) T-test(یبین اختبار )٤(رقم الجدول 
   والسادس لبعض القدرات البدنیة والحركیة

  ).١,٩٨=(الجدولیة ) ت(وقیمة ) ٩٨(وأمام درجة حریة ) ٠,٠٥ (≤ي عند نسبة عند خطأ  معنو •
وجود فروق غیـر معنویـة بـین كـل صـف والـصف الـذي یلیـه ابتـداء مـن الـصف ) ٤(رقم یتبین من الجدول 

وأمـام ) ٠,٠٥ (≤الجدولیـة عنـد نـسبة خطـا ) ت(المحتسبة اقل من قیمة ) ت(الثالث االبتدائي وذلك الن جمیع قیم 
 .وبهذا یتحقق الفرض الثاني للبحث ) ١,٩٨ = ٩٨(درجة حریة 

  : مناقشة النتائج٢-٤
 المتأخرةوجود فروق معنویة بین تالمیذ مرحلتي المدرسة المبكرة والمدرسة ) ٣( رقم الجدولمن  یتبین

 من لألمامثني الجذع  الالخاص بالقوة الممیزة بالسرعة واختبارم )١٠(فاختبار الحجل على الرجل الیمنى لمسافة 
 سبب ذلك الباحثون ، ویعزو المتأخرةوضع الجلوس الطویل والخاص بالمرونة ولمصلحة تالمیذ مرحلة المدرسة 

 الرجل اهوصف الستخدامها من قبلهم بكثرة بالمتأخرة استخدام الرجل الیمنى من قبل تالمیذ مرحلة المدرسة إلى
التربیة الریاضیة درس  خارج الریاضیة أمخل درس التربیة المختلفة سواء د ااألنشطةالمسیطرة في اللعب وممارسة 

 , Caratty , 1979،" التي تنمو وتشكل عالقة خطیة مع زیادة العمر" تطور القوة الممیزة بالسرعة إلى أدىمما 
والحركة  نتیجة اللعب المتأخرة لدى تالمیذ مرحلة المدرسة أفضلبشكل وكذلك فقد تطورت المرونة ، )(189

 عند عدم ال سیما صفة المرونة تقل و أن الشعبیة،على الرغم من ومنها المختلفة لأللعابالمستمرة 
حمودات ، (و) ١٩٨٩الغندور،(،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراستي )Summers,F,C,1984,149(.التمرین
ن تالمیذ مرحلتي المدرسة المبكرة وجود فروق غیر معنویة بی) ٤ و ٣(المرقمین كما یتبین من الجدولین ،)١٩٩٢

ن و  الباحثو من الصف الثالث االبتدائي ویعز وابتداء وكذلك بین كل صف والصف الذي یلیه المتأخرةوالمدرسة 
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 ..................لتالميذ مرحلتي  لبعض القدرات البدنية واحلركية دراسة تتبعية

 ١٦٦

،وهذا  المنهاج الذي یطبقه مدرس التربیة الریاضیة هو منهاج موحد یطبق على جمیع المدارس أن إلىذلك 
 ، مما یؤدي إلیهاالتي یمیلون  الریاضیة واأللعاب األنشطةلتالمیذ في ممارسة  ورغبات ابهوایاتلم یهتم المنهاج 

 ، علیه تعد المتأخرةوالسیما في مرحلتي المدرسة المبكرة والمدرسة  سلبیة أثار ویعكس واإلحباط الشعور بالقلق إلى
بدنیة والحركیة وان تعزز المدارس المدرسة من الوسائل الفعالة والتي تقع علیها مسؤولیة تمتع تالمیذ ذو القدرات ال

 أنوتطور قدراتهم البدنیة والحركیة ، ومن واجب المدرسة ، لتسهیل عملیة نمو التالمیذ  واألدوات  باإلمكانات
 المجتمع لخلق جیل قوي یسهم في بناء المجتمع وتقدمه ، فعلى المسؤولین مراعاة وٕامكاناتتتعاون مع كل قوى 

 القدرات البدنیة  هو تطویراألسس هذه أحدىامج التربیة الریاضیة المدرسیة ومن  الضروریة لنجاح بر األسس
عبد (. نفسهالوقتب، واعتبار االختبارات عملیة تقویم بصورة مستمرة  ممارستهامع حث التالمیذ على والحركیة 
  .)١٩٩٢ت  ، حمودا( و)١٩٨٩الغندور، (وهذه النتائج ال تتفق مع نتائج دراستي )٣٦٦-٣٦٤ ،١٩٧٧الرحمن، 

   : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
 عن تالمیذ مرحلة المدرسة المبكرة في اختبار الحجل على الرجل المتأخرة تطور تالمیذ مرحلة المدرسة ١-١-٥ 

 من وضع الجلوس الطویل لألمامم والخاص بالقوة الممیزة بالسرعة واختبار ثني الجذع )١٠(الیمنى لمسافة 
  .اص بالمرونة والخ

القوة الممیزة بالسرعة للرجل الیسرى ، و السرعة االنتقالیة ، ( ال یوجد تطور ببقیة القدرات البدنیة والحركیة ٢-١-٥
  . المتأخرةبین تالمیذ مرحلتي المدرسة المبكرة والمدرسة ) التوافقو الرشاقة ، و 
بین الصفوف الثالث والرابع والخامس ) راسةقید الد( ال یوجد تطور بجمیع القدرات البدنیة والحركیة ٣-١-٥

  .والسادس االبتدائي أي بین كل صف والصف الذي یلیه وابتداء من الصف الثالث االبتدائي 
  :  التوصیات٢-٥
 ضرورة االهتمام بدرس التربیة الریاضیة في المدارس االبتدائیة من اجل تطویر مختلف القدرات البدنیة ١-٢-٥

  .والحركیة للتالمیذ 
القدرات البدنیة و الجنس ، ( بنظر االعتبار متغیرات األخذ دراسة تتبعیة على المدارس االبتدائیة مع إجراء ٢-٢-٥

  .) والحركیة التي لم تدرس في البحث الحالي
  . دراسات تتبعیة على تالمیذ المراحل الدراسیة المختلفة إجراء ٣-٢-٥

  : العربیةواالجنبیةالمصادر
 الختبار والقیاس في التربیة اإلحصائیة العلمیة والطرق األسس ) :٢٠٠١(د المجید  ، مروان عبإبراهیم •

  .الریاضیة ، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان 
 التطبیقي في مجال البحوث التربویة والنفسیة واالجتماعیة اإلحصاء : )١٩٩٩(باهي ، مصطفى حسین •

 .الكتاب والنشر ، القاهرة  ، مركز ١، طوالریاضیة 
 المغني أمینمحمد ) ترجمة(تقییم تعلیم الطالب التجمیعي والتكویني  : )١٩٨٣( وآخرونبلوم ، بنیامین  •

 . ، دار ماكروهین ، القاهرة وآخرون
اإلعداد البدني للنساء ، مدیریة دار الكتب ) : ١٩٨٦(التكریتي ، ودیع یاسین ، محمد علي ، یاسین طه  •

 .لموصل للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، ا
 ، دار الفكر العربي ، ٢جالتقویم والقیاس في التربیة البدنیة ،  : )١٩٨٧(حسانین ، محمد صبحي •

 .القاهرة
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 ١٦٧

 في المجال الریاضي ، دار الطیف واإلحصاءاالختبارات والقیاس  : )٢٠٠٤(الحكیم ، علي سلوم جواد  •
 .للطباعة ، بغداد 

وضوعیة لتطویر النمو الجسمي والبدني لتالمیذ بعض المؤشرات الم : )١٩٩٢(حمودات ، مكي محمد  •
سنة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، )١٢-٦ (لألعمارالمدارس االبتدائیة للبنین لمركز محافظة نینوى 

 .كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد 
 للنشر األمل ، دار ١ المختلفة ، طوأبعادهامفهوم اللیاقة البدنیة  : )١٩٨٧( وآخرانالحیارى ، حسن ،  •

 .والتوزیع ، اربد 
 .التربیة الحركیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة  : )١٩٨٢( كامل أسامة ، وراتب ، أنور أمینالخولي ،  •
 .، دار الفكر العربي، القاهرة ٢، ط))الطفولة والمراهقة((مو الحركي الن :) ١٩٩٤ ( كاملأسامةراتب،  •
ة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهیم ، كلیة التربیة علم الحرك) : ٢٠٠٥(شاكر ، نبیل محمود  •

 .األساسیة، جامعة دیالى 
التعلم الحركي، دار الكتب للطباعة  : )١٩٩٤(  محمد صبحيأكرمشلش ، نجاح مهدي ، ومحمود ،  •

 .والنشر ، جامعة البصرة ، البصرة 
لتربیة ، الدار العلمیة الدولیة القیاس والتقویم في امبادئ  : )٢٠٠٢( وآخرونالظاهر ، زكریا محمد  •

 .للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر ، عمان 
 في اإلحصاءاالختبارات ومبادئ  : )١٩٨٧( ، وبسطویسي ، احمد بسطویسيعبد الجبار ، قیس ناجي •

 .المجال الریاضي ، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد 
 .،دار المعارف،القاهرة١ربیة الریاضیة،طالتدریب المیداني للت):١٩٧٧(عبد الرحمن ، سهام عفة  •
اللیاقة البدنیة لتالمذة المرحلة االبتدائیة بدولة البحرین ، رسالة  : )١٩٩١(الغندور ، لیلى حبیب احمد  •

 .ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد 
 مدیریة دار الكتب للطباعة  ،١ج ، ٢طعلم الحركة ، التعلم الحركي ،  : )١٩٨٩ (محجوب ، وجیه •

 .والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل 
 وأسسها في الجمهوریة العراقیة تطورها ومشكالتها األطفالریاض  : )١٩٧٢(مردان ، نجم الدین علي  •

 .التربویة والنفسیة ، مطبعة الزهراء ، بغداد 
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 ..................لتالميذ مرحلتي  لبعض القدرات البدنية واحلركية دراسة تتبعية

 ١٦٨

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
     جامعة الموصل 

  كلیة التربیة الریاضیة
  )١(  رقمالملحق

مرحلتي (استبیان آراء السادة المختصین لتحدید بعض القدرات البدنیة والحركیة لتالمیذ المدرسة االبتدائیة 
  )المدرسة المبكرة والمدرسة المتأخرة

  ترم  المح--------------------األستاذ الفاضل 
  :تحیة طیبة 

دراسة تتبعیة لبعض القدرات البدنیة والحركیة لتالمیذ مرحلتي (     یروم الباحث القیام بأجراء البحث الموسوم 
على عینة من تالمیذ المدرسة االبتدائیة في محافظة نینوى ، ونظرا لما تتمتعون به ) المدرسة المبكرة والمدرسة المتأخرة

جال التعلم الحركي والقیاس والتقویم ، لذا یرجى من سیادتكم تحدید أهم القدرات البدنیة من خبرة ودرایة في هذا م
  .والحركیة 

  مع فائق الشكر والتقدیر
    الباحثون

  :المرفقات 
  . استمارة تحدید بعض القدرات البدنیة والحركیة  -

  :االسم الثالثي 
  :اللقب العلمي 

  :تأریخ الحصول على اللقب العلمي 
  :لعمل مكان ا

                             :التوقیع  
  استمارة تحدید بعض القدرات البدنیة والحركیة لتالمیذ المدرسة االبتدائیة 

  )مرحلتي المدرسة المبكرة والمدرسة المتأخرة(
  

     
  

-  
-  
-  
-  

   

  
-  
-  
-  

 

   

  
-  
-  
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 ..................لتالميذ مرحلتي  لبعض القدرات البدنية واحلركية دراسة تتبعية

 ١٦٩

-  

  
-  
-  
-  

   

     
     
     
     
     

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

     جامعة الموصل 
  كلیة التربیة الریاضیة

                                        
  )٢(الملحق                                        

یان آراء السادة المختصین لتحدید االختبارات لبعض القدرات البدنیة والحركیة لتالمیذ المدرسة االبتدائیة استب
  )مرحلتي المدرسة المبكرة والمدرسة المتأخرة(

  
   المحترم --------------------األستاذ الفاضل 

  :تحیة طیبة 
 لـبعض القـدرات البدنیـة والحركیـة لتالمیـذ مرحلتـي دراسة تتبعیـة(یروم الباحثون القیام بأجراء البحث الموسوم 

على عینة من تالمیذ المدرسة االبتدائیة في محافظة نینوى ، ونظرا لما تتمتعون بـه ) المدرسة المبكرة والمدرسة المتأخرة
  ..من خبرة ودرایة في هذا المجال ، لذا یرجى من سیادتكم تحدید أهم االختبارات للقدرات البدنیة والحركیة 

  مع فائق الشكر والتقدیر                                                                           
  

  :المرفقات 
  . استمارة تحدید اختبارات القدرات البدنیة والحركیة  -

  :االسم الثالثي 
  :اللقب العلمي 

  :تأریخ الحصول على اللقب العلمي 
  :مكان العمل 

  :التوقیع  
  

  احثونالب
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 ..................لتالميذ مرحلتي  لبعض القدرات البدنية واحلركية دراسة تتبعية

 ١٧٠

  استمارة تحدید اختبارات القدرات البدنیة والحركیة 

  المالحظات  االختبارات  القدرات البدنیة والحركیة  ت

١  
 ثالث حجالت ألكبر مسافة ممكنة كل -  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین 

  رجل على حدة
كل ( خطوات على الرجل١٠ الحجل -

  ) رجل على حدة
طوات  الركض بالقفز لمسافة عشر خ-

  )الزمن والمسافة(

  

  متر من البدایةالعالیة) ٣٠( ركض -  السرعة االنتقالیة  ٢
  متر من الوقوف) ٢٠( ركض -

  

  متر) ٩× ٤(  الجري المكوكي -  الرشاقة  ٣
  متر ) ٤,٥ × ٣(  اختبار بارو  -
) ٥( الجري المتعرج ذهابا وٕایابا بین-

  شواخص

  

ألمام من وضع  ثني الجذع إلى ا-  مرونة العمود الفقري  ٤
  الجلوس الطویل

 أسفل - ثني الجذع من الوقوف أمام -
  على المنصة

  

     اختبار الدوائر المرقمة -  التوافق  ٥
أي اختبار أخر للقدرات  البدنیة أو   ٦

  لم یتم ذكره   و ،الحركیة ترونه مناسبا
    

  -:مالحظة 
 . یرجى اختیار اختبار واحد لكل قدرة بدنیة أو حركیة -
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