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 ( 2182  األول تشرين 81......... القبول  2182 حزيران 81)االستالم  

 امللخص

 الى : ىدف البحث
 .( سنوات في مدينة الموصل 7-6بعمر )الذكور اختبارات الشجاعة والجرأة الطفال الرياض  بناء -
 سنوات في مدينة الموصل.( 7-6لدى اطفال الرياض الذكور بعمر )الشجاعة والجرأة تقييم مستوى  -
( سنوات في 7-6ر )الطفال الرياض الذكور بعمالشجاعة والجرأة وضع مستويات ودرجات معيارية الختبارات  -

 مدينة الموصل .
باطفال مجتمع البحث سموب المسحي لمالءمتو وطبيعة البحث ، وتمثل استخدم الباحثان المنيج الوصفي باال

مدينة بمدارس رياض االطفال الحكومية في ( سنوات 7-6) مرحمة العمريةالذكور الصف التمييدي الالرياض 
( ، اذ بمغ عدد االطفال 3123 - 3122سر( ، والمسجمين لمعام الدراسي )، وفي الساحمين )االيمن واالي الموصل

( طفال إلجراء التجارب 41)رياضا حكوميا ، اما عينة البحث فقد تم اختيار  (39)( طفال ، موزعين الى 2971)
بطريقة  ( طفال" اخرين إلجراء الثبات تم اختيارىم41( طفل الجراء الصدق التمييزي ، و)213االستطالعية ، و)

ذ اسموب الجغرافي ، مر االول االافي سحب ىذه العينة  انتبع الباحثفا ختباراتاالبناء معايير عشوائية ، اما عينة 
ربع رياض من اوبواقع اطفال ،  ( رياض9)، ثم تم اختيار يمن ، وايسر( اتم تقسيم مدينة الموصل الى ساحمين )

( 326)وعميو بمغ حجم عينة التقنين الكمية  ، مي لمرياضالك %( من المجموع.39.7) نسبة واومثم،  كل ساحل
االختبار و المقابمة العممية، و االستبيان ، ، و بتحميل محتوى المراجع العممية فتمثمت  وسائل جمع البيانات ، اما طفال

الشجاعة مستوى لقياس من قبل الباحثان ىا ادعدتم االتي الشجاعة والجرأة ن اختبارات اواستخدم الباحث، والقياس 
مستخدمين االجراءات العممية  كاداة لمبحثفي مدينة الموصل  ( سنوات7-6بعمر ) الذكور طفال الرياضال والجرأة

والمتمثمة باجراء التجارب االستطالعية لالختبارات ، والمعامالت العممية لالختبارات المتمثمة  ،في بناء االختبارات 
بطريقة تطبيق االختبار واعادة  والثباتوصدق المحتوى او )المضمون( ، ،  بصدق المحكمين ، والصدق التمييزي

االنحراف ، و  المنوال، و الوسط الحسابي تطبيقو ، وموضوعية االختبارات ، وتم استخدام الوسائل االحصائية األتية )
تبطين ، ولوسطين لوسطين حسابيين مر  اختبار)ت(، و معامل االرتباط البسيط ، و معامل االلتواء ، و  المعياري

 ، واستنتج الباحثان ما يأتي : (لنسبة المئويةا، و  حسابيين غير مرتبطين
( سنوات 7-6)الطفال الرياض الذكور بعمر  فاعمية االختبارات التي تم بنائيا لقياس مستوى الشجاعة والجرأة  -

 . في مدينة الموصل
 ، وتتوزع درجات عينة البحث توزيعا اقرب لمطبيعي .ث كانت مالئمة لعينة البحالشجاعة والجرأة ان اختبارات  -
متوسط شجاعة وجرأة ( سنوات في مدينة الموصل بمستوى 7-6)تمتع اغمب اطفال الرياض الذكور بعمر  -

 فاكثر .
( سنوات في 7-6الطفال الرياض الذكور بعمر )الشجاعة والجرأة تم وضع مستويات ودرجات معيارية الختبارات  -

 وصل .مدينة الم
 الجمناستك " -مدينة الموصل  -طفال الرياضأ - " الشجاعة والجرأةالكممات المفتاحية :
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Constructing Courage and Confidence Tests for Male-Kindergarten 

Children (Age 5-6 years ) in Mosul City as an Indicator of the 

Fundamental Selection in Gymnastics 

Prof. Dr. Makki Mahmoud Husein           Lecturer. Ali Husein Mohammad 

Abstract 

The research aims at : 

- Constructing Courage and Confidence Tests for Male-Kindergarten Children (Age 5-6 

years ) in Mosul City .  

- Evaluating the level of courage and confidence for male-kindergarten children (Age 5-

6 years ) in Mosul city. 

- Setting standard levels and degrees for courage and confidence tests for male-

kindergarten children (Age 5-6 years) in Mosul city. 

    The researchers have adopted the descriptive methodology with survey style for 

its convenience to the nature of the research. The research community has been 

represented by male-kindergarten children (preparatory class) (Age 5-6 years ) at the 

governmental kindergartens in Mosul city (the right and left sides of the city ) who are 

registered for the term (2011-2012) and represent (1860 )children , distributed on (28) 

governmental kindergarten. The sample of the research has included (30) children for 

the pilot studies,  (102) children for performing the discriminating validity , and (30) 

other children for performing reliability . All of the children have been selected 

randomly. While, for the sample of constructing test standards , the researchers have 

adopted to select the children firstly on the geographical style. Thus, the City of Mosul 

has been divided into two sides (right and left) .Then , Eight kindergarten have been 

selected to represent (4) kindergarten at each side of the city at a proportion (28,6%) 

from the total number of the kindergartens. Therefore ,the total number of the sample 

is (215) children. While the means of collecting data are represented by analyzing the 

content of the scientific references ,  the questionnaire , the scientific review , test , 

measure and the internet. The researchers have used the courage and confidence tests 

prepared by the researchers to measure the level of courage and confidence for male-

kindergarten children (Age 5-6 years) in Mosul as a researching tool and the scientific 

procedures for constructing tests represented by performing survey experiments for the 

tests , the scientific interactions represented by the validity of the juries, the 

discriminating validity, content validity, reliability ( by test retest and mode) and tests 

subjectivity. The following statistical means have been used (the arithmetic mean ,  

mode, the standard deviation, coefficient of skewness , simple correlation coefficient, t-

Test for one sample and for two independent samples and percentage ) . 

The researchers have concluded the following : 

- The effectivity of the tests constructed to measure courage and confidence level for 

male-kindergarten children (Age 5-6 years ) in Mosul city. 



 ......( سنواث6-5بعمز )الذكور طفال الزياض اختباراث الشجاعت واجلزأة أل بناء

742 

 

- The courage and confidence  tests are suitable for the research sample. The degrees of 

the sample are about to be normally distributed . 

- Most of the male-kindergarten children (5-6 years old) in Mosul city are enjoying 

intermediate courage and confidence level and above. 

- Setting standard levels and degrees for the tests of courage and confidence for male-

kindergarten children (Age 5-6 years ) in Mosul city. 

Keywords :Courage and Confidence- Kindergarten Children - Mosul City - Gymnastics 

 التعريف بالبحث -2
 المقدمة واىمية البحث  2-2

  انةةةال التكميةةةل  ال ةةةااك تكمةةة  ات ةةة لنةةة  لتربيةةةل الرية ةةةيل ا ةةةياتهة الكيةةةةل ال،روةةة  االا ةةة    ا ان ا
تمةةةةم بةةةةلكما اله ةةةمةك   يل فةةة  ال ةةةااك يتكةةةةال اللوةةةل بةةة كية ا،رويةةةة اكو ةةةية ااهتمة يةةةة   لةةةالك يهةةة  ا ناالت ةةة

ن صةر  وةةلكما ال ياة  اا كو ةةل  اا هتمةة    غوةل  را ةل صاةة ا الكمةا األ   ايه    م ااال،رو  لالو
فةال يموةن     اال،روة  بةةلكما اله ةم ب رهةل وبيةر يهةتم رية ة   اةم الةكوا الا صر   وال مكهة يةثرر ايتةررر بةةلالا 

  كو ةةةيل ه ةةةميل متوةماةةةل يصاةةةيل هةةةا ف ان توويةةةر اا اكو ةةةةل لةةةالك مةةةن ال،روةةةةل الرية ةةةيل  اللوةةةلان يةةةث   
ومةة ان نكةةك ب ة    فة  مهتمةا اا كيةةل رية ة  اا،ة   ا لوةةلصر   ،تى لا ايةترك اتصتاف من فر  الى اا 

ول لول اا ت  ا اتم ت ةهم فة  تيةويل نةال ال ةمةل اتاةب   ةمل ال مةل تاه  ل   الوةل م يكين  ن صبرال 
بةلمتلابةةةةل الكو ةةةيل  مبتةةة  لالوةةةل الاتةةةرتبل الصاةةةة ا الكو ةةةيل ومةةةة   كتيهةةةل ل ةمةةةل الارارةةةل  فر يةةةل متميةةة    

،ة   ال اامةل الكو ةيل ب مايةل اكتيةةو المانةابين فة  المهةةل ت  ات يرغة  بممةر ةتملممةر ل الكيةل الرية   الا  
" اا يا ة  الهةكة  الكو ة   ارا مهمةة فة   مايةل ا كتيةةو   ف ةال  ةن ة   بةل مةل اليصايل الرية ةيل   الري

تاافر الصبرال ال اميل اال مايل بةلت ري  الرية     االم ةةرف االم اامةةل  ةن الكمةا البيالةاه  االكو ة  لالوةل 
لبة و ممةر ةل التة ري  الرية ة  المةك م  امون من صةالل الةك التااةل الةى ت، ية  المتا ةلةل ال مريةل المكة ةبل

   ( .041 -042   2102لاكةي ين " )،م    
تيةة م مثيةةرال كو ةةيل مهمةةل يةةتم  اةةى ا ة ةةهة اصتيةةةر المبتةة  ين لممةر ةةل ل بةةل  ةةمل اليةةهة ل االهةةر   ا 

  ايتلاة   هية ا امهمةة مةن ا ل ةة  الور يةل اكمااهةة  الهمكة تك   االت  تتمية  بةلاة ابل االت يية  الوكة    ات ة  
ممةر ةةتهة ا او مهةةةرال ،رويةةل اال ماااةةوةل اسةة رال اا ةةت  ا ال  ةليةةل   ا مةةر الةةا  يه ةةل  مايةةل الت اةةيم 
االت ري  الرية   مروة ا ك،ةا ا لوةةل الةاين يماوةان ا  ةت  ا ال االمةثنالل الصةاةل لاكهةةس فة  ممةر ةتهة   

ي ةةةتليا  وةل ا را يةةةل لاوةةةر    فال ةةة  الهمكة ةةةتك  اا " تةةةرتبل الاةةةوةل الب كيةةةل ا  ة ةةةيل ارتبةلةةةة ارييةةةة بةلاةةة
الييةةةةةم بةةةةةلمهها  البةةةة ك  الةةةةا  يتاةةةةف بةةةةةليا  اا بةل ةةةةر ل  ان ا  ةةةةت ةكل بيةةةةا  ا را     ال  يمةةةةل   المرةةةةةبر    

 ( .242   2111اليهة ل   االت،وم ف  الاال " )ي،ةتم   
هةة  كو ةةم فةة  ،ةلةةل مةةن الاةةرا  بةةين الكةيةةا المبتةة   بةةةلصاف سبةةل اهرا ةةم تمريكةةة ه يةة ا   ايييةة ر ا 

افةةم ا سةة ام اا ا ،هةةةم   فرغبتةةم فةة  ا او التمةةرين امةةة ييتةةرن بةةالك مةةن لةةا  ته اةةم ييةة م  اةةى ا او التمةةرين   اص
ا يتةةر    ةةن ا  او   فوةة  نةةال ال،ةلةةل يموةةن الي ةةةو  اةةى الاةةرا  ا مةةن الويةةل يه اةةم ي،هةةم  مةةن ا اةةةبل  

 ة ةةية فةة  تاهيةةم  ةةااك اليةةهة ل  ارا   تةةث  تمةةرين   انكةةة ايةةل الميةةل   او الاتي  بةلتيايةةل مةةن الصةةاف االتةةر   
لافةل   فوريةرا مةة ي،تةةر الرية ة  يةر المرالرية   المبت   لاي ةو  اى الصاف صةاةل فة  ال،ةة ل الصلةر  اغ

  االيةةا  الةةى ابةةرا   رهةةل م يكةةل مةةن ال ةةااك اليةةهة    انةةاا الماسةةف يةةكهم  ةةن الم رفةةل   االم رفةةل تمةةك  اليةةا  
 ( .021   2102تاكا اليهة ل )ال،ار    
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تةة ري  المانةةابين فةة  رية ةةل الهمكة ةةتك انةة  مةةن الرية ةةةل اال ا  او المهةةةر  المتميةة  مكةةا  ايبةة  
(  ةكاال   ايوةان التةوية  بةل رهةل ا الةى 6-4بةين ) ييتةر التة ري  فة   مةر  ايب ا الى   اا  ال مريلالمرا،ل 

كيةةل االكو ةةيل با ةةة ل ت ريبيةةل مصتاوةةل   امكة ةةبل لاتلةةار اللبي ةة  لاللوةةةل   انةةال ت ةة   اةةى تكميةةل الاةةوةل الب 
الم،  ال الت  تيرر ا ت  ا  الور    تمرارل ف  رية ل الهمكة ةتك   اا يةتم ت، ية  ماانة  اا ةت  ا ال اسة رال 

بهةةة  ةرال التةة  يموةةنالمانةةابين مةةن صةةالل المر،اةةل ا الةةى لممةر ةةل الهمكة ةةتك مةةن صةةالل المال، ةةةل اا صتبةة
المهةريةل ال،رويةل االية رال ال يايةل اال ةمةل الكو ةيل   ارية ةل الهمكة ةتك مةن ا كيةلل سيةا مصتاةف الاةوةل 

مبوةةةر    لةةالك ي ت، ةةن التبويةةةر بتك ةةيم اتصلةةةيل   مةةرالتةة  ت هةةر فيهةةةة الماانةة  اا  ةةت  ا ال االيةةة رال فةة  
 .( 12   2111ل الت ري  التصاا  )ي،ةتم    مايل الت ايم االت ري    ا  م ا  را  ف  مر،ا

" ترافق  مايل الت ري  ب   ال،روةل االمهةةرال التة   تصاةاا مةن  الهمكة تك ت ايم ات ري اف  اركةو 
   مةل فيةم كةا  مةن اف   االةا  ي هةر فة  ب ايةل تكويةا االصلار    االت  تب ث ف  كوا الرية   المبت   الص

 يةةةل التمةةةةرين الاةةة بل الال ةةة  المبتةةة   كو ةةةية اف ةةةاهية لترةمةةةل  ةةةرار  لتهي ةةةل الم ةةةثاليل االصلةةةار    انةةةاا  
اا ا اةةل ام فةة  اا اةةةبل مةةن ال ةةيال المبتةة    اللوةةلسةة  يصةةةف  (   فمةةرال021   2111 ) ةةا    االصلةةر  
ةلممةر ةةةل ب اةةةى اكو ةةةةل الصةةةاف المةةة ر  اللوةةةل يموةةةن ان ي ةةةيلر   اا اركةةةةو الت اةةةيم اا التةةة ري  فةةة  الههةةةة  

 . المل اا مةن افر ا ة ل الم ة    الهي     االت  ما بةلتورار ا 
ات   مر،ال اللوالل المبور  اا  مر مةة سبةل الم ر ةل مةن انةم الوتةرال فة  توةاين يصاةيل اللوةل   اا 

  اتتيةول مالمة  يصاةيل اللوةل م ةتيبال  فيهةةفة  اوت ةة  التاافةق الاة،ي  مةا البي ةل الصةرهيةل    تر ةم  يب ا
مرةل  ة ال اا تهةنةل   اتكما الميال اا  ت  ا ال   اتتوت  الي رال   اتتوةان المهةةرال اتوتيةف   اتتفيهة ال

كمةةةل ال ةةااويل   اصاللهةةة يت،ةةة   م ةةةر كمةةا اللوةةل )اله ةةم    ال ياةة    الكو ةةة    اليةةيم الرا،يةةل االتيةليةة  اا 
 ةارنة التربايل االريةفيل االا،يل اا هتمة يل .ا هتمة     االاه اك ( لبية لمة تافرل لم البي ل الم،يلل ل ك

 يةةةوةللوةةةةل مةةن المرا،ةةل المهمةةل فةةة  تربيةةل اللوةةل ات ايمةةم اوبةةةر سةة ر مةةن ا مر،اةةل ريةةة  ا ات ةة  
 لتربيةل ال،رويةل الماههةلا لنميل من صالل التلةار المتاةة   ل،روةةل اللوةل التة  ت ة   ال،رويل   اتةت  نال ا 

  من انم المث  ةل التربايةل االت ايميةل اا هتمة يةل اليةة ر   اةى الييةةم بة ار مهةم   ام ارا رية  ا لوةل ت 
اف ةةةل فةة  ال،وةةة   اةةى اليةةيم اال ةةة ال ا هتمة يةةل   افةة  الويةةف  ةةن ا لوةةةل المانةةابين فةة  يةةتى المهةةة ل 

 ةمةل ب ةمةل ن يتمتةا الوةةل الريةة  باةار  الت،ييةق الةك يهة  االمهمل   امكهة المهةل ال،رو  الرية ة    
 ةةةمل  ال ةةةمةل الصاييةةةل اا را يةةةل مكهةةةة  اةةةى ا صةةةاا اكو ةليةةةل ااه اكيةةةل ت هةةةر فةةة  ا ةةةةلي  الكيةةةةل ا كو ةةةةل  

 ل بةةةل ا  ةةةيمةالرية ةةةيل المصتاوةةةل    ا ل ةةةة اليةةةهة ل االهةةةر     االةةةك ليتةةةافر لةةة يهم اليةبايةةةل االيةةة ر   اةةةى ت اةةةم 
ةو االتاهيةم   فهة  تمرةل ميية ةة امثيةرا يموةن مةن صاللةم فة   مايةل ا كتية نةة المهةم  ف ال  ن  ار الهمكة تك 

اكتيهةل ل ة م التكبث بي ر  اللول المانا  ااموةكيةتم فة  الم ةتيبل لت،ييةق ا كهةة  ال ةةل  فة  ل بةل الهمكة ةتك   
ببكةةو اصتبةةرال لايةهة ل االهةرا   لوةةل الريةة  الةاوار ب مةر نميةل الب،ةث اها  مرل نوةاا اصتبةةرال هةةول ا

(  ةةكاال فةة  م يكةةل المااةةل   واكهةةة مةةن ا،ةة  الا ةةة ل الم ةةتص مل فةة  سيةةةا اتييةةيم نةةال ال ةةمل المهمةةل 2-6)
تييةيم اال را ةل ال ةبيل فة  نةاا المهةةل الرية ة  المهةم   ف ةال  ةن  ت  ب ارنة مومام لاب،اثرل يهم   االت  ت

هةةر تهم ا يةة ين ممةةن تةةثناهم يةةهة تهم لام ةةةنمل فةة  اكتيةةةو ااصتيةةةر ا لوةةةل اله لةة يهمم ةةتا  اليةةهة ل االهةةر   
 .المصتاول الهمكة تك  مهةرال اهه   اى  ر ل ت ام اممةر ل 
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 مشكمة البحث 2-3
ليةةة  انتمةةةل ال  يةةة  مةةةن ال را ةةةةل التربايةةةل االكو ةةةيل فةةة  م رفةةةل المتميةةةرال اال اامةةةل المةةةثرر  بةل مايةةةل 

 ة ةةيل التةة  ت،ةة   ا  ،ةة   المتميةةرالا هةةر    ات ةة   ةةمل اليةةهة ل االالت ايميةةل االتربايةةل فةة  المهةةةل الرية ةة  
لا ال ةةل ال،رويةةل  او الهيةة  اا  ةةر ل ت اةةم المهةةةرال ال،رويةةل فةة  ل بةةل الهمكة ةةتك   اللوةةل فةة   كيةةةل اسةة ر 
ال ةمةل ا كو ةليةل ن يمتاةك م ةتا  مةن ا ل بةل الهمكة ةتك لمةر ةيرغة  بم  لوةل يوتر  من ا   لالكالا بل 

ل كة ةةة  متلابةةةةل نةةةال الا بةةةل مةةةن ،يةةةث المهةةةةرابمةةةة ياليةةةهة ل االهةةةر     ا  ةةةمل  ة  ةةةيم  االصاييةةةل اا را يةةةل 
ن الوةةل الريةة  ابمةة ا   اركةو الةت ام اا  اوف  المتمرال بةلا ابل االصلار   الهمكة تك ال تل أهه  ال،رويل 

ر   اةى ا راك ات اةم هاا يةث   للةى  هةار توةةال فة  الية فاليهة ل االهر   يتبةيكان ف   رهل امتالوهم لم تا  
   . لا بل الهمكة تكالمهةرال ال،رويل 

ييةةةا لفوةةر   ةةرار  اهةةراو  را ةةل  ةنامةةن اهةةل الاسةةاف  اةةى ،يييةةل نةةال الميةةوال تباةةارل لةة   البة،رةة
  اك ةةرا  (  ةةكاال فةة  م يكةةل المااةةل6-2ب مةةر ) الةةاوار اليةةهة ل االهةةر   لةة   الوةةةل الريةةة  م ةةتا  يماتيية

  صتبةةةةرال لايةةهة ل االهةةةر ا بكةةةوبم ةلهةةل نةةةال الميةةوال مةةةن صةةالل  ةنسةةةةم البة،رةة ية ةةهةاصتبةةةةرال ليل ةة م اهةةا  
  ل .ميوال الب،ث الر ي  بااوهة (  كاال ف  م يكل الماال6-2ب مر ) الاوار الرية  ألوةل

   اىداف البحث 2-4
 .  يكل الماال(  كاال ف  م6-2ب مر )الاوار الرية   ألوةلاصتبةرال اليهة ل االهر    بكةو 2-4-2
 (  كاال ف  م يكل الماال .6-2مر )ب الاوار ل   الوةل الرية   ليهة ل االهرا تيييم م تا  ا 2-4-3
( 6-2الةاوار ب مةر )  لوةةل الريةة  اليةهة ل االهةرا ا ا م ةتايةل ا رهةةل م يةريةل  صتبةةرال  2-4-4

  كاال ف  م يكل الماال .
 مجاالت البحث 2-5
(  ةةكاال لا ةةةم ال را ةة  6-2الوةةةل الريةةة  الةةاوار )الاةةف التمهيةة  ( ب مةةر )ري : المجااال البشاا 2-5-2
 ( ف  م يكل الماال .2100-2102)

 . 2102/  1/  4المةيل    2100/  4/  24من  ابت او  : المجال الزمني  2-5-3
 سة ةل رية  ا لوةل ف  م يكل الماال .المجال المكاني :  2-5-4
 تحديد المصطمحات  2-6
" من ال مةل ا را يل الت  ت مل  اى التاهيم الاا   ل ااك الور  فة  المااسةف التة  ن   الشجاعة : 2-6-2

" ن اليةةة ر   اةةةى التماةةة   اةةةى الصةةةاف تتميةة  بصلارتهةةةة   االمااسةةةف التةةة  لةةةم ي تةةةة   ايهةةةة   ومةةةة تموةةةن الوةةةر  مةةة
 . (081   2112) الا    

يت ةة  فةة  راس المبةة    الةةا  ي بةةر  ةن لةسةةل اليةةهة ل  اصةةل  الموهةةام الكو ةة  لاهةر  " نة   ة :جرأاالاا 2-6-3
 . ( WWW. lraqacad. org) " صرين ا بة الور  ت،ييية له ف مة  ان ا  رار بةلكوا 

" ال رهةةل التةة  ي،اةةل  ايهةةة الوةةةل :  بانيااا وعاارف الباحثااان اختبااارات الشااجاعة والجاارأة اجرائيااا 2-6-4 
 (  كاال ف  اصتبةرال اليهة ل االهر   الت  لبيل  ايهم " .6-2) الرية  الاوار الاف التمهي   ب مر

ن  " مث  ةل تربايل اهتمة يل تر ى اللول مة بين الرةلرل اا الراب ل ا،تةى  ةن  :طفال رياض اال 2-6-4
ال ة  ةل اتيةةام ا ة ةةة ب مايةةل الم ةةة    فةة  تربيةةل اللوةل لت،ييةةق الكمةةا المتوةمةةل االمتةةاا ن فةة  هميةةا الكةةاا،  

ف ةةال  ةةن تكميةةل سةة راتهم  ةةن لريةةق الا ةة  التربةةا       االه ةةميل   االكو ةةيل   اال ةةااويل  ، ةةيل   اال يايةةلال
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" ) رايةة،    اال مةةل االكيةةةل الماهةةم لاللوةةةل بمةةة يتكة ةة  مةةا متلابةةةل كمةةا نةةال المر،اةةل ال مريةةل لاللوةةةل
0116   260. ) 

ا التةةة  تبكةةةى  ايهةةةة ميامةةةةل الكهةةةةس لمرا،ةةةل نةةة  " ال،هةةةر ا  ةةةة االنتقااااء المبااادئي )االولاااي( : 2-6-5
ا كتيةةةو ا صةةر    االتةة  مةةن صاللهةةة يةةتم تا ةةيا الية ةة   الرية ةةيل الهيةة   المبكيةةل  اةةى ا  ةةا ال اميةةل   امةةن 

 2116الصلةل الت ريبيةل اللاياةل ا مة  " )الميةه       كتيةو ا الى يمون ا ا اتلبيةقصالل كتة ج مر،ال ا
  42. ) 
  نظرياإلطار ال -3
 السمات االنفعالية :  3-2

فةن  مةتم ا كو ةليةل نة  ايتهم اي تمر من  اافا الرية   ااا وةن ا  او ال،رو  الرية   يكلاق 
الل  ةن ا لةةو نةاا ا  او كملةة م يكةة هة اتكميتهةة   انة  وةالك م ةث الل  ن تواين نال الة اافا اتيةوياث الم 

 الى كا ين :يمون تاكيوهة ا   من ،يث اليول االم مان 
 السمات االنفعالية العامة : 3-2-2

ان ا  او ال،روةة  الرية ةة  ا  وةةةن الكيةةةل الةةا  ي،تايةةم يتلاةة  مهما ةةل مةةن ال ةةمةل ا كو ةليةةل  
الهةمةةةةل   اان الممةر ةةةةل الرية ةةةةيل تتلاةةةة  مهما ةةةةل مةةةةن ال ةةةةمةل ا كو ةليةةةةل غيةةةةر تاةةةةك ال ةةةةمةل الملاابةةةةل 

   لاممةر ةل ال،يةتيل ا صر  .
 االنفعالية الخاصة :السمات  3-2-3

صةر تب ةة  صةتالف المتلابةةل ا كو ةليةل ةليةل بةين وةل كيةةل رية ة  تكةف ة  ااا تصتاف ال ةمةل ا كو 
لاكيةل   ومة ان ممةر   الكيةل الرية   الاا،  تصتاف وةالك  ةمةتهم ا كو ةليةل تب ةة لااهبةةتهم فة  الما ة  

 ( .82- 11   2118)فا     
 : تقاءنال بعممية ا دور العوامل النفسية 3-3

يةةث   التيةةصيا الكو ةة   ارا مهمةةة صةةالل مرا،ةةل ا صتيةةةر المصتاوةةل بهةة ف تيةةايم الصاةةة ا الكو ةةيل 
لاكةيةةةا المانةةةا    امةةة   ا ةةةت  ا اتم لامكةف ةةةل   اتةةةرتبل نةةةال الصاةةةة ا اا  ةةةت  ا ال بةلمتلابةةةةل الكو ةةةيل 

ل اامةل الكو ةيل ب مايةل اكتيةةو المانةابين فة  لممةر ل الكيةل الرية   الةا  يتصاةا فيةم الرية ة    اتت،ة   ا
المهةل الرية   بةل مةل اليصايل الرية يل   فاول فر  يصايتم المتمية    ةن  مال ةم  اةى الةرغم مةن اتوةسةم 
م هم ف  ب   الهااك    لون  ك  تكةال البكيل الوايل ل مةل اصاةة ا يصاةيل المانةا  كهة ل مصتاوةة  ةن 

   الى : هةي يمايمون ت  اسراكم بةليصايل 
االتةة  تةةرتبل بةلةةاوةو االيةة رال ال يايةةل اا راك الوةةر  لا ةةةلم الصةةةره  )سةة رال ساامات عقميااة ومعرفيااة :  3-3-2

 ال،رو ( . -ال م   –ا  راك البار  
ات هةةةر فةةة  ا ةةةةلي  الكيةةةةل ا كو ةةةةل  ا اافةةةا الوةةةر  اميالةةةم ااتهةنةةةم  سااامات انفعالياااة ووجدانياااة : 3-3-3

امااسةةف ا هتمة يةةل   االتويةةف م هةةة   اال ةةمةل الم اهيةةل   اال ةةمةل الصاييةةل اا را يةةل مرةةل اا ةةاا  مااههتةةم ل
 ( .2   2111   مكاارالمرةبر    ا بل الكوا(   االميال اا تهةنةل )ا التاميم   ا  )الهرا  االيهة ل  
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 :والجرأة مفيوم الشجاعة  3-4
ل ال ةةمل لةة   الال ةة  بمةة  الك ةةر  ةةن كةةا  نكةةك ب ةة  ا كيةةلل الرية ةةيل التةة  ت ةةهم فةة  تكميةةل نةةا

الكيةةةةل الرية ةةة  الةةةا  يمةر ةةةم مرةةةل تمريكةةةةل المااكةةةا االملةةةا فةةة  المةةةةو مةةةن ارتوة ةةةةل مصتاوةةةل االمالومةةةل 
 ( .  210   0111)، ين ايا ف   ا (82-80   0186االماةر ل ) ب  الوتةس اراب    

 ةيل لارية ة    فة  ة ا  الاة،ي  لارية ة  يةتم االتربيل  اى اليهة ل نة ف مةن انة اف التربيةل الرية       
 اةةى ا ةةةا التماةة   اةةى الماةةة   فةة  وةةل ميةةة ين ال،يةةة    انةةاا يت،يةةق بةة ر الرية ةة  فةة  مااسةةف المكةف ةةل 
الت  تتلا  اليةهة ل  ةااو وةكةل مااسةف تتلاة  ال ةيلر   اةى الةكوا اا المااسةف التة  تتلاة  ا  او المهةةر  

 ( .021   2102)ال،ار    لتر   اا الصاف تما   اى ،ةلل االم ي    اال
االيهة ل ن  كيي  لاصاف الةا  يةرتبل بتوويةر ا ك ةةن ايكةتج  كةم ارتبةةك فة   مايةل التوويةر اتميةر 

فوةةةةة  ،ةلةةةةةل الصةةةةةاف  موةها ف  كمل ا هه   الا يويل   ات هر  المةتم  اى مالم  الاهم اا لراف   
ويةةر المكليةة    ايمك ةةم مةةن الييةةةم بااهبةتةةم ا  تية يةةل   اي ف ةةم الةةى اليةة ي  تيةةل سةة ر  الوةةر   اةةى الت،ايةةل االتو

ا بت ةةة   ةةن ،ةلةةل التهريةة  االتلةةاير   اا لتهةةةو الةةى ،ةلةةل ا توةةةل ااتبةةة  افوةةةر ا صةةرين   اا كمةةالق  اةةى 
   ( .021   2111الكوا ) ا     

  اا ورةةر  م بةة كية امهةريةةةافةة  المهةةةل الرية ةة  يصةةةف الرية ةة  مةةن المكةةةفا اليةةا  الةةا  يتوةةاق  ايةة
  ومة يصةف من ا اةبل الت  ت،رمم من المكةف ل م تيبال   ومةة يصةةف مةن اله يمةل فة  المبةةرا  اا  من صبرتم

يصةةةةف ا،يةكةةةة  كةةة مة يا ةةة  فةةة  ما ةةة  المكةةةةفا   ايصةةةةف مةةةن تيةةةهيا الهمهةةةار لصاةةةمم   ومةةةة يصةةةةف مةةةن 
وةم اةة،  التهربةل الية ةيل م ةم م ةبية   ان مةة تية م مةن ال،من ا ر يل غير الهي    هراو ال بةق   ايصةف 

صاف يكتة  الرية يين ا، ة  صبةراتهم فةلال ة  الكةيةا يوةان اورةر  ر ةل لاصةاف مةن ال،ةة ل ال ةةبيل  كة  
ميةركتم بةلال   المتي م اةة،  الصبةر    ومةة ان الصةاف يصتاةف مةن ف ةليةل الةى اصةر    فةةلصاف مةن الصاةم 

صتاةف  ةن الصةاف فة  ا ل ةة  الهمة يةل اا ا ل ةة  الور يةل   الاصةاف فة ة   وبيةر   كةم فة  ال ةة  المكةة  ل ي
ي،و كة لم رفل الصلار  اماة ر الصلةر   فال بةا الهمكة ةتك مةرال ييامةان بةة او ،روةةل اال اة ابل  ةليةل   

اف سة    تكتةةبهم ابة ا   انم س  ي راا بةلصاف اركةو ت ام ال،رول   امة ف  ،ةلل التورار االممةر ل فةن ،ةلل الص
اسةةة  يصةةةةف الال ةةة  مةةةن ال ةةةيال اا ا اةةةل ام فةةة  الههةةةة    ايموةةةن ال ةةةيلر   اةةةى اكو ةةةةل الصةةةاف بةةةةلتورار 

 ( .026-022   2102االممةر ل )ال،ار    
الهةةر   نةة  اليةة ر   اةةى ف ةةل يةة و  ان صهةةل مةةن الكةةةا ابيةةول مصتاةةف  ةةن ا صةةرين   امةةة الت بيةةر ا 

الهر   ت بر  ةن يصاةيل سايةل يموكهةة الييةةم ب ةااويةل فيهةة اسة ام  ان صةاف مةن ا،ة    ال ةم فير  الب   ان 
الهةةر   و ةةااك ا صةر  الاةةكفا   الهةةر   ولةسةل بم كةةى لةسةل ا سةة ام  اصةةل الوةر    اةةكف اتاةكف الةةى اةكوين 
مةن كو ةم كهةة ت بةر  ةن يةصا اارةق   اا اصةر  المت ةةرف  ايهةة بةين الكةةا ةل ال ة يةل ا مصتاف  ن ال ااوي

يت ة  فة  راس المبةة    الةا  ي بةر  ةن لةسةل فالموهام الكو   لاهر      امةال يم راس ا س ام االمبة ر  اليهة ل 
ن   انةةاا نةةا الموهةةام الةةا  يهةة  ا بةةة صريناا اليةةهة ل  اصةةل الوةةر  ت،يييةةة لهةة ف مةةة  ان ا  ةةرار بةةةلكوا 

و  اى ،ياق المير ا   صا مة لةيا ،يةة لاهةر و فة   ةااوم كتبكةل  ك  ، يركة  ن الهر     فايا م كةنة ا  ت ا
 . اي ة

 (WWW. lraqacad. org ) . 
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 : والجرأةق ووسائل تنمية سمة الشجاعة ائطر  3-4-2
 ل  كةةة مة ك ةةة م فةةة  مااسةةةف مت ةةة    تتلاةةة  مكةةةم ا ةةةتص ام نةةةال يموةةةن او ةةةة  الال ةةة   ةةةمل اليةةةهة -

ت ايةة  الال ةة  الرية ةة  باةةار  ت ريهيةةل  ال ةةمةل باةةار  اا ةة،ل   ا اةةى الةةك يكبمةة   اةةى المةة ر 
 اى المااسف المت     الت  لم ي بق لم الت ا   ايهة اا الت  ترتبل بةب   الكةاا،  التة  تتلاة  تةاافر 

  مةل اليهة ل االهر   .
ت،ايل المااسف المت     الت  ترتبل ب ةمل الصاف ،تى يمون بالك تصويف ااصمة   ةةنر  الصةاف لة    -

 .الور  الرية   
يكبم  مرا ة  تاافر  اامل ا من اال المل االريل بةلكوا   اصةال بةلك بل لةال او ال،روة  الةا  يةرتبل  -

يةةثرر فيةةل الال ةة  اااةةةبتم بةةب   ا اةةةبةل الب كيةةل الةةى  هةةار ا ةةرا   بةةب   المصةةةلر ،تةةى  
   ل يم .الهر ميل اتلاير  مةل اليهة ل ا كت س الصاف اا ،هةم  اى الال   ممة يثرر تةريرا بةلمة 

  لةة    ةةهم فةة  تكميةةل  ةةمةل اليةةهة ل االهةةر يةةر  الةةب   ان نكةةةك ب ةة  ا كيةةلل الرية ةةيل التةة  ت -
الال ةة  بمةة  الك ةةر  ةةن كةةا  الكيةةةل الرية ةة  الةةا  يمةر ةةم   مرةةل تمريكةةةل الهمكة ةةتك   االملةةا 

    اغيرنةة مةن ( متةر   االمالومةل   االماةةر ل االهةاو01   2   1ف  المةو من ارتوة ةةل مصتاوةل )
   2112  ) ةةةالا    ا الةةى تةةةاافر  ةةةمةل اليةةهة ل االهةةةر ا كيةةلل الرية ةةةيل التةة  تتلاةةة  بةل رهةةةل 

084. ) 
 :لالطفال والجرأة العوامل التي تساعد المربي عمى خمق روح الشجاعة  3-4-3

  . ر يل الولريلاها  ا  -
  .راس التياي  االم،ةوة  -
  ن الومةل . هةك  الب،ث -

 الجرأة :الشجاعة و في تنمية روح  العمرتضيات مق 3-4-4
 ميت يةتهة الت  يه  ا تمة نة وة ةا ل،ةلل اللول   مرال  : ال مر لول مر،ال من مرا،ل

 . ،  ا  تلال  االممةمر  يمتة  اللول بةلريل بمة ل يم من س ر  الراب ل  مرف   -
    مةل   الةم ريةل  ا وةلمةن الييةةم بةةلم ار ا ة م المبةة   يتاف بةل، ة يل ا،   ا ال ة  ل مر ف   -

 . بي رتم
  .  تيالل اراس الممةمر اا  يميل الى ،  اليهةر الرةمكل مر ف   -
 . ي هر ل يم ميل الى التمر  ارغبل ف   صال ول موةن اا لال   اى ول ي و التة  ل مر ف   -
مةةن  م الصةةةره  م يةة االميةةةول مةةا ال ةةةل الةةى الت ةةةان مةةا ساةةل كال،ةة  ل يةةم ك ا ةةة ال ةيةةر  مةةر فةة   -

 . ال ويكل االربةل
   ر المهتماييت م بورير من اله او اا ت ان اتبر  ل يم رغبةل لتمي الرةكيل  ير مر ف   -

   : رضية المناسبة لتنمية الشجاعة والجرأة اال  3-4-5
  . الي ر   اى الت،وم بةلكوا  االريل ا   تيرار الكو  ا  -
 .ال  م    اتر يخ سا  سا  اله م -
 . تكميل  االوم امية رل  ا  ا،ترام اللول -
 . تي يم ال  م االر ةيل لالول  -
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  . مةكلاى الا ق اا الت ايم   -
 ي ةا ست ار بيرل ان تهتما فيم بييل ال اامل ا ال ام الا  يها  -

 (WWW. lraqacad. org) 
 وتنميتيا في التربية الرياضية والجرأة الشجاعة  3-4-6

رية ةةةيل اا الا،ةةة   الت ريبيةةةل  ارا ا ة ةةةية فةةة  مهةةةةل تكميةةةل اةةةول اليةةةهة ل  كةةة  يا ةةة   را التربيةةةل ال   
الرية     فةلو ةليةل الت  يمةر هة الكةية ان اا اللةال  مةن كيةةل ،ةر   ا،ريةل ال،روةل   اا بة ا    االتوويةر 

 الت  تصايهة اهااو الا   ت ة    اى ت،ييق ناا اله ف .
ربايةةل نةة فهة تيايةةل الصةةاف فةة  مااسةةف المكةف ةةل المصتاوةةل   امةةةن اان تكميةةل راس اليةةهة ل نةة   مايةةل ت  

 او ال،ييييةةل   ااالاةة   تكميةةل راس اليةةهة ل  كةة  الرية ةة  مةةة لةةم يت ةةر  لمااسةةف   يةة   تيةةبم مااسةةف الا ةة  
ا  او ال،رو  االب ك  المكة   لهة براس م كايل  ةليةل   االربةةل بةلم ةتا  لةاال فتةر   اام ال،ةلةل التة  تلابةل 
ناا الماسف اليهة    امن ناا الموهام يت   ان اليهة ل اةول موت ةبل اورةر ممةة نة  مارارةل   فبة ةتلة ل 
الرية   ان ي هر تارفةتم اليهة ل تهةل المااسةف الاة بل   اان الرية ة  اليةهة  نةا الةك الرية ة  اليةة ر 

ةاف ت ةةيلر  ايةةم   ان نةةاا  اةةى التماةة   اةةى الصةةاف امااههةةل مااسةةف المكةف ةةل الصلةةر   ان ان يتةةرك المصةة
الما ةةا  يوةةر   اةةى المةة ر  اا المةة را الرية ةة  الت ةةرف  اةةى م ةةةنر ال ةةااك الرية ةة  الصةةة ف اال ةةااك 
الرية ةة  اليةةةهة  فةةة  مااسةةف الت اةةةيم االتةةة ري  االمكةف ةةل   اتهي ةةةل ا هةةةااو المكة ةةبل لةةة  م ال ةةةااك اليةةةهة    

 اغرا راس اليهة ل  ك  المت ربين .
الوةةر  فةة  ف ةليةةل م يكةةل   يموةةن ان ت ةةتص م ميية ةةة لمهةراتةةم فةة  ف ةليةةل اصةةر    انةةاا يت اةةق اان مهةةةر    

صةر   يةتم بيةول الة  بما ا  الكيل ف  الت ام    ن كيل اليهة ل من كا  م ين مةن اكةاا  الرية ةل الةى كةا  اا 
م الةى الماسةف اليةهة  اا ب هالل مةة لةم يت ةر  الرية ة  الةى مااسةف   ية   تتلاة  اليةهة ل   اتوةان ميةةبه

الموت ةة    االماسةةف اليةةهة  يةةكهم  ةةن الم رفةةل اا المهةةةر    انةةال الم رفةةل اا المهةةةر  تمةةك  اليةةا  االيةةا  تاةةكا 
 . (021-028   2102اليهة ل )ال،ار    

 الشجاعة والجرأة وعالقتيا بتعمم ميارات الجمناستك : 3-4-7
الوةةر   لةةم ويصاةةيل فةةةاا وةكةةل المتلابةةةل الوة يةةل ،ةة   الاةةوةل الصاييةةل لالك ةةةن ا  ةةاا  المميةة  ت

 بةمالمت ايل بةليية ةل اله ةميل االايةسةل الب كيةل نة  ا ةا نةمةل لممةر ةل رية ةل همكة ةتك ا ههة     االااةال 
الةةى كتةةة ج رية ةةيل  ةليةةل   فةةةن ال ةمةةل الميةةرر لااةةال الال ةة  لكتةةة ج رية ةةيل ممتةةة      نةةا مةة   ا ةةت  ا ل 

 ( .  242   2111تلابةل اا  تمرار ف  تكميتهة بم ة    الاوةل الصاييل    )ي،ةتم     تص ام نال الم
هم ا  او المهةةةر  المتبةةةين مةةن صةةالل ت اةةيم مصتاةةف مهما ةةةل الهمكة ةةتك فةة  ال،روةةةل ا ر ةةيل اي ةة    

 (    ةتيالليل االهةر يةا  ا را يةل اا  اى تكميل ال  ي  من ال مةل ال ةةيوالاهيل مرةل )اليةهة ل االريةل بةةلكوا اال
مةةل فةة  مصتاةةف اههةة   الهمكة ةةتك   ايموةةن تكميةةل  ةةمل اليةةهة ل مهال ةةمةل مةةن ال ةةمةل الكو ةةيل ال ات ةة  نةةال

االريةةل بةةةلكوا مةةن صةةالل التةة رر التربةةا  الاةة،ي  مةةن صةةالل ت اةةيم مهما ةةةل الةة ،رهةل   اا المبةة   نةةا ت اةةيم 
  الةةةك لاكةيةةةا ا ، ةةةةا بةتهةةةةل ،روةةةل اله ةةةم )بيةةةام    الةةة ،رهةل ا مةميةةةل رةةةم الصاويةةةل رةةةم الهةكبيةةةل   اي لةةة

0118   01 - 04. ) 
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 : لعبة الجمناستكاالنتقاء المبكر لممبتدئين في  3-4-8
ةل  ك،ةا غرا  ممةر ل الهمكة تك تميرل  اى مر التةريخ ،تى ااب،ل ماههم فة   اةركة ال،ةان ا    

يةتم بةل لية  يةمال الكةاا،  الكو ةيل اا هتمة يةل اال يايةل   ا   من الاههل الب كيل ف،    التكميل المراى لالك ةن
نميةةل وبيةةر  فةة  لالكتيةةةو المبوةةر مةةن المةةة لوةةةل   ل بةةل الهمكة ةةتك مةةن مر،اةةل ريةةة  ا اكتيةةةو الال بةةين  ةةمن 

 مايةةةل اصتيةةةةر اسيةةةةا اليةةة رال الب كيةةةل "  المبةةة   هميةةةا ا ل ةةةة  الرية ةةةيل امكهةةةة ل بةةةل الهمكة ةةةتك   اا كتيةةةةو 
مهةريةةةل االبكيايةةةل االكو ةةةيل االا يويةةةل لةةة   المبتةةة  ين الةةةراغبين فةةة  ممةر ةةةل الو ةليةةةةل الرية ةةةيل اميةركةةةل الةةةك اال

اا ريةةة  ال امةةة  ال ةةةايم  صتيةةةةر اك ةةة  ل بةةةل تتمةيةةةى  المةةةرا  التصاةةةا فيهةةةة بميةةةل التاهيةةةم بمتلابةةةل الو ةليةةةل
امةةن اهةةل ا ،ةلةةل بةةةلمتمي ين االااةةال  "  ( 218   0114اسةة رال الوةةر  فةة  هميةةا اكاا هةةة " )الهرنةةار    

كتيةةةو الاا ةة ين فةة  بهةةم الةةى الم ةةتايةل ال ايةةة مةةا اموةكيةةل الم،ةف ةةل  اةةى نةةاا الم ةةتا    يةةتم ا  مةةن صةةالل ا
ةية ين امتية مين متمية ين م ةتيبال اك بااةوهم بةرا م مانةابين ،ةليةةامن المرا،ل ال مريل المبور   الرية ل مبورا

 .(41   2116)الميه     " ليل االتلبيق ال ام  الا،ي  ل مايت  ا كتيةو االت ري    االك من صالل التص
 : اجراءات البحث -4
 :منيج البحث  4-2
  اا  الم ،  لمالومتم البي ل الب،ث .تم ا تص ام المكهج الااو  بة   

 : مجتمع البحث وعينتو 4-3
 :مجتمع البحث  4-3-2

(  ةةكاال 6-2ريةةة  الةةاوار الاةةف التمهيةة   المر،اةةل ال مريةةل )تةةم ت، يةة  مهتمةةا الب،ةةث بةلوةةةل ال
بمةة ارا ريةةة  ا لوةةةل ال،واميةةل فةة  م يكةةل المااةةل   افةة  ال ةةة،اين )ا يمةةن اا ي ةةر(   االم ةةهاين لا ةةةم 

( لوةال   افة  ال ةة،ل ا يمةن 0161(   اا باة   ة   ا لوةةل فة  ال ةة،ل ا ي ةر )2102 - 2100ال را ة  )
فةةة  م يكةةةل  ،وةةةام الوةةةةل يةةةة  ( ر 28( لوةةةال   مةةةا  ين  اةةةى )0861همةةةا  واةةة  سةةة رل )( لوةةةال   بم811)

تةم ت، ية نم فة  ال ةة،ل ا يمةن الوةةل ريةة  ( 02ف  ال ة،ل ا ي ر   ا)الوةل ( رية  06) مكهم الماال
 .ل بيول  سيق من صالل ا  ت ةكل بةإل،اة يةل الت  اهرتهة م يريل تربيل م،ةف ل كيكا  ي بل رية  ا لوة

 عينة البحث  4-3-3
اتبةةا البة،رةةةن فةة   ةة،  نةةال ال يكةةل اال ا مةةر ا  ةةاا  الهمرافةة    اا تةةم تي ةةيم م يكةةل المااةةل الةةى 
 ة،اين )ال ة،ل ا يمن   اال ة،ل ا ي ر(   رم تةم تي ةيم ال ةة،ل للةى ارب ةل مكةةلق همرافيةل   ا اةى ا ة ةهة 

( مةةكهم مةةن ال ةةة،ل 4( مةة ارا ريةةة  الوةةةل   )8)ةر تةةم اصتيةة ااتةةم اصتيةةةر ريةةة  الوةةةل مةةن وةةل مكليةةل   
  مةةةةن ال ةةةةة،ل ا يمةةةةن  اصةةةةرين( 4البا ةةةةم   االاةةةةيار(   ا)ا اليةةةةما    ا ا يةةةةبةل   )ا ي ةةةةر ايمراةةةةان ريةةةةة  

%( مةةةن مهتمةةةا 28.6  ايمراةةةان ك ةةةبل ) ةةةي   الكهةةةة    االك ةةةار( ا ا ريةةةج   ا ايمراةةةان ريةةةة  )الهمهاريةةةل   
وكةا  ) ارا ةل   ر  هراو التهةةر  ا  ةتلال يل من ال ة،ل ا ي ل )الك ة م(را تم اصتيةر اوالك    الب،ث
ن تمرةةةل ا يكةةةل الب،ةةةث الوةةةةل صتيةةةةر ا اركةةةةوفةةة  البة،رةةةةن  ارا ةةةى   هةةةراو ربةةةةل ا صتبةةةةرال ا نايةةةل  (الةةةر،من

يل   اغيةةر تيةةانةل ه ةةميتاةةوان ب ا لوةةةل الةةاينا ةةتب ة  تةةم ا    مكة ةةبة اكتيةةةرا همرافيةةة ااستاةةة ية ااهتمة يةةة
  . بةل اام الر م  المكت مين
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 عينة البناء  4-3-3-2
بلرييةةل تةةم اصتيةةةرنم كيةةل ا الةةى االرةا  ةةتلال يل  لربةة( لوةةال  هةةراو الته11) اةةىايةةتمال  يكةةل البكةةةو         
( لوةةةل  هةةةراو الاةةة ق التمييةةة   012  ا)الب،ةةةث   يكةةةلرةةةم تةةةم ا ةةةتب ة نم مةةةن  (الك ةةةة ممةةةن را ةةةل )  يةةةاا يل

 ( لوةل  هةراو ربةةل ا صتبةةرال11  ا)تم اصتيةرنم بلرييل  ياا يل من رية  الوةل  يكل الب،ةث صتبةرال لال
فة   اومةة مبةين   ( لوةل062) الوةةل  يكةل البكةةومهمةا    ابةالك باة   (وكا  الةر،من)تم اصتيةرنم من را ل 

   .( 0)اله ال 
 ( 2الجدول )

 يبين تفاصيل عينة البناء 
                  

                                     العينات                        
مجموع  اءااااة البنااعين

عينة التجربة  عينة البناء
 االستطالعية االولى

عينة التجربة 
 عينة الثبات عينة التمييز االستطالعية الثانية

 062 11 012 02 02     افرا  ال يكل
 %211 %29.8 %73.6 %5.: %5.: ينة البحثالنسبة المئوية من ع

 عينة التطبيق  4-3-3-3
ريةةة  تةةم اصتيةةةرنم بلرييةةل  يةةاا يل مةةن  ( لوةةال202) اةةى ايةةتمال  يكةةل التلبيةةق )بكةةةو الم ةةةيير( 

 . (2  اومة مبين ف  اله ال ) الوةل  يكل الب،ث
 (3الجدول )

 )بناء المعايير( التطبيقيبين تفاصيل عينة 
 عدد االطفال الموقع م الرياضاس اسم الساحل

 االيسر

 21 ،  ال ور ا يبةل
 21 ،  الكار اليما 
 21 ،  الا،   البا م
 21 ،  ال نراو الايار

 االيمن

 21 ،  بة  ه ي  الهمهاريل
 21 ،  ال كهيا  ا ريج

 21 ،  ماال اله ي    ي   الكهة 
 26 ،  ال ك ان الك ار

 طفال 326 المجموع الكمي
 : وسائل جمع البيانات 4-4
 : ا تيللمر  ال،اال  اى البيةكةل االم اامةل الصةال بةلب،ث تم ا تص ام البيةكةل    

 ت،ايل م،تا  المراها ال اميل من )ماة ر  اميل ا را ةل اب،اث  ةبيل( . -
 ا  تبيةن   الميةبال ال اميل   ا صتبةرال االييةا . -
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 :اداة البحث  4-5
تاهةةة  اصتبةةةةرال ا ا يةةةل  اكةةةم    اةةةى ،ةةة   امهمةةةةبمراه ةةةل المراهةةةا ال اميةةةل المصتاةةةل   ا  سةةةةم البة،رةةةةن 

(  ةكاال ت ةتص م ومثيةر لالكتيةةو المبة    6-2لييةا م تا  اليهة ل االهر    لوةةل الريةة  الةاوار ب مةر )
 . ا صتبةرالنال     من  بكةوتم  يف  الهمكة تك   اكتيهل لالك 

 : الجمناستكفي المبدئي لالنتقاء لشجاعة والجرأة اختبارات ا بناء 4-5-2
) بةة  الوتةةةس ارابةة    ا (64   0184) بةةةا    الماةةة ر ال اميةةل المصتاةةلمةةن صةةالل ا لةةال   اةةى        
)بيةةةةام    ( ا21   0111) بةةةة  الباةةةةير   ا( 21-28   0188)،كتةةةةا، ا ةةةة ا     ( ا80-82   0186
-081   2112ا) ةةةةةةالا     (210   0111ايا ةةةةةةف   )، ةةةةةةين ( ا21  0111   )بةةةةةةرنم( ا01   0118
  ( F. I. G))ا ت،ةةةة  الةةة ال  لاهمكة ةةةتك ( ا021   2111) ةةةا     ا( 18   2111يةةة،ةتم   ( ا)084
ف ةةةةال  ةةةةةن اهةةةةراو ميةباةةةةةل  اميةةةةةل    (021-026   2102)ال،ةةةةةار    ( ا2   2111ا)مكاةةةةار   ( 2111

تةم اا (   2)الما،ةق  ل بةل الهمكة ةتكاالتيةايم امهةةل ن ف  مهةل الييةا مصتايال ة   الما     من يصايل 
افوةر  مكة ةبة لالكلةالق  مكلاةق  امة ت، ية    ا فة  ل بةل ال،مكة ةتك االهةر   لايةهة ل الرية ة  موهام و ير الت

لوةةل ( اصتبةةرال ،رويةل لييةةا م ةتا  اليةهة ل االهةر   لال6)اا ة ا  تةم تاةميم ا ايةم   ببكةو نال ا صتبةرال 
 .(  كاال 6-2مر )ب الاوار 

)مماةةق  ا صتبةةرال تةةم اهةةراو  مايةل ت،ايةةل مكليةة  لهةة   اا اةةممل لةةالك ا ةتمةر  ا ةةتبيةن ا ةة ا ب ة  ا 
فةة  مهةةةل ال اةةام الرية ةةيل   افةة  مهةةةل  اههةةل الةةى ال ةةة   اا  الصبةةر  اا صتاةةةاا (   0الما،ةةق )موتةةاس( 

الك لمر  تيايمهة اال،وةم  اةى مة   اةال،يتهة   ا ( 2)الما،ق ( صبيرا 24  االبةل     نم )ل بل الهمكة تك 
اا ي ة  نةاا ا هةراو ا ةيال مكة ةبل لاتةوة  مةن اة ق ا صتبةةرال   اا اكةم "   ف ال  ن مال متهة ل يكل الب،ث   

    من المصتاين االصبراو ف  المهةل الةا  ييي ةم ا صتبةةر     اىيمون ان ك   ا صتبةر اة سة ب    ر م 
ان ناا ا صتبةر يييا ال ااك الا  ا ا ليية م   يمون لابة،ث ا  تمة   اةى ،وةم الصبةراو " فةاا اسر الصبراو 

 ( .22   0111) ايا   
تةةم ت، يةة  اةةال،يل  ةة   امال، ةةةتهم  يناةةاتصاالماكتيهةةل لت،ايةةل م،تةةا  ا ةةتهةبةل ال ةةة   الصبةةراو 

توةةق الصبةراو أ اةى الك ةبل الم ايةل  وبكةةصةر ا،ةاف الةب   ا ا صةر مكهةة   ات ة يل الةب   ا ا من ا صتبةرال   
اا ان "    االم،ومةةين %( فةةةورر مةةن اراو الصبةةراو12بك ةةبل ) ةن،ةةال اةةال،يل ا صتبةةةرال التةة  ،ةة  نة البة،رةة

   0188لابة،ةةةث ال،ةةةق فةةة  اصتيةةةةر الك ةةةبل التةةة  يرانةةةة مكة ةةةبل  كةةة  اصتيةةةةرل لامثيةةةرال " ) ةةةالا  ار ةةةاان   
راق لات،يةةق مةةن الوةة( 2تةةم ا ةةتص ام اصتبةةةر )وةةة الت  يةة  نةةال الك ةةبل الصبةةراومةةن م كايةةل اهةبةةل  وةة الاتر(   161

 . (2اومة مبين ف  اله ال )الم كايل بين اراو الصبراو   
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 (3الجدول )
الجرأة و  الشجاعةحول استبيان صالحية اختبارات  والمحكمينء السادة الخبراء يبين تحميل محتوى أرا  

  ( سنوات7-6بعمر )الذكور ناستك لالطفال لالنتقاء المبدئي في الجم

   النسبة   التكرار االختبارات المكون
 المئوية

 قيمة رأى الخبراء 
 3كا

االختبارات 
 اليصمح يصمح المستبعدة

الشجاعة   
 ةوالجرأ

  *06.66 2 22 %12.8 22 اليو  الى ا ر رم  المي  فاق ال،اةن .2
  *01.66 4 21 %81.1 21  ةر ل فاقالمي   .3
  1.01 01 00 %42.8 00 الاساف  اى ال،اةن لا يال  اى ال هر .4
  *6 6 08 %12 08 الاساف  اى ال،اةن لا يال  اى البلن .5
  *8.06 2 01 %11.0 01 ا ا  ال ام رم الهبال  اى الي مين .6
  1.61 01 04 %28.1 04 ت اق ال،بل رم الهبال  اى الي مين .7

  (568، 3111)الراوي ، ( 4.95( الجدولية = )3( قيمة )كا2( ، وامام درجة حرية )1.16) وي عند مستوى معنوية  * معن
بل اوبةر مةن سةيم ( الم،ت ة2)وةةسةيم فيهةة تةم ا تمةة  ا صتبةةرال التة  ،ييةل  : اكةم تبةين (2من الهة ال )  

الماةةا،ل ةق  اةةى اةةال،يل ا صتبةةةرال     ممةةة يةة ل  اةةى م كايةةل اهةبةةل الصبةةراو ،ةةال ا توةة اله اليةةل (2وةةة)
   : يةت هةول ومة ال ة   الصبراو ت  يالل ف ال  ن ان      ياا  فيلر 

)تسااامق الحبااال لميباااوط عماااى )الوقاااوف عماااى الحصاااان لمساااقوط عماااى الظيااار( واصتبةةةةر  تةةةم ،ةةةاف  -
 . ا  م م كايل اهةبل الصبراول  م ،االهمة  اى ك بل ا توةق الميرر    االك القدمين( 

)الوقاوف عماى الحصاان لمساقوط  ااصتبةةر (ثام القفاز الاى االرض )المشاي فاوق الحصاان ف  اصتبةر  -
( رةكيةل فة  ،ةلةل 0ي ةف الى  من اللول )تم ،اف اله و الصةا بلرييل الت هيل انا  عمى البطن(

تةم  (ثام القفاز الاى االرض )المشي فوق الحصانف  اصتبةر   اوالك  مل ا  اكركةو ف  اه او اله م 
(  رهل لاهبال  اى الي مين ب ان ا  اكركةةو فة  اله ةم فة  لرييةل اليوة  081،اف ا او الكاف لول )

 . من فاق ال،اةن
 ه ل مي  اللول فاق ال ةر ل )انةبة اايةبة( . )المشي فوق عارضة( ف  اصتبةر -

 : االجيزة واالدوات المستخدمة 4-6 
 .( 1فر      )ااة  ( 1 ة ةل تاسيل الوتراكيل ي ايل     ) -
ا الةةةى ( م   0.12سة ةةة   مةةةن ال، يةةة  بةرتوةةةة  )تةةةين  اةةةى مربت ةر ةةةتين مةةةن الصيةةة  ههةةةة ين  اةةةى يةةةول  -

 . م (2 م   الال ) (41) االرةكيل ب ر  ( م  0.21) هة(  م   الال41) هة ر 
 .( 8 ام ، ي    اى يول ،رف ) (  4    )   وكهاهمكة تك ا ة    -
 يل  اق ارس  .يريل سيةا متر    اير  -

 التجارب االستطالعية :
وةةة  مةةةن  ةةةالمل بةةة  مةةةن التر   باةةةار   اميةةةل اةةة،ي،ل وةةةةن  اصتبةةةةرال اليةةةهة ل االهةةةر مةةةن اهةةةل بكةةةةو        

ا هراوال االلرييل الت  من صاللهة يتم ال،اال بهة  اى البيةكةةل   لةالك سةةم البة،رةةن بةةهراو ب ة  التهةةر  
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نةة اف المتبةيكةةل   اا " ت ةة  التهربةةل ا  ةةتلال يل تةة ريبة  اميةةة لابة،ةةث لااسةةاف ا  ةةتلال يل اال ا غةةرا  اا 
 ( .011  0111اركةو اهراو ا صتبةرال لتوة يهة " )المك  ا   ف   اى ال ابيةل اا يهةبيةل الت  تيةبام 

 :التجربة االستطالعية االولى  4-7-2
مةةةن مهتمةةةا الب،ةةةث اصتيةةةراا بةللرييةةةل )الك ةةةة م(  لرا ةةة( لوةةةل مةةةن الوةةةةل 02سةةةةم البة،رةةةةن بةصتيةةةةر )      

 1/0)    لامةة  اا اهريةةل     اتةةم ا ةةتب ة نم مةةن  يكةةل الب،ةةث   االةةك  هةةراو التهربةةل ا  ةةتلال يل ال يةةاا يل 
 . (01/0/2102 المةيل

 : من اجراء التجربة االستطالعية انكان ىدف الباحثو 
 ا ار  اتك يم  ير ال مل . -
 .  اى لرييل الت هيل ام   توهمهم لالصتبةرال )*( لم ة  ت ري  فريق ال مل ا  -
 تيصيا الم اسةل اال ابيةل الت  س  تاة ف البة،رةن . -
 .و  من م   ا اس ت ايمةل ايرال ا او ا صتبةرال ام   اموةكيل ا او ا لوةل لهة التة -
 . ا مةنا  ملال ال ما تافير ا ة لووةو  ا هه   اا  اال الم تص مل التةو  من اال،يل ا  -
 م   توة ل اا تهةبل ا لوةل . -
 باار   ةمل . ت، ي نةا  الم   ال مكيل الت   ت تمرسهة ا صتبةرال الىالت رف  -

 وقد نتج عن ىذه التجربة االستطالعية ما يمي :
 اموةكيل فريق ال مل الم ة   ف  ا ار   ااهراو ا صتبةرال . -   
 تبةرال ف  ول يام .مال مل الاسل المصاا   او ا ص -   
 .ا صتبةرال الم تص مل ف  ا هه   اا  اال مال مل  -   
تةةم  فيةة    لمسااقوط عمااى الاابطن( الحصااانالوقااوف عمااى )اصتبةةةر بة ةةتركةو  اللوةةةللاةةال،يل ا صتبةةةرال  -   

و ا او   ف ةةال  ةةن ساةةل ال ةةالمل اا مةةةن فةة  اركةةة اا ا ةةمفةة  تلبييةةم صلةةار  ا  هةةر اةة ابل االةةك  كةةم ا  ،افةةم 
 . ا صتبةر

فة  المية  فةاق ال،اةةن وةةن نكةةك اة ابل  ثام القفاز الاى االرض( الحصاان)المشي فاوق  ف  اصتبةةر -    
  ف ةال صافة من ال ةيال  اركةو المي ف   تاا نال  اى ا لوةلفيرو  الهمكة تك ،اةن امر  ر  كتيهل ل
االيوةة   ميةة ال اركةةةوفةة   ةةهالل ال كةةا  مةةن مويةةف    او ا صتبةةةر م وةةةن غيةةر مكة ةة   (0.21رتوةةة  ) ا ةةن ان 

 . من فاق ال،اةن الى ا ر 
(  ةم 41)  ا ر ةهةم ( 2لال  ةر ةل الصية  )وةن  (ذىابا وايابا عارضة فوق)المشي  ف  اصتبةر -

وةةةةن ف( م 0.22)ارتوة هةةةة بة ةةةتركةو اركةةةةو الميةةة  )انةبةةةة اايةبةةةة( صتبةةةةر    او ا لوةةةةل  اةةةى ا ةمكة ةةةب
 . اى ا صتبةر  لوةل  او ا مكة   ا رتوة  غير 

 ي :ياتعمى ىذه االختبارات وكما  مما حدى بالباحثان اجراء بعض التعديالت

                                                 
 اسماء فريق العمل المساعد : )*(
  . رةمر م،ما  اكان / وايل التربيل ا  ة يل س م التربيل الرية يل / هةم ل الماال . -
   ة يل س م التربيل الرية يل / هةم ل الماال . . ا،م  نيةم ا،م  / وايل التربيل ا -
 م. فراا م،ما   ا  / وايل التربيل الرية يل / هةم ل الماال . -
 ال ي  م،م  ، ين م،م / بوةلارياا تربيل / تربيل كيكا  . -
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بههةة  موةان الهمكة ةتك ،اةةن  تةم تبة يل( ثام القفاز الاى االرض )المشاي فاوق الحصاان ف  اصتبةةر -
بيةول ن ال، ية  سة    مةمربتل  اى   (  م 41)( م   ا ر هة 0.21لالهة )من الصي   من  ةر ل

اصتبةةةر    ا ايةةم ااةةب  ا ةةم ا صتبةةةرالصتبةةةر ا لوةةةل لا او اركةةةو فةة   مةةةن لا ةةالمل اا  االةةك هيةة  
   . ثم القفز الى االرض( ( م2.86بارتفاع ) عارضةالمشي فوق )

 ذىاباا واياباا( عارضاة فاوق)المشاي ااصتبةةر  ثم القفز الى االرض( العارضة)المشي فوق  ف  اصتبةر -
الةةى رتوةةة  ا ارتوةةة   ةر ةةل الصيةة  المربتةةل  اةةى سة ةة   مةةن ال، يةة  بةلتةة ريج الةةى ان ااةةل    تةةم  يةةة

  ا ايةةةم ااةةةب  ا ةةةم ا صتبةةةةةر   االةةةك لي هةةةر كةةةا  مةةةن الاةةة ابل اركةةةةو ا او ا صتبةةةةرال  ( م0.12)
 .م ذىابا وايابا(  (2.86المشي فوق عارضة بارتفاع )تبار اخ)

( 6-2 اةةى الوةةةل الريةةة  الةةاوار ب مةةر )الهةةر   ا  اليةةهة لةاةةل بةصتبةةةرال اب ةة  اهةةراو الت ةة يالل الص       
فة  مهةةل الييةةا االتيةايم   كاال   تم  ر هة بيول ا تمةر  ا تبيةن اهم الى ال ة   اا  الصبر  اا صتاةةا

  اب ةةة  ت،ايةةةل ل الب،ةةةث   االةةةك لمةةةر  تيايمهةةةة اال،وةةةم  اةةةى مةةة   اةةةال،يتهة امال متهةةةة ل يكةةة( 2الما،ةةةق )
هةةةول الكتةة ج باةةال،يل امال مةل الت ةة يالل التة  اهريةةل االمتصااةين ال ةة   الصبةةراو  امال، ةةةل هةبةلا ةت

 %( .011)ك بل اب اى ا صتبةرال ل يكل الب،ث 
 التجربة االستطالعية الثانية  4-7-3

لوةةل لالصتبةةرال  و  من الت  يالل الماوار  ف  التهربل ا  تلال يل ا الى   ام   اموةكيةل ا او الاتر       
( 02ساامهةة )رةكيةل (  اةى  يكةل 01/0/2102المةيةل  01/0) لامة   مةناهريل تهربةل ا ةتلال يل رةكيةل الم  لل 
ريةةةةة  )الك ةةةة م(   اافةةةةر ل التهربةةةل ا  ةةةةتلال يل ان الت ةةة يالل التةةةة  اهريةةةل  اةةةةى الوةةةةل مةةةةن اي ةةةة  لوةةةل

ابهةةةةال ا هةةةةراوال ااةةةةب   ةةةة   اصتبةةةةةرال    ةرال اةةةةى ا صتبةةةةمال مةةةةل   او ا لوةةةةةل اورةةةةر ا صتبةةةةةرال وةكةةةةل 
 ( اصتبةرال فيل1(  كاال )6-2 لوةل الرية  الاوار ب مر )اليهة ل االهر   

 المعامالت العممية لالختبارات  4-8
 صدق االختبارات 4-8-2
 : لالختباراتالصدق الظاىري  4-8-2-2

الت،ايةل المكلية  لالصتبةةرال  ةن لريةق ال ةة    تم ايهةة  الاة ق ال ةةنر  لالصتبةةرال مةن صةالل  مايةل       
الصبراو )الم،ومين(   االا  تم ،يييةم مةن صةالل تاهيةم ا ةتمةر  ا ةتبيةن )مماةق موتةاس( اههةل الةى ال ةة   اا  

  االةةك لمةةر  تيايمهةةة اال،وةةم  اةةى امهةةةل ل بةةل الهمكة ةةتك الصبةةر  اا صتاةةةا فةة  مهةةةل ال اةةام الرية ةةيل 
 تهة ل يكل الب،ث .م   اال،يتهة   امال م

 : مون( لالختباراتالمضصدق المحتوى او ) 4-8-2-3
مةةن صةةالل تا ةةي  موهةةام  ا صتبةةةرالايلاةةق  ايةةم الاةة ق ب،وةةم الت ريةةف   اسةة  ت،يةةق نةةاا الاةة ق فةة        

ال ةةةنر  المية ةةل   اوةةالك تاةةكيف ا صتبةةةرال   اا ييةةير )ال،وةةيم( الةةى ان " اةة ق الم،تةةا  لالصتبةةةر ي تمةة  
ا ة ةةيل  اةةى مةة   اموةكيةل تمريةةل ا صتبةةةر لم،تايةةةل  كةاةةرل   اوةالك المااسةةف االهااكةة  التةة  ييي ةةهة  باةار 

( 21   2114تمريال اة سة امتهةك ة ااا م كايل  ةليل لت،ييق اله ف الا  ا ا من اهاةم ا صتبةةر ")ال،وةيم 
 رم ت، ي  اصتبةراتهة . لا ةنر  م ات ريوه مات، ي ن م  اس  تاال البة،رةن الى ا ق الم،تا   بر الال ه
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 : الصدق التمييزي لالختبارات 4-8-2-4
الهي  اهراو  مايل الت،ايل ا ،اة   لويراتم لم رفل " س ر  ا صتبةر الميترس  ا صتبةرمن ماااوةل 

الاين   اى التوريق بين ا فرا  الاين يتمت ان ب رهل مرتو ل من ال مل اا الي ر  من كة،يل   ابين ا فرا 
الترو   اا تم،  (244   2116يتمت ان ب رهل مكصو ل من كوا ال مل اا الي ر  من كة،يل اصر  " )ر اان   

 اصتبةراتم ايهة  صةايل التميي  لول من الا ق التميي   لالصتبةرال من صالل ، ة  م ةمل التميي    
 يكل التميي  االبةل   اى  رالفمن صالل تلبيق ا صتبة (المتلرفتين المها تين)بة تص ام ا اا  

رم تم تم ترتي   رهةتهم تكة لية  اى ول اصتبةر   ا  (21/2/2102المةيل  21/2) م   منال لول( 012)   نة
%( من ال رهةل )ال اية   اال كية( لتمرال 21اصا مهما تين متلرفتين مكهمة   الت،ييق الك تم اصتيةر ك بل )

له ل     افرا  المهما ةل المتلرفل )ال اية اال كية( اوبر مة يمون   ايوان المهما تين المتلرفتين   االك " 
ابالك ت مكل   ( 011   2112ن   ال ةنر ااصرا ا او افرا  المهما ةل المتلرفل اورر تبةيكة ااصتالفة " )

ل اصتبةر   اا تم ل سيم( لوال 21( لوال   ا  ف  ول مهما ل ) اية   ا كية( )24 يكل التميي  الكهة يل )
( 1المهما تين ال اية اال كية   االه ال )  رهةل اصتبةرال)ل( الم،ت بل  صتبةر   لل الوراق بين متا لةل 

 يبين الك .
 (4الجدول )

لممجموعتين العميا والدنيا في  لحساب التمييز قيمة )ت( المحتسبةيبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و 
 ( سنوات7-6الذكور بعمر )الطفال الرياض  ةأالشجاعة والجر ختبارات ا

وحدة  اختبارات الشجاعة والجرأة ت
 القياس

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 قيمااة )ت(
الوسط  المحتسبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( م رةةةم اليوةةةة  الةةةةى 0.12الميةةة  فةةةةاق  ةر ةةةل بةرتوةةةةة  ) 2
 ا ر 

 ثانية
1.40 1.41 2.81 0.11 8.61* 

 *1.42 2.21 01.12 0.01 6.12 ( م انةبة اايةبة0.12المي  فاق  ةر ل بةرتوة  ) 3
 *1.28 0.61 00.06 0.04 1.41 ا ا  ال ام رم الهبال  اى الي مين 4

 ( 567،  3111)الراوي ،  (2.782)( الجدولية = ( ، قيمة )ت63( ، وامام درجة حرية )1.16) * معنوي عند مستوى معنوية    
بةةةةةين الوةةةةةةل   اليةةةةةهة ل االهةةةةةر ( : ان نكةةةةةةك فةةةةةراق م كايةةةةةل فةةةةة  اصتبةةةةةةرال 1يبةةةةين الهةةةةة ال )                         

المهمةةةةا تين ال ايةةةةة االةةةة كية   الاةةةةةل  المهما ةةةةل ال ايةةةةة   تةةةةم ا  ةةةةت  ل  ايهةةةةة مةةةةن صةةةةالل ميةركةةةةل سيمةةةةل )ل( 
فهةاا ية ل  اةى ان  الم،ت بل ما سيمتهة اله اليل   ابمة ان سيمل )ل( المت، ةبل اوبةر مةن سيمةل )ل( اله اليةل  

 .   فلالمتلر ا صتبةرال سة ر   اى التميي  بين المهما ةل 
 ثبات االختبارات  4-8-3

ل  رهتةةةم يةةةي ة مةةةن كةةةيررل  مايةةةةل سيةةةةا الوةةةر  الاا،ةةة  لبايياةةة  بةلربةةةةل " ا  ةةةتيرار بم كةةةى لةةةا وةةة
ا  ةةتيرار اا م ةمةةل الربةةةل نةةا م ةمةةل ارتبةةةل بةةين  رهةةةل ا فةةرا  فةة  ا صتبةةةر فةة  مةةرال ا هةةراو المصتاوةةل " 

ةل لالصتبةةةرال الم ةة   تةةم ا ةةتص ام لرييةةل تلبيةةق ا صتبةةةر (   المةةر  ايهةةة  م ةمةةل الربةة 2   0111)بةةةن    
وكةةا  الةةر،من( ) را ةةلالوةةل ( لوةةال مةةن 11اا ةة   تلبييةةم   اا تةةم تلبيةق ا صتبةةةرال  اةةى  يكةةل مثلوةل مةةن )
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وتلبيةةق االةة    اا يةة  تلبيةةق ا صتبةةةر مةةر  رةكيةةل ب ةة  مةةرار ا ةةبا  مةةن  (2/2/2102المةيةةل  21/0) لامةة   مةةن
ا الةة    اسةة  را ةة  سةة ر الم ةةتلة  تا،يةة   ةةراف الييةةةا ب،يةةث توةةان ميةةةبهم لاييةةةا ا ال   ما ةة  التلبيةةق 

اتةةم ا ةةتص ام م ةمةةل ا رتبةةةل الب ةةيل )بير ةةان( بةةين كتةةة ج ا صتبةةةر ا ال االرةةةك  اتبةةين ان ا صتبةةةرال ،ييةةل 
م ةمةل ليةيم لهةار التربي ة  رةم تةم ايهةة  الاة ق الةاات  لالصتبةةرال مةن صةالل امكة ةبل    ةليةل ا م ةمالل ربةل 

 ( .4اله ال )ومة مبين ف  ا الربةل لالصتبةرال   
 موضوعية االختبارات  4-8-4

تم يةةاب يةة    ةةن التيةةايم الةةاات    اا  نةةاا الب،ةةث اا ةة،ل ا ةةهال الوهةةم  ان ا صتبةةةرال الم ةةتص مل فةة  
ل الااتيةةل لام،ومةين اليةةة مين  اةى الةةك ان " ا صتبةةر   يتةةةرر بةل اامةت كةة  ا الت ةهيل بة ةتص ام )الةة من / رةة(   

" مةةة   ا ةةةاس الت ايمةةةةل الصةاةةةل بتلبيةةةق (   اتيةةةير الةةةى 81   2101ا صتبةةةةر " )الية ةةةر  ا بةةة  المهيةةة    
المةةر  الت ةةرف  اةةى ما ةةا يل كتةةة ج   ( 122   0188  ا، ةةة  الةة رهةل " ) ةةالا  ار ةةاان    ا صتبةةةر
  اا ةةةتص م م ةمةةةل ا رتبةةةةل الب ةةةيل اركةةةين  اةةةى  رهةةةةل م،ومةةةين ا تمةةة  البة،رةةةةن   اليةةةهة ل االهةةةر اصتبةةةةرال 

اا " يمون ان ك،وم  اةى  رهةل ما ةا يل ا صتبةةر بةيهةة  م ةمةل )بير ان( بين  رهةل ال،وم ا ال االرةك    
  ( 024   0111ا رتبةل بين ال رهل الكهة يل الت  يلبيهة ،ومةن م تيالن ول مكهمة  ةن اأصةر " )ابةرانيم   

 . (4  اومة مبين بةله ال ) ا هرل البيةكةل بةن هميا كتة ج ا صتبةرال اال ما ا يل  ةليل اس 
 (5الجدول )

 نواتس( 7-6يبين معامل الثبات والصدق الذاتي والموضوعية الختبارات الذكاء الحركي الطفال الرياض بعمر )
 
 ت

 المؤشرات االحصائية                           
 تاالختبارا   

وحدة  
 القياس

معامل 
 الثبات

معامل الصدق 
 الذاتي

معامل    
 الموضوعية

 رم اليو  الى ا ر  المي  فاق ال ةر ل .2
 رةكيل 

1.82 1.11 1.14 
 1.12 1.81 1.81 (م انةبة اايةبة0.12المي  فاق  ةر ل بةرتوة  ) .3
 1.11 1.88 1.11 ا ا  ال ام رم الهبال  اى الي مين .4

 التطبيق النيائي لالختبارات  4-9
و  البة،رةن من اال،يل ا صتبةرال امال متهة ل يكل الب،ث ااموةكيل اهرا هة تم تلبيةق التهربةل ب   ان تر       

مةة   مةةن فةة  ال( لوةةال 202االبةةةل   ةة  نة )الم ةةةيير بكةةةو  اةةى  يكةةل  (4الما،ةةق )ا  ة ةةيل )التلبيةةق الكهةةة  ( 
 : ت يراركةو تلبيق ا صتبةرال مة ف  اس  را      (01/4/2102المةيل  26/2)

 تههي  ا  تمةرال الصةال بت هيل الكتة ج . -
 ا لت ام بةلاسل الم،   لالصتبةرال . -

 الوسائل االحصائية   :-4
 .الا ل ال، ةب    -    
 .المكاال   -    
 .ا ك،راف الم يةر   -    
 . ( ومة - 6ا رهل )ال رهل الم يةريل    -    
 .م ةمل ا لتااو  -    
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 . )بير ان(م ةمل ا رتبةل الب يل  -    
 . (2اصتبةر )وة -    
)التوريتةةة  اال بيةةة      لا ةةةلين ، ةةةةبيين غيةةةر مةةةرتبلينا لا ةةةلين ، ةةةةبيين مةةةرتبلين   اصتبةةةةر)ل(  -    

0111   010- 212. ) 
 ( .11-88   2110الك بل الم ايل ) مر ااصران     -    

 
 وتحميل النتائج عرض  -5
 لدى عينة البحث  الشجاعة والجراةنتائج اختبارات وتحميل عرض  5-2

 اةةى  يكةةةل الب،ةةث   اتةةةم  تةةم تلبييهةةةة اليةةةهة ل االهةةرا اصتبةةةرال وةة  البة،رةةةةن مةةن اةةةال،يل رب ةة  ان ت      
ا لتةااو لةة)وةرل م ةمةل التةو  من مال مل ا صتبةرال لا يكل   اان التا يا لبي ة  )م تة ل(  ةن لريةق م ة لةل 

 ( .2اومة مبين ف  اله ال )   بير ان(
 

 (6الجدول )
 الشجاعة والجراة يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء لعينة البحث في اختبارات

باة   اليةهة ل االهةرا ( : ان الا ل ال، ةب    او  يكل الب،ةث  اةى اصتبةةرال 2يتبين من اله ال )         
 رهةل   االمكةاال  (0.88   2.11   2.24(   ابةك،راف م يةر  )8.18   8.6   2.11 اى التاال  )

 ( .6.88   6.12   4.2في  با   اى التاال  )
 (1.84   1.21   1.46)لالصتبةرال باة   اةى التةاال  م ةمل ا لتااو ممة  بق ا هرل الكتة ج ان 

()ا لرسهة  0ا لتااو اسر  الى اللبي ة  اا صتبةةرال مال مةل لا يكةل ااا اسةا م ةمةل ا لتةااو بةين )  اا ي   
  0181   214-216) . 

 
الشاجاعة الختبارات ( سكما - 6ودرجة )المعيارية  تقييم( المستوى المعياري والدرجةعرض نتائج )ال 5-3

 لدى عينة البحث  ةوالجرأ
كتيهةةل ل ةة م ا ةةاس الرثيةةة مةةن صةةالل الةة رهةل الصةةةم سةةةم البة،رةةةن با ةةا م ةةتايةل ا رهةةةل م يةريةةل        

الب،ةةث )الوةةةل الريةةة ( لمةةر  تيييمهةةة   " اا ت ةةة   نةةال الم ةةتايةل فةة   ل يكةةل  اليةةهة ل االهةةر  صتبةةةرال 
ات ليهةةة م كةةى لةةم   لةةل ممةةة يه اهةةة اورةةر ما ةةا يل فةة  اركةةةو ا ةةتص امهة فةة   مايةةل  تو ةةير الةة رهةل الصةةةم
 ( .012   0111التيايم " )الهاا     

المعالم                                      
 االحصائية 

 االختبارات      

وحدة 
 القياس

دد ع
 العينة

الوسط 
الحساب

 ي

االنحراف 
معامل  المنوال المعياري

 االلتواء 

 رم اليو  الى ا ر  المي  فاق ال ةر ل
 202 رةكيل

2.11 0.88 4.2 1.46 
 1.21 6.12 2.11 8.6 (م انةبة اايةبة0.12المي  فاق  ةر ل بةرتوة  )

 1.84 6.88 2.24 8.18 ا ا  ال ام رم الهبال  اى الي مين
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المشاي الختباار ( ساكما - 6ودرجة )المعيارية  ى المعياري والدرجةعرض نتائج )التقييم( المستو  5-3-2
 نة البحث لدى عي ثم القفز الى االرض ( متر2.86عارضة بارتفاع )فوق 

 ( 7الجدول )
عارضة بارتفاع المشي فوق الختبار المستويات المعيارية وعدد االطفال والنسبة المئوية الدرجات الخام و يبين 

 لدى عينة البحث( بالثانيةمقاسا ) ثم القفز الى االرض ( متر2.86)
 النسبة المئوية عدد االطفال المستوى المعياري الدرجة الخام

 - - ه ا هي  فاقل 2.41
 %01.12 28 هي  :4.2 – 2.42
 %42.6 18 متا ل 6.18 – 4.31
 %22.00 24 ميبال 6:.7 – 6.19
 %02.14 11   يف 9.94 – 7:.7

 %1.11 2   يف ه ا فاكثر 9.95
 %211 326 2.99 ع =  6.18س  = 

 ( 8الجدول )
( 2.86بارتفاع ) عارضةالمشي فوق  الختبار (سكما - 6ودرجة )المعيارية  لدرجةيبين الدرجات الخام وا

 لدى عينة البحثمقاسا )بالثانية(  ثم القفز الى االرض متر

الدرجة  ت
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

 6درجة )
الدرجة  ت (سكما

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

 6درجة )
الدرجة  ت (سكما

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

 6درجة )
 (سكما

2 2.77 1.223 70.394 42 4.06 0.537 58.956 72 5.67 -0.319 44.680 
3 2.83 1.191 69.862 43 4.09 0.521 58.690 73 5.69 -0.330 44.502 
4 2.86 1.176 69.596 44 4.11 0.511 58.512 74 5.7 -0.335 44.414 
5 2.89 1.160 69.330 45 4.18 0.473 57.892 75 5.75 -0.362 43.970 
6 2.9 1.154 69.241 46 4.2 0.463 57.714 76 5.83 -0.404 43.261 
7 2.93 1.138 68.975 47 4.23 0.447 57.448 77 5.86 -0.420 42.995 
8 2.98 1.112 68.532 48 4.27 0.426 57.094 78 5.92 -0.452 42.463 
9 3.01 1.096 68.266 49 4.34 0.388 56.473 79 6 -0.495 41.754 
: 3.1 1.048 67.468 4: 4.43 0.340 55.675 7: 6.01 -0.500 41.665 

21 3.11 1.043 67.379 51 4.57 0.266 54.434 81 6.22 -0.612 39.803 
22 3.15 1.021 67.025 52 4.61 0.245 54.079 82 6.35 -0.681 38.650 
23 3.24 0.973 66.227 53 4.63 0.234 53.901 83 6.47 -0.745 37.586 
24 3.27 0.957 65.961 54 4.78 0.154 52.571 84 6.53 -0.777 37.054 
25 3.3 0.941 65.695 55 4.8 0.144 52.394 85 6.65 -0.840 35.990 
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26 3.37 0.904 65.074 56 4.82 0.133 52.217 86 6.87 -0.957 34.039 
27 3.45 0.862 64.365 57 4.89 0.096 51.596 87 6.96 -1.005 33.241 
28 3.5 0.835 63.921 58 4.91 0.085 51.419 89 7.02 -1.037 32.709 
29 3.54 0.814 63.567 59 4.96 0.059 50.975 8: 7.1 -1.080 32.000 
2: 3.56 0.803 63.389 5: 4.97 0.053 50.887 91 7.14 -1.101 31.645 
31 3.61 0.777 62.946 61 5 0.037 50.621 92 7.33 -1.202 29.961 
32 3.65 0.755 62.591 62 5.02 0.027 50.443 93 7.44 -1.261 28.985 
33 3.78 0.686 61.438 63 5.08 -0.005 49.911 94 7.51 -1.298 28.364 
34 3.81 0.670 61.172 64 5.12 -0.027 49.557 95 7.62 -1.356 27.389 
35 3.84 0.654 60.906 65 5.15 -0.043 49.291 96 7.72 -1.410 26.502 
36 3.89 0.628 60.463 66 5.19 -0.064 48.936 97 7.78 -1.441 25.970 
37 3.91 0.617 60.286 67 5.22 -0.080 48.670 98 7.94 -1.527 24.552 
38 3.94 0.601 60.020 68 5.26 -0.101 48.315 99 8.04 -1.580 23.665 
39 3.96 0.590 59.842 69 5.3 -0.122 47.961 9: 8.13 -1.628 22.867 
3: 3.99 0.574 59.576 6: 5.37 -0.160 47.340 :1 8.59 -1.872 18.788 
41 4.02 0.559 59.310 71 5.61 -0.287 45.212 :2 8.7 -1.931 17.813 

 2.99ع =             6.18س  =         
المشاي الختباار ( ساكما - 6ودرجة )المعيارية  تقييم( المستوى المعياري والدرجةعرض نتائج )ال 5-3-3

 لدى عينة البحث  ذىابا وايابا( متر 2.86رتفاع )بافوق عارضة 
 ( 9الجدول )

المشي فوق عارضة ختبار المستويات المعيارية وعدد االطفال والنسبة المئوية الالدرجات الخام و يبين 
 لدى عينة البحث مقاسا )بالثانية(ذىابا وايابا  ترم (2.86بارتفاع )

 النسبة المئوية عدد االطفال المستوى المعياري الدرجة الخام
 %1.46 0 هي  ه ا فاقل 4.13

 %04.40 10 هي  6.92 – 4.14
 %41 86 متا ل 9.7 – 6.93

 %28.81 62 ميبال :22.4 – 9.8
 %02.0 26   يف 25.29 – 22.51

 %4.2 :   يف ه ا فاكثر :25.2
 %211 326 :3.8 ع =  9.7س  = 

 
 



 ......( سنواث6-5بعمز )الذكور طفال الزياض اختباراث الشجاعت واجلزأة أل بناء

762 

 

 ( :الجدول )
 (2.86المشي فوق عارضة بارتفاع )ختبار الل( سكما - 6ودرجة )عيارية الم يبين الدرجات الخام والدرجة

 لدى عينة البحث مقاسا )بالثانية( ذىابا وايابا ترم

الدرجة  ت
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

 6درجة )
الدرجة  ت (سكما

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

 6درجة )
الدرجة  ت (سكما

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

 6درجة )
 (سكما

2 3.02 2 83.34 42 6.39 0.792 63.205 72 9.11 -0.183 46.953 
3 3.1 1.971 82.862 43 6.55 0.735 62.249 73 9.24 -0.229 46.176 
4 3.8 1.720 78.679 44 6.65 0.699 61.651 74 9.31 -0.254 45.758 
5 3.98 1.655 77.604 45 6.72 0.674 61.233 75 9.39 -0.283 45.280 
6 4.19 1.580 76.349 46 6.76 0.659 60.994 76 9.53 -0.333 44.443 
7 4.29 1.545 75.752 47 6.8 0.645 60.755 77 9.62 -0.366 43.906 
8 4.42 1.498 74.975 48 6.94 0.595 59.918 78 9.81 -0.434 42.770 
9 4.52 1.462 74.378 49 7.06 0.552 59.201 79 10.01 -0.505 41.575 
: 4.59 1.437 73.959 4: 7.21 0.498 58.305 7: 10.17 -0.563 40.619 

21 4.72 1.391 73.183 51 7.36 0.444 57.409 81 10.27 -0.599 40.022 
22 4.82 1.355 72.585 52 7.42 0.423 57.050 82 10.31 -0.613 39.783 
23 4.84 1.348 72.466 53 7.54 0.380 56.333 83 10.49 -0.677 38.707 
24 4.9 1.326 72.107 54 7.69 0.326 55.437 84 10.7 -0.753 37.453 
25 5.07 1.265 71.091 55 7.74 0.308 55.138 85 10.86 -0.810 36.497 
26 5.13 1.244 70.733 56 7.8 0.287 54.780 86 10.95 -0.842 35.959 
27 5.25 1.201 70.016 57 7.95 0.233 53.884 87 11.21 -0.935 34.405 
28 5.37 1.158 69.299 58 7.97 0.226 53.764 89 11.28 -0.961 33.987 
29 5.45 1.129 68.821 59 8 0.215 53.585 8: 11.54 -1.054 32.434 
2: 5.49 1.115 68.582 5: 8.12 0.172 52.868 91 11.65 -1.093 31.777 
31 5.57 1.086 68.104 61 8.3 0.108 51.792 92 11.85 -1.165 30.582 
32 5.6 1.075 67.925 62 8.43 0.061 51.016 93 11.95 -1.201 29.984 
33 5.63 1.065 67.745 63 8.49 0.039 50.657 94 12.15 -1.272 28.789 
34 5.73 1.029 67.148 64 8.52 0.029 50.478 95 12.32 -1.333 27.773 
35 5.82 0.996 66.610 65 8.61 -0.004 49.940 96 13.08 -1.606 23.232 
36 5.94 0.953 65.893 66 8.78 -0.065 48.925 97 13.16 -1.634 22.754 
37 5.98 0.939 65.654 67 8.81 -0.075 48.745 98 13.52 -1.763 20.603 
38 6 0.932 65.535 68 8.94 -0.122 47.969 99 13.67 -1.817 19.707 
39 6.09 0.900 64.997 69 8.98 -0.136 47.730 9: 13.83 -1.875 18.751 
3: 6.22 0.853 64.220 6: 9.01 -0.147 47.550 :1 14.35 -2.061 15.644 
41 6.29 0.828 63.802 71 9.1 -0.179 47.013 :2 14.61 -2.154 14.091 
 :3.8=  ع             9.7= س         
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صاعود الختباار ( ساكما - 6درجاة )و المعيارياة  تقييم( المستوى المعياري والدرجةعرض نتائج )ال 5-3-4
 لدى عينة البحث السمم ثم اليبوط عمى القدمين

 ( 21الجدول )
صعود السمم ثم اليبوط  المستويات المعيارية وعدد االطفال والنسبة المئوية الختبارالدرجات الخام و يبين 

 عينة البحثلدى  )بالثانية(مقاسا  عمى القدمين
 النسبة المئوية عدد االطفال المستوى المعياري الدرجة الخام

 - - هي  ه ا فاقل 5.4
 %02.8 14 هي  7.65 – 5.5

 %41.2 81 متا ل 9.89 – 7.66
 %21.1 61 ميبال 22.13 – :9.8

 %01.2 21   يف 24.37 – 22.14
 %2.1 6   يف ه ا فاكثر 24.38
 %211 326 3.35ع =   9.89س  = 

 
 ( 23الجدول )

 صعود السمم ثم اليبوط عمى القدمين الختبار (سكما - 6ودرجة )المعيارية  والدرجةيبين الدرجات الخام 
 عينة البحثلدى  )بالثانية(مقاسا 

 (سكما 6درجة ) الدرجة المعيارية الدرجة الخام ت (سكما 6درجة ) الدرجة المعيارية الدرجة الخام ت
2 4.3 2 83.34 53 8.3 0.214 53.572 
3 4.82 1.768 79.470 54 8.38 0.179 52.977 
4 4.89 1.737 78.949 55 8.51 0.121 52.009 
5 5.09 1.647 77.461 56 8.52 0.116 51.935 
6 5.25 1.576 76.270 57 8.62 0.071 51.191 
7 5.27 1.567 76.121 58 8.67 0.049 50.819 
8 5.44 1.491 74.856 59 8.81 -0.013 49.777 
9 5.53 1.451 74.186 5: 8.9 -0.054 49.107 
: 5.6 1.420 73.665 61 8.94 -0.071 48.809 

21 5.77 1.344 72.400 62 8.97 -0.085 48.586 
22 5.81 1.326 72.103 63 9.07 -0.129 47.842 
23 5.85 1.308 71.805 64 9.1 -0.143 47.619 
24 5.95 1.263 71.061 65 9.21 -0.192 46.800 
25 5.97 1.254 70.912 66 9.44 -0.295 45.088 
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26 6.01 1.237 70.614 67 9.48 -0.313 44.791 
27 6.11 1.192 69.870 68 9.62 -0.375 43.749 
28 6.24 1.134 68.903 69 9.75 -0.433 42.781 
29 6.35 1.085 68.084 6: 9.85 -0.478 42.037 
2: 6.4 1.063 67.712 71 9.88 -0.491 41.814 
31 6.51 1.013 66.893 72 9.9 -0.500 41.665 
32 6.62 0.964 66.075 73 9.98 -0.536 41.070 
33 6.68 0.938 65.628 74 10.02 -0.554 40.772 
34 6.75 0.906 65.107 75 10.12 -0.598 40.028 
35 6.81 0.879 64.661 76 10.15 -0.612 39.805 
36 6.88 0.848 64.140 77 10.27 -0.665 38.911 
37 6.91 0.835 63.916 78 10.5 -0.768 37.200 
38 7.04 0.777 62.949 79 10.58 -0.804 36.604 
39 7.18 0.714 61.907 7: 10.68 -0.848 35.860 
3: 7.35 0.638 60.642 81 10.88 -0.938 34.372 
41 7.47 0.585 59.749 82 10.98 -0.982 33.628 
42 7.55 0.549 59.154 83 11.07 -1.022 32.958 
43 7.58 0.536 58.930 84 11.2 -1.080 31.990 
44 7.66 0.500 58.335 85 11.52 -1.223 29.609 
45 7.72 0.473 57.888 86 11.63 -1.272 28.790 
46 7.8 0.438 57.293 87 11.77 -1.335 27.749 
47 7.85 0.415 56.921 89 12.26 -1.554 24.102 
48 7.9 0.393 56.549 8: 12.35 -1.594 23.432 
49 7.99 0.353 55.879 91 12.6 -1.705 21.572 
4: 8.03 0.335 55.581 92 12.85 -1.817 19.711 
51 8.12 0.295 54.912 93 13.11 -1.933 17.776 
52 8.27 0.228 53.795 94 13.32 -2.027 16.213 

 3.35ع =            9.89س  =         
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 اااات والتوصيات االستنتاج -6
 االستنتاجاااات 6-2

-2) لوةةل الريةة  الةاوار ب مةر   كة هةة لييةةا م ةتا  اليةهة ل االهةر فة ايل ا صتبةرال الت  تةم ب -     
 . (  كاال ف  م يكل الماال6

    اتتةةا    رهةةةل  يكةةل الب،ةةث تا ي ةةة اسةةر وةكةةل مال مةةل ل يكةةل الب،ةةث اليةةهة ل االهةةر   ان اصتبةةةرال  -      
 لالبي   . 

(  ةةكاال فةة  م يكةةل المااةةل بم ةةتا  يةةهة ل اهةةر   6-2)تمتةةا اغاةة  الوةةةل الريةةة  الةةاوار ب مةةر  -      
 متا ل فةورر .

( 6-2ب مةر )الةاوار تم ا ا م تايةل ا رهةل م يةريل  صتبةرال اليهة ل االهر    لوةل الرية   -    
  كاال ف  م يكل الماال .

 التوصيااااات  6-3
لة   ا لوةةل  كة  اصتيةةرنم )اكتيةة هم( اليةهة ل االهةرا  الم امةين االمة ربين  اةى انميةل م ةتا   تروي   -    

 ل بل الهمكة تك . ا  يمةلممةر ل ا ل ة  االو ةليةل الرية ل المصتاول   
تايةل لين  اةةةى الرية ةةةل لم رفةةةل م ةةةا مةةةن سبةةةل اليةةةة مين االم ةةةث   اليةةةهة ل االهةةةر ا ةةةتص ام اصتبةةةةرال   -    

ا لوةةةةل الكو ةةةيل )ا كو ةليةةةل االم اهيةةةل(   االةةةك بة ةةةت ةكتهم بةلم ةةةتايةل االةةة رهةل الم يةريةةةل التةةة  ا ةةة هة 
 البة،رةن .

 المصااااادر 
( : ا  ا ال اميل االلرق ا ،اة يل لالصتبةرال االميةييا ف  التربيل الرية يل    ار الوور 0111ابرانيم   مراان  ب  المهي  ) .2

 ة ل االكير    مةن .لالب
    ار اللاي ل لالبة ل االكير   بيرال . 0( : الا ة ل التلبيييل ف  اللرق ا ،اة يل   ل0181ا لرسه    م،م   ا  ) .3
( : الم ةمالل ال اميل ال مايل بين الك ريل االتلبيق )الربةل   الا ق   الما ا يل   الم ةيير(   0111بةن    مالوى ، ن ) .4

   مرو  الوتة  لاكير   اليةنر  . 0ل
 ( : ما ا ل الهمبة  ال اريل    ار الوور لاكير االتا يا    مةن .0111برنم    ب  المك م ) .5
 اليةنر  .    ار الوور ال رب  لالبة ل االكير   0،روةل ا ر يل   ل( : المهما ةل الوكيل ف  ال0118)بيام      ل  ، ين  .6
( : التلبييةل اإل،اة يل ف  ب،اث التربيل الرية يل    ار الوت  0111 يا ية ين اال بي     ، ن م،م   ب  )التوريت    ا  .7

 لالبة ل االكير   هةم ل الماال .
ال ( : بكةو بلةريل اصتبةر المهةرال الههاميل بور  الي  للال  وايل التربيل الرية يل هةم ل الما 0111الهاا      ب  الوريم سة م ) .8

   الرا،ل  وتارال غير مكيار    وايل التربيل الرية يل   هةم ل الماال 
صاة ام ف  مهةل الت ري  الرية       –( : المانا  الرية    مةتم 0111، ين   سة م ، ن ايا ف   فت،  المهيه، )  .9

    ار الوور    مةن   ا ر ن.  0ل 
ةرال االييةا اا ،اةو ف  المهةل الرية     ا ار  الت ايم ال ةل  االب،ث ال ام    ( : ا صتب2114ال،ويم    ا   اام هاا  ) .:

 هةم ل الية  يل    ار الليف لالبة ل   الية  يل . 
    ار ال ر  ا ار الكار لا را ةل االكير االترهمل    ارية . 0( :  ام الكوا الرية     ل2102،م    ،ةم   ايمةن ) .21
 (: اهمبة  ا هه   لابكةل م يريل ملب ل الهةم ل   هةم ل الماال .0182اف اكان  ا  ا     ةمر م،م  )،كتا،  م ي .22
(: الم صل ف  ال،روةل اأ ةا بهمبة  الرهةل   ار الوت  لالبة ل االكير  0188،كتا،  م ياف اكان  ا  ا     ةمر م،م  ) .23
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 الماال.
 ة    ام الكوا الت ري  الرية      ار الوتة  الريةف  لالبة ل االكير االتا يا   ا ر ن .( : مب2102ال،ار     وام  ايمةن ) .24
( : تةرير الكيةل ال،رو  المك م  اى ب   ال،روةل ا  ة يل االتويف ال ةم لمر،ال رية  0116 راي،   ن   مالوى ) .25

ية يل لابكةل   ال    ال ة ا  ير   هةم ل ا  وك ريل   ا لوةل   المهال ال اميل لاتربيل الرية يل   وايل التربيل الر 
 اليةنر  .

    ار الوت  لالبة ل االكير   هةم ل الماال . 2( : الم صل الى ا ،اةو   ل2111الراا    صةيا م،ما  ) .26
رو  الوتة  لاكير   مار     م 0( : الم صل الى الييةا ف  التربيل الب كيل االرية ل   ل2116ر اان   م،م  كار ال ين ) .27

 اليةنر  . 
    ار الوور ال رب    اليةنر  . 0( : ت ري  الهمبة  الم ةار   ل2111ي،ةتم   م،م  ابرانيم ) .28
( : ب   الميةييا اله ميل لال   الهمبة  ا الستهة بم تا  ا  او ال،رو    ر ةلل مةه تير غير 0184 بةا   هة م م،م  ) .29

 يل التربيل الرية يل   هةم ل بم ا  .مكيار    وا
    ار الوور ال رب    اليةنر  .  0( : الك ريةل اا  ا ال اميل ف  ت ري  الهمبة  ال، يث   ر0118 ب  الباير    ة ل ) .:2
ةلم الوت  لالبة ل ( : اكتيةو المانابين ف  المهةل الرية      ار   0186 ب  الوتةس   ابا ال ال ا،م  اراب    ا،م   مر )  .31

 االكير   اليةنر  .
 (:  ام الكوا الت ري  االمكةف ل الرية يل    ار الوور ال رب  لالبة ل االكير   اليةنر  . 2112 الا    م،م  ، ن ) .32
ار الوور ( : الييةا ف  التربيل الرية يل ا ام الكوا الرية      0188 الا    م،م  ، ن ا ر اان   م،م  كار ال ين ) .33

 ال رب  لالبة ل االكير   اليةنر  .  
    ار الوور ال رب    اليةنر  . 2( : ا ،اةو الت ايم  ف  التربيل الب كيل االرية يل   ل2110 مر م،م    ااصران ) .34
   الموتبل الالكيل   بم ا  . 0( : الم ر  ا مايل ا   ا  الكو     ل2111 ا     ا،م   رب  ) .35
 ( :  ليل الب،ث ال ام     ار الوور ال رب  لالبة ل االكير   اليةنر  0111 ايا   صير ال ين  ا  ا،م  ) .36
    ار الوور ال رب  لالبا االكير   اليةنر  . 0( :  يوالاهيل الت ري  الرية ي  لاكةي ين   ل2118فا     ا،م  امين ) .37
( : ك بل م ةنمل اليية ةل اله ميل االي رال ال،رويل ف  اكتيةو برا م الهمكة تك ب مر ) 2116الميه     را ةةةة   ب  ا مير  بةا ) .38

 (  كاال   ر ةلل مةه تير غير مكيار    وايل التربيل الرية يل   هةم ل بةبل . 2 – 4
  ايم ال ةل    بم ا  .( : ا  ا الت ريبيل لو ةليل ال ة  اليا    ملةبا الت0111المك  ا    سة م ، ن ااصران ) .39
الرية يل ال رسيل ( :  ار ال اامل الكو يل ب مايل اكتيةو المانابين ف  المهةل الرية     ا وة يميل 2111مكاار   ،ة م  ااان ) .:3

 ( www.iragacad.orgا لوتراكيل . )
 ياكا   بكمة   .  هةم ل سةر  0( :  ام الت ري  الرية     ل0114الهرنار     ا  بن اةل  )  .41
   ار الاراق لاكير  0( : ا  ةلي  ا ،اة يل ف  مهة ل الب،اث التربايل   ل2101الية ر    م،م  هة م ا ب  المهي    مراان ) .42

 االتا يا    مةن .
 االنترنت :

 ركل .اليبول ال اليل لالكت   ))تربيل راس الم ثاليل ل   األوةل اللول  يكية ااصالسية تربيل .43
  WWW . lraqacad . org   

  F . I . G AGF . Group develoddient proaram . 2000 D( .F . I . Gا ت،ة  ال ال  لاهمكة تك ) .44
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (2الممحق )

 جامعة الموصل     
 كمية التربية الرياضية  

 هالدراسات العميا / دكتورا
 
 
 

الطفال الرياض والجرأة استبيان اراء السادة الخبراء والمختصين حول صالحية اختبارات الشجاعة يبين  
 المرشحة لالنتقاء المبدئي في الجمناستك( سنوات 7-6الذكور بعمر )

 
 

 المحترم......................................................... ................ حضرة الخبير
 

      تحية طيبة :
الشااجاعة والجاارأة الطفااال الرياااض الااذكور بعماار  ات" بناااء اختبااار فةة  الكيةةل لهةةراو الب،ةةث الما ةةام 

 لالنتقاء المبدئي في الجمناستك " . ( سنوات كمؤشر6-7)
مةن ال ةمةل ا را يةل التة  ت مةل  اةى التاهيةم الةاا   ل ةااك الوةر  ن  : والجرأة  بالشجاعةويقصد 

الت  تتمي  بصلارتهةة   االمااسةف التة  لةم ي تةة   ايهةة   ومةة تموةن الوةر  مةن الية ر   اةى التماة  ف  المااسف 
راس المبة    الا  ي بر  ن لةسل اليهة ل  اصةل الوةر  ت،يييةة لهة ف مةة  ان ا  ةرار ان  ،  اى الصاف " 

   . بة صرينبةلكوا  ا 
مهةةةل ال اةةام الرية ةةيل   فيةة  تةةم اصتيةةةروم وصبةةراو  اك ةةرا لمةةة تتمت ةةان بةةم مةةن صبةةر  ا رايةةل  اميةةل فةة       

التةةة  تةةةم تاةةةميمهة مةةةن سبةةةل الهةةةر   ا  اليةةةهة لابةةة او رايوةةةم فةةة  اصتبةةةةرال امصتاةةةين لاتو ةةةل بةلماافيةةةل  اةةةى 
 ، راجين من سيادتكم تفضمكم بما يمي :ن اف الب،ث الت،ييق  ةنالبة،ر

ن مةة   اةةال،يتهة امال متهةةة ل يكةةل الب،ةةث   االةةك سةةراو  م،تةةا  ا صتبةةةرال المريةة،ل االمرفيةةل ليةةة   ابيةةة -
) ياةةةا      ياةةةا ( مةةةن صةةةالل  ت،ةةةل البةةة يل الةةةا  تةةةرال مكة ةةةبةمةةةةم وةةةل اصتبةةةةر   ا ابا ةةةا  المةةةل )   ( 

 ب او ب   المال، ةل .اا الت  يل   ما اال،اف 
 .   اصتبةر اصر تراكم مكة بةل ةفل ا -

 شاكرين تعاونكم العممي المبارك 
 

 التوقيع:
  لمقب العممي:ا

 االختصاص:
 الباحاثان الجامعة والكمية : 

 أ.د. مكي محمود حسين
 م. عمي حسين محمد

 



 ......( سنواث6-5بعمز )الذكور طفال الزياض اختباراث الشجاعت واجلزأة أل بناء

722 

 

 لالنتقاء المبدئي في الجمناستكالمرشحة الطفال الرياض والجرأة الشجاعة اختبارات 
 المالحظات ال يصمح يصمح االختبارات المكون

الشجاعة   
 والجرأة

    رم اليو  الى ا ر  المي  فاق ال،اةن .2
     ةر ل  فاقالمي   .3
    ساف  اى ال،اةن لا يال  اى ال هرالا  .4
    الاساف  اى ال،اةن لا يال  اى البلن .5
    الهبال  اى الي مينت اق ال،بل رم  .6
    الهبال  اى الي مينا ا  ال ام رم  .7

    اضافة أي اختبار اخر ترونو مناسبا 
     
     

 
 ة المرشحة لالستعداد الخاص في الجمناستكالتفاصيل الكاممة الختبارات الجرأة والشجاع

 : ثم القفز الى االرض المشي فوق الحصان. اختبار 2
 .لاللوةل اليهة ل االهر   سيةا م تا  اليدف من االختبار : 

( متةر   مرتبةل اا ب ةةل مةن 0.21ةرتوةة  )اباا م ةك  غيةر لةين   همكة ةتك ،اةن سوة  االجيزة واالدوات : 
 .  اةفر  ةن الهبال    ة ل تاسيل ا  وكج يا ا ف  مو

 طريقة االداء : 
ييةةام بةلميةة  لاااةةال ا كةة   ةةمة  اةةةفر  البةة و   لييةةف  اةةى صةةل البةة و فةةاق ال،اةةةن  اللوةةلياةة    -    
يتصا ا ةا الاسةاف المااهةم فةاق ال،اةةن لموةةن الهبةال    االةارا ةن بهةكة  اله ةم   ى مي مل ال،اةن لال

(  رهةةل لاهبةةال  اةةى اليةة مين 081ال،اةةةن امةمةةة ا ةةول مةةا  مةةل كاةةف لوةةل )بةةةليو  مةةن فةةاق  اللوةةلييةةام 
 ب ان    اكركةو ف  اله م فاق مرتبل ا  وكج .

 ي ل  المصتبر م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

 التسجيل :
فةةاق ال،اةةةن لاميةة   لالوةةلتبةةةر   اا ي، ةة  الة من مةةن ل، ةةل ا لةةةو ايةةةر  البة و الة من مثيةةر لالص -    
 .   ا سر   ير من الرةكيل مرتبل ا  وكج  اى ا ر  الى الى ان ييو  ف ايةا 
 . سل نا ا ف لال من اأ -    

 ( رةكيل ف  ،ةلل  مل    اكركةو ف  اه او اله م .0) اللولي ةف الى  من  -    
 : عارضة فوقالمشي  اختبار. 3

 .لاللوةل سيةا م تا  اليهة ل االهر   اليدف من االختبار : 
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مربتةةل  اةةى   ةةم (41) هة ر ةة( م   ا 2لالهةةة ) ةر ةةل مةةن الصيةة  ههةةة   اةةى يةةول االجياازة واالدوات : 
 اى هةكب  ال ةر ةل  اةى ا ر    مرتبل اا ب ةل من ا  وكج يا ا ( م 0.22بةرتوة  ) سة    من ال، ي 

 .  اةفر     ة ل تاسيل اا مةن من  يال اللول  اى ا ر   ا الملل
 طريقة االداء : 

ام يية  ا كة   ةمة  اةةفر  البة و ال ةر ةل فة  ب ايةل اييةف  اةى صةل البة و الههةة  فةاق  اللوةليا    -    
 . مي مل الههة  ف  ال ةر ل كهةيللالى ان يال بةلمي  فاق ال ةر ل 

 ل اا،   فيل   او ا صتبةر .م،ةال اللولي ل   -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

 التسجيل :
امية  ل ال ةر ةلفةاق  لالوةلالبة و  اةةفر ال من مثير لالصتبةر   اا ي،   ال من مةن ل، ةل ا لةةو  -    

 .كيل   ا سر   ير من الرةبةساى  ر ل مموكل الى الكهةيل فاق ال،اةن 
 .سل نا ا ف ل ال من اأ -   
 
 :. اختبار الوقوف عمى الحصان لمسقوط عمى الظير 4

 .لاللوةل اليهة ل االهر   سيةا م تا  اليدف من االختبار : 
( متةر   مرتبةل اا ب ةةل 0.21اا م ةك  غيةر لةين   ا اةى ارتوةة  )همكة ةتك ،اةن سو  االجيزة واالدوات : 
 م تا ا ف  موةن الهبال    ة ل تاسيل .(  61من ا  وكج  موهة )

 طريقة االداء : 
يتصا المصتبر ا ا الاساف فاق ال،اةن اال هر مااههةة لموةةن الهبةال االةارا ةن بهةكة  اله ةم    -

االه ةةم يوةةان  اةةى ا ةةتيةمل اا،ةة   ييةةام المصتبةةر بةل ةةيال مةةن فةةاق ال،اةةةن لاصاةةف ا  ةةول ا اةةى 
 م لاهبال  ل ال هر فاق مرتبل ا  وكج .و ف  اه ا اله م   اب ان    اكركةوةمل امت ا  

 ي ل  المصتبر م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

 التسجيل :
ال  اةى ال هةر ال من مثير لالصتبةةر   اا ي، ة  الة من مةن ل، ةل ا لةةو ايةةر  البة و لامصتبةر لا ةي -    

 الى ان ي يل ف اية اباار  ا،ي،ل .ال،اةن  من فاق
 سل لا يال نا ا ف ل .ال من اأ -    
 ( رةكيل ف  ،ةلل  مل    اكركةو ف  اه او اله م .0) اللولي ةف الى  من  -    

 : . اختبار الوقوف عمى الحصان لمسقوط عمى البطن5
 .لاللوةل ل االهر   اليهة سيةا م تا  اليدف من االختبار : 

( متةر   مرتبةل اا ب ةةل 0.21اا م ةك  غيةر لةين   ا اةى ارتوةة  )همكة ةتك ،اةن سو  االجيزة واالدوات : 
 من ا  وكج يا ا ف  موةن الهبال .
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 طريقة االداء : 
ا ةةا الاسةةاف المااهةةم فةةاق ال،اةةةن لموةةةن الهبةةال الةةارا ةن بهةكةة  اله ةةم   االه ةةم  اةةى  اللوةةليتصةةا  -

بةل يال من فاق ال،اةن لالمةم ا  ةول ا اةى وةمةل امتة ا  اله ةم   ابة ان     اللولل اا،   ييام ا تيةم
 اكركةو ف  اه اول لاهبال  اى البلن فاق مرتبل ا  وكج .

 م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . اللولي ل   -    
 . ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن -    

 التسجيل :
 لا ةيال  اةى الةبلن مةن فةاق لامصتبةرال من مثير لالصتبةر   اا ي،   ال من من ل، ةل ا لةةو ايةةر  البة و  -    

 الى ان ي يل ف اية اباار  ا،ي،ل .ال،اةن 
 سل لا يال نا ا ف ل .ال من اأ -    
 اله م .( رةكيل ف  ،ةلل  مل    اكركةو ف  اه او 0) اللولي ةف الى  من  -    

 
 : القدمينثم اليبوط عمى  . اختبار تسمق الحبل6

 .لاللوةل اليهة ل االهر   سيةا م تا  اليدف من االختبار : 
الت ةةاق  ايةةم   مرتبةةل اا )ب ةةةل( مةةن  اللوةةل،بةةل سةةا  م اةةق هيةة ا ا   يةة    يةة   لي ةةهل  اةةى االجياازة واالدوات : 

 .ر    اةفا  وكج تا ا ف  موةن الهبال    ة ل تاسيل 
 طريقة االداء : 

بم ةك ال،بةل االت ةاق الةى  اللوةلا ا الاسةاف مااههةة لا،بةل   ا كة  ا لةةو ايةةر  البة و ييةام  اللوليتصا  -
ا اى بةل ي  الماها   ف  ال،بل بةلارا ين االرهاين بةلت ةس  بةل ر ل المموكل اب ان تر   ما ا رتوة   اةى 

مةن ا  اةى  اللوةل( متةر ييوة  2ات اق بةلية ين   االتة  بةرتوةة  )ال ي    ا ك  الااال الى الكيلل الم،    ل
  اى الي مين .الى ا ر  الى ا  ول  اى المرتبل اا )الب ةل( ا  وكه  

 م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . اللولي ل   -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

 التسجيل :
 .  ا سر   ير من الرةكيل  من ال،بليو  ف اية بةل اللول يرا ي،   ال من من ل، ل  -       

 سل نا ا ف ل .ال من اأ -       
 
 : اليبوط عمى القدمين. اختبار صعود السمم ثم 7

 .لاللوةل االهر   اليهة ل ا  سيةا م تاليدف من االختبار : 
 االجيزة واالدوات : 

( متةةر مربةةل باةةار  هيةة    اةةى ا ر  2بةرتوةةة  )( 8يةةول ،ةةرف ) اةةى ن )ال، يةة  اا الصيةة (  ةةام سةةا  مةة       
  اةةفر  لي هل  اى المصتبر الا ا   ايم   مرتبل اا )ب ةل( من ا  وكج تا ا فة  موةةن الهبةال    ةة ل تاسيةل 

. 
 طريقة االداء : 

ال ةةةام  رر بةلاةةة ا   اةةةى  اللوةةةلم  كةةة  ا لةةةةو ايةةةةر  البةةة و ييةةةا   ا م ييةةةف اللوةةةل مااههةةةل لههةةةل  رر ال ةةةا -
)مكليل ال ام  ف  ا اىبةلارا ين االرهاين بةلت ةس  ب ر ل اب ان تر     ا ك  الااال الى الكيلل الم،    

  اى المرتبل اا )الب ةل( ا  وكه   اى الي مين . )ا ر ( ا  ول الى اللولييو  اليو ( 
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  صتبةر .ي ل  المصتبر م،ةالل اا،   فيل   او ا -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

  التسجيل :
  ا سةر   يةر مةن الرةكيةل ي،   ال من من ل، ل ا لةو ايةر  الب و لامصتبر بةلا ا  االةى ان ييوة  ف ايةة  -      

. 
 سل نا ا ف ل .ال من اأ -      

 (3ممحق )ال
 المختصينو براء سماء السادة الخا يبين

المقابمة  االسااااااااااااااااااااام ل
 الشخصية

صالحية اختبارات 
 الجرأةو  الشجاعة

صالحية تعديالت 
 الشجاعةاختبارات 

 الجرأةو 
 الجاامعة الكمية

 الماال التربيل الرية يل √ √  التوريت   . . ا يا ية ين 0
 ماالال التربيل الرية يل  √ √ *  . .  ةمر م،م    ا   2
 الماال التربيل الرية يل  √  *  . . ستيبل  و  التك 1
 بم ا  التربيل الرية يل  √  *  . .  ب  الر اق وة م ال بي   4
 بم ا  التربيل الرية يل  √  مةن . . رة ر  اث   ا 2
 الماال التربيل الرية يل √ √   . . نةيم ا،م   ايمةن 6
ربيل الرية يلالت  √  *  . .  نر  يهة  ا،م  1  بم ا  
 الماال التربيل الرية يل √ √  غ ال  . .  ب  الوريم سة م 8
 الماال التربيل الرية يل √ √  الك يم  . .  رغةم هة م  1
 الماال التربيل ا  ة يل  √  *  .م. . م ياف اكان ،كتا، 01
 الالما  التربيل الرية يل √ √ √ الم مةر  .م. . ايرةر  ب  الوريم  00
 الماال التربيل الرية يل  √   .م. .  بهةن م،ما  ال نير  02
 الماال التربيل ا  ة يل  √   .م. .  وال  ايمةن ال،ار  01
 الماال التربيل الرية يل  √   .م. .  نير ي،يى م،م  04
 الماال التربيل الرية يل  √   .م. .     فة ل  ب  الية ر 02
 الماال التربيل الرية يل  √ √ *ال، ا ب  الر اق .م. .  ب  الهبةر   06
 االس ال ين التربيل الرية يل  √  * الهةف  .م. . ييراان ص ر اةل  01
 الماال التربيل الرية يل  √   .م. .  اةم م،م   ا  08
 الماال التربيل الرية يل  √  ال، ا .م. . مثي   ب  الر اق  01
 الماال التربيل الرية يل  √  * م. . و ر  ا،م  فت،  21
 الماال التربيل الرية يل  √  * م. . اب  رام  البور  20
 الماال التربيل الرية يل  √  * الهةيم م.م. ،ي ر غة    22
 الماال التربيل الرية يل  √ √ * تافيقم.م.  ية  لةرق  21

 * ابرانيمال ي  اة   مه    24
√ 

 تك م ر  المكتص  الالك  بةلهمكة  √
 لاكةي ين

 معبة الجمناستكوالمختصين بخبراء * ال 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (4الممحق )

 
 جامعة الموصل     

 كمية التربية الرياضية  
 الدراسات العميا / دكتوراه

الطفال الرياض  الشجاعة والجرأة يبين استبيان اراء السادة الخبراء والمختصين حول صالحية تعديل اختبارات
 المرشحة لالنتقاء المبدئي في الجمناستك ( سنوات7-6الذكور بعمر )

 
 

 المحترم........................................................................  حضرة الخبير
   تحية طيبة :

    
" بناااء اختبااارات الشااجاعة والجاارأة الطفااال الرياااض الااذكور بعماار فةة  الكيةةل لهةةراو الب،ةةث الما ةةام 

 كمؤشر لالنتقاء المبدئي في الجمناستك " . ( سنوات6-7)
  فيةة  تةةم اصتيةةةروم وصبةةراو الييةةةا االتيةةايم اك ةةرا لمةةة تتمت ةةان بةةم مةةن صبةةر  ا رايةةل  اميةةل فةة  مهةةةل        

 مل ةةتص لمااليةةهة ل االهةةر   امصتاةةين لاتو ةةل بةلماافيةةل  اةةى ابةة او رايوةةم فةة  اةةال،يل ت ةة يالل اصتبةةةرال 
تم ت  ياهة من صالل لهراو تهةر  ا تلال يل مي اكيل  اى  يكةل مةن الوةةل الريةة  ف  نال ال را ل   االت  

 ، راجين من سيادتكم تفضمكم بما يمي :(  كاال 6-2الاوار ب مر )
سةةراو  م،تةةا  ا صتبةةةرال الم  لةةل االمرفيةةل ليةةة   ابيةةةن مةة   اةةال،يتهة امال متهةةة ل يكةةل الب،ةةث   االةةك  -

اصتبةر   ات،ل الب يل الا  تةرال مكة ةبة  ) تاةا     تاةا ( مةن صةالل ال،ةاف با ا  المل )   ( امةم ول 
 ب او ب   المال، ةل .ا ا الت  يل   ماا

 شاكرين تعاونكم العممي المبارك 
 التوقيع:

  المقب العممي:
 االختصاص:

 الجامعة والكمية : 
 
 
 

         
 

 الباحاثان
 د. مكي محمود حسين
 م. عمي حسين محمد
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  االةةك ب ةةب  (  ةةكاال 6-2ار ب مةةر )الريةةة  الةةاو لوةةةل  اليةةهة ل االهةةرا تةةم ت ةة يل اصتبةةةرال 
  ف ةةال  ةةن  يةةةة    انم هةةار ب ةة  الاةة ابل فةةة  اركةةةو تلبييهةةة مةةن سبةةةل ا لوةةةل   ف ةة لل لتكة ةة  م ةةةتا 

 مكلييتهة   اومة يا  :
 
   الوقوف عمى الحصان لمسقوط عمى البطن :اختبار . 2
  ف ةةةال  ةةةن ساةةةل  اا ا ةةةم هةةةر اةةة ابل اصلةةةار  فةةة  تلبييةةةم تةةةم ،افةةةم مةةةن ا صتبةةةةرال   االةةةك  كةةةم ا    

 ال المل اا مةن ف  اركةو ا او ا صتبةر .
 

 تصمح                   ال تصمح                         المالحظات             
 
 :ثم القفز الى االرض  . اختبار المشي فوق الحصان3

 اليدف من االختبار : 
 سيةا م تا  اليهة ل االهر   لاللوةل .

 واالدوات :االجيزة 
( متةةةر   مرتبةةةل اا ب ةةةةل مةةةةن 0.21اا م ةةةةك  غيةةةر لةةةين   ا اةةةى ارتوةةةةة  )همكة ةةةتك ،اةةةةن سوةةة  

 ا  وكج يا ا ف  موةن الهبال    ة ل تاسيل   اةفر  .
 طريقة االداء : 

ياةة   اللوةةل فةةاق ال،اةةةن لييةةف  اةةى صةةل البةة و   ا كةة   ةةمة  اةةةفر  البةة و ييةةام بةلميةة  لاااةةال  -    
،اةةةن ليتصةا ا ةةا الاسةاف المااهةةم فةاق ال،اةةن لموةةةن الهبةال   االةةارا ةن بهةكة  اله ةةم   الةى مي مةل ال

 ييام اللول بةليو  من فاق ال،اةن امةمة ا ول لاهبال  اى الي مين الى ا ر  فاق مرتبل ا  وكج .
 ي ل  المصتبر م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . -    
   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن .ييف ا،  فريق ال مل الم ة  -    

 التسجيل :
فةةاق ال،اةةةن الة من مثيةةر لالصتبةةةر   اا ي، ةة  الة من مةةن ل، ةةل ا لةةةو ايةةةر  البة و لالوةةل لاميةة   -    

 االى ان ييو  ف اية الى مرتبل ا  وكج  اى ا ر    ا سر   ير من الرةكيل .
 ال من ا  سل نا ا ف ل . -   

 التعديالت :
 ر ةةهة ( م   ا 0.21لالهةةة ) ةر ةةل مةةن الصيةة  بههةةة  موةةان مةةن  يل ،اةةةن الهمكة ةةتك تةةم تبةة

    مةةن اركةةو ا او ا لوةةل لالصتبةةرا ةالمل اااالةك لسة ة   مةن ال، ية  بيةول هية    مربتل  اى   (  م 41)
لاةة ابل ( م   االةك لي هةةر كةةا  مةةن ا0.12ارتوة هةةة بةلتة ريج الةةى ان ااةةل ا رتوةةة  الةةى ) يةةة   ف ةال  ةةن 

المشاي اختباار )  ا ايةم ااةب  ا ةم ا صتبةةر ا او ا صتبةةرال مةن سبةل ا لوةةل اركةةو االت،   لصاف اللوةل 
 ثم القفز الى االرض( . ( متر2.86عارضة بارتفاع )فوق 

 
 تصمح                   ال تصمح                         المالحظات             
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 :عارضة ذىابا وايابا المشي فوق . اختبار 4
 اليدف من االختبار : 

 سيةا م تا  اليهة ل االهر   لاللوةل .
 االجيزة واالدوات : 

( م مربتةةةل  اةةةى سة ةةة   مةةةن 2(  ةةةم   الةةةال )41 ةر ةةةل مةةةن الصيةةة  ب ةةةر  )ههةةةة   اةةةى يةةةول 
لا ةالمل ( م   مرتبل اا ب ةةل مةن ا  ةوكج يا ةا  اةى هةةكب  ال ةر ةل  اةى ا ر  0.22ال، ي  بةرتوة  )

 اا مةن من  يال اللول  اى ا ر     ة ل تاسيل   اةفر  .
 

 طريقة االداء :
  ا كةة   ةةمة  اةةةفر  البةة و ييةةام  ياة   اللوةةل فةةاق الههةةة  لييةةف  اةى صةةل البةة و فةة  ب ايةةل ال ةر ةل -    

رهةا  مةر  رةكيةل   رم ال الههة ف  مي مل ال ةر ل كهةيل نةبة اايةبة( ا  الااال الى بةلمي  فاق ال ةر ل )ا
 الى صل الب و ف  ب ايل ال ةر ل )كيلل ا كلالق( .

 ي ل  اللول م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

 التسجيل :
امية  فةاق ال ةر ةل للالوةل  ال من مثير لالصتبةر   اا ي،   ال من مةن ل، ةل ا لةةو اةةفر  البة و -    

 ابةساى  ر ل مموكل   ا سر   ير من الرةكيل . )انةبة اايةبة(فاق ال،اةن 
 ال من ا  سل نا ا ف ل . -   
 

 التعديالت :
( م   االةك لي هةر 0.12الةى ان ااةل ا رتوةة  الةى )بةلتة ريج  ةر ل الصي  ههة  ارتوة  تم  ية   

فااوق المشااي )اختبااار ا ايةةم ااةةب  ا ةةم ا صتبةةةر   تبةةةرال مةةن سبةةل ا لوةةةل كةةا  مةةن الاةة ابل اركةةةو ا او ا ص
   . (ذىابا وايابا ترم (2.86عارضة بارتفاع )

 
 تصمح                   ال تصمح                         المالحظات           
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 (5الممحق )
 

النيائية ( سنوات 7-6بعمر )الذكور الرياض ال طفالالشجاعة والجرأة التفاصيل الكاممة الختبارات يبين 
 لالنتقاء المبدئي في الجمناستك

 
 :ثم القفز الى االرض  ( متر2.86عارضة بارتفاع ). اختبار المشي فوق 2

 سيةا م تا  اليهة ل االهر   .اليدف من االختبار : 
 (  كاال .6-2ا لوةل الاوار ب مر ) السن والجنس :

 ( .1.11(   ام ةمل ا ق اات  )1.82 هل ا صتبةر م ةمل ربةل )ختبار : المعمالت العممية لال
 االجيزة واالدوات : 

مربتةةةل  اةةةى   (  ةةةم 41 ر ةةةهة )ا ( متةةةر   0.21لالهةةةة )  ةر ةةةل مةةةن الصيةةة ههةةةة   اةةةى يةةةول 
  مرتبةل اا ب ةةل مةن ا  ةوكج يا ةا فة  موةةن الهبةال   بيةول هية  ( متر 0.12ةرتوة  )بسة    من ال، ي  

  ل تاسيل   اةفر  . ة
 طريقة االداء : 

  ا كةة   ةةمة  اةةةفر  البةة و ييةةام فةة  ب ايةةل ال ةر ةل لييةةف  اةى صةةل البةة و  الههةةة ياة   اللوةةل فةةاق  -    
لموةةن الهبةال   االةارا ةن  ال ةر ةلليتصةا ا ةا الاسةاف المااهةم فةاق  ال ةر لبةلمي  لاااال الى مي مل 

امةمةةة ا ةةول لاهبةةال  اةةى اليةة مين الةةى ا ر  فةةاق  ال ةر ةةلفةةاق بهةكةة  اله ةةم   ييةةام اللوةةل بةةةليو  مةةن 
 مرتبل ا  وكج .

 ي ل  المصتبر م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

 التسجيل :
فةةاق ال،اةةةن ايةةةر  البة و لالوةةل لاميةة  الة من مثيةةر لالصتبةةةر   اا ي، ةة  الة من مةةن ل، ةةل ا لةةةو  -    

 االى ان ييو  ف اية الى مرتبل ا  وكج  اى ا ر    ا سر   ير من الرةكيل .
 سل نا ا ف ل .ال من اأ -   

 
 :ذىابا وايابا ( متر 2.86بارتفاع )عارضة  فوق. اختبار المشي 3

 . سيةا م تا  اليهة ل االهر  اليدف من االختبار : 
 (  كاال .6-2ا لوةل الاوار ب مر ) نس :السن والج

 ( .1.81(   ام ةمل ا ق اات  )1.81 هل ا صتبةر م ةمل ربةل )المعمالت العممية لالختبار : 
 االجيزة واالدوات : 

سة ة   مةن مربتل  اى   (  م 41 ر هة )ا  ( متر  2لالهة ) ههة   اى يول  ةر ل من الصي 
  مرتبةةل اا ب ةةةل مةةن ا  ةةوكج يا ةةا فةة  موةةةن الهبةةال    ةةة ل هيةة  بيةةول ( متةةر 0.12ال، يةة  بةرتوةةة  )
 تاسيل   اةفر  .
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     ريقة االداء :ط
  ا كةة   ةةمة  اةةةفر  البةة و ييةةام  ياة   اللوةةل فةةاق الههةةة  لييةةف  اةى صةةل البةة و فةة  ب ايةةل ال ةر ةل -    

ر ةل   رةم الرهةا  مةر  رةكيةل بةلمي  فاق ال ةر ل )انةبة اايةبة( ا  الااال الةى صةل الكهةيةل فة  مي مةل ال ة
 الى صل الب و ف  ب ايل ال ةر ل )كيلل ا كلالق( .

 ي ل  اللول م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

 التسجيل :
امية  فةاق ال ةر ةل لاةةفر  البة و لالوةل ال من مثير لالصتبةر   اا ي،   ال من مةن ل، ةل ا لةةو  -    

 ابةساى  ر ل مموكل   ا سر   ير من الرةكيل . )انةبة اايةبة(فاق ال،اةن 
 سل نا ا ف ل .ال من اأ -   
 
 . اختبار صعود السمم ثم اليبوط عمى القدمين4

 . سيةا م تا  اليهة ل االهر  اليدف من االختبار : 
 (  كاال .6-2ب مر ) ا لوةل الاوار السن والجنس :

 المعمالت العممية لالختبار :
 ( .1.88(   ام ةمل ا ق اات  )1.11 هل ا صتبةر م ةمل ربةل )

 االجيزة واالدوات : 
( متةر مربةل باةار  هية    اةى ا ر  2( بةرتوة  )8 ام سا  من )ال، ي  اا الصي ( بيول ،رف )       

ا )ب ةةل( مةن ا  ةوكج تا ةا فة  موةةن الهبةال    ةة ل تاسيةل لي هل  اى المصتبر الا ا   ايم   مرتبل ا
   اةفر  .

 طريقة االداء : 
ييةةف اللوةةل مااههةةل لههةةل  رر ال ةةام   ا كةة  ا لةةةو ايةةةر  البةة و ييةةام اللوةةل بةلاةة ا   اةةةى  رر  -

ال ام بةلارا ين االرهاين بةلت ةس  ب ر ل اب ان تر     ا ك  الااال الى الكيلل الم،    فة  ا اةى 
ل ةةام )مكليةةل اليوةة ( ييوةة  اللوةةل الةةى ا  ةةول )ا ر (  اةةى المرتبةةل اا )الب ةةةل( ا  ةةوكه   اةةى ا

 الي مين .
 ي ل  المصتبر م،ةالل اا،   فيل   او ا صتبةر . -    
 ييف ا،  فريق ال مل الم ة   بهةك  موةن الهبال وا يال امةن . -    

 التسجيل :
ايةةةر  البةة و لامصتبةةر بةلاةة ا  االةةى ان ييوةة  ف ايةةة   ا سةةر   يةةر  ي، ةة  الةة من مةةن ل، ةةل ا لةةةو -      

 من الرةكيل .
 سل نا ا ف ل .ال من اأ -      


