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 ومثاري مل تأت لوال زرعكما يف االرض فرع من أصلكم      أن
 وعلوي مل يعل فوق مشوخكم  اء أرتفاع آلمسكم     أنا يف السم

 شكري هلذا احلب بأكباركم   يف احلياة أمتداد حلبكم       أنا 
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 اىل صديقتي أخالص.
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رب العددالمين و والصددال والسددام علددى أشددر  المرسددلين و  هلل الحمددد
 مدن هدداني ومنحندي هللا حمددا كييدرا علدى مدا محمد الصادق األمين و أحمدد

 االعتددرا الصددبر ووفقنددي متمددام هدد ا البحددت ي حيددت يقتضددي منددي واجددب 
 ية وإلدى عمدادل كليدة التربيدة الرياضد فاء بدرد الجميدل أن أتقددم بالشدكرالوو

قددم  لكدل مدنوالامدي  لرياضدية  الددكتور عبدد هللاالسيد عميد كلية التربيدة ا
الرسدالة و وأول مدن أ دا بالد كر أسدتا ي  لي العون وساهم في أتمدام هد  

المشددر  لتوجيهاتدده القيمددة الفاضددل والمحتددرم الدددكتور عددادل تركددي حسددن 
قسدددم  رئددديسلسددديد ومتابعتددده ل طدددوات البحدددت ي كمدددا أتقددددم بالشدددكر إلدددى ا

فريق العمدل  شكر الباحيةالدكتور حسين مردان عمري كما ت الدراسات العليا
بي األلعاب الرياضدية لمدا مدرالمساعد ومن ضمنهم طلبة الدراسات العليا و

أن تعبدددر عددن شدددكرها  البحددت ويسدددر الباحيددة متمدددام قدددموا  مدددن مسدداعد 
ت المدددارس لل بددراء والمقددومين كمددا تتقدددم بالشددكر الجزيددل إلددى كافددة إدارا

االبتدائيددة والمتوسددطة فيمددا بينهددا المعلمددات والمدرسددات وبدداأل ا عينددة 
 ي تطبيق مفردات المنهج التعليمي البحت لما ب لنة من جهد وحرا في

أتقدددم بالشددكر إلددى والدددي ووالدددتي وأ ددوتي لتشددجيعهم المتواصددل كما
و  لتصدوير وأ يرآ أتقدم بالشكــر الجزيل لمكتب الرنين ل  ا العمل متمام ه

 ق يــــــــهللا ولي التوفي
 

 

  ةالباحي

 
 
 
 
 ملخص الرسالة 



  د
 
 

 

 أنواع السرعة بوصفها مؤشرا النتقاء وتعليم
 سلسلة الحركات االرضية بالجمناستك

 
 المشرف                                                                     الباحثه
 أ.م.د عادل تركي حسن                                                                          توفيق صالح                          بسمه

 م 2006
 

 -أحتوت الرسالة على  مسة أبواب هي :
 

 الباب االول
 

 -التعريف بالبحث :
أشتمل ه ا الباب على المقدمة وأهمية البحدت و حيدت تدم التطدرق الدى التربيدة الرياضدية بشدكل 

لعبدة  طدرق الدى لعبدة الجمناسدتك بوصدفها والدى الدتعلم الحركدي بشدكل  داا كد لك تدم الت عام
مشوقة وتنوع حركاتها ك لك تم التطرق الى عنصر السرعة بأنواعها والمراحل العمرية وتدأير 
كل مرحلة منها به ل الصفة من الناحية البدنية والفسلجية أما االهمية فدتكمن فدي تسدليط الضدوء 

 م سلسلة الحركات االرضية بالجمناستكيـــالسرعة كي تكون مؤشرا لتعليعلى أنواع 
 بددور  يدؤير الد يالبحت في تحديدد العمدر المناسدب للبددء بتعلديم الجمناسدتك و وتبلورت مشكلة

 على مستوى االداء ي
 -تجسدت في: فقد  أما االهدا 

مدن أجدل  نداتسدنة أ 14-7التعر  على صفة السرعة بأنواعها وللمراحل العمرية مدن  -
 ي أنتقاء االفضل 

 سنة ي 14-7أعداد منهج تعليمي لتعليم سلسلة الحركات االرضية لاعمار من  -
 سنةي 14-7التعر  على أير المنهج في تعليم سلسلة الحركات االرضية لاعمار من  -
التعر  على أفضل فئة عمريدة تدتعلم سلسدلة الحركدات االرضدية بالجمناسدتك لاعمدار  -

 يسنة  14-7من 
 -:فهي أما فروض البحت 

أنواعهددا مددن مرحلددة سددنة ت تلدد  فيهددا صددفة السددرعة ب 14-7أن الفئددات العمريددة مددن  -
 عمرية الى أ رى ولصالح االعمار الكبيرل ي

-7ات االرضية لاعمار مدن يساعد في تعليم سلسلة الحركالمقترح أن المنهج التعليمي  -
 سنة  14

سددنة فددي االداء المهدداري لسلسددلة  14-7ن توجددد فددروق معنويددة بددين الفئددات العمريددة مدد -
 يالحركات االرضية ولصالح االعمار الكبيرل 

  -أما مجاالت البحت :

 ( سنة 14-7المجال البشري : طالبات المدارس في محافظة الديوانية بأعمار من ) 

 المجال المكاني : ساحات المدارس المشمولة بالبحت في محافظة الديوانيةي 



  ذ
  5/2005/ 8لغاية 9/1/2005من  المدل ني: المجال الزما 

 الباب الثاني
تطرقددت الباحيددة فددي هدد ا البدداب الددى موضددوعات عديدددل للدراسددات النظريددة والمشددابهة حيددت 
تضددمنت الدراسددات النظريددة مفهددوم السددرعة وتعاريفهددا كدد لك أنددواع السددرعة منهددا ) السددرعة 

أهميددة  و لمددؤيرل علددى السددرعة االنتقاليددة والسددرعة الحركيددة وسددرعة االسددتجابة ( والعوامددل ا
تم التطدرق الدى لعبدة الجمناسدتك  سنة ومراحل ظهورها و 14-7ة من السرعة للمراحل العمري

بصورل عامة والى الحركات االرضية موضوع البحت وشرح كل مهارل منهدا بالتفصديل وهدي 
: 

الوقدو  علدى  –العجلدة البشدرية  -الدحرجدة ال لفيدة –الدحرجة االماميدة  –) الميزان االمامي 
 الوقو  على اليدين ( وبعض الدراسات المشابهة ي -الرأس

 الباب الثالث
ضدمن ( طالبدة 63أست دمت الباحية المنهج التجريبي وأشدتمل البحدت علدى عيندة تكوندت مدن )

حيدت شدملت الفئده العمريده االولدى ( فئات عمريدة 4وقسمت العينة الى )( سنه 14-7االعمار )
( 10-9( طالبده و أمدا الفئده العمريده اليانيده عمدر )17عدد الطالبدات ) (سنوات وبلغ8-7عمر )

( سدنه فقدد بلدغ العددد 12-11( طالبه و أما الفئه العمريه اليالية عمر )16سنوات فقد بلغ العدد )
( طالبده و حيدت 12( سدنه فقدد بلدغ العددد )14-13( طالبه و والفئه العمريه الرابعدة عمدر )18)

 االبتدائيه والمتوسطه يشملت العينه مدرستين 
 الباب الرابع

وفية تم عرض اهم النتائج التي توصلت اليها الباحية ومناقشتها والتي تم عدن طريقهدا التوصدل 
 ي الى تحقيق أهدا  البحت 

 الباب الخامس
 -تم التوصل الى أهم االستنتاجات : 

 كان متعرج ومنهله ل الفئات العمرية متباين ب ط السير منه ما  تطور السرعه أن  -1

 -بشكل  طي وكأالتي :ما كان  
  لفضاالي ـه ( سنوات10-9فئه العمريه )نتقالية كانت الفي السرعة اال -أ          
 أيضا فضلاالهي  ( 10-9فئه العمريه )ال أما السرعة الحركية فكانت -ب          
 ل ــــــفضاالي ــــه ( 12-11فئه العمريه )الأما سرعة االستجابة فأن  -ج          

 فئه العمريه ال ية االرضية هيالسلسلة الحرك عمرية لتعليم مهاراتفئه أن أفضل  -2
فئه العمريه اليـم (  14-13فئه العمريه )اليم  ( 10-9فئه العمريه )ال وتأتي بعدها  ( 11-12)
 ( سنوات ي 7-8)

 -أما التوصيات :
 هسنــ( 12-11)في عمر  رضيهاال السلسلة الحركية مهارات أعتماد تعليم  -1
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       The study falls into five chapters. Chapter One includes the introduction 
and  significance of the study. It discusses physical education in general 
and motor learning in particular. Besides, it tackles gymnastics as an 
interesting game with multiple movements. The  element of speed and its  
different  kinds  are  being discussed  in  relation to different ages and how 
each age is  affected  by  it  from physical  and  physiological  aspects . The 
significance of the study focuses on showing how kinds of speed can serve 

as an indicator in teaching a series of floor exercises in gymnastics. 
                                                                     

        The study tries to achieve the following objectives:  
1- Introducing speed with its different kinds ranging from the ages 7-14. 
2-Preparing an educational method for the teaching of a series of floor 

exercises        ranging from the ages 7 -14. 
3-Getting to know the effect of the method in teaching a series of floor 

exercises         in gymnastics ranging from the ages 7-14. 
4-Getting to know the best age for learning a series of floor exercise in 

gymnastics      ranging from the ages 7-14. 
 

       The study hypothesizes that: 
1-The ages ranging from 7-14 have differences in speed from one age to 
another. 
2-The educational method can help to a great extent in teaching a series of 

floor         exercises ranging from the ages 7-14. 
3-There are certain moral differences in the ages ranging from 7- 14 in their               
skill performance in a series of floor exercises in the privilege of older ages. 

 
      The study has the following fields: 
1- The human field in which a sample of female students ranging from the 

ages           4-17 in Al-Qadisiyia province is being selected. 
2-The spatial field; this includes the stadiums and areas of practicing 

gymnastics in    Al- Diwania. 
3- The time field which is from 9/1/2005 to 8/5/2005. 

 
       Chapter Two represents a theoretical discussion of the concept of speed 
and its different kinds like transmission speed, mobile speed, and reaction 
speed, and how each one of these kinds can be developed. The importance 
of speed ranging from the ages 4 -17 and  its time of emergence is  also 
being  discussed . Moreover ,  
 gymnastics is tackled in general  as a  game  and  then  a  thoroughful  
discussion   of    floor exercises  and  their  different   types   are  illustrated  

in  detail . They include  front equilibrium, forward rolling, backward  rolling, 
cart wheel , head stand, and hand stand.      

 



  ع
        Chapter Three focuses on the method and procedure which are adopted 
in the study. The researcher  adopted  the  experimental  method  by 
selecting  a sample of ( 63 )  female students . To achieve  the objectives  of  
the  study ,  the researcher  used  all  available  means  and the  sample  is  
divided  into   four different ages. Chapter Four represents an analysis and 
discussion of the results concluded by the study.                             
Chapter four Presenting and discussing the results:-  
In  Which it,s found the more important results Who me achieved the author 
and it,s discussing , by Which it,s achived the aims of the research . 
Presenting and discussing the results 

 

        Chapter five summarizes the conclusions of the study. They are as 
follows: 
 1-the acquiring of the physical features for these ages is different in its way 

of            movement whether being zigzag or linear, and as follows: 
(a)- the second group was the best in transmission speed among all other 
groups.  
(b)-the second group was the best in mobile speed.   
 (c)-the third group was the best in reaction speed.   
(d)- the third group was the best in agility. 
(e)-the feature of strength was characterized by its way of development 

which copies          with the different ages of the groups. The older , the 
stronger. 
 (f)- the feature of flexibility was the reverse to that of strength. The     

younger , the        more flexible.  
2-the third group is the best in learning the skills and floor exercises. 

 
It is recommended that the teaching of the skills and floor exercises should 
be between 11-12 years old. 
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 التعريف بالبحث -1
 -المقدمة وأهمية البحث: 1-1

ة أرأجازات العلمية المعاصرةة الترأ بصرله ل رأا ترمبية ملا تعد التكنلوجيا واحدة من االن

 أهأأ حالة لدنية ضعيفأأأعلى حياة االنسان بن تطوة الحياة جعل االنسان الحضةي ف

ن ناحيرة الصرحة العامأأأأرأه  والوقايرة أأقياسأا لقةون مضت . بن الةياضة ضةوةية مأ

ع كفراةة أرأترددي الرأى ةف من االمةاض وبصله ت جيع مماةسة الن راطات اللدنيرة الترأ

 اللياقأأأأه اللدنية لمحداث التقدم الذي وصلت اليأأأأه ال عوب .

أ سلوك الفرةد لجعلأأرأه بكبرة أأومن خالل االتصال لين المعلم والمتعلم الحداث تغيية ف

 ةأأأأأأن دةجة الى دةجأأأ التعليم ينقل المتعلم مأأن اطا كما بن بتلاع االسس العلمية ف

ة أأأأأرأن خرالل دةاسأ كل جيد. وبن ال ةوع لعملية التعلم ال يمكن بن يرتم االمأربعلأى ل

المتغيةات العديدة التأ تةافق هذة العمليأة ومن أا نوع الفعاليره بو الن أأرأاط بو الم راةة 

أم والخلةه والجرنس وهرذا ال رد  ال أأأأالمةاد تعلم ا و المةحلة العمةية ومستوى التعلأ

م أأرأعلة الفئات العمةية المختلفة وفرأ بعمراة صرغيةة . حيرأث بن التعليتحقق مالم يمة 

عمليأأأة داخلية ال يمكأن ةديت ا ملا ةة ولكن يتأأم مالحظت ا عرن طةيرق سرلوك الفرةد   

و أأأأرأأه ةياضتة كما للةوح ةياضت ا والجملاز هأد وةوح والجسد لأأأأأأأأواالنسان جس

 (1تةقى لمداة الةياضأ الى حدود المتعة .) تأ تعد من بوائل الةياضات والةياضأة 

ة أأأأأرأولعلأأة الجمناستك تحتل موقعا هاما لين االلعاب الةياضرية الفةديرة وهرذة االهميأ

أه م وقة بضافة الأى بن ا يمكن بن تحقق نتائأج جيدة للللد من لجاةت نتيجأه  لكون ا لع

 أأهأأأأأأأأميداليأ  (28حيأأث بن هناك )أم تحقيق ا فأ اللطوالت أخالل الميداليات التأ تأ

أأ أأأأأألذ لك ف أأأأ اللطوالت الدولية وااللعاب االولملية  فأذهلية وفضيأأة ولةونزيأه 

أع وخفي  مرن أأأأأوديناميكيت ا التأأ بصلحت ذات بيقاع سةيأ  أأأأأأأهت كل جوهة اللعل

 ه.أاللدنيه الخاصه لاللعلخالل تطوية الصفات 

 

،  1995، فرسان الكلمة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  الجمباز التعليمي للرجالي يعقوب ، محمد سليمان : فوز -1

 6ص
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 سةيعتين هأع وبستجاليأومن ا صفة السةعة لمنواع ا لمأا تتطلله الحةكات من بداة سة

  واالختصاص أة الجمناستك فأ الللدان المتقدمة قد جعلت بصحأاب  الخلةهعلوبهمية ل 

ن أم الن ا مرأأأيفكةون فأ الك   عن بفضل االعماة التأ تلدب ل ا هذة اللعلة فأأ التعلي

 االلعاب التأ يحتاج اللدة ل ا لمعماة ملكةة .

أم وبكسرالة القروام الجيرد والتمترأع أأرتعمل علرى ت ركيل ولنراة الجسأ ةياضة الجمناستكو

فةصره ال حردود ل را فرأ خلرق القردةة ولما بن ا لعلة فةدية ف أ تتيه للياقة لدنية عالية. 

علررى االلتكرراة والنجرراح عنررد بداة الحةكررات االمررة الررذي يررددي الررى تنميررة القرردةة علررى 

 تجسيد التناسق واالستمةاة والتوافق عند الالعلين .

ة أررأأأأأ هررذه المةحلررة يجررب معةفأأأأررألملترردئين فةامج بو منرراهج لتعلرريم اوعنررد وضررع لرر

الن السرةعه  احرل ع خواص النمو ل ذه المةأأأأأناسب ملحيث تت ه السةع طويةت طةق

 زداد عأن لاقأ العناصة . وتال يمكن تطويةها لدةجة واحدة 

ن عنايرررة فرررأ بنتقررراة التمةينرررات أرررأوتتوقررر  عمليرررة تنميرررة السرررةعة علرررى مرررا يلرررذل م

ث بن الحةكرات السرةيعه أأأأأأأأأأأأرأات اللدنية المناسلة لتحقيق هذا الغرةض حيأأوالحةك

 زأأأ توفةهررا التمةينرات المنتقرراة لعنايرة تعلررةعن الحالرة السررليمة لوظرائ  المةاكررأأأأأرتال

لتنميرأة  ن تمامراأأأأرأأالطفولة وال لاب مناسلتي ةأأوتعتلة مةحلالتالميأأأأذ   لدىالعصلية 

أ أأأأررأسررنة ه 14-7( حيررث تعتلررة المةاحررل العمةيررة مررن 1ل رركل فعررال ) ةأأأررأالسةع

و اللردنأ أأأرأسرنوات و يكرون النم 9-7تغيرة المةحلرة السرنية مرن مةاحل التغيية حيرث ت

 ة زيادة فأ النمو لالنسلة لللنات.أأأأسنة تظ  12-10للجنسين متوازيا .بما عمة 
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ولو نظةنا الى السةعة من حيث طليعت ا الفسيولوجية نجرد بن را بحرد العناصرة المعقردة 

ة أرأتةكيليا ف أ صفة لدنية مةكلة مرن حيرث نوعيت را ف نراك السرةعة االنتقاليرة والسةع

ى عمرل أأأأأرأسرةعة تعتمرد علالحةكية وسةعة ةد الفعل ) سةعة االستجالة ( كما بن ال

 ى بةسرالأأأأرأأأأن حيرث قدةترة علأأأأرأالج ازين العصلأ والعضلأ ، الج از العصلأ م

أ لما أأأأاالة ادات العصلية السةيعة خالل الوحدات الحةكية السةيعة والج از العضل

 .يحتوية من اليا  سةيعة االنقلاض . وكل ما سلق يخضع لعامل الوةابة

سنوات بهم مةحلة يمة ل ا الطفل حيث تحدث تغيةات  7ة االولى لعمة وتعتلة المةحل

الف رأم  ينصن المختمأأ هذا العمة يتطلب فوالتعلم   وعقلية ونفسية وحةكية . فسلجيه 

بة بلاترا وبسرتقةاةا .ويالحرظ أأوبالستيعاب الجل التعة  على النمو اللدنأ الذي يعد بك

أ أوتةا وتعةضرا  لالصرالات لينمرا يكرون فرسنوات يكرون بكبرة تر 7الطفل فأ عمة ن ب

 ى االحتكاك اللردنأأأسنوات فمنه يميل ال 9أ عمة أسنوات  بكبة بنتلاها . بما ف 8ة عم

ى الحةكات . وتعتلرة أأأالمةحلة االلتدائية بنتقال لالنمو الحةكأ والسيطةة عل  دأأأأأوتع

ة كرأي ا سةعة تكةاة الحةأ بكبة المدد التأ تزيد فأأمن عمة الطفل ه9 - 7من   المدة

برم  سنوات 10ة ةد الفعل فتلدب لعمة أأالواحدة ) السةعة االنتقالية والحةكية( بما سةع

 (1)تزداد مع نمأأأأأأأو الطفل .

أأأرأى أ تسرليط الضروة علأرأن هذا المدخل تلةز بهمية الدةاسة بو اللحث فأأوبنطالقا م 

 .ة لالجمناستكأة الحةكات االةضيأأأسلسلم أأأأأ تكون مد ةا لتعليأألسةعة كا  بنواع 
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 مشكلة البحث 1-2

تلفأأأأأرأة فرأ يفيد التعة  على العمة المناسب للدة التعليم والتردةيب للةياضأأرأات المخ

بنتقاة النا ئين وتوجي  م الى بنرواع الةياضرة المناسلأأأرأة ل أرأم  وتجنأأأأأأأأأرأب الترمخة 

وما ينتج عن ا مأأأأن ظاهةه التردةيب الزائأأأأرأد واالنسحرأاب الملكرة مأأأأأرأن الةياضرة 

ة أوعدم الوصول الى بفضل مستوى فأأأأأأأأ المةاحل العمةية المتوقعأأرأه والن ةياضر

 الجمناستك من الةياضات التأ يحتاج اللدة ل ا لعمة ملكة .

  االعماة فرمن هرذة اللعلره تحتراج الرى ى بختالأأأومن خالل صعولة تعلم الم اةات عل

بنواع من السةعه كأأأ تكرون مد رةال النتقراة وتعليأأرأم سلسرلة الحةكرات االةضيأأأأأرأه 

أن خرالل الرةلط الحةكرأ للم راةات لالجمناستك والتأ تظ ة ل كل بداة وفن متطوة مأ

والتأ تظ ة ل كل حلقات ولذلك تستطيأأأأأأع الالعلأرأه بو الطاللره االداة لمفضرل بنتراج 

للسةعه فأ الحةكات االةضيه لذلك لةزت م كلأأأأأة اللحرث فرأ تسرليط الضروة علرى 

مسرررملة العمرررة المناسرررب لللررردة لتعلررريم سلسلرررأة الحةكرررات االةضررريه لالجمناسرررتك لفئرررأة 

،  ولالنظة الرى قلرأة الدةاسرات واللحروث التأأأأأأأأأرأأ تناولرت بنرواع السرةعة الطاللات 

أأل خاص فقد بتج ت عنرايتأ الأأأأأأأأرأى الك ر  عأأأأرأن بنرواع السرةعة فأرأأ أأأل كأأأأ

هررذه  الدةاسررة لغيرره ترروفية المزيررد مررأن المعلومررات حتررى تكررون فأررأأ متنرراول بيررردي  

 .أ المستقلل أاللاحبيأن ف
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   أهداف البحث :  1-3
 

 سنة اناث 14-7التعة  على صفة السةعة لمنواع ا وللمةاحل العمةية  من  -1

 من بجل بنتقاة االفضل . 

 بعداد من ج تعليمأ لتعليم سلسلة الحةكات االةضيأأأأأأأة لالجمناستك لالعماة -2

 سنة . 14-7من  

الحةكات االةضية لالجمناستك لالعماة التعة  على ببة المن ج فأ تعليم سلسلة  -3

 سنة . 7-14

لسلأأأأأأة الحةكات االةضية لالجمناستك التعة  على بفضل فئة عمةية تتعلم س -4

 سنة .14-7لالعماة 

 

  -تفتةض اللاحبة : -:فروض البحث  1-4

سنة اناث تختل  في ا صفة السةعة لمنواع را مرن مةحلرة  14-7بن الفئات العمةية  -1

 ولصاله االعماة الكليةة .الأأأأأأأأى بخةى عمةية 

يساعد فأ تعليم سلسلة الحةكات االةضية لالجمناسرتك  المقتةح بن المن ج التعليمأ -2

 سنأأأأأأأأأة اناث .  14-7لالعماة 

سرنة فرأ االداة  14-7توجد فةوق معنوية ذات داللة بحصائية لين الفئرات العمةيرة  -3

 ةضية لالجمناستك ولصالأأأأأأأأأأأأأأه االعماة الكليةة . الم اةي لسلسلة الحةكات اال

   -مجاالت البحث : 1-5
طاللات المداةس فأ محافظة الديوانيرة ضمأأرأن الفئرات العمةيرة    -المجال الل ةي : -1

 سنة  .(  7-14)

 ة الديوانية .أأأالمداةس الم مولة لاللحث فأأأأأأ محافظ ساحات -المجال المكانأ : -2

  2005/  5/ 8لغاية  2005/  1/  9المدة  مأأأأأأأأن   -لمجال الزمانأ :ا -3
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  -: تحديد المصطلحات 1-6

ويعة  بيضآ " عملية بختياة وقياس القدةات اللدنيه والم اةيه والنفسيه لردى الملتردئين 

الررةايلين فررأ مماةسرره الفعاليررات الةياضررية ومقاةنرره ذلررك لمتطللررات الفعاليرره المررةاد 

 (1في ا لغية التوجيه واالة اد العلمأ الصحيه "  ) التخصص
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 ضية .احلركات االر  2-1-8

 املشابهة . الدراسه  2-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني



 

 9 

 

 

 

                                                                                 

 

 دراسات النظرية والمشابهة ال -2
 -الدراسات النظرية: - 2-1
 

      -السرعة:  2-1-1   

ن القدةات المةتلطة لاللناة أأأأتعة  السةعة بن ا من الصفات اللدنية االساسية وم

ولاةزا فأ  اكليةةا ودالعصلأ للفةد ، ويمكن للتدةيب الحديث والملةمج بن يددي 

فضال عن ببة العوامل الموةفولوجية  ليه تطوية هذة الصفةاالساسية الى دةجة عا

 (1والفسيولوجية التأ ت كل نقطة جوهةية فأ تطويةها ..)

وقد عة  العلماة واللاحبين السةعة لتعاةي  متعددة، بذ عةفت لمن ا " قدةة الج از 

 تعة ، و (2" )ن ممكنأأأأأأأفأ بقل زم العضلأ العصلأ على بداة الحةكات اللدنية

 (3" )علأأأأأأأى بداة حةكات متتالعة من نوع واحد فأ بقصة مدة  قدةة الفةد "لمن ا 

 أ بقل زمن أأأأأأأأأألمن ا " المقدةة على بداة حةكات معينة ف.وعةفت السةعة بيضا 

 (4) ممكن "

لجية وبباةة عضلية تظ ة من وج ة النظة اللايولوجية تعنأ السةعة " عمليات فس -

 االباةات مقةونة  ه ة لالعصاب كما بن هذأأأأفأ وقت قصية وتحدث الطاقة ،الحةك

أ االنسجة أأأأأأألدةجة بمكانية االنسان ، فسةعة االباةة للعضالت ودةجة التقلص ف

 ( 5. )"الموجودة فأ الجسم تكسب الةياضأ السةعة المطلولة 

 (6ة تعنأ " معدل التغيية فأ المسافات لالنسلة للزمن ")ومن وج ة النظة الميكانيكي -

 
 
 

  
-، عموان1مروان عبد المجيد أبراهيم : تصميم وبناء أختبارات اللياقوة البدنيوة بتسوتخدام طورت التحليول العواملي ،ط -1

 50، ص 2001االردن، 
 .114، ص1987، الكويت 1، ط التعلم الحركي والتدريب الرياضيمحمد عثمان : -2
 45،ص2001،دار وائل للنشر ،عمان، 1،ط اللياقه البدنيه والصحيهساري أحمد حمدان ، نورما عبد الرزات :  -3
 161،ص 1998، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1، ط قيادة-تطبيت-التدريب الرياضي تخطيطمفتي أبراهيم :  -4
، 2004كووز الطيووف للطباعووة ، جامعووة القادسووية ،حسووين الالمووي : االسووس العلميووة للتوودريب لرياضووي ، مر عبوود ه -5
   58ص
،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عموان 1قاسم حسن حسين : علم التدريب الرياضي في االعمار المختلفة ،ط -6
  30،ص1998،
 



 

 10 

 

 

 

                                                                                 

 

وفأ المجال الةياضأ تعة  لمن ا " تلك المكونات الوظيفية المةكلة التأ تمكن الفةد  -

لحةكأ فأ بقل زمن وتةتلط السةعة لتمبية الج از العصلأ ومأأأأأأأن ج ه من االداة ا

 (1بخةى لاالليا  العضلية" )

ى بنجاز الفعالية الحةكية أأأأقاللية الفةد عل لمن ا ) وتعةف ا اللاحبة لصوةة عامة   -  

 . (لمقل زمن ممكن 

             -السرعة:أنواع   1-2- 2
 

 -للسةعة هأ: بساسية نواعهناك بالبة ب

 -: ) سرعة التردد الحركي (  السرعة االنتقالية -1
 وم العام( أأأأأأأأ)المف  ةعة بعتيادية ن مكان الخة لسأأأأأأأأأأأأأهأ بمكانية االنتقال م 

 ن مكان الخة لمقصى سةعةمأأأان ا القدةة على االنتقال بو التحةك  تعة  بيضآ "و

أ بقصة زمن أأأأاولة التغلب على مسافة معينة فوهذا يعنأ بن ا علاةة عن مح ممكنة

 (2) " ممكن مبل العدو

م وبنتقال جميع أأوتعة  السةعة االنتقالية من وج ة النظة الفيزياوية " حةكة الجس

  (3زمنية معينة على المسافة نفس ا " ) مدة فأ  ئهبجزا

 

 -سرعة الحركة الوحيدة ( : ( السرعة الحركية -2

عة االداة . بي سةعة بنقلاض المجموعة العضلية الم تةكة فأ تعة  على ان ا سة

أ الحةكات التأ يقوم ل ا حاةس أأالحةكة وتتمبل لسةعة الحةكة لصوةة واضحة ف

 ( 4المةمى ل د  صد الكةة . والحةكات المةكلة والوحيدة .) 

 

  
  
،  1997، دار الفكور العربوي ، القواهرة، 1ط،  التدريب الرياضي االسوس الفسويولوجيةأبو العال أحمد عبد الفتاح :  -1
 187ص
 319،ص 1991، جامعة البصرة ،  التحليل البيوميكانيكي والفسلجي في التدريب الرياضيريسان خريبط مجيد :  -2
 30، ص 1998مصدر سبت ذكره ، قاسم حسن حسين :  -3

 369، ص1987، مصدر سبت ذكرة  محمد عثمان :  -4



 

 11 

 

 

 

                                                                                 

 

ن أأأةعة التغيةات الداخلية التأ يحصل علي ا الةياضأ مكذلك تعة  على" بن ا س

 (  1الطليعة وتنتج من تفاعل واجلات الج از العصلأ المةكزي والج از العضلأ .) 

كما تعة  سةعة بنقلاض العضلة بو مجموعة عضلية عند بداة حةكات ذات صفة 

 (2بالبية كما فأ الوبب بضافة الى الحةكات المةكلة من حةكتين . )

ن القدةات أأأأأأأأأأوالسةعة الحةكية واالنتقالية تمتيان فأ تقسيم ما الفسيولوجأ ضم 

ل ضمن ا أأالالهوائية التأ ت تمل لاالضافة الى عنصة السةعة قدةات بخةى قد يدخ

 عأأأالعمل العضلأ البالت وهنا تختل  فسيولوجية السةعة حيث بن االنسان ال يستطي

ن االداة بنخفض أأأأما زاد زم فمذا  للضع بوان قليلة ، اال هبن يظ ة بقصى سةعة ل 

با  10-5زمنية تتةاوح من  مدة معدل السةعة وعلى هذا يمكن بدةاج السةعة خالل 

ة أل االن طة الخاصة لسةعة الحةكأألقدةة الالهوائية القصوى التأ ت ماتحت مف وم 

 .الوحيدة مبل ) الةمأ ، ةفع بقل ، ةكل كةة ( 

الوبب بو  أأأأأأأة م وجةي االقتةاب وحةك 100ى أأعض مسافات العدو حتكما ت مل ل

الجملاز ومن هذا المنطلق ةبينا بن نتناول مناق ة عنصةي السةعة االنتقالية والحةكية 

خالل موضوع واحد دون فصل قد يفسد طليعة العالقة االةتلاطية لين هذين العنصةين 

ة الحةكية واالنتقالية فسيولوجيا لالج از أأأأأأأأأأمن الوج ة الفسيولوجية .وتةتلط السةع

 ن خالل التلادالت السةيعةأأأأأأبن يقوم لوظيفتة الم مة م هالعصلأ المةكزي الذي علي

  (stimulation)ات الك أأوعملي ( Lnhibrtation  )المتكةةه لعمليات االستباةه   

 لوحدات الحةكيها  لأأأأألمستمة لعمق والتنظيم اأأللخاليا العصلية وكذلك االختلاة الدقي 

ك لالنسلة أأأأة عالية سواة كان ذلأأأالوحدات الحةكية ومن خالل ذلك يمكن تحقيق سةع

 (3)للسةعة الحةكية بو االنتقالية .

 

 
 31، ص  1998مصدر سبت ذكره ، قاسم حسن حسين :  - 1
 320، ص 1991،مصدر سبت ذكرة ريسان خريبط مجيد :  -2

، دار الفكوور العربووي ، القوواهرة ،  فسوويولوجيا اللياقووه البدنيووهعووال أحموود عبوود الفتوواح، أحموود نصوور الوودين : أبووو ال -3
 172، ص2003
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وعلى الجانب االخة تةتلط السةعة الحةكية واالنتقالية لالعمرل العضرلأ الرذي هرو نتراج 

الحرداث  نتراج الطاقرة المطلولرةاة لأأأأرأتنفيذ توجي ات الج از العصلأ حيرث تقروم العضل

 االنقلاضات العضلية السةيعة . 

   -: سرعة رد الفعل الحركي -3
 (1) "بن ا المدة  الزمنية لين حدوث المبية ولداية االستجالأأأأأأة الحةكية ل ذا المبية"

  أنالمده  الزمنية ليأ اأأأأأأأأأأأأبن  "وقد عة   "جونزن" سةعة االستجالة الحةكية     

 (2" .)والحةكة  االيعاز   

أ أأأن فأأة معيأأالقدةة على بالستجالة الحةكية اللسيطة لمبي لمن اتعة  فسيولوجيا"  -

ة )مبية( لةد أأأسةعة الفةد فأ االستجالة لمنل هأ بقصة زمن ممكن . ولعلاةة بخةى

الزمنية الالزمة لالداة عند لحظة وصول  مدة تحدد لالةد الفعل" يبن  (3.)"فعل اةادي

ى لحظة االستجالة الحةكية أأأأأ)اللصةي والسمعأ والحسأ ( وحت ة أأأأعنوالاالحافز 

 (4). "للعضلة 

ب بستجالة أأأأأأأالحةكة االةادية التأ تتطل "فأ المجال الةياضأ  فعلويعة  ةد ال -

ى بكتساب أأأأأة حيث تكون الحاجة ماسة الأأأأأأأحةكية سةيعة للعضو الذي يةاد حةكت

 .يع يمكن م من بداة الواجلات الحةكية لال كل المطلوب الةياضيين ةد فعل سة

فأ  هأ وتفوقأأأأأأأأأأكما تلعب سةعة ةد الفعل دوةا بساسيا فأ تطوية مستوى الةياض

ن حيث كون أأأأأأأااللعاب الةياضية حيث بن لكل لعلة ةد فعل حةكأ خاص يختل  م

ى الزمن المستخدم للحافز الحافز سمعيا بو حسيا بو لصةيا فسةعة ةد الفعل ت تمل عل

ن قلل أأأأاالستجالة السةيعة معلاةة  هالى االحساس االول لالنقلاض العضلأ . بي بنو

 (5)االج زة الوظيفية والعضلية والعصلية .

 

 1987، ، دار الفكوور العربووي ، القوواهرة1، ج2، ط القيوواس والتقووويم فووي التربيووة البدنيووة: محموود صووبحي حسووانين  -1

 459،ص
2-Januzcz : Gzewinski , Pixkar egzna , cdansk, 1983 . p212  

 178، ص1972، القاهرة ،  علم التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي :  -3
 
 . 369ص ، 1987 ،مصدر سبت ذكره محمد عثمان :  -4

5-Sage , G.H. Motor Learning and Control.wm . Cpublishers. 1984,p32 
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 الزمن منذ لحظة دخول المبية عأن طةيق الحواس"على بنه  بما زمن ةد الفعل فيعة 

ن زمن أأأأ. وزمن ةد الفعل الصوتأ بسةع م"الى بول ب اةة لحةكة االليا  العضلية  

  (1)ةد الفعل اللصةي 

  وزمن الحةكه  هأأأأأأو الزمن المستغةق الن اة الحةكأأأأأأة مأأأأن لحظة لدئ ا ، وهذا 

لفعل بي عدم حساب الزمأأأأن منذ لحظة دخول المبية ، وانما الزمن يستلعد زمن ةد ا

لحظة بول حةكة تظ ة على بجزاة الجسم .بما زمأأأأأن بالستجالة ) الزمن المستغةق 

ليأأأأأأأن دخول المبية حتى بن اة الحةكة وزمأأأأأأن االستجالة يحوي كل مأأأأأن زمن 

 (2ةد الفعل وزمن الحةكة ( . )

  -ل التالية:أأالفعل الحةكأ فأ االلعاب الةياضية لالعوام وتةتلط سةعة ةد

 دقة االدةاك اللصةي . -1

 القدةة على صدق التوقع والحدس والتلصة فأ مواق  اللعب المختلفة . -2

 ل المناسب للموق  .أعلى بختياة نوع ةد الفع همستوى الةياضأ وقدةت -3

 السةعة الحةكية الخاصة. -4

ة ةد الفعل ، أأةد الفعل على جسم متحةك يددي الى تطوية سةعبستخدام تماةين  -5

  (3سةعة ةد الفعل ) تزدادبفكلما كانت التماةين صعلة ومفاجئة لمسافة قصيةة كلما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
1-Sage , G.H. Motor Learning and Control.wm . Cpublishers. 1984,p32 

 
 31، ص2002، مكتب الصخره للطباعة ، باداد ،  لتطبيتالتعلم الحركي بين المبدأ وايعرب خيون :  -2
 
 318، ص 1999أسامة كامل راتب : النمو الحركي ، مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهت ، القاهرة ،  -3
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 (1)-ويمكن تقسيم مةاحل سةعة االستجالة الحةكية الى ما يمتأ :

 وهأ مدة الك   عن هد . -زمن التوقع الحةكأ : -1

 مةكب. -د الفعل : لسيطزمن ة -2

 زمن الحةكة . -3

 زمن بداة الحةكة . -4

  -زمن االستجالة الحةكية الكلأ . وال كل اآلتأ يوضه ذلك : -5

 

  الحركي الزمن + الفعل رد زمن + الحركي التوقع زمن = الحركية االستجابة سرعة

 

 النهاية                    البداية                                                                

 المثير   زمن رد الفعل    بداية الحركة        زمن الحركة  زمن التوقع  

 

 زمن أداء الحركة                        

                                      

 لكليزمن االستجابة الحركية ا                                                  

 (1شكل )

 يوضح زمن االستجابة الحركي الكلي ) من تداخل زمن لتوقع ، زمن رد الفعل ، زمن الحركة (

 
 
 
 
 
 
 
أسعد عدنان عزيز : تتثير أستخدام اساليب تدريبية مختلفة في تطوير سرعة االستجابة الحركية والقووة االنفجاريوة  -1

الطووائرة ، رسووالة ماجسووتير ، كليووة التربيووة الرياضووية ، جامعووة  لالطووراف السووفل  فووي أداء مهووارة حووائط الصوود بووالكرة
 ) نقال عن أنتصار عويد علي الدراجي(21، ص 2002القادسية ، 
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 : (1)  يقسم رد الفعل ال  نوعين هما  -أنواع رد الفعل 

 ةد الفعل الحةكأ اللسيط. -1
 ةد الفعل الحةكأ المعقد . )المةكب( -2
 

وعلمه المسلق لنوع المبية جالة الواعية من قلل الةياضأ ، هأ اال  -ردالفعل البسيط:

االنطالق  فأ الوقت نفسه ومباله على المبيةووجود عمليه االستعداد لالجاله   المتوقع

 م  .100فأ لداية ةكض 

علاةة عن فعل متوقع بةادي معةو  مسلقا بي بنة يدل على جواب بنه  ويعة  بيضا 

 . مبل اللداية معةو  سلفا على ا اةة معةوفة

 
 -أهم خصائص رد الفعل البسيط:

 

 ن ةد الفعل المستغةق لواسطة بةسال حافز  ةطأ واالستجالة تلعا أأأأأقصة زم -1

 لذلك الحافز .

 تحضيةية . مدة تميزة لوجود  -2

  معةفة نوع الحافأأأأز مسلقا . -3

 . يلب الحوافز الحةكية عن طةيق السمعحصول ب -4

 
 -ب )المعقد(:رد الفعل المرك

  هيعة  ةد الفعل المعقد لوجود الكبية من الحوافز وتعدد  كل ةد الفعل وجوانل -

بي عدم معةفة الةياضأ سلفا نوع الحافز الذي يحصل . وهو النوع السائد فأ كبية 

   (2.)من الفعاليات وااللعاب الةياضية 

 ( 3( . )  )  االجالة الواعية بي يية معةوفة مقدما لمنه ويعة  ايضا -

      
                    

 
 
 
 
 369، ص 1987مصدر سبـــت ذكره ،  -محمد عثمان: -1
 67، ص 1998قاسم حسن حسين، مصدر سبت ذكره ،  -2
  369، ص المصــــــــــــــــــــــدر السابت -محمد عثمان: -3
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 -اهم خصائص رد الفعل المعقد:
 

 حصول الحافز .لداية  -1

 اللحظة الحسية التأ تتكون من جةاة بستقلال الحافز . -2

من الحوافز التأ تحصل فأ وقت واحد بي لحظة  هن ييةملحظة تمييز الحافز  -3

 ضمن مجموعة معةوفة لدى الةياضأ .  هالتعة  على تخطي

 ل المناسب للحافز .أأأأأأأأأأأأأألحظة بختياة ةد الفع وجود  -4

 ة الجزة المختص لالحةكة واالعداد ل ا .أأأأأزمن التمهب فأ المخ وخاص وجود  -5

  -: العوامل المؤثرة في السرعة 2-1-3
 
 تحتاج السةعة الى بحماة قلل االداة بذ يعمل علأأأأأأأى تحسين مطاطية العضالت  -1

 وتنلية الج از العصلأ .

، طول الخطوة ) طول الةجل تةتلط السةعة لالتةدد ) عدد الخطوات ( بي المسافة  -2

 وقوت ا (.

أ ت كيل نسلة االليا  العضليأأأة أأأأأأأتتمبة السةعة لالعامل الوةابأ الذي يتحكم ف -3

 السةيعة واللطيئة .

 تتميز السةعة لخصوصيت ا ، معنى بن لكل ن اط تخصصأ نوعية للسةعة تةتلط -4

المختلفة لعض االلعض كما يمكن  لطليعة االداة كذلك التوجد عالقة لين بنواع السةعة 

ة حةكة بخةى لسةعة أأأأأأأأأأأبداة حةكة لسةعة عالية وفأ نفس الوقت الذي يددى في

  (1)لطيئأأة

 سةعة سماع الصوت ) سةعة الج از العصلأ فأ بستقلال الصوت بو الحةكة (.  -5

 (2).نوعية بداة الحةكة وما تمتاز لة من صعولة بو س ولة  -6

 

 

، 2001، دار وائل للنشر ، عمان، 1، ط اللياقة البدنية والصحيةاري أحمد حمدان ، نورما عبد الرزات :س -1  
 . 47ص 
 58، ص2001، الجامعة االردنية ، 1، ط التدريب الرياضي للقرن الحادي والعشرينكمال جميل الربضي :  -2
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 (1) -:مراحل ظهور السرعة  2-1-4
 

نرب لرة بهميرة خاصرة فرأ تردةيب الةياضريين وخاصرة اد الجوبن ملدب اللنراة العرام المتعرد

تسم لاللناة فمن نروع مرن بنرواع التمراةين سرواة كانرت تالى عمة المةاهقة بذ بن ا  هالنسلل

ة يتطلرب أأأأأرأبيجالية بو سللية يكون ببةها واضحا فالتخطيط للناة مةاحل ظ روة السةع

ة المعينة وقوانين تطوة الج از أأأأأأأأمالحظة خصوصية لناة الجسم فأ المةحلة العمةي

ا ببنررراة الفعاليرررات أرررأالعصرررلأ المةكرررزي والعضرررلأ ومةاحل رررا والعالقرررة المتلادلرررة لين م

 سنة . 15-6من  المةاحل العمةيه الحةكية  فتطوية السةعة يحصل فأ 

العضرلأ بي  –د عدم بسرقةاة الج راز العصرلأ أأأأأأأأأأأأأأويتمبة تطوة السةعة كبيةا عن

أ ظ رروة أأأأأأأأأأأررأة تررددي دوةا م مررا فأأأأأأأأررأسررنة فالعمليررات العصلي 15-ن أأأأأأأررأيمررا ل

 ازى تررةدد حةكررأ لمسررقةاة الج ررأأأررأتطرروة السررةعة خررالل بقص ث تحقررقأأررأالسررةعة حي

 أ .أالعصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 52ص ، 1998، سبت ذكره مصدر  قاسم حسن حسين : -1
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 -ريه:تقسيم مراحل عمر االنسان ال  فئات عم 2-1-5
يمة االنسان لمةاحل عمةية مختلفة منرذ تكوينرة وحترى سرن ال ريخوخة حيرث تتميرز كرل 
مةحلررة مررن هررذة المةاحررل لنرروع خرراص مررن الصررفات الحةكيررة والفسرريولوجية والنفسررية  

 ا أأة تكمل المةحلة التأ تلي أأأأوالتأ تميزها عن لاقأ المةاحل االخةى ، وبن كل مةحل
قسرريم المةاحررل العمةيررة التررأ يمررة ل ررا االنسرران ، فمررن م مررن ولقررد بختلرر  اللرراحبون فررأ ت

قسم ا الى فئات عمةية ومن م من قسم ا الى مةاحل عمةيرة . ومرن الردول الترأ قسرمت 
المةاحررل التررأ يمررة ل ررا االنسرران الررى فئررات عمةيررة هررأ المانيررا الديمقةاطيررة ) سررالقا( 

 (  1وجيكوسلوفاكيا .)
 -: ت الى ة فقد قسمبما من حيث التقسيم الى مةاحل عمةي

 مةحلة التكوين الجنينأ ) الحمل (  -1

 مةحلة  الوالدة حتى ن اية السنة االولى  -2

 .سنوات وتسمى لمةحلة تملك اال كال والم اةات الحةكية  3من سنة الى  -3

 .سنوات وهأ مةحلة ما قلل المدةسة  7-3من  -4

 -مةحلة الدةاسة االلتدائية وت تمل على مةحلتين : -5

 سنوات وتتمبل لالص  ) االول والبانأ والبالث(  9-7من   -

 سنة وتتمبل لالص  ) الةالع والخامس والسادس(  12-10من  -

  -ى مةحلتين:أأأأأأأمةحلة الدةاسة المتوسطة والبانوية ) الفتوة( وت تمل عل -6

 ة ( ى مةحلة الفتوة االولى ) المةحلة المتوسطأأأأأأأأأأأسنة وتسم 15-13من  -

 ى مةحلة الفتوة البانية ) المةحلة البانوية ( أأأأأأأأأأأأأأأأسنة وتسم 18-16من  -

   -مةحلة الةجولة وت تمل على بةلعة مةاحل : -7

 ى مةحلة الةجولة االولى ) مةحلة ال لاب ( مأأأأأأأأأأأأأسنة وتس 35-18من  -

 مةحلة الةجولة المتوسطة . 50/55- 30/35من  -

 وتسمى مةحلة الةجولة المتمخةة . 70/75-55/60من  -

 (2.)مةحلة الك ولة  -

                        أسوتنادا  – تقريور مشوروع أختبوارات اللياقوة البدنيوة للموواطن العراقويعبد علي نصيف ، قاسم حسون المنودالوي :  -1 
  3، ص 1987للتجربة الجيكوسلوفاكية وااللمانية ، ب. م ، 

 عبد الواحد : الرشاقة والتوازن وعالقتهما باالداء الحركي للمراحل العمرية المختلفة في رياضة الجمناستك       أميرة  – 2      
  ) نقال عن مؤيود البودري        37، ص 1998االيقاعي ، أطروحة دكتوراة فلسفة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة باداد ، 

  وقاسم المندالوي   (
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 -: ( سنة12-7) عمريهال رحلةمخصائص ال 2-1-6
 

مةحلة جديدة يدخل في ا الطفل  وهأمةية التأ يمة ل ا االنسان وهأ بحد المةاحل الع

ى تكوين الطفل الفسلجية أالمدةسة لعد الليت وةياض االطفال ، ويطةب في ا تغيةات عل

 والعقلية والنفسية والحةكية .

م وبستيعاب هذا العمة الملكة أأأصين ف بن التعلم فأ هذا العمة الملكة يتطلب من المخت

من حيث التعة  على النمو اللدنأ الذي يعد فأ هذة المةحلة بكبة بلاتا وبستقةاةا ، اال 

بن معدل النمو اللطيى نسليا للقية المةاحل حيث المتغيةات الجسمية بقل وضوحا ، كما 

 بن حجم الجسم يتزايد للطىة .

والدقة فأ بداة الم اةات  هن السيطةأأأ هذة المةحلة مبن النمو اللدنأ يمكن االطفال ف

 الحةكية ، وال سيما تلك الأ لم تكن لمستطاعت م من قلل بدائ ا .

بكبة توتةا ويميل الى بستخدام  أأأأأهبن الطفل فأ عمة السالعة يكون جسم وحظوقد ل -

 جانب واحد من جسمة مما يعةضة الضةاة قوامية .

يكون الطفل بكبة بنتلاها الى جسمة ويميل الى مد قامتة من حين لينما فأ عمة البامنة 

 الى بخة ، كما يتص  لالة اقة .

 هبما الطفل فأ عمة التاسعة فمنة يميل الى الصةاع واالحتكاك اللدنأ ويصله لمقدوة 

بستخدام كل من اليدين ل كل مستقل تماما مما يساعد على ظ وة الم اةات الفةدية لدية  

  .فةوق تكون واضحة لين االطفال اال بن ال

 (1وفأ سن العا ةة تنفةد الفةوق الفةدية فأ وضوح فأ تحصيل الم اةات الحةكية )

 أأأأأأ مةحلة الدةاسة ) االول والبانأأأأأأبما لالنسلة الى صفة السةعة فتختل  كبيةا ف

 

 

 
، 1982الرجوووي ، دار الفكوور العربووي ، عابوودين ،، مطووابع  التربيووة الحركيووةأمووين أنووور الخووولي ، أسووامة كاموول راتووب :  -1

 . 98ص
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ن طةيرق القالليرة العاليرة لالعصراب وسرةعة أأأرأث تتطروة لردى االطفرال عأوالبالث( حير

ن ،  لينمرا تتطروة بكبرة فرأ أرأالحةكة والتأ تزداد من خالل التدةيب وتصرل الرى االحس

ع أأرررأد واالداة السةية الترررةدأرررأمةحلرررة ) الةالرررع والخرررامس والسرررادس ( وال سررريما سةع

 .(1للم اةات الحةكية )

ةنا الى السةعة من حيرث طليعت را الفسريولوجية نجرد بن را بحرد العناصرة المعقردة ظولو ن

ة والسرةعة أأأرأتةكيليا ف أ صفة لدنية مةكلة مرن حيرث نوعيت را ف نراك السرةعة الحةكي

 .االنتقالية وسةعة ةد الفعل

ن حيرث قدةترة علرى أأرأين العصرلأ والعضرلأ مكما بن السةعة تعتمد على عمل الج راز

 بةسال اال اةات العصلية السةيعة خالل الوحدات الحةكية السرةيعة والج راز العضرلأ 

 (2. )من اليا  سةيعة االنقلاض . وكل ما سلق يخضع لعامل الوةابة  هلما يحتوي

زيرد تترأ ال مةاحرلأ بكبرة الأأرأسنوات من عمة الطفل ه 9-7وتعتلة الفتةة العمةية من 

في ا سةعة تكةاة الحةكة الواحدة ) السةعة االنتقالية والحةكية ( مبل الم رأ والجرةي 

 (3سنوات وتزداد مع نمو الطفل بم تبلت لعد ذلك ) 10بما سةعة ةد الفعل فتلدب لعمة 

 

 

 

 

 

 
 –ة الموصل ـــــــــمطبعة جامع -2ج–ة التطور الحركي منذ الوالدة حت  سن الشيخوخوجيه محجوب :  -  1

 .  155  -  132، ص  1987- الموصل
  
، مطبعوة الفيصول ، الكويوت،  1فريدة أبراهيم عثمان: التربيوة الحركيوة لمرحلوة الريواض والمرحلوة االبتدائيوة ، ط -2

 . 61، ص 1984
 135 ، ص 1998،   هقاسم حسن حسين : مصدر سبت ذكر -3
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از بن تحقيررق الم رراةة والوصررول الي ررا كمررا بكرردت الدةاسررات العلميررة فررأ ةياضررة الجملرر

يكتمل فأ مةحلة العمرة المدةسرأ ، ولروحظ بن لدايرة مماةسرة تلرك الةياضرة يكرون فرأ 

سررنوات ومجمررل القررول بن ةياضررة الجملرراز بصررلحت ةياضررة صررغاة العمررة  7-6عمررة 

 21 -18ن أما ليررأسررم ، وبوزان رر 120-117ن يأررأتتررةاوح بطرروال بجسررام م مررا لالذيأررأن 

 (1كغم .)

ة الجرةي أأأأأرأ( مرن خرالل دةاسرته المسرحية لتطروية سةع1960ولقد توصل ) بسلن اد 

ياةدة لالطفال والمةاهقين الى بن سرةعة الجرةي تكرون فرأأ المتوسرط  30بختلاة العدو 

سنوات وتتحسن سةعة الجةي مأأع زيرادة  4ياةدة /با لالطفال من الجنسين فأ عمة  4

سنأأأة لينما يحدث توقر   12دة لالطفال فأأأ عمة ياة 6العمة لحيث تللغ فأ المتوسط 

 (2( ي ية الى ذلك .)2لللنات  وال كل ) بو بنخفاض فأ معدل نمو السةعة

 

  8 بنون 
 بنات

 
 
 

  6 
 

 قدم/ثا  السرعه 
 
 

 4   
 

 7 9 10        12 14 العمر
 

 
 (2شكل )

 ياردة لالطفال والمراهقين 30أختبار العدو  –سرعة الجري تطور 
 

 
 44، ص 1987، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  1، ط االنتقاء في رياضة الجمبازكاشف : العزت محمود  -1

2 - Espenchad A. Eckert H. Motor Development . 1974.p.329 . 
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لى  زيادة التحسن لدى اللنات ، حيث يللغ فت ية ا 1984بما دةاسة ) لةنتا( وبخةون 

 . ياةدة /با 6.7سنة  14متوسط سةعة الجةي ل ن فأ عمة 

د لالنسلة لللنات أأأأسنة ي   15-12وهناك لعض الدةاسات الحديبة بظ ةت بن العمة 

ا كان معتقدا وفقا لنتائج دةاسات أتحسنا مستمةا ، وليست مةحلة توق  بو بنخفاض كم

ن تفسية ذلك فأ أأأةي التأ بجةيت قلل العقدين االخةين . وةلما بمكتطوة سةعة الج

 (.1ضوة تزايد فةصة مماةسة الن اط الةياضأ لللنات )

 نتائج دةاسات عديدة لتطوة سةعة  1989هذا وقد تتلع ) كيو  ( و) سوجدن( عام       

 ى متوسطأأة علسنة وبستخلص منحنى نمو هذه القدةة اللدنية لنا 17-7الجةي لعمة       

 ياةدة ذلك 50ياةدة و 30ن بختلاةي العدو أأأنتائج هذة الدةاسات السالقة المستقاة م       

 با  1/10لعد تحويل سةعة الجةي الى قدم /با القةب       

ن سةعة الجةي أأأن زيادة العمة وتحسأأمنه توجد عالقة خطية لييوضه ل (3وال كل )

ياةدة لالنسلة لللنات  50لغ متوسط زمن العدو مسافة سنة حيث ل 12-7لالطفال لعمة 

 (2با .) 8.3

 

 
 6  

 
 5  

 
 اردة/ثاي السرعه  4 

 
 

 3  

 8 11 14 17 العمر
 ( 3شكل )

 سنة أستخالص 17-7تطور سرعة الجري للبنين والبنات عمر 
 نتائج العديد من الدراسات السابقة

 

 
 316، ص  1999أسامة كامل راتب : مصدر سبت ذكره ، -1

. 1989 .p 148Movement Skill Development : . David sugdenJack Keogh  -2 
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وعلى ضوة االستعةاض النظةي ونتائج الدةاسات واللحوث عن تطوة السةعة يمكن 

 -بستخالص ما  يمتأ :

يمكن تتلع تطوة السةعة االنتقالية من خالل المقاةنة لين االعماة المختلفة فأ زمن  -1

ة قصيةة . كما يمكن المقاةنة أأأأي لمسافات قصيةة بو مسافة الجةي لمةاحل زمنيالجة

 ة السةعة لالمتة / ث.أأأأأوفقا لتقدي

 ن الجنسين لعمةأأأة وتحسن السةعة لالطفال مأأأتوجد عالقة خطية لين زيادة العم -2

 .( سنة 7-12) 

 عدم وجود فةوق لين الجنسين فأ تطوة زمن الةجع .  -3
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 -:  واقع رياضة الجمناستك في مدارسنا   2-1-7
 

ي كل الجمناستك الحجة االساس لكل بنواع الةياضة ف و يعد بحد االلعاب االساسية فرأ 

 (  1ن بهميه  وفوائد كبيةة .)أأأأمن اج التةلية الةياضية لما له  م

بعررداده بعرردادا صررحيحا ،  وبهميترره تررمتأ مررن  كونرره يعمررل علررى لنرراة الجسررم لمكملررة

فلمساعدة تماةين الجمناستك يمكن تنمية عضالت الجسرم ، والج راز الردوةي التنفسرأ 

والج رراز العصررلأ ، والرردوةة الدمويررة ، وكررذلك بظ رراة السررمات ال خصررية كال ررجاعة 

 (2ل والتعاون )أأأأأأأوبتخاذ القةاةات وحب العم

الةياضة فلو بطلعنا على من ج دةس التةليه اال بن مداةسنا تتجاهل بهمية تلك اللعلة بو 

الةياضيه الذي وضرعه المختصرون فرأ الروزاةة لةئينرا بن مرن ج مرادة الجمناسرتك يكمرن 

البالث ( االلتدائأ وال يدةس فأ المةاحل الالحقره –البانأ -فأ الصفو  البالث ) االول

ة في را اال لعرض وتخلو مداةسنا من بج زة الجمناستك حيث بن بيللية المرداةس ال تتروف

 الكةات الخاصه لااللعاب الجماعيه .

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد فؤاد حبيب ، غانم مرسي : معوقات تنفيذ منهاج الجمناستك عل  مدارس البنين في دولة االمارات العربية  -1

رياضية ، ، كلية التربية ال 1مجلة المؤتمر العلمي ، الرياضة وتحديات القرن الحادي والعشرين ، مجالمتحدة : ) 

 15، ص1997القاهرة ، جامعة حلوان ، 

:  الموصوول، مديريووة  المبوواد ء الفنيووة والتعليميووة للجمبوواز والتمووارين البدنيووة:  معيوووف ذنووون حنتوووو)وأخرون( -2
 35، ص1985مطبعة جامعة الموصل ، 
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  -:الحركات االرضية  2-1-8

 
ج ررزة وتحترروي الحةكررات اال ناسررتك ت االةضررية المرردخل التعليمررأ لجمتعتلررة الحةكررا

ع المجموعرات الفنيرة أأرأم هاالةضية علرى عردد كليرة مرن المجموعرات الفنيرة الترأ تت رال

ة واللفرات أأأأأرأالمتواجدة فأ بج زة الجملاز االخةى ف ناك الدحةجات والدوةات ال وائي

 وييةها التأ تتواجد فأ كل من الحةكات االةضية ومختل  بج زة الجمناستك . 

هم الحةكات االةضية من خالل تعلم ا فأ تنمية السمات االةادية والتأ تعتلة كذلك تسا

ى أأأأأرأبساسا هاما فأ االعداد النفسأ وتنمأ القدةة على بستخدام بجزاة الجسم سرواة عل

االةتقراة لقردم و الحةكرات االةضريةتساعد الالعلرين علرى بداة االةض بو فأ الفةاغ . و

اع واحدة بو االبنين معرا . وتعمرل الحةكرات االةضرية علرى واحدة بو االبنين معا بو لذة

 (  1االةتقاة لمستوى اللياقة اللدنية تحقيقا لملدب بنتقال ببة التعلم . )

ة الداة التمةينات أأ( المساحة المتاح5، فقةة  30وقد حدد قانون الجمناستك ) المادة 

 اعب بو الالعلة اال يلمسب على الالأأأأيج بذ  م 14×  م14  االةضية لمةلع بلعادة 

 . هة لمي جزة من بجزاة جسميخاةجالاالةض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13، ،ص1998ة ـــــ، السعودي1، ط المجموعات الفنية في الحركات االرضيةن بيومي : ـــــــــــعدلي حسي -1
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 سلة فأ ون متناسقة بيقاعيا وتددى السلأأأأأأأأأالتمةينات بن تك هد بداة هذأأأكما يجب عن

 كافة االتجاهات داخل المساحة المحددة لدون توق  الظ اة  خصية الالعب بو الالعلة 

 الةبس . ون واليدين والقدمين أأأأأأفأ تمدية الحةكات المختلفة للذةاعين والجذع والةجلي

ا أأأوالتأ يجب بن تددى لطةيقة فنية صحيحة وفقا لملادىة االوضاع الجمناستيكية كم

 هائية حتى ال تحسب نقاط عقولول الوبلات والدوةات ال أألجةي الطويل قليجب عدم ا

 ه .علي

ث 10د( يسمه ب  1ن المقةة لالداة لالنسلة للةجال هو )أأأأأأأكذلك حدد القانون الزم)

د( حسب المادة  1،5( بما لالنسلة للنساة فقد حدد الزمن ب) 5فقةة  30حسب ) المادة 

الحةكة واللقاة فأ    لحظة التوق  عنأأأأأأعند بالداة ويتوقعلى بن يلدب التوقيت   16

 ( 1) ( .الوضع البالت

وقررد ةاعررت اللاحبررة القررانون فررأ بداة السلسررلة حيررث تررددى ضررمن المسرراحه المحرررددة 

علأأأأأأأأأى اللساط تةافق ا الموسيقى ، كذلك تددي الطالله الحةكات المخصصه للسلسله 

 وهأ ) الميزان

الوقرو   –العجلة الل ةيه ) الكاةتويل( –الدحةجة الخلفية  -ةجة االماميةالدح -االمامأ

الوقررو  علرررى اليرردين ( ولكافررة االتجاهررات ولررردون توقرر  مررن اللدايرررة –علررى الررةبس 

 ( دةجات لكل طاللة بو لالعله .10الأأأأأأأأأأأأى الن اية والدةجة المحددة هأ )

 

 

 

 

 

 

 

  25، ص  1985، مطبعة جامعة باداد،  الجمناستك للصفوف لثانية:  صائب عطية أحمد، أبراهيم خليل -1
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 (1) -: الميزان االمامي 1-8-1- 2
 

 ن بس ل الموازين الموجودة فأ الجمناستك والأأأأيعتلة وقو  الميزان االمامأ م 

 أ هذة الحةكة متزن على ةجلأأأأأأأويكون الجسم ف أأأأأهيخلو بي تمةين بةضأ من

 أ عصلأأأأأأأأأضلعاج الميزان االمامأ الى عضالت م دودة وتوافق واحدة ويحت

 لصغة قاعدة االةتكاز ) القدم ( .  

 

 -النواحي الفنية لالداء :
 

 مائال عاليا .  –من وضع الوقو   يةفع الالعب الذةاعين بماما  -1

 يمخذ م دودة  أأأأأأأأأهيلدب الالعب بو الالعلة لميل الجذع لالمام وعضالت جسم -2

 عاليا .  الى الخل اليمنى بو اليسةى لحةكة مستمةة  هويةفع ةجل خلفياالةبس وضع 

 و تينب وتكون ممدودأأأأل الجذع لالمام تتحةك الذةاعان للجانأأأع ميأأأأأأأأأأأأأأأأم -3

 االصالع متالصقة حتى يصل الجسم الى الوضع االفقأ ويظ ة تقوسا .

 أ البلات وتكون أأأأأأأأأأأةتكاز الى االمام للمساعدة فم ط قدم اال هويفضل بن يوج – 

 ل ميزان لحيث أأأأأأة لمستقامة واحدة وعمأأأأأأأأأأةكلة قدم االةتكاز ممدودة ويية مبني

 لمستوى واحد .  انيكون الةبس والجذع والذةاع

 

 -أالخطاء الشائعة :

 .ة ةجل االةتكاز أأأأأبنأ ةكل -1

 ةفع الجذع لالمام. -2

 ن الذةاعين .أأةفع لةبس بعلى م -3

 .بنأ مفصل فخذ الةجل المةفوعة  -4

 
  
، مطبعة جامعة باداد ،  العلمية والتعليمية للحركات الجمناستيكية السسصائب عطية ، عبد السالم عبد الرزات : ا –1

 .17، ص 1997وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 
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  -طرت المساعدة :

 -توجد طةيقتان:

 ب بو الالعلة .أأأأأأأأأأمن االمام والسند بو المساعدة تكون لمسك كفى الالع -1

 من الجانب اليد الخاةجية على الصدة واالخةى على عضلة الفخذ االمامية  -2

على م ط ةجل الالعب  هللةجل المةفوعة كما يمكن بن يضع الساند م ط ةجل

 منعه من الحةكه الناتجهالالعب و والغةض هو تبليت بسنادةالمةتكزة وذلك ببناة 

 (1)عن عدم بتزانة . 

 

 (2) -: الدحرجة  االمامية 2-1-8-2
 

العةضرأ مرع بسرتناد الظ رة علرى  هيدوة الجسم فأ الدحةجة االمامية دوةة حول محوة

االةض للعررودة للوضررع االلترردائأ . وهررأ مررن الحةكررات السرر لة والتررأ ال تحترراج الررى 

 .  امج ود كلية فأ سةعة تعلم 

 
 -النواحي الفنية لالداء :

 

 الجلوس على االةلع . -1

 وبنأ الةبس والةقلة الى االسفل . الى االمامميل الجسم  -2

 ى الصدة . أأأأأبنأ الذةاعين مع بستمةاة بنأ الةبس ال -3

 دفع االةض لالقدمين .  -4

 .ة االكتا  االةض بوال أأأأأأأأأأأأأأأأأأمالمس -5

 الى الصدة مع مسك ما لاليدين .بنأ الةكلتين  -6

 ى االةلع . أأأأأأالوصول الى وضع الجلوس عل -7

 
 
 
 146، ص 1971، مطابع االهرام التجارية ، القاهرة ،  1، ط فن الحركات  االرضيةمحمد عبد المنعم الشافعي :  -1
مديريوة دار الكتوب  ، رجوالالمودخل فوي الحركوات االسواس لجمبواز المعيوف ذنون حنتوو ، عامر محمد سوعودي :  -2

 175-174ص  ،  1988للطباعة والنشر ، الموصل ، 
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  -: االخطاء الشائعة

 .ن الةجلين أأأأأأأالدفع يية كافأ م -1
 .ى الصدة أأأأأأأأأعدم ضم الةبس ال -2
 .مد مفصل الةكلتين فأ ببناة الحةكة  -3
 .أ ببناة الحةكة أأأأأأأأأأألمس الةبس ف -4

  -: طرت المساعدة
 

 هاللعيد هيق  الالعب بو الالعلة ) المساعد او المساعدة ( لجواة الالعب يضع يد -

ب لالحتفاظ أأأاللوحين لمساعدة الالع أعلى بحد ساقأ الالعب ويدة القةيلة لين عظم

 لتكوة الجسم حتى ن اية الدحةجة . 

 (1)-: الدحرجة الخلفية 2-1-8-3
 

 وال تتمتى ن الدحةجة االمامية أأأأأأأأأة  بصعب مأأأأأأأأالخلفييظ ة واضحا بن الدحةجه 

 الةبس عائقا فحسب وبنمأأأأأأأأأأأأأأأا لوقو تسية الى الخل   صعولت ا من بن الحةكه  

تغلب ال خص ن كا  ويأالجسم على اليدين تحتاج الى تمةي أهدحةجبمام بدائ ا كما بن  

  -ما يلأ :على الصعولات ل

 أ لحظة وصول الدحةجة علىأأأأأم على الذةاعين فأأأأأن الجسبن ينقل ال خص وز -1

 للةبس. اد ذلك مكانأأأأاليدين فيوجد لع

 -: النواحي الفنية لالداء

 .من وضع الجلوس على االةلع ميالن الجسم الى الخل  -1

 .حنأ الةبس على الصدة وبنأ الةكلتين على الصدة  -2

 .مع سحب الةكلتين الى الوجة  مالمسة اليدين بوال لالةض بم الةقلة -3

 .ضع اليدين لجانب الةبس و -4

 .بصالع اليدين متج ة نحو االكتا  واالل ام لجانب االذنين  -5

 .دفع االةض لاليدين لغةض مةوة الةبس  -6

 

 177ص  ،  1988، همعيوف ذنون حنتوو ، عامر محمد سعودي : مصدر سبت ذكر -1
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  -: االخطاء الشائعة
 

 .  الةبس أأأأضع اليدين ملكةا خلعدم و -1

 .عدم تكوة الظ ة ببناة مالمستة االةض  -2

 .مد الةجلين -3

 .عدم بنأ الةبس الى الصدة  -4

 .عدم دفع االةض لاليدين  -5

 
 -: طرت المساعدة

 

الالعب الحةكة  هب وفأ ببناة تمديعلنصفأ لجانب لالا يمخذ المساعد وضع اللةوك

 ( 1ةقلة واالخةى خل  الظ ة . )القةيلة تحت ال هيضع يد

 

 (2) -( :العجلة البشرية ) الكارتويل 2-1-8-4
 

وهأ من الحةكات التأ ال يخلو من ا بي تمةين فأ حةكات المتسالق االةضية وفي ا 

( 360ع الذةاعان والةجالن دائةة كاملة ) أأيدوة الجسم حول المحوة العميق وتقط

وط . ويمكن بداة الحةكة من الوقو  الجانلأ دةجة و ذلك من نقطة اللدة حتى ال ل

 .واالمامأ ومن الم أ والةكض بيضا 

 -النواحي الفنية لالداء :
 

 .عاليا ولنفس الوقت مةجحة اليدين  -مامالمالى الوقو  ومةجحة الةجل اليسةى  -1

 .نقل مةكز بقل الجسم على القدم اليسةى مع ةفع الةجل اليمنى عن االةض  -2

ل اليمنى على االةض مةة بانية مع نقل مةكز بقل الجسم علي ا عند وضع الةج -3

 .بةتكازها على االةض 

 
 178 -177ص  ، 1988، همعيوف ذنون حنتوو ، عامر محمد سعودي : مصدر سبت ذكر - 1          

 180،ص المصدر السابت: معيوف ذنون حنتوو ، عامر محمد سعودي -2
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ن القردم أرأسرم تقةيلرا م50اليمنرى علرى االةض لمسرافة بنأ الجذع يمينا ووضرع اليرد  -4

 .تةجيه الةجل اليسةى عاليا نفسه اليمنى وفأ  الوقت

دفع االةض لالقردم اليمنرى لقروة مرع وضرع اليرد اليسرةى علرى االةض ليردوة الجسرم  -5

لوضرع الوقرو  علرى اليردين فتحرا والرةبس يكرون  ةوةالمنسياب والرةجالن مفتوحتران مر

 .لين الذةاعين 

فع الذةاع اليمنى عرن االةض لردفع ا ليميرل ةنقل بقل الجسم على الذةاع اليسةى وت -6

 .جانب اليساة لحين وصول الةجل اليسةى لالةض الى الجذع 

 .فيما لعد بتقان الحةكة وتمديت ا بوال من السية وبانيا من الةكض   -7

 
  -: االخطاء الشائعة

 .ا عالي–عدم تةجيه الةجل الناهضة اماما  -1
 .حنأ الجذع لالمام عند وضع اليد على االةض  -2
 .وضع اليد على االةض لعيدا عن القدم  -3
 .ضم الةجلين وعدم الوصول الى وضع الوقو  فتحا  -4
 .عدم وضع اليدين واحدة لعد االخةى  -5
 .عدم دفع االةض لدةجة كافية  -6
 .عدم بداة الحةكة فأ خط مستقيم  -7
 

  -طرت المساعدة :
 

 يق  المدةب خل  الالعب ويضع الذةاعين متقاطعتين  -1

 ع أالحةكة جانلا م هعند بداة الحةكة من قلل الالعب يتحةك المدةب فأ بتجا -2

 .  هحتى ن اية الحةك هومتالعت هالجانلي هى القفزأأأأعله لمساعدت هةفع

 (1)  -: الوقوف عل  الرأس 2-1-8-5
 

ةتقرراة الفررةدي بو الزوجررأ للررةجلين وتعررد مررن تررددى حةكررة الوقررو  علررى الررةبس لاال

ن بعتمادها على قاعردة االةتكراز و ركل مالحةكات الس لة والجميلة وس ولة بدائ ا ناتج 

 .الجسم 

، 2004(، المكتبووة المصوورية للطباعووة والنشوور ، القوواهرة، بنووات-الجمبوواز الفنووي ) بنووينعووادل عبوود البصووير :  -1
 25-24ص
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  -النواحي الفنية لالداء :

 

 الأأأأأى الخل  .الةجل اليسةى ووضع  جلوس على االةلع ال -1

 ميل الكتفين بماما مع بنأ مفصلأ المةفقين لوضع الجل ة بماما على االةض  -2

 .ث متساوي الساقين أأأأأون الةبس والكفان مبلأأأأيك -3

 .مةجحة الةجل الحةة خلفا عاليا  -4

 .لى الةبس واليدين دفع االةض لالةجل االخةى لالةتكاز ع -5

 .يجب توزيع وزن الجسم على الذةاعين والجل ة حيث يمبالن قاعدة االةتكاز  -6

 (1) . يجب بن يكون الجسم على بستقامة واحدة -7

ى أأأعل هجل الالسفل لوضع الى اتحةك لالوهناك طةيقة بخةى من وضع الوقو  

من بتصال البالث نقاط  يتكون مبلثلبسفل لمتساع الكت   نيديووضع ال المةتلة ،

لصدة ومد الةجل لالةجلين مالصقة  ىسحب بحدبم تويكون قاعدة بةتكاز اليدين . 

ى بةتفاع أأالعلى القصالى ا ك الةجل الخلفيةيحةتالمنبنية و الةجلدفع لوالالخلفية 

 (2.) ا الى الداخللطن وبلتالقلض عضالت بم وتتلع ا الةجل االخةى 

 

 -االخطاء الشائعة :

 للدحةجة ةن القدم االمامية ) االتجاأأأأأأأأأأوضع اليدين على االةض قةيلا جدا م -1

 .لحظة الدفع( 

  كيل مبلث متساوي االضالع .تعدم  -2

 ع العمودي للةبس ووضع أأأأن الكفين حين تخطأ الوضأأأأأأال ةوع لالدحةجة م -3

 ه .الةبس على  االةض ولمس الجل 

 
 
 
 
 
 183ص  ، 1988، هو ، عامر محمد سعودي : مصدر سبت ذكرمعيوف ذنون حنتو -1
 25ص ، 2004، هعادل عبد البصير : مصدر سبت ذكر -2
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  -طريقة المساعدة :
 

 ن فخذ أأأأأم هيق  الالعب المساعد لجانب ج ة الةجل الحةة . توضع اليد القةيل

 .  الوةك أأأوتوضع اليد االخةى خلالالعب على تلك الفخذ ةجل 

 

 (1) -: الوقوف عل  اليدين 2-1-8-6
 

هو علاةة عن وضع الوقو  العادي المعكوس حيث ترددي الرذةاعان دوة الرةجلين فرأ 

يددى من  هلجملاز النا بيةا فأ ةياضةكالوضع المستقيم العادي . ويستخدم هذا الوضع 

بجرزاة  هبوضاع مختلفة وكبيةة وهأ من االوضاع االتزانيرة علرى اليردين حيرث يتخرذ فير

سم الوضع العرادي حيرث تكرون متةاصرة لطةيقرة منظمرة تضرمن بترزان الجسرم علرى الج

 اليدين وتددى هذة الحةكة لالن وض الفةدي .  

 -: النواحي الفنية لالداء
 

) وقو  الوضع بماما . الذةاعان عاليا ( نقل بقل الجسم على الةجل االمامية مع  -1

 .بنأ مفصل الفخذين لوضع اليدين على االةض 

م أأأأأأمع دفع االةض لالةجل االمامية ومةجحت ا خلفا لض هالةجل الخلفي بةجحه -2

 .الةجلين قلل الوضع العمودي 

عندما يصل الم طان فوق قاعدة االةتكاز يبلت الجسم لفعل ال د العضلأ المتوازن  -3

 .فأ وضع االةتكاز العمودي 

 .مام المسافة لين اليدين لمتساع الصدة واالصالع ت ية لال -4

 . وزع بقل الجسم على اليدين لالتساويي -5

ن الذةاعين ومفصل أأبستعمال عضالت اللطن والظ ة والتحكم فأ القوة الناتجة م -6

  الكتفين كقاعدة بةتكاز.

 

  181-180ص ، 1988،مصدر سبت ذكرهمعيوف ذنون حنتوو ، عامر محمد سعودي : -1
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  -االخطاء الشائعة :

 .لى االمام ميالن االكتا  ا -1

 .تقوس فأ الظ ة  -2

 .بنأ الجسم فأ ببناة التةجيه  -3

 .المسافة لين اليدين كليةة  -4

 .النظة للخل  وبنأ الةبس على الصدة  -5

ب أأالمةجحة القوية من الةجل الحةة تتخطى الوضع العمودي لنقطة االةتكاز لسل -6

 .الدفع الزائد لالمام 

  -طرت المساعدة :

عد بمام الالعب ويمد ذةاعية لالمام ويحاول مسك الالعب من الساقين يق  المسا

 الى االمام .خل  بو الى المن السقوط  هلمحاولة مساعدتة على البلات ومنع

 

 -: هالمشابه هالدراس  2-2
 

 (1) 1992دةاسة سعيد علد الة يد 

واللدنية لدى ) التنلد لالسةعة الحةكية واالنتقالية فأ ضوة لعض المتغيةات الجسمية 

  .التالميذ الةياضيين لالمةحلة االلتدائية لدولة قطة ( 

 -بهدا  اللحث :
التعة  على ديناميكية تطوة السةعة الحةكية واالنتقالية لدى التالميذ لالمةحلة  -1

 .سنة  12، 11، 10، 9االلتدائية لمعماة 

تالميذ  ن كل من أأأأأالية لية الحةكية واالنتقأأأأأى الفةوق فأ السةعأأأأأأأالتعة  عل -2

تالميذ االلعاب الفةدية ) جملاز والعاب قوى ( وتالميذ  .-الجملاز وتالميذ العاب القوى 

 االلعاب الجماعية ) قدم ، سلة ، طائةة ، يد ( .

 
 موسوعة بحوث التربيوة البدنيوة والرياضويه بوالوطنريسان خريبط مجيد :، عبد الرحمن مصطف  االنصاري :  -1
سوعيد  . ) نقوال عون  85ص 2001، دار المنواهج للنشور والتوزيوع ، عموان، 1،ط3، جلعربي في القورن العشورينا

 ( .عبد الرشيد 
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 ة للذةاعين واللطنأأأأالتعة  على العالقة لين ) الطول والوزن والقوة العضلي -3

الميذ ة لدى التأأأأوالةجلين والجةي المكوكأ ( وكل من السةعة الحةكية واالنتقالي

 سنة . 12، 11، 10، 9الةياضيين لالمةحلة االلتدائية لمعماة 

 التعة  على نسلة مساهمة المتغيةات قيد اللحث فأ السةعة الحةكية واالنتقالية . -4

التنلد لالسةعة الحةكية واالنتقالية لمعلومية متغيةات الطول والوزن واالختلاةات  -5

  اللدنية قيد اللحث .

  -:تساؤالت البحث 
 

أ أألين مظاهة النمو اللدنأ ) الطول والوزن ومستوى االنجاز الةقمأ فالقة ما الع -1

 السةعة الحةكية واالنتقالية .

ب العةيض أأالوب –الجلوس من الةقود  –ما العالقة لين بختلاةات ) بنأ الذةاعين  -2

 واالنتقالية م ( ومستوى االنجاز الةقمأ فأ السةعة الحةكية  9* 4الجةي المكوكأ  –

ة أأهل هناك فةق لين االلعاب الفةدية ) جملاز والعاب قوى ( والجماعية ) قدم ، سل -3

 ، طائةة ، يد ( فأ كل من السةعة الحةكية واالنتقالية .

أ بختلاةي السةعة الحةكية أأأأأ فأأأأأأما مدى بمكانية التنلد لمستوى االنجاز الةقم -4

 ت اللحث المختاةة .واالنتقالية لمعلومية متغيةا

 

  -عينة البحث :
 

 ملت عينة اللحث على التالميذ الةياضيين للعض المداةس االلتدائية لوزاةة التةلية 

 ة الع وائية أأأأأأأوتم بختياة العينة لالطةيق اتلميذ 660والتعليم لدولة قطة حيث للغت 
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   -تنتاجات :ــــــاالس
قالية يسية ل ركل بالرت نسرليا دون حردوث طفرةات فرأ تطوة السةعة الحةكية واالنت -1

 سنة . 12-9العمةية مةاحل ال

وجود فةوق دالة لين تالميذ االلعاب الفةدية والجماعية لصاله االلعراب الفةديرة فرأ  -2

 .م (  30ث ، عدو  15بختلاةات السةعة ) الجةي فأ المكان 

 أ نفس االختلاةين أأأألقوى فعدم وجود فةوق لين تالميذ ةياضة الجملاز والعاب ا -3

 .تساهم متغيةات اللحث فأ السةعة االنتقالية  -4

 .تساهم متغيةات اللحث فأ السةعة الحةكية  -  -5

أ المكران ( أأأأة ) الجةي فأأأأأأأيمكن التنلد لمستوى االنجاز الةقمأ للسةعة الحةكي -6

ل والوزن وبنرأ الرذةاعين م ( فأ ضوة متغيةات اللحث ) الطو30والسةعة االنتقالية )

والجلررروس مرررن الةقرررود والوبرررب العرررةيض والجرررةي المكررروكأ ( طلقرررا لمعررردالت التنلرررد 

 (1). هالمستخةج

 :  هالسابق الدراسهالفائدة من   2-3
 

 ثأأأأبمكن االستفادة من الدةاسه السالقه  فأ التعة  على نسلة مساهمه متغيةات اللح 

نيرة ( فرأ السرةعة الحةكيرة واالنتقاليرة والتنلرد في را االختلاةات اللد -الوزن –) الطول  

االلعراب   -العراب القروى  -سرنة فرأ ) الجملراز 12-9لتالميذ المةحلرة االلتدائيرة لمعمراة 

الجماعية( وهذة الدةاسة تختل  عرن الدةاسرة السرالقة لمن را بخرذت جميرع االعمراة فأرأأ 

تدائيرة والمتوسرطة والمقاةنرة سرنة بي الدةاسرة االل 14-7الدةاسة ولالناث بي من عمرة 

وهررذا يلعررث فررأ  اةات اللدنيررة وفررأ الحةكررات االةضرريهلررين بفضررلية بي من ررا فررأ االختلرر

اللحرث الحيويرة فرأ بختيراة المرن ج التعليمرأ المناسرب واالختلراة المناسرب وعلرى ضرروة 

اة ذلك يتأأم بختياة العمة المناسب لمزاولرة اللعلرة، بمرا فرأ الدةاسرة السرالقة كران االختلر

 .(الجماعيه -العاب القوى  -اللدنأ هو الذي يحدد المستوى واالنجاز فأأأأأأ) الجملاز

 
 موسوعة بحوث التربية البدنية والرياضية بالوطن العربي فـــــي القرن العشرين ، -سعيد عبد الرشيد : -1
 86، ص1992بحث منشور ،  
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 . منهجية البحث وأجراءاتة الميدانية -3
 
 -: منهجية البحث 3-1

يعد بختياة المن ج المالئم من بهم خطوات نجاح اللحث ، بذ بن طليعة الم كلة المةاد  

ق والك   عن ا لذا دةاست ا هأ التأ تحدد من جية اللحث من بجل الوصول الى الحقائ

 ( 1)التجةيليأ لمالئمته لم كلة اللحث .قامت اللاحبة لمستخدام المن أأأأج 

    مجتمع و عينة البحث 3-2
 

تررم بختيرراة مجتمررع اللحررث لصرروةة عمديررة و تمبررل لمررداةس محافظررة الديوانيررة االلتدائيررة 

( 16باختيرراة )( مدةسررة و ولالطةيقررة الع رروائية تأأأررأم 32والمتوسررطة لللنررات ولواقررع )

( متوسررطة مررن مةكررز المحافظررة  ولالطةيقررة الع رروائية بيضررا تررم 16مدةسررة بلتدائيررة و)

( مررداةس 8( مررداةس متوسررطة مأأأأررأن االقضررية ، و)8( مررداةس بلتدائيررة و)8بختيرراة )

( مداةس متوسرطة مرن النرواحأ الجرةاة االختلراةات الالزمرة علي را ولرذلك 8بلتدائية و)

( مدةسرةبلتدائيه ومتوسرطه مأأأأرأن المةكرز 64أ ترم بختياةهرا ) يكون عدد المداةس التر

( طاللرة ضرمن الفئرة 3813واالقضية والنواحأ .وقد بجةيت االختلاةات اللدنية علرى ) 

( سرنوات 10-9( طاللرة ضمأأأأأأرأن الفئرة العمةيرة ) 3472(  سرنوات و )8-7العمةية )

( طاللرة ضرمن الفئرة 2656و )( سرنة 12-11( طاللة ضمن الفئة العمةيأأأرأة )2963و)

( سنة . ولذلك يكون العدد الكلأ للطاللرات  الترأ بجةيرت االختلراةات 14-13العمةية ) 

علي ا ضمن المداةس االلتدائية  والمتوسطة  فرأ مةكرز المحافظره واالقضريه والنرواحأ 

 .( يوضه ذلك 1والملحق ) ( طاللأأه 12،904ككل ) 

ةسرة بلتدائيرة واحردة وهأأرأأ مدةسرة خديجرة االلتدائيرة بما عينة اللحث فقد ترم بختيراة مد

لللنات فأ مةكز المحافظه ومتوسرطه واحردة وهرأ متوسرطة اللسرالة لللنرات وبيضرا مرن 

 غ أأأأأمةكز المحافظه الجةاة التجةلة علي ا  و قسمت العينه الى بةلع فئات عمةيأأه ولل

 

 
 458، ص 1985مكتبة النهضة المصرية ، ،  2، ط قراءات في المناهجمجدي عزيز أبراهيم :  -1
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 ( طاللأأأأأأأرأة والفئره العمةيرة17ات ) ( سرنو8 -7)  االولرى عدد الطاللات للفئه العمةيه

طاللأأأرأة  ( 18) ( سرنة 12-11)البالبرة والفئه العمةيره  ( طاللة16سنوات ) (10-9)البانية 

 .ة( طالل12) ( سنة 14-13)الةالعة  والفئه العمةيأأأأأأأه

 ( سررنة . و14-7لفئررات العمةيررة )( طاللررة ضررمن ا63ولررذلك فقررد للررغ مجمرروع العينررة ) 

( يوضرره التقسرريم لالنسررله للمررداةس 2مبلررت كررل فئررة عمةيررة مجموعررة .والملحررق ةقررم )

،  وتأأأأأأم التمكرد مرن تمبيرل العينرة المختراةة لمجتمرع واالعداد الطاللات والنسب المئويه 

( لين بفةاد العينة التجةيلية ومجتمرع كرل فئرة لكرل   تاة ) اللحث من خالل بجةاة بختل

من ) الطول والوزن والقوة والمةونأأة والة اقة والسةعة االنتقاليرة والسرةعة الحةكيرة 

وسةعة االستجالة الحةكية ( وظ أأأرأة بن الفرةق ع روائأ لين مرا ولجميرع المجموعرات 

لمسرتخدام العينه والمجتمرع ن بفةاد ( كما تم بجةاة التجانس لي1كما موضه فأ الجدول )

معامرررل االلترررواة وفأرررأأ جميرررع المتغيرررةات وقرررد ظ رررة بن قيأأأأرررأم معامرررل االلترررواة بقرررل 

وهذا يعنأأأأأ بن الفئات العمةيه متجانسره و كمرا موضره فرأ الجردول  30+_ مأأأأأأأأأن

(2. ) 
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 (1الجدول )

 –السرعة الحركية  –السرعة االنتقالية  -المرونة  –الرشاقة  –القوة  –لطول ا –يوضح تمثيل العينة للمجتمع في ) الوزن
 ( سنة .14-7سرعة االستجابة ( و للمجاميع من  ) 

)ت (  القياسات واالختبارات المجموعات
 المحسوبة

 مستو  الداللة  )ت( الجدولية

 الفئة العمريه 
 االول 

 

 سنوات ( 7-8)
 
 
 
 
 
 

 عشوائي 2.58 1.40- الوزن ) كام (

 عشوائي 2.58 2.35- الطول ) سم (

 عشوائي 2.58 1.94- القوة  ) عدد المحاوالت( 

 عشوائي 2.58 0.90- المرونة ) عدد المرات(

 عشوائي 2.58 0.96 الرشاقة  ) ثا(

 عشوائي 2.58 2.35 السرعة االنتقالية )/ثا(

 وائيعش 2.58 0.18- السرعة الحركية ) عدد التكرارات 

 عشوائي 2.58 1.38- سرعة االستجابة ) ثا(

 الفئة العمريه 
 الثانية

 ( سنوات 9-10)

 عشوائي 2.58 1.17 الوزن ) كام (

 عشوائي 2.58 1.19 الطول ) سم (

 عشوائي 2.58 1.60- القوة  ) عدد المحاوالت( 

 عشوائي 2.58 0.35- المرونة ) عدد المرات(

 عشوائي 2.58 1.56 الرشاقة  ) ثا(

 عشوائي 2.58 1.71 السرعة االنتقالية )/ثا(

 عشوائي 2.58 0.22 السرعة الحركية ) عدد التكرارات 

 عشوائي 2.58 0.73- سرعة االستجابة ) ثا(

 الفئة العمريه 
 الثالثة

 سنه ( 11-12)

 عشوائي 2.58 1.69 الوزن ) كام (

 عشوائي 2.58 0.44 الطول ) سم (

 عشوائي 2.58 0.19 ) عدد المحاوالت( القوة  

 عشوائي 2.58 0.17 المرونة ) عدد المرات(

 عشوائي 2.58 1.67 الرشاقة  ) ثا(

 عشوائي 2.58 0.94 السرعة االنتقالية )/ثا(

 عشوائي 2.58 1.24- السرعة الحركية ) عدد التكرارات 

 عشوائي 2.58 1.88 سرعة االستجابة ) ثا(

رية الفئة العم
 الرابعة

 سنه ( 13-14)

 عشوائي 2.58 1.12 الوزن ) كام (

 عشوائي 2.58 1.45 الطول ) سم (

 عشوائي 2.58 0.58 القوة  ) عدد المحاوالت( 

 عشوائي 2.58 0.44- المرونة ) عدد المرات(

 عشوائي 2.58 0.25 الرشاقة  ) ثا(

 عشوائي 2.58 1.61 السرعة االنتقالية )/ثا(

 عشوائي 2.58 0.47 رعة الحركية ) عدد التكرارات الس

 عشوائي 2.58 1.62 سرعة االستجابة ) ثا(

 

 (0.01عند مستو  داللة )  2.58& قيمة )ت( الجدولية = 
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 (2الجدول )

 –ة القوو –الطوول  –يوضح االوساط الحسابية واالنحرافوات المعياريوة ومعامول االلتوواء لاورض تجوانس العينوة فوي ) الووزن
 ( سنة .14-7من  )  سرعة االستجابة ( للفئات العمريه –السرعة الحركية  –السرعة االنتقالية  -المرونة  –الرشاقة 

 

 االلتواء ع+ -س القياسات واالختبارات الفئات العمريه

 الفئه العمريه
 االول 

 

 سنوات 7-8
 طالبه (17)

 1.44 4.38 22.75 الوزن ) كام (

 0.34 3.75 122.75 الطول ) سم (

 1.01 1.69 2.4 القوة  ) عدد المحاوالت( 

 0.51- 2.77 25.15 المرونة ) عدد المرات(

 0.54 0.75 12.02 الرشاقة  ) ثا(

 0.55 0.63 4.94  السرعة االنتقالية )/ثا(

 0.35- 2.87 19.05 السرعة الحركية ) عدد التكرارات (

 0.13- 0.44 2.45 سرعة االستجابة ) ثا(

 الفئه العمريه
 الثانية

 

 سنوات 9-10
 طالبه (16)

 1.93 5.05 25.75 الوزن ) كام (

 0.34 8.38 128.40 الطول ) سم (

 1.02 3.41 5.25 القوة  ) عدد المحاوالت( 

 1.04 5.09 24.30 المرونة ) عدد المرات(

 0.88 0.88 10.97 الرشاقة  ) ثا(

 0.83 0.46 3.81 السرعة االنتقالية) /ثا(

 0.56- 2.30 21.35 السرعة الحركية ) عدد التكرارات (

 0.24- 0.38 2.39 سرعة االستجابة ) ثا(

 الفئه العمريه
 الثالثة

 

 سنه 11-12
 ( طالبه18)

 0.34 5.98 34.85 الوزن ) كام (

 0.20 8.67 142.40 الطول ) سم (

 0.34 3.59 8.20 القوة  ) عدد المحاوالت( 

 0.17 2.18 22.65 المرونة ) عدد المرات(

 0.57 0.93 10.95 الرشاقة  ) ثا(

 0.03 0.74 4.46 السرعة االنتقالية )ثا(

 0.69 2.27 21.30 السرعة الحركية ) عدد التكرارات (

 0.75 0.43 1.85 سرعة االستجابة ) ثا(

 الفئه العمريه
 الرابعة

 

 سنه 13-14
 ( طالبه12)

 0.54 9.85 44.05 م (الوزن ) كا

 0.82- 9.17 152.10 الطول ) سم (

 0.46 6.56 14.95 القوة  ) عدد المحاوالت( 

 0.73 3.60 21.70 المرونة ) عدد المرات(

 0.79 1.58 11.49 الرشاقة  ) ثا(

 0.63 0.83 4.25 السرعة االنتقالية )ثا(

 0.26- 2.71 20.70 السرعة الحركية ) عدد التكرارات (

 0.55- 0.44 1.98 سرعة االستجابة ) ثا(
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 الوسائل واالدوات المستخدمة في البحث .  3-3

 الوسائل المستخدمة في البحث .
 ( 3بستماةات تسجيل المعلومات واالختلاةات . ملحق ) -
 (4بستماةة بستطالع بةاة الخلةاة .ملحق ) -
سلسلة الحةكية من قلل المحكمين حيث تم تقويم م اةات ال -بستماةة تقويم االداة:  -

 ( يوضه االستماةة .7والملحق )المدةجة بسمائ م فأ ادناه .
 .االختلاةات المستخدمه فأ اللحث -
 مصادة عةلية وبجنلية . -

 االدوات 
 ( .10بلسطة جمناستك عدد) -
 (. 10ساعة توقيت عدد) -
 ( .10مكعلات خ لية عدد) -
 م لقياس المسافة .50 ةيط جلدي طول  -
 قياس الوزن .ميزان ل -
 ج از المانوميتة لقياس قوة القلضة . - -
 .  sonyكامةة تصوية فيديو نوع   -
 ( .(LGحاسوب نوع   -
 سأ ديبقةاص مةنة نوع  -
 

 & -:  أختيار االختبارات    4 -3
 بختلاة قوة القلضأأأأأأأأأة . 3-4-1
 بختلاةالسةعة االنتقالية .  3-4-2
 بختلاة السةعة الحةكية .  3-4-3
 . بختلاة سةعة االستجالة  3-4-4
 
 
 
 -: سماء المحكمينأ *

 مكان العمــــــــل الشهـــــــــــادة االســـــــــــــم
 جامعة لالل.  –كليأأأأأأأأة التةلية الةياضية    -   جمناستك   -دكتوةاةعلأ جواد علد      -1
 لاللجامعة        –ة الةياضية أأأأأكلية التةلي - جمناستك –ةيداة حمزة السفاح دكتوةاة  -2
 جامعة القادسيه   –كلية التةلية الةياضية  -جمناستك –ماجسأأأأأأأأتة –حامد نوةي علأ   -3
ة التةليرة أرأكلي –جمناستك  -ماجستية  –دةجة بولى  -حكم –بسامة علد المنعم الصالحأ  -4

 جامعة لالل. –الةياضية 
 (4ملحت رقم ) -&
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  االسس العلمية لالختبارات     3-5
 
 يعد الصدق من بهم  ةوط االختلاة الجيأأأأأد بذ بن الصدق يعنأأأأأ  -لصدق :ا 3-5-1

 (1) بن االختلاة يقيس ما بعد من اجله ( .)

( هرأ صردقآ لمحتروى االختلراةات 4بذ تةى اللاحبه بن بسرتماةة االسرتليان فرأ الملحرق )

 من خالل عةض ا على الخلةاة والمختصين .

تمبيررل االختلرراة اللعرراد ال رريى المقرراس ويررتم عررن ويعررة  صرردق المحترروى لمنرره ) مرردى 

طةيق تحليرل منطقرأ لمرواد االختلراة وفقةاترة لتحديرد الجوانرب المتمبلره فيرة ونسرب كرل 

ختلراة وتةتيل را حسرب من ا الى  االختلاة ككل بم تحديد االهمية النسلية لكل فقةة من اال

لحقيقيرة لالختلراة بذا بعيرد ولما ان البلات يقوم فأ جوهةة على الردةجات ا(  2)بهميت ا 

(  وايضررا بسررتخدمت اللاحبررة معامررل الصرردق 3علررى نفررس المجموعررة عرردد مررن المررةات)

 الذاتأ لالختلاةات الذي يقاس لالجذة التةليعأ لمعامل البلات .

 
 
 
 -المختصون: الخبراء*
 
 امعة بابل.  ج –كلية التربية الرياضية  –أحصاء وأختبارات  -أ .د محمد جاسم محمد الياسري  -1
 جامعة القادسية .  –كلية التربية الرياضية   -بايوميكانيك  –أ.د حسين مردان عمر  -2
 جامعة القادسيـة . –كلية التربية الرياضية  -أحصاء وأختبارات  –أ. د.علي سلوم جواد  -3
 باداد. جامعة –كليـــــــة التربية الرياضيـــــة  –أختبارات  -أ. د ثائر داود سلمان  -4
 جامعة القادسية .  –كلية التربية الرياضية  -تدريب رياضي  –أ.د عبد ه حسين الالمي  -5
 جامعـــة القادسية .  –كلية التربية الرياضية  -تدريب رياضي  -أ.م.د  عبد الجبار سعيد   -6

 
 (4ملحت رقم ) -&

 
 23،ص 1993، القاهرة ،  داد البدني وتدريبات االثقالبرامج تدريب االع -محمد محمود عبد الدايم وأخرون : - 1   

،دار الفكر العربي، القاهرة، 3،ط2، ج القياس والتقويم في التربية الرياضية والبدنية: محمد صبحي حسانين  -2

 354، ص 1995

فكور ، دار الالقياسوات فوي التربيوة الرياضوية وعلوم الونفس الرياضويمحمد حسن عوالوي ، محمود نصور الودين :  -3

 254،ص 2000العربي ، القاهرة ، 
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ا بذا مرا بعيرد أرأيقصد لالبلات مأأأأأن بن االختلاة ) يعطأ النترائج نفس  -البلات : 3-5-2

 (1بالختلاة فأ الظةو  نفس ا ( . )

 (2د عليه ، كما يعنأأأأأأأأ االستقةاة ")أأأأأوالبلات معناه " بن االختلاة موبوق له ويعتم

ى الدقة بو االتقان الذي يقيس لة الظراهةه الترأ وضأرأع مرن اجل را . ويقصد لة بيضا مد 

حيث يعتمد االختلاة علرى بعرادة تطليقره علرى نفرس االفرةاد لمرةتين فرأ يرومين مختلفرين 

بذ  طلقررررت االختلرررراةات علررررى بفررررةاد عينررررة التجةلررررة  علررررى بن يعطررررأ النتررررائج نفسرررر ا

علرررى العينرررة نفسررر ا فرررأ وترررم بعرررادة االختلررراةات  9/1/2005االسرررتطالعية فرررأ يررروم 

ممرا بيرام لرين االختلراةين االول والبرانأ  5بي وجود مردة زمنيرة مقرداةها  13/1/2005

 (3). كما فأ الجدول .  مما يبلت ان االختلاةات ذات بلات عالبعطى نتائج متقاةلة 

يعد االختلاة موضوعأأأأأأ عندما ) يعطأ فرأ الحراالت جميع را  -الموضوعية : 3-5-3

 (3نفس ا( . )الدةجات 

كذلك عندما يعطأ بكبة مأأأأن  خص حكما فأ  أة معيأأأأأأن لحيث يكون هرذا الحكرم 

متقاةلا بو مت ال ا ." والموضوعية العالية الختلاة ما تظ ة فيما تقروم مجموعرة مختلفرة 

والمحكمين لحساب دةجات بختلاة مرا علرى مجموعرة معينرة مرن االفرةاد بمن المدةسين 

 (4لا على نفس النتائج " . )بم يحصلون تقةي

 

 

 

 

 
 
،  1987، دار المعارف ، القاهرة ،  القياس والتقويم في المجال الرياضي -أحمد محمد فاخر وعلي فهمي البيك : -  1
 18ص
، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  المعامالت العلمية والعملية بين النظرية والتطبيتمصطف  حسين باهي :  -2

  5، ص1999
،   1999، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، جامعة الموصل ،   التطبيقات االحصائية -وديع ياسين التكريتي : -3
 350ص

 299مصدر سبت ذكرة ،صمحمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين :  - 4
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كررل  دةجررات لحسررابفقررد قررام ببنررين مررن المحكمررين الختلرراةات ممررا يدكررد موضرروعية او

التررأ حصررلت علررى نتيجررة لرراةات  المعرردة علررى المجموعررة المختلررةة وبختلرراةمن  االخت

 ولذلك يمكأأأأن بعتلاة االختلاةات موضوعية  .معينة 

 

 (3الجدول )

 يوضح الصدت والثبات وموضوعية االختبار للمتايرات المؤثرة في البحث 
 
 

معامل الصدت  معامل الثبات المتايرات
 الذاتي

 الموضوعية

 0.93 0.96 0.93 القوة

 0.94 0.95 0.92 المرونة

 0.93 0.97 0.95 الرشاقة

السرعة 
 االنتقالية

0.84 0.91 0.85 

 0.96 0.94 0.90 السرعة الحركية

 0.94 0.95 0.91 سرعة االستجابة
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 -: التجربة االستطالعية 3-6

ة ويجررب بن ينظرة الررى التجةلرة االسررتطالعية علرى بن ررا " تجةلرة مصررغةة للتجةلرة االساسرري

تتوفة في ا ال ةوط والظةو  التأ تكون في ا التجةلرة االساسرية مرا بمكرن ذلرك حترى يمكرن 

 (1االخذ لنتائج ا " )

علرى عينرة مرن طاللرات  2005/ 1/ 9وعلية قامت اللاحبة لعمل تجةلة بستطالعية يروم 

( 10هن )لأرأغ عررددمدةسرة لةابرا االلتدائيررة فرأ ناحيررة السرنية فررأ محافظرة الديوانيررة واللا

 -وكان ال د  من التجةلة االستطالعية مايمتأ : ( سنوات 10طاللأات  من عمة )

 معةفة الوقأأأأت الالزم والمخصأأأأأأأأأأأص لكأأأأأأأأأأأل بختلاة . -1

 التعة  على المعوقات فأ العمل والوقو  على الحلول الجيدة . -2

 .والساحاتمعةفة صالحية االج زة واالدوات  -3

 والصعولأأأأأأأأأأأات . تالفأ االخطاة -4

 مدى تف م كادة العمل المساعد لمجةيات العمل . -5

 
 
 
 
 - -: فريت العمل المساعد تتلف من&&

  ةوال مقداد : ماجستية تةلية ةياضأأأأأأية -10                                                               
 ضةام موسى : ماجستية تةلية ةياضية -11                      عماد عزيز : طالب دةاسات عليا           -1
 دنيا صلاح:  لكلوةيوس تةلية ةياضيأأة-12بسعدطاةق :  طالب دةاسات عليا                                 -2
ياضية     سحة محمد: لكلوةيوس تةلية ة -13حازم علأ: طالأأأأب دةاسات عليا                                 -3
 بزهاة علأ: لكلوةيوس تةلية ةياضيأأأة -14عامة موسى:  طالب دةاسات عليا                               -4
 نجالة محمد: لكلوةيوس تةلية ةياضأأة -15ليث جلاة:  طالأأأأب دةاسات عليا                                -5
 هند علأ  : لكلوةيوس تةلية ةياضأأأيأأة -16                       ةبفت علد ال ادي: دةاسات عليأأأأا       -6
 ةديا محمد: لكلوةيوس تةلية ةياضيأأأة -17وسام فاله: مدةب العاب                                          -7
 العابضياة بامة:مدةب -18وليد سمية :  دةاسات عليا                                         - 8
 عماة مبنى :  دةاسات عليا                                       -9

 
 
 

 
، مطبعة وزارة التعليم  االختبارات ومباد ءاالحصاء في المجال الريا ضيقيس ناجي وبسطويس أحمد :  -1

  95، ص1987العالي ، باداد ، 
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 -أجراءات البحث الميدانية :  3-7

 

 -االختبارات القبلية : 3-7-1

علأأى  مجتمع  17/3/2005لغاية  2005/  2/  13جةيت االختلاةات اللدنية يوم ب

 اللحث ككل ولمساعدة فةيق العمل المساعد .

ب الفئات العمةية أحس( سنة 14-7االعماة)م أأتقسيلعأأد اجةاة االختلاةات اللدنية تم 

بفةاد العينة  ( سنوات للغ عدد8-7فئة عمةية ) من كلوقامت اللاحبة لمختياة العينة و

 ة والفئة أأطالل (18( سنة )12-11ة و)أأأأأأأأ( طالل16( سنوات )10-9( طاللة و)17)

وحسب قالليات م  ( طاللة63وكان المجموع الكلأ للعينة ) ( طاللة 12( سنة )13-14)

ث تم عةض كل م اةة من أأأأأأأأأومستويات م تم بجةاة االختلاةات الم اةية القللية حي

 أ ما يمتأ :أأأأأأأأأأأأأأأأأم الحةكات االةضية فأأ الجمناستك وهأأأالمعدة لتعلي الم اةات

  –الل رررةية   العجلرررة   -الدحةجرررة الخلفيرررة  -الدحةجررره االماميررره -) الميرررزان االمرررامأ

 الوقو  على اليدين( . -على الةبسالوقو  

د كررل مجموعررة بمررام الطاللررات ولكررل فئررة عمةيررة وتررم تطليق ررا ومماةسررت ا مررن قلررل بفررةا

( صررلاحا  8الساعأأأأررأة ) -20/3/2005ل رركل بولررأ وتررم تصرروية الم رراةات يأأأأررأوم 

 م ( عأأأأأأأأأأأأن اللساط و اةتفاع ا 2ه ) أأوكانت تلعأأد مساف  ( (  SONYلكامةة نوع

لصوةه جانليه لكأ تتم م اهدة جميع الطاللرات  وترم تصروية كرل  ( م ووضعت1،20) 

ليضرعوا  محكمينم اةة على حدا بيضا وقد تم بةسال ا للخلةاة وال وكلفئه علأأأأأى حدا 

 بم تم تطليق المن ج التعليمأ لعد ذلك . ة ( دةجة من ) ع ة

 أسماء المحكمين

 م                      الشهادة                    مكـان العمــــــــــــــــل    ــــــاالس

 ل.ـــــــجامعة باب –كلية التربية الرياضية  -جمناستك    -دكتوراةعلي جواد عبد     -1

 جامعة بابل. -كليـة التربية الرياضية  –جمناستك  –رغداء حمزة السفاح  دكتوراة  -2

 جامعة القادسيه  –كلية التربية الرياضية  -ماجستر جمناستــك –حامد نوري علي   -3

 التربيةكليـة -ك ـجمناست -ماجستير –  درجة أولـ -حكم -أسامة عبد المنعم الصالحي  -4

 جامعة بابل. –الرياضية 
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 (1القياسات االنثروبومترية ) 3-7-1-1
 

 قياس الطول الكلي للجسم -1

تم قياس الطول لجميع بفةاد العينة عن طةيق بستخدام  ةيط معدنأ مبلت على الحائط 

القدام لغةض تم ية طول ويد ة لمسطةة  حيث تم قياس افةاد العينة وهأأأأأأأأن حفاة ا

 الالعلة لدقة وتسجيله فأ بستماةة خاصه .

 من اسفل الةبس الى ن اية الجذع لواسطأأأأة  ةيط القياس المعدنأ  -: طول الجذع -2

من نقطة تمفصل لوح الكت  مع عظم العضد وعظأم التةقوة حتى  -: طول الذراع -3

 طول الك  . اسفل نقطة فأ السالمية السفلى لالصلع االوسط مع

من وضع الوقو  لواسطة  ةيط معدنأ يقيس المسافة من منتص   -: طول الرجل -4

 ةاس عظم الفخذ وحتى االةض مع اةتفاع القدم .

 -:قياس الوزن -5

تم قياس الوزن للعينه لمستخدام الميزان  االليكتةونأ ويتم لصعود الالعله على الميزان 

 له فأ بستماةة خاصه.لدون حذاة بم يقةب الوزن ويتم تسجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جاسم محمد عباس : بعض المقاييس الجسمية لالعب الجمباز وعالقتها بمستو  االداء الحركي ، رسالة  -1

 41، ص 1984جامعة باداد ،  -ماجستير ، كلية التربية الرياضية
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 االختبارات البدنية  &&& 3-7-1-2
 

 (  سنة32-6مر ) الع -:م من البدء الطائر 20أختبار الركض 
  

 قياس السةعة االنتقالية  -: الارض من االختبار

 ، صافةة . 2 ةيط قياس ، طلا ية ، ساعة توقيت عدد  -: االدوات

خطرروط متوازيررة علررأى االةض والمسررافة ليأأأررأن الخررط االول  3نةسررم  -:وصووف االداء 

اللدايرة ، ومرن  م ، يقر  المختلرة خلر  خرط20م ولين الخرط البرانأ والبالرث 10والبانأ 

اللدة العالأ عند اال اةة يقوم المختلة لالةكض تزايديا لسرةعة تصرل الرى بقصراها عنرد 

 خط اللدة البانأ وينت أ عند ن اية الخط البالث .

يسجل للمختلة الزمن المستغةق من لداية الخط البانأ وحتى لحظة بجتيرازة  -: التسجيل

 خط الن اية لالبانية وبجزائ ا . 

 (1للمختلة بداة محاولتين لعد بعطاة ةاحة قياسية على بن تسجل له بفض ا . )ويسمه 

 

 (  سنة32-6العمر ) -: رفع وخفض الذراعين أختبار 

 

 قياس السةعة الحةكية للذةاعين  -: الارض من االختبار

 ساعة بيقا  ، صافةة  -: االدوات

وعنأأأد بعطاة االيعاز يقوم يق  الالعب فأ وضع االستعداد بو البلات  -: طريقة االداء

 الالعب لةفع الذةاعين عاليا للتصفيق بأأأم مدهما بسفل للمس الفخذين ويكةة هذا الفعل 

 (2ث.) 20تعطى محاولة واحدة واالداة لمدة  -: التسجيل

 

 

نظريات اليد  القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرةكمال الدين عبد الرحمن درويو ، قدري سيد مرسي :  -1

 187،ص 2002، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1،ط تطبيقات –

 233،ص المصدر السابتكمال الدين عبد الرحمن درويو ، قدري سيد مرسي:  -2
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 سنة )32 -6العمر )  -: م من كل جانب (6يسار  –أختبار ) الجري يمين 

 

دقرة الختلراة المبيرة وقرد قياس القدةة على االستجالة والتحةك لسرةعة و -: غرض االختبار

 .ة فأ عدد مأأأن االلعاب الةياضيةعلى بساس بنة ي له االنماط الحةكي وضع هذا االختلاة

م ، 2م وعرةض  20منطقة فضاة مستوية خاليرة مرن العوائرق لطرول  -:االدوات الالزمة

 ساعة توقيت ،  ةيط قياس .  

 

ص  ويكون خط المنتص  لرين يق  المختلة عند بحد ن ايتأ خط المنت -: وصف االداء

القدمين لحيث ينحنأ لجسمه لالمام قليال ، يمسأأأك الحكم لساعأأأة االيقا  لمحردى يديرة 

ويةفع ا الى بعلى بم يقوم لسةعة لتحةيك ذةاعه بما ناحية اليساة بو اليمرين وفرأ نفرس 

ةي لمقصرى الوقت يقوم لت غيل الساعة ويستجيب المختلة ال اةة اليأأأأأأأأد ويحاول الج

سةعة ممكنة فأ االتجاة المحدد للوصول الى خط الجانب الذي يلعد عن خط المنتصر  

م وعندما يقطع خط الجانب الصحيه يقوم الحكم لميقا  الساعة . وبذا لدة  6.40مسافة 

المختلة الجةي فأ االتجاة الخاطىة فمن الحكم يستمة فأ ت غيل الساعة حتأأأأأأى يغيرة 

( محراوالت 10ويصل الى خط الجانب الصحيه ويعطأأأأأأأأأ المختلرة )المختلة بتجاهه 

 محاوالت فأ كل جانب . 5ث ولواقع 20متتالية لين كل محاولة وبخةى

ث ودةجرة المختلرة هرأ 1/10يحتسب الزمن الخراص لكرل محاولرة القرةب  -: التسجيل

 (1متوسط المحاوالت الع ة .)

 خط المنتص  للحكم          
     * 

 
 6.4 6.4 

 &المختلة   م20 
 
 
 
 
، وزارة التعلويم العوالي والبحوث  االختبوارات والقيواس واالحصواء فوي المجوال الرياضويعلي سلوم جوواد :  -1

 114،ص 2004العلمي ، جامعة القادسية ، 
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 سنة  )32-6العمر)  -: أختبار قوة القبضة

 

  قياس قوة العامة. -: غرض االختبار

 از ديناموميتة ، مسحوق ماتيزيا ج  -: االدوات

 يغمس المختلة يده فأ مسحوق الماتيزيا بم يمسك الج از فأأ  -مواصفات االداء:

 ةاحة اليد المختلةه ليقوم لمعتصاةه الخةاج بقصى قوة ممكنة .

محاوالت  3ي ية مد ة الج از الى قوة القلضة ) وللمختلة الحق فأ  -: التسجيل

 (1يسجل له بفضل ا (.)

 

 سن الجامعة ( -6العمر )  -: أختبار المرونة

 قياس المةونة ) بنأ ومد وتدوية العمود الفقةي (  -: غرض االختبار

 ساعة بيقا  ، حائط -: االدوات

 على نقطتين هما  xتةسم عالمة  -: مواصفات االداء

على االةض لين قدمأ المختلة  وعند سماع  -2على الحائط خل  ظ ة المختلة  -1

ة اللدة ، يقوم المختلةلبنأ الجذع بسفل للمس االةض لمطةا  االصالع عنأأأأأد ب اة

الموجودة لين القدمين بم يقوم لمد الجذع  مع الدوةان ج ة اليساة للمأأأس    xعالمة 

الموجودة خل  الظ ة لمطةا  االصالع بم يكةة نفس العمل الأأأأأى ج ة   xالعالمة 

 اليمين .

 (2ث.) 30مختلة عدد اللمسات التأ يحدب ا على العالمتين خالل يسجل لل -:التسجيل 

 
 
 
 
 

 
 
 161،ص 2004علي سلوم جواد : مصدر سبت ذكره ،  -1
 ، منشتة المعارف ، جامعــــة  المدخل التطبيقي للقياس في اللياقه البدنيهأبراهيم أحمد سالمه :  -2

 . 138،ص2000ليبيا، -الفاتح ، طرابلس
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 سنة (   32-6) للجنسين  المكوكيأختبار الجري 
 

 قياس الة اقة  -: الارض من االختبار

 * سم ، ساعة بيقا  5* 5* 5مكعلان من الخ ب  -: االدوات

قردم ، يوضرع علرى الخرط  30يةسم خطان متوازيان المسافة لين مرا  -: مواصفات االداء

 المقالل لخط اللداية المكعلان الخ ليان 

مختلة خلر  خرط اللدايرة ، يقروم لالعردو فروة سرماع ب راةة اللردة يق  ال -: طريقة االداء

متج ا الى المكعلين ليمخرذ بحردهما ويعرود لوضرعه علرى خرط اللدايرة برم يكرةة ذلرك مرةة 

 بخةى ليعود لالمكعب البانأ لوضعه لجانب االول على خط اللداية 

اللدايرة يسجل الزمن من لحظرة اللردة حترى وضرع المكعرب البرانأ علرى خرط  -: التسجيل

 (1ث .) 1/10ويسجل القةب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
، القواهرة ، 3، دار الفكر العربوي ، ط اللياقة البدنية ومكوناتهاكمال عبد الحميد ، محمد صبحي حسانين :  -1

 . 277،ص  1997
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 -المنهج التعليمي : 3-7-2
 

عراة القردةة اللدنيرة من بجل الوصرول الرى تطليرق المرن ج التعليمرأ لعينرة اللحأأأرأث ومةا

 تعلررريم االوليرررة لعينرررة اللحرررث وبةاة المختصرررين فرررأ مجرررال الجمناسرررتك تضرررمن المرررن ج 

الم رراةات  وحسأأأررأب خصوصررية اللعلررة .وقررد قامررت اللاحبأررأه لمعررداد المررن ج التعليمررأ  

وحسرررب الوحررردات التعليميرررة المخصصرررة لكأرررأل مةحلرررة دةاسرررية وزمن رررا المقرررةة لكرررن 

 ةاةات حسب المةاحل العمةيه .االختال  فأ عدد التك

( سنة الى من ج تعليمرأ واحرد ي رد  الرى 14-7و خضعت الفئات العمةية االةلعة من )

تعليم سلسلة الحةكات االةضية لالجمناستك ونقصد ل ا )هأ مجموعة حةكرات مةتلطره 

 ل ا( . همع لعض ا حسب نوع الصعوله والمتطللات الخاص

 2005/ 5/   5ولغايأرأة 2005/ 3/  20عليمرأ لتراةيخوتأأأم تطليق مفةدات المن ج الت 

( وحدة بسلوعيا وللأأأغ زمأرأن كرل حردة تعليميرة 2( بساليع ولواقع )6وبستغةق المن ج )

ترررم تقسررريم الوحررردة (  وحررردة و48( د ولرررذلك للرررغ عررردد الوحررردات التعليميرررة الكليرررة )40)

( 27كلرأ للقسرم الةئيسرأ)( دقيقرة والرزمن ال10لقسرم االعردادي )بقسرام ا 3التعليمية الى 

 ( دقيقة .3دقيقه فيما للغ  زمأأأأأأن القسم الختامأ ) 

   -وتضمن المن ج الم اةات االةضية لالجمناستك وكما يمتأ : 

العجلة الل ةية )الكاةتويرل(  -الدحةجة الخلفية  –الدحةجة االمامية  –الميزان االمامأ 

( يوضره بقسرام الوحردة 5ملحق ةقم )الوقو  على اليدين .وال –الوقو  على الةبس  –

 التعليمية .

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح نماذج من الوحدات التعليمية .6ملحـق )  &
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 -االختبارات البعدية:3-7-3
 
 

لعينرة اللحرث  حةكيرة بجةيت االختلاةات اللعدية والمتضمنة تطليق لم اةات السلسلة ال 

 راة المرن ج التعليمأأأرأأ للفئرات بنتد أأأأرألع 2005/  5/  8( صلاحا لتراةيخ  8الساعه ) 

السلسرلة كاملرة  بم تم تطليقاالةلعة .وتم تصوية كل فئه عمةية على حدا ايضا  العمةية

فررأ االختلرراةات القلليرره  المةنررة  الررى نفررس الخلررةاة والمحكمررينوتررم اةسررال االقررةاص 

 لغةض تقويم االداة .
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 ( أستخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية)  -:ةالوسائل االحصائي 3-8
  ( الوسط الحسابي = ــــــــ1)
 
 ( االنحراف المعياري =     ـــــــــــــــــــ2)
 

 
 
 

 ( االرتباط البسيط )بيرسون( = ــــــــــــــــــــــــــــ3)
 
 
 
 ( = ــــــــــــــــــF( تحليل التباين )4)

 

 
 ـــ + ـــ +ـــ( × ) متوسط المربعات داخل المجموعات ×    ( = ت L.S.Dقانون ) (5)
 
 ( الصدق الذاتي =     الثبات 6)
 
 
 ( ت = ــــــــــــــــــــــــــــــــ7)
 
 
 
 100× ( نسبة التطور =ــــــــــــــــــــــ8)
 
 

 المنوال -الوسط الحسالأ  
  اة =قانون االلتو  (9) 

 ع    

 مجأ س

 ن

 2)مجأ س(

 ن

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ -مجأ س ص         

 مجأ ص× مجأ س 

 ن

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ[ -2أأأأأأأأأ[ ]مجأ صأأأأأأأأأأ - 2] مجأ س   
 ن ن

 2)مج ص( 2)مج س(

 متوسط المةلعات لين المجموعات

 متوسط المةلعات داخل المجموعات

 3ن 2ن 1ن

1 1 1 

 2س   -1س  

2ع
2+ ع 1ن ×1

 2ن×2

 2 - 2+ ن 1ن
 ) أأأأأأأأأأأأأأأ + أأأأأأأأأأأأأأ ( 

1 
1 

 2ن 1ن

 الوسط الحسالأ االقل  –الوسط الحسالأ االكلة 

 الوسط الحسالأ االقل 
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 عرض وحتليل النتائج ومناقشتها  . -4

 والبعدية ملتغريات البحث للفئات العمريةعرض نتائج االختبارات القبلية  4-1

  االربعة .

 االربعة . للفئات العمريةعرض وحتليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية  4-2

 للفئات العمرية االربعة لي والبعدي مناقشة نتائج الفروق بني االختبارين القب 4-3

للفئات عرض وحتليل نتائج حتليل التباين و أقل فرق معنوي  لالختبارات البعدية  4-4

 االربعة .العمرية 

 للفئات العمرية االربعة . مناقشة نتائج ا 4-5

عرض وحتليل ومناقشة نتائج عالقة االرتباط بني أنواع السرعة واملهارات  4-6

 االربعة . فئات العمريه لاحلركية ل
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  -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4
يتضمن هذا اللراب عرةض النترائج وتحليل را ومناق رت ا ، ومرن بجرل ذلرك بةترمت اللاحبرة 

توضرريه نتررائج اللحررث لوضررع ا فررأ جررداول تعررد لمبالررة بداة توضرريحية لمررا بسررفةت عنرره 

فأ المةاحل التالية وتعزيرز االدلره العلميرة نتائج الدةاسه من خالل "تقليل بحتمال الخطم 

ولما يتيه التعة  على مدى صالحيت ا ومطالقت ا الهدا  الدةاسرة  (1) . ومنح ا القوة

الفئرات وفةوض ا ، ولقد تم بستخدام بختلاة تحليرل التلراين  لمعةفره معنويرة الفرةوق لرين 

االصرغة لمعةفرة الفرةوق  فأ تقييم نترائج االختلراةات ومقاةنت را مرع قيمرة الحرد العمةيه 

                               -لين االوساط الحسالية،  وعلى النحو اآلتأ:

 االربعة  فئات العمريةعرض نتائج االختبارات لل 4-1

 
 -االربعة : فئات العمريةاالنتقالية للعرض نتائج أختبارات السرعة  4-1-1
 

 (4الجدول )
 السرعة االنتقالية  رختباات المعيارية الاالوساط الحسابية واالنحرافيوضح 

 االربعة لفئات العمريةل

 الفئة العمرية
7-8 

 الفئة العمرية
9-10 

 الفئة العمرية
11-12 

 الفئة العمرية
13-14 

 +ع -س +ع -س +ع -س +ع -س

4.94 0.63 3.81 0.46 4.46 0.74 4.25 0.83 

 

االةلعررة  حيررث  فئرات العمةيررةلل لراةات السررةعة االنتقاليررةنتررائج بخت( 4يوضره الجرردول )

 متذلذلره مرا لرين االةتفراع واالنخفراض لالنسرله لرزمن االداة فقرد للرغ  كانت   النتائأأأأأرأج

(واالنحررةا  المعيرراةي 4.94) (سررنوات  8-7)االولررىللفئررة العمةيررة الوسررط الحسررالأ 

سرتواها و م للسرةعه االنتقاليرة  مرن حيرث زمرن االداة فئرات( ولذلك تعتلة بلطم ال0.63)

غ الوسررط الحسررالأ ل ررا أفقررد للرر ( سررنوات 10-9)البانيرره فئررة العمةيررةمررنخفض  ، بمررا ال

 (0.46)( واالنحةا  المعياةي 3.81)

 
 ، ترجمة عبد علي نصيف ، أحمد السامرائي ، باداد ، دار طرت االحصاء في التربية الرياضية رودي شتملر :  -1

 35ص ، 1974الحرية للطباعة 
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ن االداة للسةعأأأأأأأررأة االنتقاليرره  و أن حيررث زمررأأأأررأم فئرراتل الأأأأأأررأة بفضولررذلك تعتلرر 

غ الوسررط أأأأأأأأررأفقررد لل ( سررنه 12-11)البالبررة فئررة العمةيررةمسررتواها مةتفررع، بمررا الكرران 

(  وهنررا بيضررا بنخفررض مسررتواها 0.74( واالنحررةا  المعيرراةي )4.46الحسررالأ ل ررا ) 

(  14-13)الةالعة فئة العمةية ، بما ال( سنوات 8-7)ولىاالالفئة ن أأأأما بفضل أأأأألكن 

( وبيضرا 0.83المعيراةي  )  ( واالنحةا 4.25ا )أأأأأأأأأأفللغ الوسط الحسالأ ل   سنه 

أ أأرأوتمت (14-13)الةالعرةو ( 12-11)البالبرة فئرةبنخفض مسرتواها  لكن را بفضرل مرن ال

 . ( سنوات  10-9)البانيه  فئة العمةيةلعد ال
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 للفئات العمرية االربعة يوضح مراحل تطور السرعة االنتقالية 
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 -ربعة :ال الفئات العمريةل عرض نتائج أختبارات السرعة الحركية 4-1-2

 
 (5الجدول )

 حركيةالسرعة ال رختبااالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية اليوضح يوضح 
 االربعة لفئات العمريةل

 الفئة العمرية
13-14 

 الفئة العمرية
11-12 

 الفئة العمرية
9-10 

 الفئة العمرية
7-8 

 +ع -س +ع -س +ع -س +ع -س

19.05 2.87  21.35 2.30 21.30 2.27 20.70 2.71 

 
االةلعررة  حيررث  فئررات العمةيررةبختلرراةات السررةعة الحةكيررة للنتررائج ( 5يوضرره الجرردول )

كرران خررط السأأأررأية التطرروةعلى  رركل منحنررأ وكانررت النتررائج لالنسررله لعرردد التكررةاةات 

(واالنحررةا  19.05) ( 8-7)االولررى فئررة العمةيررةلأأررأأ للكررمالتأ فقررد للررغ الوسررط الحسا

 .من حيث التكةاةات للسةعه الحةكية فئات ك تعتلة بلطم الأأأأ( ولذل2.87المعياةي )

( 21.35أ ل ررا )أأأررأفقررد للررغ الوسررط الحسال ( سررنوات 10-9)البانيرره فئررة العمةيررةبمررا ال

من حيث عأأأأأأأأدد التكةاةات  فئات(ولذلك تعتلة بفضل ال2.30)واالنحةا  المعياةي 

(  12-11)  البالبررة فئررة العمةيررةمررا الكرران مسررتواها مةتفررع، ب للسةعأأأأأأأررأة الحةكيررة  و

(  وهنرا 2.27( واالنحرةا  المعيراةي )21.30ا ) أأأأرأفقرد للرغ الوسرط الحسرالأ ل  سنه

،  ( سررنة14-13)الةالعررة و(8-7) االولررى فئررةفررض االداة لكن ررا بفضررل مررن البيضررا بنخ

 فأ بداة الأتكةاةات . ( سنوات10-9)البانية  فئةوتمتأ لعد ال

( 20.70ط الحسرررالأ ل رررا )أأرررأفللرررغ الوس  ( سرررنه14-13)الةالعرررة عمةيرررةفئرررة ال، بمرررا ال

العمةيرة  فئة( وبيضا بنخفض مستواها  لكن ا بفضل من ال2.71) واالنحةا  المعياةي 

 . ( سنه12-11)البالبة  فئة العمةيةوتمتأ لعد ال  ( سنوات8-7)االولى 
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 سنه 13-14           11-12             9-10              7-8                  

 الفئات العمريه
 (5شكل )

 االربعة فئات العمريةضح مراحل تطور السرعة الحركية لليو
 

 -االربعة : فئات العمريةللعرض نتائج أختبارات سرعة االستجابة  4-1-3

 (6الجدول )
 االستجابةسرعة  رختباات المعيارية الاالوساط الحسابية واالنحرافيوضح يوضح 

 االربعة لفئات العمريةل

 الفئة العمرية
13-14 

 الفئة العمرية
11-12 

 الفئة العمرية
9-10 

 الفئة العمرية
7-8 

 +ع -س +ع -س +ع -س +ع -س

2.45 0.44 2.39 0.38 1.85 0.43 1.98 0.44 

 

االةلعررة  حيررث  العمةيررة لفئرراتبختلرراةات سررةعة االسررتجاله لنتررائج ( 6يوضرره الجرردول )

متذلذلره مرا لرين االةتفراع واالنخفراض لالنسرله لرزمن االداة ومةاحرل  كانت   النتائأأأأأأج

  (2.45) ( هررو 8-7)االولررى  ة العمةيررةأأأأررأفئأ للأأأأأررأفقررد للررغ الوسررط الحسال ةأررأالعم

 (0.44واالنحةا  المعياةي )
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 ة العمةيررةأأأأأأأأررأفئاالسررتجالة ، بمررا الفررأ سررةعة  فئررات العمةيررةة بلطررم الأأأررأولررذلك تعتل

 (0.38( واالنحأأأأرأةا  المعيراةي )2.39الوسط الحسالأ ل ا )فقد للغ  (10-9)البانية 

 االولى فئرة العمةيرةة بفضرل مرن الأأأأأرأيئة لكن ا تعتلاالستجالة ل ا لطوبيضا كانت سةعة

 ، ( سنوات 7-8)

( 1.85للرررغ الوسرررط الحسرررالأ ل رررا )  فقرررد (سرررنه 12-11)البالبرررة  فئرررة العمةيرررةبمرررا ال

فرأ  فئراتوهنا بةتفع مستوى االداة وتعتلة من بفضرل ال  (0.43واالنحةا  المعياةي )

غ الوسرط الحسرالأ أأأأأأأأأأأفلل  (14-13) الةالعة  فئة العمةيةال سةعة االستجاله ، ، بما

سررتجالة بيضررا كانررت سررةعة اال وهنأأررأا (0.44واالنحررةا  المعيرراةي )  ( 1.98ل ررا )

  ( سنوات .10-9)البانية  و (8-7)االولى  فئة العمةيةن الأأأعالية ولكن ا بفضل م
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 الفئات العمريه

 (6شكل )
 االربعه فئات العمريةاحل تطور سرعة االستجابة للمريوضح 

 
 

 ( 6&  عرض نتائج أختبارات ومراحل تطور القوة والمرونة والرشاقة في ملحت )       
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  -االربعة : فئات العمريةالقبلية والبعدية لل عرض وتحليل نتائج االختبارات 4-2

الدحرجــــــة  –للميزان االمامي ة ) عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدي 4-2-1

 –الوقوف عل  اليدين  –الوقوف عل  الرأس  –العجلة البشرية  –الدحرجة الخلفية  –االمامية 

 السلسلة الحركية (

 

 .( سنوات8-7)االول   فئة العمريهال 4-2-2

 ( 7الجدول )

 الجدوليةيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة و

الدحرجة  –الدحرجة االمامية  –سنوات في ) الميزان االمامي  8-7للمجموعة التجريبية االول  

 السلسلة الحركية ( –الوقوف عل  اليدين  –الوقوف عل  الرأس  –العجلة البشرية  –الخلفية 

 القبلي المهارات ت
 

 ع س

 البعدي
  
 ع         س

قيمة )ت( 
 المحسوبة

نسبة 
 التطور

%    

 61.29 20.31* 0.43 4.50 0.55 2.79 الميزان االمامي 1

 40.80 9.34* 0.32 4.52 0.67 3.21 الدحرجة االمامية 2

 65.57 15.46* 0.42 4.04 0.58 2.44 الدحرجة الخلفية 3

 74.66 24.74* 0.40 3.93 0.53 2.25 العجلة البشرية  4

الوقوف عل   5
 الرأس

1.88 0.47 3.78 0.35 *50.09 101.06 

الوقوف عل   6
 اليدين 

1.52 0.31 3.47 0.32 *79.20 128.28 

 42.20 14.22* 0.27 4.38 0.52 3.08 السلسلة الحركية  7

 ( 4( ودةجة حةية ) 0.05( تحت مستوى داللة ) 2.12قيمة )ت( الجدولية )  &

 .بينما توجد هذة اال اةة دليل على معنوية الفةوق *

أ أأأ( بن الوسط الحسالأ الختلاة م اةة الميزان االمامأ القلل 7يتضه من الجدول ) *

 وأأأأ( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي ه0.55( واالنحةا  المعياةي ) 2.79هو ) 

( 20.31( و قيمة ) ت( المحسولة هأ ) 0.43( واالنحةا  المعياةي هو ) 4.50)  

 .(61.29ولنسة تطوة ) 
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أ أأأأأأأأرأجة االمامية فقد كان الوسرط الحسرالأ  لالختلراة القللبما لالنسلة لم اةة الدحة *

( والوسط الحسالأ لالختلراة اللعردي هرو 0.67( واالنحةا  المعياةي )3.21و )أأأأأأأه

( 9.34أ )أأأأأأأأأرأ( وقيمة ) ت( المحسرولة ه0.32( واالنحةا  المعياةي هو )4.52)

 ( 40.80ة تطوة ) أأأولنسل

أ أأأأأأأأرأاةة الدحةجة الخلفية فقد كران الوسرط الحسرالأ  لالختلراة القللبما لالنسلة لم  * 

( والوسررط الحسررالأ لالختلرراة اللعرردي 0.58( واالنحررةا  المعيرراةي )2.44و )أأأأأأأأررأه

( 15.46( وقيمررة ) ت( المحسررولةهأ )0.42( واالنحررةا  المعيرراةي هررو )4.04هررو )

 .(  65.57ة تطوة ) لأأولنس

أ أأأرأد كران الوسرط الحسرالأ  لالختلراة القللأأأأأأرأاةة العجلرة الل رةية فقبما لالنسلة لم  *

و أأأررأ( والوسررط الحسرالأ لالختلراة اللعردي ه0.53( واالنحرةا  المعيراةي )2.25هرو )

( 24.74أ )أأأررأ( وقيمررة ) ت( المحسررولة ه0.40( واالنحررةا  المعيرراةي هررو )3.93)

 .( 74.66ولنسلة تطوة ) 

و أأرأةالوقو  على الةبس فقد كان الوسط الحسالأ  لالختلاة القللأ هبما لالنسلة لم اة *

( 3.78( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.47( واالنحةا  المعياةي )1.88)

( ولنسرلة تطروة 50.09( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.35واالنحةا  المعياةي هو )

 (101.06 ). 

أ  لالختلراة القللرأ أأأأرأين فقرد كران الوسرط الحسالبما لالنسلة لم اةةالوقو  علرى اليرد *

( والوسررط الحسررالأ لالختلرراة اللعرردي هررو 0.31( واالنحررةا  المعيرراةي )1.52هررو )

( 79.20( و يمرررة ) ت( المحسرررولة هرررأ )0.32( واالنحرررةا  المعيررراةي هرررو )3.47)

 .( 128.28ولنسلة تطوة ) 

و أأأرررأسررالأ  لالختلررراة القللررأ هبمررا لالنسررلة للسلسرررلة الحةكيررة  فقررد كررران الوسررط الح *

(3.08  ) 
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( 4.38و )أأرأأ لالختلراة اللعردي هأأأأأأأرأ( والوسرط الحسال0.52واالنحةا  المعياةي )

( ولنسرلة تطروة 14.22( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.27واالنحةا  المعياةي هو )

 (42.20). 

ع قيمرة )ت( أأأأأأرأكيرة مولمقاةنة قيم )ت( المحسولة ولجميع الم اةات والسلسرلة الحة *

( ظ رة بن را 2.12ة ) أأأرأ( واللالغ4( ودةجة حةيرة )0.05الجدولية عند مستوى داللة )

ن االختلاةين ولصراله أأأأأأأأأبكلة من القيمة الجدولية مما يدل على بن الفةوق معنوية لي

 اللعدي .
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 (7شكل )

 االول للفئه العمريه لقبلية والبعدية يوضح المهارات والسلسلة الحركية في االختبارات ا
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 .( سنوات10-9)الثانية  فئة العمريهال  4-2-3

 

 ( 8الجدول )

 الجدوليةالمحسوبة وـة )ت(يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

الدحرجة  –الدحرجة االمامية  -سنوات في ) الميزان االمامي 10 -9للمجموعة التجريبية  الثانية 

 السلسلة الحركية ( -الوقوف عل  اليدين  -الوقوف عل  الرأس  -العجلة البشرية  -الخلفية 

 القبلي المهارات ت
 

 ع س

 البعدي
  
 ع         س

قيمة )ت( 
 المحسوبة

نسبة 
 التطور

%    

 48.67 14.04* 0.35 4.49 0.73 3.02 الميزان االمامي 1

 37.60 12.01* 0.36 4.94 4.94 0.60 3.59 الدحرجة االمامية 2

 63.49 29.27* 0.40 4.30 4.30 0.53 2.63 الدحرجة الخلفية 3

 69.47 33.04* 0.42 4.22 4.22 0.55 2.49 العجلة البشرية  4

الوقوف عل   5
 الرأس

2.50 0.69 4.18 4.18 0.42 *17.78 67.2 

الوقوف عل   6
 اليدين 

2.19 0.72 3.86 3.86 0.58 *16.33 76.25 

 32.06 14.00* 0.31 5.19 5.19 0.56 3.93 السلسلة الحركية  7

 ( 4( ودةجة حةية ) 0.05ة ) أأأأأأأ( تحت مستوى دالل2.18قيمة )ت( الجدولية )  &

 

الحسالأ الختلاة م اةة الميزان االمامأ القللرأ هرو  (بن الوسط 8يتضه من الجدول ) *

( 4.49( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.73( واالنحةا  المعياةي )3.02)

( ولنسرلة تطروة 14.04( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.35واالنحةا  المعياةي هو )

 (48.67). 

و أأأأرأالحسرالأ  لالختلراة القللرأ هبما لالنسلة لم اةة الدحةجة االمامية فقد كان الوسط *

و أ( والوسررررط الحسررررالأ لالختلرررراة اللعرررردي هرررر0.60( واالنحررررةا  المعيرررراةي )3.59)

(4.94  ) 
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( ولنسرلة تطروة 12.01( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.36واالنحةا  المعياةي هو )

 (37.60.) 

أ  لالختلاة القللأ هرو أأأأأأأبما لالنسلة لم اةة الدحةجة الخلفية فقد كان الوسط الحسال *

( 4.30( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.53( واالنحةا  المعياةي )2.63)

( ولنسرلة تطروة 29.27( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.40واالنحةا  المعياةي هو )

 (63.49 ). 

القللأ هو  أ  لالختلاةأأأأأأأأأأبما لالنسلة لم اةة العجلة الل ةية فقد كان الوسط الحسال *

( 4.22( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.55( واالنحةا  المعياةي )2.49)

( ولنسرلة تطروة 33.04( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.42واالنحةا  المعياةي هو )

 (69.47 ). 

ط الحسالأ  لالختلاة القللأ هرو أأأأبما لالنسلة لم اةةالوقو  على الةبس فقد كان الوس*

( 4.18( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.69واالنحةا  المعياةي ) (2.50)

( ولنسلة تطروة 17.78أ )أ( وقيمة ) ت( المحسولة ه0.42واالنحةا  المعياةي هو )

 (67.2). 

و أرأالوقو  على اليدين فقد كان الوسط الحسالأ  لالختلاة القللرأ ه بما لالنسلة لم اةة *

( 3.86( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.72ةي )( واالنحةا  المعيا2.19)

( ولنسرلة تطروة 16.33( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.58واالنحةا  المعياةي هو )

 (76.25). 

( 3.93بما لالنسلة للسلسلة الحةكية  فقد كران الوسرط الحسرالأ  لالختلراة القللرأ هرو ) *

( 5.19أ لالختلرراة اللعرردي هررو )أأأأأرأأأأأ( والوسررط الحسال0.56واالنحرةا  المعيرراةي )

( ولنسرلة تطروة 14.00( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.31واالنحةا  المعياةي هو )

 (32.06 ). 
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م )ت( المحسولة ولجميع الم اةات والسلسلة الحةكية مع قيمة )ت( أأأولمقاةنة قي *

 ( ظ ة بن ا 2.18( واللالغة ) 4( ودةجة حةية )0.05الجدولية عند مستوى داللة )

ه أأأبكلة من القيمة الجدولية مما يدل على بن الفةوق معنوية لين االختلاةين ولصال

 اللعدي .
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خ/ قللأ  3.023.592.632.492.52.193.93

خ/ لعدي 4.494.944.34.224.183.865.19

1234567

 
 السلسله  -اليدين     -الرأس   -العجله   -الخلفيه -االماميه-الميزان 

 (8شكل )
 
 الثانية لفئة العمريةلية والبعدية لت القبتبارايوضح المهارات والسلسلة الحركية في االخ
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 .( سنه12-11)الثالثة  فئه العمريهال 4-2-4
 

 (9الجدول )

 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية

الدحرجة  –الدحرجة االمامية  –سنة في ) الميزان االمامي  12-11للمجموعة التجريبية  الثالثة 

 السلسلة الحركية ( –الوقوف عل  اليدين  –الوقوف عل  الرأس  –العجلة البشرية  –فية الخل

 القبلي المهارات ت
 

 ع س

 البعدي
  
 ع         س

قيمة )ت( 
 المحسوبة

نسبة 
 التطور

%    

 40.97 21.73* 0.45 5.23 0.64 3.71 الميزان االمامي 1

 33.67 13.99* 0.38 5.28 0.70 3.95 الدحرجة االمامية 2

 56.09 23.91* 0.34 4.48 0.53 2.87 الدحرجة الخلفية 3

 53.26 23.04* 0.33 4.69 0.45 3.06 العجلة البشرية  4

الوقوف عل   5
 الرأس

3.03 0.80 4.57 0.64 *19.73 51.32 

الوقوف عل   6
 اليدين 

2.67 0.75 4.36 0.67 *21.48 63.29 

 34.01 13.62* 0.43 5.28 0.64 3.94 السلسلة الحركية  7

 
 ( 4( ودةجة حةية ) 0.05( تحت مستوى داللة ) 2.11قيمة )ت( الجدولية )  &

 

( بن الوسط الحسرالأ الختلراة م راةة الميرزان االمرامأ القللرأ  9يتضه من الجدول )  *

أ لالختلراة اللعردي هرو أأأأرأ( والوسرط الحسال0.64( واالنحةا  المعيراةي )3.71هو )

( 21.73( وقيمررة ) ت( المحسررولة هررأ )0.45و )أأأأررأا  المعيرراةي ه( واالنحررة5.23)

 .(40.97ولنسلة تطوة ) 
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د كان الوسط الحسالأ  لالختلاة القللرأ هرو أأأأأبما لالنسلة لم اةة الدحةجة االمامية فق *

و أ( والوسررررط الحسررررالأ لالختلرررراة اللعرررردي هرررر0.70( واالنحررررةا  المعيرررراةي )3.95)

(5.28) 

( ولنسرررلة 13.99( وقيمرررة ) ت( المحسرررولة هرررأ )0.38معيررراةي هرررو )واالنحرررةا  ال 

 .( 33.67تطوة ) 

ط الحسالأ  لالختلاة القللأ هو أأأأأأأأبما لالنسلة لم اةة الدحةجة الخلفية فقد كان الوس *

( 4.48( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.53( واالنحةا  المعياةي )2.87)

( ولنسلة تطروة 23.91ة ) ت( المحسولة هأ )أ( وقيم0.34واالنحةا  المعياةي هو )

 (56.09). 

أ  لالختلاة القللرأ هرو أأأأأأأأأبما لالنسلة لم اةة العجلة الل ةية فقد كان الوسط الحسال *

( 4.69( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.45( واالنحةا  المعياةي )3.06)

( ولنسرلة تطروة 23.04ت( المحسولة هأ ) ( وقيمة )0.33واالنحةا  المعياةي هو )

 (53.26 ). 

بما لالنسلة لم اةةالوقو  على الةبس فقد كران الوسرط الحسرالأ  لالختلراة القللرأ هرو  *

( 4.57( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.80( واالنحةا  المعياةي )3.03)

( ولنسرلة 19.73أ  )أأأأأأأأأ( وقيمة ) ت( المحسولة ه0.64واالنحةا  المعياةي هو )

 .( 51.32تطوة ) 

ط الحسالأ  لالختلاة القللأ هرو أأأأبما لالنسلة لم اةةالوقو  على اليدين فقد كان الوس *

( 4.36( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.75( واالنحةا  المعياةي )2.67)

( ولنسرلة 21.48)أ  أأأأأأأرأ( وقيمة ) ت( المحسرولة ه0.67واالنحةا  المعياةي هو )

 .( 63.29تطوة ) 

( 3.94بما لالنسلة للسلسلة الحةكية  فقد كران الوسرط الحسرالأ  لالختلراة القللرأ هرو ) *

 ( 5.28و )أأأأأ لالختلاة اللعدي هأأأأأأأ( والوسط الحسال0.64واالنحةا  المعياةي )
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ة تطروة ( ولنسرل13.62( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.43واالنحةا  المعياةي هو )

 (34.01 ). 

ولمقاةنررة قرريم )ت( المحسررولة ولجميررع الم رراةات والسلسررلة الحةكيررة مررع قيمررة )ت(  *

( ظ ررة بن ررا 2.11( واللالغررة ) 4( ودةجررة حةيررة )0.05الجدوليررة عنررد مسررتوى داللررة )

ن االختلراةين ولصراله أأرأبكلة مرن القيمرة الجدوليرة ممرا يردل علرى بن الفرةوق معنويرة لي

 اللعدي .
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خ/ قللأ  3.713.952.873.063.032.673.94

خ/ لعدي 5.235.284.484.694.574.365.28

1234567

 
 السلسله  -اليدين     -الرأس   -العجله   -الخلفيه -االماميه-الميزان 

 
 ( 9شكل )
 
 الثالثة فئة العمريةتبارات القبلية والبعدية لليوضح المهارات والسلسلة الحركية في االخ
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 ( سنه .14-13) الرابعة فئة العمريهال  4-2-5

 

 ( 10الجدول )

 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية يبين

الدحرجة  –الدحرجة االمامية  –سنة في ) الميزان االمامي  14-13للمجموعة التجريبية الرابعة 

 السلسلة الحركية ( –الوقوف عل  اليدين  –الوقوف عل  الرأس  –العجلة البشرية  –الخلفية 

 القبلي المهارات ت
 

 ع س

 البعدي
  
 ع         س

قيمة )ت( 
 المحسوبة

نسبة 
 التطور

%    

 36.87 13.19* 0.38 5.16 0.51 3.77 الميزان االمامي 1

 36.98 13.01* 0.38 5.00 0.65 3.65 الدحرجة االمامية 2

 64.96 17.39* 0.40 4.19 0.66 2.54 الدحرجة الخلفية 3

 65.43 10.36* 0.33 4.02 0.74 2.43 العجلة البشرية  4

الوقوف عل   5
 الرأس

2.36 0.34 4.11 0.35 *19.31 74.15 

الوقوف عل   6
 اليدين 

2.23 0.74 3.95 0.46 *14.32 77.13 

 10.68* 0.35 4.91 0.65 3.66 السلسلة الحركية  7

 

34.15 

 
 ( 4( ودةجة حةية ) 0.05( تحت مستوى داللة ) 2.20قيمة )ت( الجدولية )  &

 
( بن الوسط الحسالأ الختلاة م اةة الميزان االمامأ القللأ  10* يتضه من الجدول )

( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هو 0.51( واالنحةا  المعياةي )3.77و )أأأأأأه

( 13.19أ )أأأأأأ( وقيمة ) ت( المحسولة ه0.38( واالنحةا  المعياةي هو )5.16)

 .(36.87ولنسلة تطوة ) 
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أ  لالختلاة القللرأ هرو أأأأأا لالنسلة لم اةة الدحةجة االمامية فقد كان الوسط الحسالبم *

( 5.00( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.65( واالنحةا  المعياةي )3.65)

( ولنسرلة تطروة 13.01( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.38واالنحةا  المعياةي هو )

 (36.98). 

د كان الوسط الحسالأ  لالختلاة القللرأ هرو أأأأأأأأالدحةجة الخلفية فق بما لالنسلة لم اةة*

( 4.19( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.66( واالنحةا  المعياةي )2.54)

( ولنسرلة تطروة 17.39( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.40واالنحةا  المعياةي هو )

 (64.96 ). 

د كان الوسط الحسالأ  لالختلاة القللأ هو أأأأأأأأأأةية فقبما لالنسلة لم اةة العجلة الل  *

( 4.02( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.74( واالنحةا  المعياةي )2.43)

( ولنسرلة تطروة 10.36( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.33واالنحةا  المعياةي هو )

 (65.43 ). 

ن الوسرط الحسرالأ  لالختلراة القللرأ هرو بما لالنسلة لم اةةالوقو  على الةبس فقد كرا *

( 4.11( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.34( واالنحةا  المعياةي )2.36)

( ولنسرلة تطروة 19.31( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.35واالنحةا  المعياةي هو )

 (74.15 ). 

لالختلاة القللأ هرو   أأأأأبما لالنسلة لم اةةالوقو  على اليدين فقد كان الوسط الحسال *

( 3.95( والوسط الحسالأ لالختلاة اللعدي هرو )0.74( واالنحةا  المعياةي )2.23)

( ولنسرلة تطروة 14.32( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.46واالنحةا  المعياةي هو )

 (77.13). 

( 3.66بما لالنسلة للسلسلة الحةكيرة  فقرد كران الوسرط الحسرالأ  لالختلراة القللرأ هرو )*

( 4.91و )أأررأط الحسررالأ لالختلرراة اللعرردي هأأأأررأوالوس  (0.65واالنحررةا  المعيرراةي )

( ولنسرلة تطروة 10.68( وقيمة ) ت( المحسولة هأ )0.35واالنحةا  المعياةي هو )

 (34.15 ). 
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ولمقاةنررة قرريم )ت( المحسررولة ولجميررع الم رراةات والسلسررلة الحةكيررة مررع قيمررة )ت(  *

( ظ ررة بن ررا 2.20( واللالغررة ) 4( ودةجررة حةيررة )0.05ة )الجدوليررة عنررد مسررتوى داللرر

بكلررة مررن القيمررة الجدوليررة ممررا يرردل علررى بن الفررةوق معنويررة لررين االختلرراةين ولصرراله 

 اللعدي .
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 السلسله  -اليدين     -الرأس   -العجله   -الخلفيه -االماميه-الميزان 

 
 (10شكل )

 الرابعة فئة العمريةتبارات القبلية والبعدية للوالسلسلة الحركية في االخ يوضح المهارات
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 االربعة . فئات العمريهختبارين القبلي والبعدي للمناقشة نتائج الفروت بين اال 4-3

 
أ االداة للم راةات أأرأة تحسرن وتطروة فأأأأأأأأرأبوضحت نتائج االختلاةات القللية واللعدي

أة الحةكية وهذا التحسن والتطوة فأ االداة لم يرمت بعتلاطرا لرل مرن خرالل والسلسلأأأأأأأ

د أأأرأالمن ج التعليمأ المعتمد من قلل اللاحبة والذي يرتالئم مرع هرذة الفئرات العمةيرة ويدك

العلماة واللاحبون علأأأأأى بستخدام المن ج العلمأ الجيرد النره يسراعد علرى عمليرة الرتعلم 

م الملكرة لفعاليرات أرأأن خرالل تعليأأأأأرأم الم راةات كمرا بن التعلل كل فعال وخاصة مأأأأأ

 يكون فعال وذو فائدة من الناحية النفسيأأأأأأأأة والجسدية واالجتماعية. ناستك الجم

أ أررأف ( سررنوات 10-9)البانيررة للفئررة العمةيرره وتررةى اللاحبررة بن سررةعة التطرروة لالنسررلة 

 -اة القللأ ويعود السلب الى :االختلاة اللعدي بفضل مأأأأأأأأن االختل

المةاحل العمةية تعتلرة االسراس والقاعردة الصرحيحة فرأ اللنراة الحةكرأ حيرث  ه ان هذ 

يمكن بعتلاةها بينى مةحلة يمكن للطفل في ا بسرتيعاب الواجرب الحةكرأ للم راةة ، كمرا 

د االطفرال أأرألياقة اللدنية عنلبن قالليأأأأأأة التعلم تكون سةيعة جدا فضآل عن بن بةتفاع ا

وبقترداة ولالترالأ  سةعهبة قدةة على تنفيذ الحةكات لسأأأأأأأأنوات  تجعل م بك 10لعمة 

 (1لتحقيق بفضل بنجاز ) الواجلات المناطة ل م ل كل جيد  القدةة علأأأأأى تنفيذ

 -فيعود سلب التطوة الى : ( سنه 12-11) البالبه للفئة العمةيه بما لالنسلة 
 

ل العمةية تعرد المةاحرل الةئيسرية للرتعلم الحةكرأ ولصروةة خاصرة تطروة بن هذه  المةاح

  هأأأأأأقاللية التصة  الحةكأ لالطفال حيث يتعلم الطفل من خالل ا السيطةة على حةكتأ

 

 
 
 

مجلة علوم  –مازن عبد الهادي ، أحمد بدري : قياس مستو  اللياقة البدنية لتالميذ المدارس االبتدائية  -1
 43ص –  2002-1مج -1العدد –لرياضية االتربية 
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 (1والتصة  الجيد ببناة بداة الحةكات الةياضية )

ة تعلرم الحةكرات أأرأكذلك بن هذة االعماة ل ا القدةة السةيعة على التعلم ولصروةة خاص

الجديدة وسةعة بكتسال ا .ويقول لعض العلماة بن هذة المةحلرة تلردب مرن الصر  الةالرع 

 (2السادس االلتدائأ .) االلتدائأ الى الص 

كما بن قاللية التعلم تكون فأ مستوى عرالأ و دقرة االداة تكرون لصروةة جيردة يصراحل ا 

توافق حةكأ عالأ نتيجة لتطوة قاللية المةونة والة اقة حيث يدكرد ) وجيره محجروب( 

أ لنراة أأأرأعلى بن قاللية التعلم على لعض الم اةات تكون عالية ودقيقة الن را االسراس ف

 ( .3الحةكة للمةاحأأأأأأأأأأأأل القادمة)

ن خرالل دقرة أأرأكذلك بن التحسن فأ االداة يمتأ نتيجة لتطروة االنسريالية الرذي يظ رة م 

ة وقالليرة أرأالحةكة بو الم اةة التأ ترددى . ويرةى ) كروةت ماينرل( بن السريطةة الحةكي

أ هرذة المةحلرة كمرا التعلم والسةعة الحةكية تصل الى مستوى جيد لكبية من االطفال ف

 (.4يتص  االداة لالقوة والسةعة )

 -الةالعه فيعود السلب الى : ( سنه  14-13الفئه العمةية )بما 

تطوة لعض الصفات اللدنية الخاصرة ل رذة الفئرة العمةيرة كرالقوة العضرلية حيرث تتحسرن   

خرذ لنظرة ع االأأأرأن صرفة السرةعة مأأأأأألصوةة عامة عالقة القوة لوزن الجسم كما تتحس

ث يدكرد العرالم ) هراةة( لرمن أأأأأرأالمةحلة حي هاالعتلاة االختالفأات فأ القالليات ضمن هذ

 ل أأأأة تزداد لصوةة كليةة وهذا ي مأأأأأة العمةيأالقاللية الجسمية فأأأأأ هأأأأأأأأذة المةحل

 

 

 

لكتب للطباعة والنشـــــــــــر مؤسسة دار ا -1ي )ترجمة عبد علي نصيف(  طالتعلم الحرككورت ماينل :  -1
 261ص-1980-الموصل –
-الموصل–مطبعة جامعة الموصل -2ج–ة التطور الحركي منذ الوالدة حت  سن الشيخوخوجيه محجوب :  -2

 . 150ص-1987
 .158ص - المصدر السابتوجيه محجوب :   -3
 . 262، ص  المصدر السابتكورت ماينل:   -4
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ل لتقدم العمة ولذلك اللد مرن االنتلراه أأأأأ، بما المةونة فمن ا تق السةعة والقاللية الحةكية

 (  1ل ذة الناحية .)

وبهم مميزات هذة المةحلة بن الطفل لدية االمكانية فأ بكتساب لعض اال كال الحةكيرة 

الحةكررررات الزائرررردة وتحررررل ث تختفررررأ أأررررأ( حي1977لسررررةعة ونجرررراح وعررررن ) ماينررررل 

مررع توافررق كليررة لررين القرروة ووزن الجسررم والمتمبلررة فررأ  أةكات لموج ررة ال ادفررةالحأأأأأأأرر

 (2)ناستك عين كما فأ الجمالقدةة على االةتكاز علأأأأأأأى الذةا

 
 -فيعود السلب الى : ( سنوات 8-7)االولى الفئة العمةيهبما 

فأ العضالت الذي هو عنصأة م م فأ االداة ل ذه  توفة المةونه التحسن جاة نتيجة 

  (3) . يه ويعد ذلك بس ل فأ سن الطفوله عن سن اللالغينالم اةات االةض

 ( سنوات8-7أ هذة االعماة الملكةة بي )أأأأوالن السةعه االنتقالية والحةكية تظ ة ف

حيث  لكن الطاللة تددي الحةكة حسأب قالليت ا وال تعة  بن بدائ ا كان صحيه بم ال 

طةة علأأأأى بداة الم اةات يكون والسي التعلمينقص ا التةكيأأز فأأأأأأأأأ بداة الحةكة و

 لالنسلة لالعماة االكلة لذلك تحتاج هذة االعماة الى وقت بطول فأ التعلم .لطىة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 70، ص 1975) ترجمة عبد علي نصيف( مطبعة أوفسيت التحرير ، باداد، أصول التدريبهارة:  -1
 156، ص1996فكــــر العربي ، القاهرة ، ، دار ال1، طأسس ونظريات الحركة بسطويس أحمد :  -2
 ،  الموصل  ،ي الحركات االساس لجمباز الرجالــــــــالمدخل ف، عامر محمد سعودي : معيوف ذنون  -3

 93،ص1988
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لبعدية عرض وتحليل نتائج تحليل التباين وأقل فرت معنوي لالختبارات ا 4- 4
 االربعة. فئات العمريهولل

 االربعة للفئات العمريه تائج تحليل التباين الختبار مهارة الميزان االمامي عرض وتحليل ن 4-1- 4 
 

 (11الجدول )
 يوضح نتائج تحليل التباين وقيمة )ف( المحسوبة والجدولية الختبار مهارة

 الميزان االمامي

قيمة)ف(  نوع الداللة
 جدوليةلا
 قيمة)ف( 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 اتالمربع

 تباين االختالف

 بين المجموعات 7.96 3 2.65 15.44 2.83 معنوي

 داخل المجموعات 10.14 59 0.17

 المجموع 17.83 62 

 (0.05( ومستوى داللة ) 59-3قيمة ) ( الجدولية عند دةجة حةية ) 
 

ن ة بأرأ( ظ 11من خالل العمليات االحصائية لتحليل التلاين والموضحة فأ الجدول ) & 

( وهرأ بكلرة مرن القيمرة 15.44قيمة ) ( المحسولة الختلاةم اةة الميرزان االمرامأ هرأ ) 

% لرذا فرمن الفرةق  95 ( ومسرتوى بقرة59-3( عنرد دةجرة حةيرة )2.83الجدولية اللالغرة ) 

 .االةلعة هو فةق معنوي فئات العمةيهلين ال

 الوساط الحسابية لمعرفة أقل فرت معنوي بين ا (  (L.S.Dعرض نتائج أختبار  4-4-2
 االربعة لمهارة الميزان االمامي

 

 بفضل الداة م اةة الميزان االمامأ تم بستخدام  فئات العمةيهلكأ يتم التعة  على بي ال
  (12وكما موضه فأ الجدول )(   LSDبختلاة ) 

 

 ( 12الجدول )
 االمامي ة الميزاناالربعة لمهار فئات العمريهوي بين االوساط الحسابية لليوضح أقل فرت معن

 سنه 13-14
(4) 

 سنه 11-12
(3) 

 سنوات9-10
(2) 

 سنوات7-8
(1) 

 الفئات العمريه -س

5.16 5.23 4.49 4.500   

 (1)  سنوات 7-8 4.500  0.01 0.73  * 0.66 * 

 (2) سنوات9-10 4.49   *0.74 * 0.67* 

 (3) سنه 11-12 5.23    0.06

 (4) سنه 13-14 5.16    

         

 0.42=  0.05عند نسلة خطم  L.S.Dقيمة
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 (0.42أ )أأأأأأأأأأ( ه 0.05)    د مستوى داللةأأأأأأأأأعن (LSD) حيث يظ ة بن قيمة

ة الداة م رراةة الميررزان االمررأامأ أررأاالوسرراط الحسالين أررأليولعررد مقاةنررة قرريم الفةوقررات 

فئررره ن الأأأرررألفرررةق لية بن اأأرررأأأأأأوجررردت اللاحب (L.S.D)مرررع قيمرررأة فئترررينكأرررأل  نأأأرررألي

 (8-7)ولرىاال الفئره( ولرين 0.73قد  للغ ) (12-11)لبةالبا فئه العمةيهوال( 8-7)االولى

 فئررره العمةيرررهوال(10-9)البانيرررة  فئرررة( وبمرررا لرررين ال0.66للرررغ )(14-13)لعرررة الة فئررةوال

 فئررة العمةيررهوال (10-9)البانيررة فئررة( ولررين ال0.74 )د للررغ الفررةق أأأررأفق (12-11)البالبررة

ن أأأأأأأأأأررأاكلررة م مأأررأالقي ه( وكانررت جميررع هررذ0.67فقررد للررغ الفررةق ) (14-13)الةالعررة 

 فئات العمةيهن الأوي ليأأأأأى بن الفةق معنأ( مما يدل عل0.42اللالغة ) (L.S.Dقيمة )

 ذات االوساط الحسالية االكلة . فئاتولصاله ال

 فئأأأه العمةيه( ولين ال0.01قد للغ ) ية فالباناالولى و فئه العمةيهال نأأأبما الفةق لي  &

   L.S.D)قيمة بصغة من هأفئات م الأ( ولمابن قي0.06ةق )الةالعة فقد للغ الفالبالبة و

  -:وظ ة بن تسلسل االداة لم اةة الميزان  & ن م أ ليأأأأمما يدل على بن الفةق ع وائ

 الولى . ا فئه العمةيه ال -3           البالبة . فئه العمةيه ال -1

 الفئة العمةيه البانية. -4.          الةالعة فئه العمةيه ال -2 

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

1234

ة1 تسلسل م

  سنه 13-14        11-12           9-10             7-8               

 الفئات العمريه

 (11شكل )  

 بعةاالر فئات العمريهلمهارة الميزان االمامي لليوضح تسلسل االداء 
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 فئات العمريهالمامية للعرض وتحليل  نتائج أختبار تحليل التباين لمهارة الدحرجة ا4-3 -4

 االربعة .
 ( 13جدول )

 يوضح نتائج تحليل التباين وقيمة )ف( المحسوبة والجدولية الختبار مهارة
 الدحرجة االمامية

 

نوع 
 الداللة

قيمة )ف( 
 جدوليةلا

 قيمة)ف( 
 المحسوبة

متوسط 
 عاتالمرب

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 تباين االختالف

 بين المجموعات 5.21 3 1.73 13.05 2.83 معنوي

 داخل المجموعات 7.85 59 0.13

 المجموع 13.06 62 

 
م رراةة الدحةجررة  ( الختلرراة13ظ ررة مررن خررالل تحليررل التلرراين الموضرره فررأ الجرردول )

االةلعرة فرأ نترائج االختلراة  هذة الفئراتلين ةلعة وجود فةق معنوي اال فئات االمامية لل

( 2.83( وهأ بكلة من القيمرة الجدوليرة اللالغرة )13.05بذ للغت قيمة ) ( المحسولة )

 فرأ( مما يدكد وجود فرةوق معنويرة  %95( ولمستوى بقة )59 -3تحت دةجة حةية )

ب بسرتخدام بقرل    أأأرأاالةلعرة ممرا يتطل  فئرات لم اةة الدحةجة االمامية للمستويات التعلم 

 لمعةفة االفضل فأ مستويات التعلم .      (L.S.Dفةق معنوي )

 
 لمعرفة أقل فرت معنوي بين االوساط الحسابية  (  (L.S.Dعرض نتائج أختبار  4-4-4

 دحرجة االمامية.االربعة لمهارة ال
 

 (14جدول )
 عة لمهارة الدحرجة االماميةاالرب فئات العمريهوي بين االوساط الحسابية لليوضح أقل فرت معن

 

 سنه 13-14
(4) 

 سنه 11-12
(3) 

 سنوات9-10
(2) 

 سنوات 7-8
(1) 

 الفئات العمريه -س

5 5.28 4.94 4.52   

 (1) سنوات 7-8 4.52  *0.42 0.76*  0.48* 

 (2)سنوات9-10 4.94   0.33 0.05

 (3)سنه 11-12 5.28    0.28
 (4) سنه 13-14 5    

 0.37=  0.05 عند نسلة خطا L.S.D  قيمة      
 

  ( ولعد0.37أ )أأأأأأ( ه0.05)  د مستوى داللةأأأأأأعن (L.S.D )يظ ة بن قيمة &
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   نأأأأأأأة الداة م اةة الدحةجة االمامية ليأأأألين االوساط الحسالي مقاةنة قيم الفةوقات 

  هأأأأأألفئه العمةيةق لين اة الفأأأأأأأأة بن قيمأأوجدت اللاحب ((L.S.D قيمة مع فئتينكل 

 فئرهوالفرةق لرين ال(0.76االولرى و البالبرة )  فئرة( ولرين ال0.42لبانية للغت )وااالولى   

ممرا  L.S.D هرأ بكلرة مرن قيمرة وجميع قيم الفئات العمةيره( 0.48االولى و الةالعة ) 

ات االوسراط ذ فئرات العمةيرهولصراله ال فئراتن الأأأأأأرأى بن الفةق معنروي ليأأأأأأيدل عل

 الحسالية االكلة .

 فئهولين ال (0.33البانية و البالبة فقد للغ الفةق لين االوساط الحسالية ) فئهبما لين ال &

وجميع (0.28الةالعة )  وة أالبالب فئه( بما لين ال0.05غ الفةق ) البانية و الةالعة فقد لل

ل على بن الفةق ع وائأ ا يدأأ( مم0.37اللالغة ) L.S.Dن قيمة أأ بصغة مأأالقيم ه

 .  هذه الفئات العمةيهن أألي

 -ومن مالحظتنا للجدول بعاله ظ ة تسلسل االداة كمالتأ : &

 البانية . فئة العمةيهال -3 البالبة. فئة العمةيهال -1

 االولى. فئة العمةيهال -4 الةالعة . فئة العمةيهال 2

 القيم

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

1234

متسلسلة1

 
  سنه 13-14           11-12         9-10      7-8       

 الفئات العمريه 
 ( 12شكل )

 االربعة فئات العمريهية لليوضح تسلسل االداء لمهارة الدحرجة االمام
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  االربعة فئات العمريهلخلفية للعرض وتحليل نتائج أختبار تحليل التباين لمهارة الدحرجة ا4-5 -4

 
 ( 15لجدول )ا

 ل التباين وقيمة )ف( المحسوبة والجدولية الختبار مهارةيوضح نتائج تحلي
 الدحرجة الخلفية

نوع 
 الداللة

قيمة )ف( 
 جدوليةلا
 قيمة)ف( 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 تباين االختالف

 بين المجموعات 1.71 3 0.57 3.73 2.83 معنوي

 داخل المجموعات 9.03 59 0.15

 المجموع 10.74 62 

 
 ن القيمة الجدولية اللالغة أأأ( وهأ بكلة م3.73ظ ة بن قيمة ) ( المحسولة للغت ) 

ا بن القيمة أأأأأأأأ% ( ولم 95)  ومستوى بقة  (59-3دةجة حةية )  ( تحت2.83) 

االةلعة  فئات العمةيهولية فمن الفةق معنوي لين الالمحسولة هأ بكلة من القيمة الجد

 لمعةفة المستوى االفضل فأ التعلم . L.S.D لب بستخدام بقل فةق معنوييتط مما 

 

 لمعرفة أقل فرت معنوي بين االوساط الحسابية  (  (L.S.Dعرض نتائج أختبار  4-4-6
 دحرجة الخلفيه .االربعة لمهارة ال

 

 ( 16الجدول )
 ارة الدحرجة الخلفيةاالربعة لمه فئات العمريهوي بين االوساط الحسابية لليوضح أقل فرت معن

 

 سنه 13-14
(4) 

 سنه 11-12
(3) 

 سنوات9-10
(2) 

 سنوات 7-8
(1) 

 الفئات العمريه -س

4.19 4.48 4.30 4.04   

 (1)سنوات 7-8 4.04  0.25 0.43*  0.14

 (2)سنوات9-10 4.30   0.17 0.10

 (3)سنه 11-12 4.48    0.28

 (4)سنه 13-14 4.19    

 0.40= 0.05ة خطا عند نسل L.S.D قيمة
 

 هأ بداة هررذأأأأأأررأاالةلعررة ف فئررات(  وجررود فررةق لررين ال16جرردول )يظ ررةمن خررالل ال &

بكلررةمن  ( وهررأ 0.43االولررى و البالبررة وقررد للررغ )  فئررهالم رراةة بذ ظ ررة فررةق لررين ال

 (L.S.D)قيمة
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 فئة العمةيهولصاله ال فئتينى بن الفةق  معنوي لين ال( مما يدل عل0.40اللالغة ) 

    البالبة .

االولى و  الفئهن أأأ( ولي0.25د للغ ) أأأأأأأأأاالولى و البانية فق لفئه& بما الفةق لين ا

 .( 0.17البانية و البالبة للغ ) الفئه ( ولين 0.14الةالعة فقد للغ الفةق ) 

لغ ة و الةالعة فقد لأأأالبالب الفئه( بما الفةق لين 0.10البانية و الةالعة ) الفئه ولين 

 (L.S.D)بصغة من قيمة مأأأالقي ه( وجميع هذ0.28الفةق لين االوساط الحسالية ) 

  ىأأأأأأأأأ%( مما يدل عل95( ومستوى بقة )0.40اللالغة ) 

 . هذه الفئات بن الفةق ع وائأ لين  

  -فمن تسلسل االداة لالنسلة هو كمالتأ : ولذلك &

 البالبة . الفئه العمةيه 1

 البانية . فئة العمةيهال -2

 الةالعة. فئة العمةيهال -3

 االولى فئة العمةيهال -4

 القيم

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

1234

متسلسلة1

  سنه 13-14        11-12           9-10             7-8   

 الفئات العمريه
 (13شكل )

 االربعة فئات العمريهلمهارة الدحرجة الخلفية لليوضح تسلسل االداء 
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 االربعة  فئات العمريهلل يل نتائج أختبار تحليل التباين لمهارة العجلة البشريةعرض وتحل 4-4-7
 

 (17جدول )
 يوضح نتائج تحليل التباين وقيمة )ف( المحسوبة والجدولية الختبار مهارة

 العجلة البشرية

نوع 
 الداللة

قيمة )ف( 
 جدوليةلا

 قيمة)ف( 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 عاتالمرب

 تباين االختالف

 بين المجموعات 5.87 3 1.95 13.59 2.83 معنوي

 داخل المجموعات 8.50 59 0.14

 المجموع 14.37 62 

 
أ أأأأأ( العمليات االحصائية لتحليل التلاين عن وجود فةق معنوي ف17يوضه الجدول)

 نتائج بختلاة م اةة العجلة الل ةية .

( هأ بكلة من القيمة الجدولية اللالغة 13.59ولة اللالغة ) بذ يظ ة بن قيمة ) ( المحس

%( مما يستدعأ بستخدام اقل 95( ولمستوى بقة )59 -3( عند دةجة حةية ) 2.83) 

 ة الل ةية أأأأأأأأفةق معنوي لمعةفة بي مجموعة بفضل فأ مستوى التعلم لم اةة العجل

 عنوي بين االوساط الحسابية لمعرفة أقل فرت م (  (L.S.Dعرض نتائج أختبار  4-4-8
 عجله البشريه.االربعة لمهارة ال

 
 

اللحررث االةلعرة فررأ بختلرراة م رراةة  فئرراتمرن  فئرره عمةيررهلكرأ يررتم التعررة  علرى بفضررل 

ن أأأأأأأررأوذلرك لمعةفررة بي م العجلرة الل ررةية بسرتخدمت اللاحبررة قرانون بقررل فرةق معنرروي

 فضل فأ مستوى التعلم .بالمستويات االةلعة 

 (18ل )الجدو
 االربعة لمهارة العجلة البشرية  العمريه للفئاتيوضح أقل فرت معنوي بين االوساط الحسابية 

 سنه 13-14
(4) 

 سنه 11-12
(3) 

 سنوات9-10
(2) 

 سنوات 7-8
(1) 

 الفئات العمريه -س

4.02 4.69 4.22 3.93   

 (1)سنوات 7-8 3.93  0.29 0.76*  0.09

 (2)اتسنو9-10 4.22   0.46*  0.20

 (3)سنه 11-12 4.69    0.66 * 

 (4)سنه 13-14 4.02    

 0.38= 0.05عند نسلة خطا  L.S.D قيمة
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أ بختلرراة م رراةة العجلررة أأأررأاللحررث ف فئررات( وجررود فررةوق لررين 18الجرردول )يوضرره  &

  -:الل ةية وكمالتأ 

( ولررين 0.76االولرى و البالبرة )  الفئرة العمةيرهةق لرين االوسراط الحسرالية حيرث للرغ الفر

( 0.66غ الفرةق ) أأأأأرأالبالبرة و الةالعرة فقرد للالفئه ( ولين 0.46البانية و البالبة )  الفئه

بن الفرةق معنروي لرين ممرا يردل علرى  (LSD)أة أأأأ بكلة من قيمأأ.وجميأأأع القيم هأأأأ

 ذات االوساط الحسالية االكلة . فئات العمةيه ال   ولصالأأأأأأه فئاتهذة ال

االولأأأرررأى و الفئررره ( ولرررين 0.29االولرررى و البانيرررة فقرررد للرررغ ) الفئررره لفرررةق لرررين بمرررا ا&

 ة و الةالعة فقد للغ الفةق أأأأأأأأالبانيالفئه ن أأأأأأأأأ( بما لي0.09ة كان الفةق ) أأأأأأالةالع

 فئاتى بن الفةق ع وائأ لين المما يدل عل  LSDوجميع القيم هأ بصغة .(  0.20) 

   -هو كمالتأ : فئاتلسل االداة لالنسلة للن تسولذلك فم &
 الةالعة .الفئه العمةيه  -3        البالبة .الفئه العمةيه  -1

 الفئه العمةيه االولى -4ه .         الباني الفئه العمةيه 2

 القيم                                   

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

1234

متسلسلة1

 
 الفئات العمريه 

 ( 14شكل ) 
 االربعة فئات العمريهلليوضح تسلسل االداء لمهارةالعجلة البشرية 
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 فئات العمريهلل عرض وتحليل نتائج أختبار تحليل التباين لمهارة الوقوف عل  الرأس 4-4-9
 االربعة 

 ( 19الجدول )
 يوضح نتائج تحليل التباين وقيمة )ف( المحسوبة والجدولية الختبار مهارة

 الوقوف عل  الرأس

نوع 
 الداللة

قيمة )ف( 
 جدوليةلا

 قيمة)ف( 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 تباين االختالف

 بين المجموعات 5.51 3 1.83 8.22 2.83 معنوي

 داخل المجموعات 13.17 59 0.22

 المجموع 18.68 62 
 

ن عن وجود فةق معنوي فأ أأ( العمليات االحصائية لتحليل التلاي19يوضه الجدول )

 نتائج بختلاة م اةة الوقو  على الةبس .

 ن القيمة الجدولية اللالغة أأأأأأأأأأ( وهأ بكلة م8.22بذ ظ ةت قيمة ) ( المحسولة ) 

د وجود فةوق أأأأأأ%( مما يدك95( ومستوى بقة )59-3( عند دةجة حةية )2.83) 

 يستدعأ بستخدام بقأأأأل فةق معنوي أأا أأأأمأاالةلعة م فئات العمةيهن الأأأأأأمعنوية لي

 الوقو  على الةبس. بفضل فأ مستوى التعلأأم لم اةه فئه لمعةفة بي   

 لمعرفة أقل فرت معنوي بين االوساط الحسابية  (  (L.S.Dعرض نتائج أختبار  4-4-10
 وقوف عل  الرأس .االربعة لمهارة ال

 
 االةلعة الفئاتن أأأأأفة وجود فةوق معنوية لين ومعةأأأأأأأألعد بجةاة تحليل التلاي

  الوقو  على الةبس  ، بستخدمت اللاحبة بختلاة بقأأأأل فةق معنوي    الختلاة م اةة 

L.S.D) وكمأأأأا موضه فأ الجدولبفضل فأ مستوى التعلم  فئه( لمعةفة بي  

 ( 20الجدول )
االربعة في أختبار مهارة الوقوف  ريهللفئات العميوضح أقل فرت معنوي بين االوساط الحسابية 

 علىالرأس 

 سنه 13-14
(4) 

 سنه 11-12
(3) 

 سنوات9-10
(2) 

 سنوات 7-8
(1) 

 الفئات العمريه -س

4.11 4.57 4.18 3.78   

 (1)سنوات 7-8 3.78  0.40 0.79*  0.32

 (2)سنوات9-10 4.18   0.38 0.07

 (3)سنه 11-12 4.57    0.46

 (4)هسن 13-14 4.11    

 0.48( =0.05عند مستوى داللة ) L.S.D قيمة
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االةلعة فأ  فئات العمةيهوق لين االوساط الحسالية لل( يوضه وجود فة 20الجدول )

 -بداة بختلاة م اةة الوقو  على الةبس وكمالتأ :

ن االوسراط الحسرالية أأأأرأاالولى و البالبة وللغت قيمة الفةق ليالفئةبذ  ظ ة فةق لين  &

( مما يدل على بن الفرةق 0.48 )( وهأ بكلة من قيمة بقل فةق معنوي اللالغة 0.79) 

 البالبة .الفئه ولصاله الفئتين معنوي لين 

االولرى و   الفئره(، ولرين 0.40غ ) أأأأأأرأاالولرى و البانيرة ولل الفئرهكما ظ ة فةق لين  &

 رة فرةق ليأأأرأن ( ، وظ0.32الةالعة حيث للغت قيمة الفرةوق لرين االوسراط الحسرالية )

البانيأأأأأأأررأه و  الفئرره( ، كمررا ظ ررة فررةق لررين 0.38البانيررة و البالبررة حيررث للررغ )  الفئرره

( وجميرع هرذة 0.46البالبة و الةالعة وللرغ ) الفئه العمةيه (، ولين 0.07الةالعة وللغ ) 

ع رروائأ ممررا يرردل علررى بن الفررةق  (0.48 )اللالغررة (  LSD)القرريم بصررغة مررن قيمررة

  ن الفئات ليأأأأأأ

  -ولذلك فمن تسلسل االداة فأ اداة م اةة الوقو  على الةبس كمالتأ: & 

 الةالعة.الفئه العمةيه  -3         البالبة. الفئه العمةيه1

 االولى .الفئه العمةيه  -4الفئه العمةيه البانية        -2

 القيم

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1234

متسلسلة1

  
  سنه 13-14        11-12        9-10           7-8

 الفئات العمريه 
 (15)شكل 

 االربعة فئات العمريهمهارة الوقوف عل  الرأس لليوضح تسلسل االداء ل
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 فئات العمريهللعرض وتحليل نتائج أختبار تحليل التباين لمهارة الوقوف عل  اليدين  4-4-11

 االربعة 

 
 ( 21الجدول )
 المحسوبة والجدولية الختبار مهارة يوضح نتائج تحليل التباين وقيمة )ف(

 الوقوف عل  اليديــــن 
 

نوع 
 الداللة

قيمة )ف( 
 الجدولية

 قيمة)ف( 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 تباين االختالف

 بين المجموعات 7.00 3 2.33 8.18 2.83 معنوي

 داخل المجموعات 16.82 59 0.28

 جموعالم 23.82 62 
 

( هرأ بكلرة مرن القيمرة 8.18(  بن قيمة )  ( المحسرولة اللالغرة )  21يوضه الجدول )

( ولمرا 59-3%( وتحرت دةجرة حةيرة ) 95( عند مستوى بقرة )2.83الجدولية اللالغة )

االةلعرة ممرا  فئراتلية فمن الفةق معنوي لرين البن القيمة المحسولة بكلة من القيمة الجدو

أ بداة م راةة الوقرو  أأأرأف فئرهقل فرةق معنروي  لمعةفرة بفضرل بيتطلب بستخدام قانون 

 على اليدين . 

 لمعرفة أقل فرت معنوي بين االوساط الحسابية  (  (L.S.Dعرض نتائج أختبار  4-4-12
 . وقوف عل  اليدين االربعة لمهارة ال

 

 االةلعة الداة م اةة الوقو  على  فئاتمن ال فئه لكأ يتم التعة  على بفضل 

 ( 22وكما موضه فأ الجدول ) (L.S.D)اليدين تم بستخدام بختلاة

 ( 22الجدول )
االربعة في أختبار مهارة الوقوف  فئات العمريهوساط الحسابية لليوضح أقل فرت معنوي بين اال

 علىاليدين
 

 سنه 13-14
(4) 

 سنه 11-12
(3) 

 سنوات9-10
(2) 

 سنوات 7-8
(1) 

 الفئات العمريه -س

3.95 4.36 3.86 3.47   

 (1)سنوات 7-8 3.47  0.39 0.89*  0.48

 (2)سنوات9-10 3.86   0.49 0.09

 (3)سنه 11-12 4.36    0.40

 (4)سنه 13-14 3.95    

 0.54=0.05عند نسلة خطا  L.S.D قيمة
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االةلعرة لم راةة  فئراتوق لرين االوسراط الحسرالية للوجود فة (22& يظ ة فأ الجدول )

 -وكمالتأ: الوقو  على اليدين

   قيمةن أأ( وهو بكلة م0.89غ )أأاالولى و البالبة بذ لل فئه العمةيه& ظ ة فةق لين ال

L.S.D )  )( مما يردل علرى بن الفرةق معنروي لي0.54اللالغة   )ولصراله   فئترينن الأأرأ

  .البالبة فئهال

االولرى و ه لفئر( ، والفةق لرين ا0.39االولى و البانية وللغ ) الفئه& كما ظ ة فةق لين 

البانيررة و البالبررة فررأ االوسرراط الحسررالية الفئرره ظ ررة فررةق لررين و .(0.48الةالعررة للررغ )

( ، بمرا الفرةق 0.09غ ) أأأأرأالبانيرة و الةالعرة ولل الفئرهظ رة فرةق لرين  و(، 0.49غ)للو

 بصررغة مررن أأأأأأأأررأالقرريم ه ه ( و جميررع هررذ0.40البالبررة و الةالعررة فقررد للررغ )  الفئرره لررين

  الفئاتلين  ى بن الفةق ع وائأأأأأأأأأأ( مما يدل عل0.54اللالغة)  L.S.D ))قيمة

 -ولذلك فمن تسلسل االداة كمالتأ :& 

 البانية .الفئه العمةيه  -3                   البالبة . الفئه العمةيه 1

 االولىالفئه العمةيه  -4                 الةالعة .الفئه العمةيه  -2

 القيم

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1234

متسلسلة1

 

  سنه 13-14        11-12        9-10           7-8
 الفئات العمريه 

 ( 16شكل )
 االربعةللفئات العمريه يوضح تسلسل االداء لمهارة الوقوف عل  اليدين 
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 .االربعة الداء السلسلة الحركية فئات العمريهللعرض وتحليل نتائج تحليل التباين 4-4-13 

 
 ( 23ل )الجدو

 يوضح نتائج تحليل التباين وقيمة )ف( المحسوبة والجدولية الداء السلسلة الحركية

نوع 
 الداللة

قيمة )ف( 
 الجدولية

 قيمة)ف( 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 تباين االختالف

 بين المجموعات 8.51 3 2.84 22.79 2.83 معنوي

 لمجموعاتداخل ا 7.34 59 0.12

 المجموع 15.85 62 

 
 

ن القيمررة أررأ( وهررأ بكلررة م22.79قيمررة ) ( المحسررولة بذ للغررت )  (23يوضرره الجرردول )

%( ممررا يدكررد 95( ومسررتوى بقررة )59-3( تحررت دةجررة حةيررة ) 2.83الجدوليررة اللالغررة ) 

 دامبستخب أأا يتطلأأأاالةلع فأ بداة السلسلة الحةكية ممأ فئات فةوق معنوية ليأأن ال وجود

L.S.D   ة االفضل فأ االداة لين الفئات العمةيه لمعةف .  

 لمعرفة أقل فرت معنوي بين االوساط الحسابية  (  (L.S.Dعرض نتائج أختبار  4-4-14
 . سلسله الحركيه االربعة لمهارة ال

 

 

 ( 24الجدول )
 داء السلسلة الحركيةاالربعة ال فئات العمريهوي بين االوساط الحسابية لليوضح أقل فرت معن

 
 سنه 13-14

(4) 
 سنه 11-12

(3) 
 سنوات9-10

(2) 
 سنوات 7-8

(1) 
 الفئات العمريه -س

4.91 5.28 5.19 4.38   

 (1)سنوات 7-8 4.38  0.81 *  0.90*  0.53* 

 (2)سنوات9-10 5.19   0.08 0.28

 (3)سنه 11-12 5.28    0.37 * 

 (4)سنه 13-14 4.91    

 0.36=  0.05عند نسلة خطم L.S.Dقيمه 
 

 ةلأأأاالةلعة الداة السلس فئاتوعة بفضل لالنسلة لللكأ يتم التعة  على بي مجم

  (24ا موضه فأ الجدول )أأأأأأوكم  ( ،L.S.D) بستخدام بختلاة تمالحةكيه  
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 الفئرهن أأأأأأأأرأ( ، ولي0.81االولرى و البانيرة وللرغ )  فئره العمةيرهبذ ظ ة فةق لرين ال &

 غ أأأأأأأاالولى و الةالعة ولل الفئه( ، كما ظ ة فةق لين 0.90االولى و البالبة وقد للغ ) 

( وجميرع هرذة 0.37ة و الةالعة فقرد للغرت قيمرة الفرةق) أالبالب الفئهن أأ( ، بما لي0.53) 

 فئرراتن الفررةق معنرروي لررين هررذة  اللررذا فررم  ( (LSD هأأأأأررأأ بكلررة مأأأررأن قيمررة القرريم  

 ذات االوساط الحسالية االكلة . الفئاته أأأأأولصال

البانيرة و الفئره ( ، ولرين 0.08البانيرة و البالبرة وقرد للرغ )  لفئرهكما ظ رة فرةق لرين ا  &

(ولمرا بن هرذة القريم هرأ 0.28ة ) أأأرأالةالعة فقد للغت قيمة الفةق لين االوسراط الحسالي

%( ممرا يردل 95بقرة )  ( عنرد مسرتوى0.36بصغة من قيمة بقل فةق  معنروي اللالغرة )

 .ه الفئات ن الفةق ع وائأ لين هذعلى ب

  -ولذلك فمن تسلسل االداة هو كمالتأ :&

 الةالعة .الفئه العمةيه  -3     البالبة .الفئه العمةيه  -1

 االولى. الفئه العمةيه  -4الفئه العمةيه البانيه        -2

 القيم

0

1

2

3

4

5

6

1234

متسلسلة1

  سنه 13-14        11-12        9-10           7-8 
 الفئات العمريه 

 (17شكل ) 
 االربعة فئات العمريهاء في السلسلة الحركية  لليوضح تسلسل االد
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 -االربعة : فئات العمريهمناقشة نتائج ال 4-5

 
 -:سنه ( 12-11)الثالثة فئه العمريه& ال

 
 يوأأأأأل فةق معنأأأأأأأأأة بقأأأأ) ( وقيم نأأأأتحليل التلاي العةض لنتائج ن خاللأأأم    

LSD) البالبرررة جررراةت لالمةتلرررة االولرررى ولجميرررع الم ررراةات  الفئررره العمةيررره( ظ رررة بن

فررأ عمليررة  فئرراتالبالبررأة تفوقررت علررى لقيررة الالفئرره والسلسررلة الحةكيررة وهررذا يعنررأ بن 

  -:التعلأأأأأأم وتعزو اللاحبة السلب الأأأأأأى 

 ( سنأأأأأأأة."12)  خطية لين زيادة العمأأأأة وتحسأأأأأأن االداة لعمة وجودعالقأأأأأأأأة"

المجموعة يتطلب مالحظة خصوصرية لنراة الجسرم  ه أ هذأأأأأ، كما بن تطوة السةعة ف

أ وقدةة المفاصل علرى أأأحيأأأأأث يتطلب تطوةا فأ الج از العصلأ المةكزي والعضل

 (1الحةكة )

 رة علي را  خصرائص التةكيرب اللردنأ لالنراث و ل ركل فضال عن  بن هرذه  المةحلرة تظ

ةئيسأ فأ عامل الغردد الصرماة فلردايات ترمبيةات بفرةازات الغردد الصرماة تظ رة ل ركل 

أ دةجرة التطروة عنرد أأأأأأرأسنة مع مالحظرة وجرود بخرتال  ف 12-11ةئيسأ فأ عمة 

. كمرا بن الفرةد ة السرةعة أأأرأالفتيات ، على الةيم من بن هذة المةحلة تبلت في أأرأا صف

ى التحكم في را وتتميرز حةكاتره لقردة أأيتمكن من التوجيه ال اد  لحةكاته ومن القدةة عل

الجمناسرتك قردةا مرن القروه حيأأرأث تمتلرك العلرات ةياضرة وكلية من السةعة والة اقة 

لالنسله لوزن الجسم والسلب بن بداة الم اةات تعتمأأأأأأد علرى بيردي م وهرذا يتطلرب مرن 

ببقل مقاومه لطليعة االداة  ت التغلب على المقاومه التأ تواج  ا حيث بن الجسمالعضال

 (2الم اةي)

 
، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع 1ط، التدريب الرياضي في االعمار المختلفةقاسم حسن حسين :  -1

 52، ص 1998، عمان ، 
 15، ص2003ار الفكر العربـــــــــي ، القاهره، ، د1، ط أسس تعليم الجمبازمحمد أبراهيم شحاته : -2
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كررذلك بن تطرروة قالليررة السررةعة يسررية ل رركل يختلرر  عررن لرراقأ العناصررة فقرريم ةد الفعررل 

 تصل فأ ن اية هذه المةحله الى مستوى اللالغين ونفس ال ىة لتطوة التةدد الحةكأ 

كل ملكررة نتيجرره والسررةعة تعتلررة مررن الصررفات الحةكيررة التررأ تتطرروة عنررد االنسرران ل رر

الموازنررررة الحةكيررررة لمختلرررر  الكتمررررال نمررررو العضررررالت واالعصرررراب والقرررردةة علررررى 

 (1.)الظةو 

وعلى الةيم من بن هذه الحةكات تتطلرب التوافرق فرأ العمرل واالنسريالية واالستةخأرأاة 

على بن يكون فأ التوقيت الصحيه  كما فأ بداة العجله الل ةيه حيث التحتاج الى ال د 

ع التدةج ل ا الى أأأأأأأتقلص عضلأ وتحتاج السةعة تحأأأأأأت القصوى م حتى اليحدث

ن المجاميع التأأأأأأأأ تتميز لتكامل النمو أأأأأالسةعة القصوى ، كما بن هذة المجموعة م

العضلأ العصلأ وتحتاج ايضا الى توافق مبل حةكة الةجلين مع حةكرة الرذةاعين عنرد 

مبرل الوقرو  الموازنرة لعض الم راةات تحتراج الرى  ن  بنأأ( فضال ع2بداة الم اةات )

ى االحتفاظ لجسمه بو بجزاةه المختلفه أأبي قدةة االنسان عل  .علأأأأأأى الةبس بو اليدين

فأ وضأأأع معين نتيجة للن اط التوافقأ المعقد لمجموعرة مرن االج رزة الحيويرة موج رة 

ن علرى عردة عوامرل من را قاعردة للعمل ضأأأأأأأأد تمبيةات قوى الجاذليرة ويتوقر  الترواز

فرأ هرذا العمرة وكرذلك  االةتكاز فكلما كانرت كليرةة كران الجسرم متزنرا وهرذا مرا نالحظره

 علررى موقررع مةكررز بقررل الجسررم فلالنسررلة لجسررم االنسرران يجررب بن تكررون جميررع القرروى 

 (3المدبةة علية متعادلة )

 

 

 

 

 275،ص 1987، جامعة الموصل ، 2ط، ترجمة عبد علي نصيف ،  التعلم الحركيكورت ماينل :  -1
أبو العال أحمد عبد الفتاح ، أحمد نصر الدين : فسيولوجيا اللياقة البدنية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  -2

 164، ص2003
 80،ص1988معيوف ذنون حنتوو : المدخل في الحركات االساس لجمباز الرجال ، جامعة الموصل ،   -3
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ى أأأأأرألمجموعرة لاالضرافة الرى عنصرة السرةعة لرالقوة والسريطةة علوبيضا تتميز هذة ا

االعصاب فقوة السةعة وبدائ ا سريعطأ للحةكرة النجراح بي كلمرا كانرت سرةعة الحةكرة 

قوية كلما بستطاع التغلب على المقاومرات الخاةجيرة المختلفرة الترأ تحتراج الرى قروة هرذه 

م لديره القردةة علرى التلرادل أرأن الجسالسةعة والى سةعة االنقلاض العالأ و معنى هذا ب

السةيع لين ال د واالةتخاة ولمقصة وقت ممكرن ف رذا التلرادل نراتج عرن الم راةة العاليرة 

 (  1وقدةة الالعلة على بداة التكنيك ل كل عام وصحيه )

ه أ فرأ هرذأرأولصوةة عامة فمن قاللية سةعة الرتعلم الحةكرأ وتطروة فرن االداة الةياض

 لك يزداد حب المنافسة .المةحلة تزداد وكذ

وتمتاز هذة المةحلة لزيادة تطوة النمرو العرام لصروةة ملحوظرة وتمكنره لدةجرة كليرةة   

ن أأأأرأمن التوجية ال اد  لحةكاته والتحكم في ا ، وتتميرز حةكرات الالعلرة لقردة كليرة م

ين الة اقة والسةعة والقوة على حسن التوقيت واالنتقال لالحةكة من الجذع الى الرذةاع

ع الم ررراةات وكرررذلك فأرررأأ بداة أداة جميرررأ وهرررذا مرررا الحظنررراه فأأأرررأ (2) والرررى القررردمين

أ تعلررم الحةكررات الجديرردة أأأأأأررأ، لاالضررافة الررى سررةعة االسررتيعاب فه الحةكيرره أالسلسلرر

والقرردةة علررى بدةاك ررا وبةتلرراط سررمات ال ررجاعة والجررةبة والحمرراس للتعلرريم والفاعليررة 

 والت وق لقياس قوت ا لاالخةين والن اط لالنواحأ الحةكية 

وتالزم مةحلة الطفولرة المترمخةة المةحلرة االخيرةة مرن المدةسرة االلتدائيرة واذا كران مرا 

يميز السنوات االولى من تلاطد نسلأ فأ النمرو اال بن تلرك المةحلرة تتميرز لتلراطد بكبرة 

ن منطلرق بن أأرأم والطفل يستعد لمةحلأأأأأأأة المةاهقرة لم ركالت ا الفسريولوجية والنفسرية

ة السرالقة فالعظرام بقروى والقروة أأأرأم صفة مميزة للمةحلأأأأأأأالتغية االول فأ  كل الجس

 العضلية مميزة . 

 

 158ص ، 1985، مطبعة جامعة الموصل ، 1ج،   يعلم الحركالتوجيه محجوب :  -1
منقحة ، جامعة باداد ،  2، ط االسس النظرية في الجمناستيكيوركن اليرو ، عبد السالم عبد الرزات :  -2

 209، ص1978
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 سنة بفضل مةحلة للتعلم الحةكأ للطفل فالن اط والحيوية صفتان  12وتعتلة مةحلة 

 ة وأأأأأالمميزة لالسةع ه مميزتان حيث تتطوة فأ تلك المةحلة القوة القصوى والقو

 وقو  ات الن تمدية لعض م اةأعلى االةتكاز على الذةاعين والذي يمكنه م القدةة

 ن فنالحظ تحسنا أأأفلاالضافة الى تطوة عضالت الةجلي على الةبس وعلى اليدين 

 فأ السةعة بكلة من القوة . 

أ بكتساب لعض اال كال أأأل لدية االمكانية فأأة بن الطفأأأأأالمةحل ه وبهم مميزات هذ

ةكات لموج ة ل الحأأأأأأأ الحةكات الزائدة وتحأأأأالحةكية لسةعة ونجاح حيث تختف

  (1). ووزن الجسم ه ع توافق كلية لين القوأأأال ادفة م

كذلك بن التكةاة ناستك .والمتمبلة فأ القدةة على االةتكاز على الذةاعين كما فأ الجم

كذلك المنافسة لين الطاللات من المستمة للحةكات يساعد على بتقان ا لصوةة صحيحة 

 نأأأأأأ ا وليى بظ اة االداة االحسن والتفوق لينخالل التقييم والدةجات كل ا تساعد عل

 . ةى الفئات االخ
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 -: سنوات( 10-9) الثانية فئه العمريه& ال
 

ن ) م راةة الدحةجرة الخلفيرة أأألكل م البانية فقد جاةت لالتسلسل البانأ فئه العمةيهبما ال

السلسرررلة الحةكيرررة ( بمرررا فرررأ )الميرررزان  –الوقرررو  علرررى الرررةبس  –العجلرررة الل رررةية  -

الوقررو  علررى اليرردين( فقررد حصررلت علررى المةتلررة البالبررة  -الدحةجررة االماميررة  -االمررامأ

 -:ب ذلك يعود الى أأوسل

الفئه العمةيرة االولرى حيرث تتميرز قاللية الجسم وبستعداده الداة الم اةة تكون بفضل من 

هذة الفئة لاالنتلاة والتةكيز على ال ةح والعةض للم راةة ل ركل بفضرل النره كلمرا تقردم 

العمررة بزداد النمررووتزداد الةعررة والتررأ ترردبة لرردوةها علررى تحسررن االداة كررذلك بن هررذه 

والةيلره  تكرةاة االداةاالعماة الت عة لالتعرب لرل لالةيلرة فرأ الرتعلم وبكتسراب الجديرد 

فررأ الررتعلم لرردي ا كل ررا عوامررل تسرراعد علررى تحسررن النتيجررة ولالتررالأ التفرروق علررى الفئررات 

 االخةى .

ة لدايرة أأأرأة هرذا العمأرألنروع حةكرات السرةعة ويعتو لالفعاليرة الحةكيرة لتمبة ياالداة  و

فتطررروية السرررةعة يعنرررأ تنميرررة جميرررع الفعاليرررات  أة ةد الفعرررل الحةكرررأأأأرررأزيرررادة سةع

ة بو االنتقاليأررأة بو بي بداة م رراةي، كررذلك بن أأررأأ السررةعة الحةكيأة سررواة فررأأأرأأالحةكي

ا سةعأأأرأة تكرةاة أأ بكبرة المةاحرل الترأ تزيرد في رأسنوات فأ عمة الطفل هر 9مةحلة 

ى بن الم رراةات أأأررألمالضررافة ال كمررأا فأأأأأأأررأأ بداة الرردحةجات  (1) هة الوحيرردأالحةكرر

حيرث بن  أ نفس الوقت لاالضافة الى الة اقة أأأأأعة والقوة فاج السةأأأتحتأأأأأه الحةكي

بي  خص يمكن بن يكت   ذلرك عنرد م راهدته العلرأ الجملراز وهرم يرددون الم راةات 

 ن الحةكة أزم ه د لأأأأأن قصية ونقصأأأولوقت بو زم

  مررن فررةد أأأأررأث بن سررةعة بنقلرراض العضررالت يختلأالررذي تنقررلض فيرره العضررلة حيرر

أ حةكررات الررةجلين لينمررا يمترراز أأأأأأأأأررأة كليررةة فأررأد يمترراز  خأررأص لسةعأأأأأررأالخةفق

 . ةلسةعة حةكه الذةاعين فيتطلب االداة سةعة مبالية لتحقيق االداة الصحيه أأأاالخ
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أرأا لردى   السةعة وتقل لالتردةيج لرذلك يمكرن تطويةهأأأسنوات تتوق 10ويذكة بن عمة

ن الجمناسررتيكية وااللعرراب والتمرراةين ذات الصررفة البنائيررة أهررذه الفئررة لاسررتخدام التماةيرر

 بضافة الى التماةين ل كل دائةي .

ا تتطللرره أأأأأرأوالسرةعة هرأ بحررد الردعائم الم مررة والمردبةة فررأ تحسرين مسررتوى االداة لم

ى دوة أأأأرأالضرافة الالم اةات فضرال عرن تحسرين العناصرة اللدنيرة الخاصرة لالفعاليرة لا

 االعداد النفسأأأأ وبنتقاة الالعلات ذوات المواصفات الجسمية المناسلأأأأة . 

ن صرفات وم راةات أرأوتعتلة هذة المةحلة م مة من سن الطفولة لمرا يتمترع لرة الطفرل م

ب التةكيرز علرى أأأرأيمكن بمتصاص ا قلل للويه سن الللوغ لكرل سر ولة ويسرة لرذلك يج

اسية .كمأأأأا بن هذة المةحلة العمةية يسرتجيب في را الطفرل الرى كرل مبيرة الم اةات االس

 ( 1خاةجأ لمداة لعض االستجالات الحةكية المختلفأأأأأأأأأأأأة )
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 -:سنه( 14-13)الرابعة فئه العمريه& أما ال
 

 –ة االماميررة أررأالدحةج –فحصررلت علررى المةتلررة البانيررة فررأ بداة ) الميررزان االمررامأ  

الوقررو  علررى  –العجلررة الل ررةية  –الوقررو  علررى اليرردين ( بمررا فررأ ) الدحةجررة الخلفيررة 

 -يعود الى :السلسلة الحةكية( فقد كانت فأ المةتلة البالبة وسلب ذلك  -الةبس

الن السةعه تصل بقصاها فأ هذا العمة والمواصفات الجسميه تكون متكامله من حيرث 

ه االعصرراب وقوت ررا فررأ السرريطةة علررى االداة وعرردم الملررل يرروقاللالنمررو العقلررأ واللرردنأ 

والتعب على العكس من االعماة الصغيةة وتمتأ هذه المةحله لعرد مةحلره المةاهقره بي 

 كذلك ان للمن ج التعليمأ دوة بيضآ   اط والحيوية ،مةحلة بستعادة الن

حيرث بن عردد الوحردات التعليميرة والرزمن المخصرص لكرل واحردة من را سراعد الطاللررات 

 على بخذ كفايت ن من التعلم مما بدى الى تحسن فأ االداة سواة للم اةات بو للسلسلأأأأه 

د مرن الناحيرة أأأأأأأأأأأأذا جيبن عنصة القوة لدب يظ ة بكبة من العناصة االخةى وهكما 

وة كلية أأأأأأأأأأأالجسمية الداة الم اةات والسلسلة الحةكية بما السةعة فيحصل في ا تط

لسلب تطوة مةونة العمليات العصرلية التأرأأ تنت رأ فرأ ن ايرة مةحلرة المةاهقرة بي فرأ 

 رة بكبرة كذلك بن الخواص الجسرمية والعضرلية لالعلرة فرأ هرذا العمرة تظ )هذا العمة ،

ن االعماة االخةى   حيث نالحظ بن بةتخاة العضالت يجرةي ل أأأرأكل بلطرم مقاةنرة أم

ب الضع  فأ مةونرة المفاصأأأأأرأل كمرا بن زيرادة أألاالنقلاض خالل زيادة السةعة لسل

متطللررات قرردةة التسررةيع ) التعجيررل ( تتطلررب التكيرر  لررذلك ندكررد علررى زيررادة التوافررق 

و أأأأأأأأرأات السرةعة االنتقاليرة الن العامرل المردبة والمقرةة هالحةكأأأ مرن خرالل تردةيل

 (1) ( .نوع الحافز بو المبية

بن هذة المةحلة العمةية تقل في ا قوة العضرالت ومةونت را وترزداد في را صرفة القروة كما 

ة الحتمرال االصرالة عنرد التمراةين الصرعلة الترأ أأرأويجب بعطاة التماةين لصروةة لطيئ

 المةحلة ه أ هذأأأأأأأأض المدةلين بن الفتيات فأأد لعأة الحوض ، ويدكتستخدم فأ بج ز
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 العمةية يحتجن الى مدة بطول العادة مدة ال فاة . 

ى أأرأ( عل1) .كذلك بن تعلم الم اةة يتناسب طةديا مع العمرة كمرا دلرت دةاسرة ) سرنكة(

المةحلرة العمةيرة ينمرو في را التوافرق الحةكرأ وترزداد الكفراةة والم راةة اليدويرة  ذه بن ه

(.2)   

ا يددي الى بعطاة حةيأأأأأة أأأأفضال بن تعلم الحةكات يتم لتقسيم الم اةة بو الحةكة مم

اللسرريط وتترردةج الررى المسررتوى  الررتعلم لمختيرراة المسررتوى المالئررم لقدةاترره حيررث تلرردب مررن

 (3متطللات الم اةة بو الحةكأأأأأأأة الةياضية )ق أأأأأأأالذي يحقاالخية 

الحةكرأ حيرث بن  أأأأأأأأرأووبيضا تعتلة هذة المةحلرة العمةيرة مرن المةاحرل الم مرة للنم

الالعلة فأأأأأأ هذة المةحلة بلتت حالت را اللدنيرة والفسريولوجية وتطروةت لعرد التغيرةات 

ى سرةعة بدةاك أأرأسرن المةاهقرة ( ممرا يسراعدها علالتأ حدبت ل ا قلل هذة المةحلة  ) 

  لره الالعلرة مرن نمرو الج راز أأأأرأوف م النواحأ الفنية للحةكة وبتقان ا لسةعة لما تتص

ة الرى النواحأأأأأأأأرأأ النفسرية مرن قروة أأأأأأرأالعصلأ ونضوج العقل والعضرالت لاالضاف

 (4االةادة والعزيمة )

أ وبهرم صرفة مميرزة لتلرك أأأأأأأأأأةحلة لالنضج الجنس( تلدب تلك الم1977وعن ) ماينل 

الن القروه  ة ملمروسأأأأأأرأة تطوة فأ القروة ييأأويظ  سنة  15-11المةحلة ما تقع لين 

) الم رراةات( سررتعطأ بنجررازا فررأ تحقيررق  ناسررتكالمتفجررةه التررأ تسررتدعي ا ةياضررة الجم

السرةعة فن راهد تطروة  فةبمرا صر لذلك تحةز الالعله قدةه بكبرة لكرل المقراييس. القدةه 

 ضج العمليات العصلأأأأيةأى نأ سةعة ةد الفعل وسةعأأأة التةدد ويعود السلأأأب الأأأف
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 338، ص 1999للنمو المتكامل للطفل والمراهت (، القاهرة ، أسامة كامل راتب : النمو الحركي ) مدخل  -2
 
ياسر عبد العظيم : تتثير أستخدام أسلوب " الواجبات الحركية " عل  تعلم بعض مهارات كرة القدم  - -3

 304، جامعة الزقازيت ، ص 49العدد  21مج،  مجلة بحوث التربية الرياضيةاالساسية  ، 
 212،  ص 1971ره ،فوزي يعقوب : مصدر سبت ذك -4
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 -:سنوات ( 8-7) االول فئه العمريه &  أما ال

جرراةت لالتسلسررل الةالررع  وكانررت بضررع  المجموعررات فررأ االداة للم رراةات والسلسررلة 

 الحةكية وسلب ذلك يعود الى ما يلأ : 

 ى أأى السيطةة علأأأأ هذا العمة وعدم القدةة علأأأأأأأأأبن النمو يكون لصوةة لطيئة ف

 فعنأد تنفيذ الميزان والوقو  على اليدين  (1)ت كذلك ضع  عضالت االةتكازالحةكا

ى االمام وبنحناة الجسأرأم لالمرام أأأأأأأأه كذلك سقوط الةبس الأألال كل الصحيال تددى  

ى التةكيرز واالنتلراة للمعلمرة وبخرتالل أأأأأأأرأالقدةة عل ة وعدمأأأأوضع  االليا  العضلي

ة والمطاطية فأ المفاصل والعضالت أأأأأأيم مأأأأأأن توفة المةونى الةأأأالتوازن ، وعل

ة القوة الذي هو عنصة م م فأ االداة والسيطةة على الحةكات أأأألكن ا تفتقد الى عنص

ب بعتلاةها عنصةا م ما ومميرزا فرأ التكنيرك والعمرل أأ.فالمةونة ل ا بهمية خاصة ويج

 .ن سن اللالغين فولة عأ سن الطأأأأدائما ويعد ذلك بس ل ف

ولما بن عينة اللحث من الملتردئات ولرم يماةسرن لعلرة الجمناسرتك مسرلقا ولالتالأأأأأأأأأرأأ 

فرمن تعلرم هرذة الم راةات والحةكرات )فمن الحةكات االةضية هأ حةكات جديدة علي ن 

 ل االفضرل بذ بن الم راةاتأأأأأرأيحتاج الأأأأأأأأأى طاقة وتكةاة الحةكرة ليرتم بدائ را لال ك

 (2) (.الجديدة تسلب التعب السةيأأأأأأأأأأأأأأع للمتعلم

كرذلك بن بنخفرراض مسررتوى االداة لرردى المتعلمررات يعرود الررى الخررو  وعرردم البقرره اللررذان 

يلعلان دوة م م فأ بعاقرة الملتردىة وعردم فسره المجرال لره فرأ بن يةكرز علرى الحةكرة 

حةكرأ والرذي يلردو متصرللآ .وان عدم التوازن فأ الجسم الذي يظ ة فأ مجمل السية ال

وضعيفا بي عدم وجود  د وبةتخاة للعضالت مما بدى الرى ظ روة التعرب ل ركل ملكرة 

( لذلك تحتراج 3)لسلب عدم بمتالك م لمتطللات اللعله من حيث السةعه وعمل االطةا 

 هذه الفئة العمةيه الى التعليم والتدةيب المستمة وتكةاة االداة .

 

 . 15،ص 2003: مصدر سبت ذكره، محمد أبراهيم شحاته  -1

 198، ص1998، القاهرة ، 1، ط التدريب الرياضي الحديثمفتي أبراهيم :  -2
 46، ص 1980، مطبعة جامعة الموصل ،  التعلم الحركيعبد علي نصيف :  -3
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لسرعة عرض وتحليل ومناقشة نتائج عالقة االرتباط بين أنواع ا 6-4

 االربعة . يهفئات العمروالمهارات الحركية لل
 من خالل النتائج التأ ظ ةت فأ المصفوفة تلين بن 

ه أللفئرة الل رةية أأأة السةعة الحةكية وبداة م اةة العجلأأأأهناك عالقة بةتلاط لين صف*

سنوات والنتيجة التأ ظ ةت من خالل عالقة االةتلراط تعرود    8- 7االولى ه أأأأالعمةي

أ اليخلرو من را بي تمرةين حيرث يردوة الجسأأأرأم بن هذة الحةكرة مرأن الحةكرات التر)الى 

ن أأأأرأ( دةجرة ويمك360حول المحوة العميق وتقطع الذةاعان والةجالن دائةة كاملة ) 

بدائ ا من الم أ ومن الةكض الن هذة الحةكرة بو الم راةة تحتراج الرى مةونرة وسرةعة 

 ( .فة ل ركل كليرةاالولى تتوفة في ا هرذة الصر فئه العمةيهالحةكة  فأ بعضاة الجسم وال

 .ه الحةكيه يظ ة فأ هذا العمة أأأأأوالن لداية تطوة السةع (1)

 الم راةة ه بما العالقة التأ ظ ةت فأ م اةة الوقو  على اليدين ف أ تدل على بن هرذ*

من الم اةات التأ تحتاج بن تددى لوقت واحد ولدون تقطع بي تددى لمةة واحدة وهذه 

االعمراة بفضرل من أ تستطيع ان تددي الحةكره بو الم راةة االعماة تتميز لخفة الوزن ف

   ة الجسم على الحةكة لمدى بوسع .أأأأالكليةة الن ا تتميز لمدى حةكأ واسع بي قاللي

فئأأأرأه وم راةة الدحةجرة االماميرة للكرذلك ظ رةت عالقرة بةتلراط لرين السرةعة االنتقاليرة 

  -:البانية و البالبة ويعود السلب الى  العمةيه

سنوات هأ فأ تطوة مستمة وفأ صرعود بمرا مرن  10-9ن السةعه االنتقاليه فأ عمة ب

السرةعة والردوةان والردفع الرى االمرام ناحية الدحةجة االماميه ف رأ )حةكرة تحتراج الرى 

 12-7ومبلما نالحظ هناك عالقة خطية لين زيادة العمة وتحسن السةعة لالطفال لعمة 

ترراج الررى الج ررد مررن بجررل دفررع الجسررم لالمررام وهررذه كررذلك بن هررذة الم رراةة تح (2.)( سررنة

 سنوات 8-7االعماة تكون بكبة بنتلاها وتةكيز على بداة واتقان الم اةة عن االعماة 

 

 . 93،ص1988، جامعة الموصل ،  المدخل في الحركات االساس لجمباز الرجالمعيوف ذنون حنتوو:  -1
 316،ص مصدر سبت ذكرة أسامة كامل راتب :  -2
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تتميرز لتكامرل )الترأ  فئرات فقرد بصرلحت مرن ال ( سنه 12-11)البالبة فئه العمةيهبما ال *

و العضررلأ والعصررلأ والقرردةة علررى التوافررق لررين حةكررات الررةجلين والررذةاعين أأأأأأررأالنم

والقدةة على السيطةة على الحةكات ل كل متوازن وصحيه كذلك حةكاتره تتميرز لقردة 

يتميررز ل ررذه  ل ررذا بصررله العررب الجمناسررتك أأأررأة والقرروةن الة رراقة والسةعأأأأأررأكليررة م

وبن العالقرره لررين السررةعه االنتقاليررة وبداة (1( )الصررفات ال امرره للنجرراح فررأ بي ن رراط

الدحةجررة االماميرره جرراةت نتيجررة لةفررع مسررتوى االداة فررأ الدحةجررة والررذي يتطلررب بداة 

علم للواجررب دقيررق ومتناسررق فررأ حةكررة التكرروة ووضررع الررةبس مررن خررالل بدةاك المررت

الحةكأ المطلوب ل كل بوسع وبفضرل ممرا بدى الرى االقتصراد فرأ حرةق الطاقرة وعردم 

لررذل ج ررد عررالأ نتيجررة االدةاك والتصرروة وف ررم الحةكررة وطةيقررة بدائ ررا لمعتلرراة هررذة 

االعماة سةيعة لالتعلم من ييةها .كرذلك بن السرةعة تصرل الرى مةحلرة البلرات فرأ هرذا 

فقرد ظ رةت عالقرة  ( سرنه 14-13) الةالعرة فئرة العمةيرهالبمرا فرأ  سنه* 12-11العمة 

ن السةعة االنتقالية وم اةة الوقو  على اليدين الن ا  مرن الم راةات الترأ أأأأأأبةتلاط لي

ة التوازن بي االحتفاظ لالجسرم فأأأأأرأأ وضرع معرين والتغلرب أأأأأأأأأأى عنصأأأأتحتاج ال

بن فررأ هررذة المةحلررة العمةيررة ينمررو ( كمررا ترردل دةاسررة سررنكة 2علررى القرروى الخاةجيررة )

ه أرررأالتوافرررق الحةكأأأأرررأأ وترررزداد الكفررراةة الم اةيرررة واليدويرررة بذ يسرررمه لرررذلك مأأرررأا للغت

كرذلك بن هرذه ( 3).كذلك يمكن الوصول الى الحةكة االقتصرادية  مأأن نضج  العضالت

تيجة النضج الفئه العمةية تتميز لقالليت ا على  د العضالت لقوة والسيطةة على االداة ن

وبكتساب المعةفة ولالتالأ بظ اة الحةكة لجمالية وتناسق لين عمل عضرالت الرذةاعين 

مع الساقين مما يعطأ المد الكامل لالجسم وعدم االنحناة نتيجرة قروة العضرالت والعظرام 

 وهذا مأأا تتطللة هذه الم اةة 

 
 2003العربي ، القاهرة، ، دارالفكر للياقة البدنيةفسيولوجيا اأبو العال أحمد عبد الفتاح، احمد نصر الدين :  -1

 164،ص
 . 80،ص1988معيوف ذنون حنتوو: مصدر سبت ذكره،  -2

3-Singer , RN : Motor Learning and Human Performance 3 rded- N.Y : 

millan publishing co, INC , 1982 .P.11 
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ماميرة والدحةجرة الدحةجرة اال كما ظ ةت عالقة بةتلاط فأ سةعة االستجالة وم راةة* 

الةالعرة   فئره العمةيرهلوالسلسرلة الحةكيرة ل ( سرنوات 10-9)البانيرة فئره العمةيرهالخلفية لل

) بي أ أأأأرألداية زيرادة سرةعة ةد الفعرل الحةك )البانية فمن هذا العمة هو للفئة فلالنسلة 

ى بن الم راةة تحتراج لاالضرافة الر وهذا ما بكد عالقة االةتلاط  (1سةعة االستجالة (( )

وهررذا يتطلررب بداة والترردةيب لعكررس االتجرراة  وفررأ نفررس الوقررت والقرروه الأأررأى السررةعة 

 وصحيحه .لسةعأأأة مباليأأأأأأة 

 وهذة المةحلة العمةية م مة الن ا تساعد الطفل على بمتصاص وبكتساب الم اةات 

 .(2قلل سن الللوغ والن الطفل يستجيب الى كل مبية خاةجأ )

فقررد ظ ررةت عالقررة بةتلرراط لررين سةعررأة ( سررنه 14-13)الةالعررة  فئررة العمةيررها البمرر* 

نرره يحصررل تطرروة فررأ التررةدد الحةكررأ ة وبداة السلسررلة الحةكيررة وذلررك الأأأأأررأاالستجال

سنه والن االداة الحةكرأ للم راةات ) السلسرله كاملرة (  14-13ويصل بقصاة فأ عمة 

صرروةة كاملررة وسررةيعه ومررن خررالل يعنررأ خررةوج الحةكررة ل رركل متناسررق ومتررةالط ول

والن السيطةة على اداة الحةكات من خالل ال د واالةتخاة فأ العضالت ولكرل حةكرة 

هذة الفئة العمةية تتميز لمن ا قوية لسلب تطوة النمو واكتمال النضج والقدةة علرى تف رم 

ي را وسرةعة تالف وبستيعاب الحةكة وطةيقه بدائ ا وسةعة ةد الفعرل للمواقر  المفاجئرة 

 نتيجة التكةاة والذي يظ ة من خالل تةالط االداة فأ الحةكات وبظ اة جماليت ا.

 

 

 
 

 
 

 
 64،ص 1998قاسم حسن حسين :مصدر سبت ذكره ،  -1
 208،ص1971، مصدر سبت ذكرة فوزي يعقوب ، عادل عبد البصير :  -2
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 سنـــــــوات 8-7 فئة العمريةسلسلة الحركية للمهارات وال( يوضح عالقة االرتباط بين أنواع السرعة وأداء ال25جدول )
 

 
س 

 االنتقالية
س 

 الحركية
س 

 االستجابة 
الميزان 
 االمامي

الدحرجة 
 االمامية 

الدحرجة 
 الخلفية 

العجلة 
 البشرية

الوقوف 
عل  
 الرأس

الوقوف 
عل  
 اليدين

درجة 
 السلسلة المهارات 

0.466- 1.000 س االنتقالية  -0.563  -0.261  -0.170  -0.186  -0.048  0.390 0.497 0.012 -0.186  

0.109- 0.358 1.000 0.466- س الحركية  -0.008  -0.189  -0.587  -0.359  -0.494  -0.459  0.208 

0.216- 0.059 0.023 0.195 1.000 0.358 0.563- س االستجابة   -0.211  -0.460  -0.112  0.163 

0.109- 0.261- الميزان االمامي  0.195 1.000 0.190 -0.022  0.126 0.048 -0.045  0.277 0.102 

0.008- 0.170- الدحرجةاالمامية   0.023 0.190 1.000 -0.061  0.402 0.521 0.259 0.307 -0.098  

0.189- 0.186- الدحرجةالخلفية   0.059 -0.022  -0.061  1.000 0.067 -0.462  0.126 0.419 0.507 

0.587- 0.048- العجلة البشرية  -0.216  0.126 0.402 0.067 1.000 0.114 0.294 0.456 -0.150  

0.359- 0.390 الوقوف عل  الرأس  -0.211  0.048 0.521 -0.462  0.114 1.000 0.508 0.149 -0.426  

0.460- 0.494- 0.497 الوقوف عل  اليدين  -0.045  0.259 0.126 0.294 0.508 1.000 0.606 0.211 

0.459- 0.012 درجة المهارات   -0.112  0.277 0.307 0.419 0.456 0.149 0.606 1.000 0.225 

0.098- 0.102 0.163 0.208 0.186- السلسلة  0.507 -0.150  -0.426  0.211 0.225 1.000 

 0.474 0.963 0.042 0.122 0.854 0.474 0.514 0.311 0.019 0.059 0 س االنتقالية

 0.424 0.064 0.044 0.158 0.013 0.467 0.975 0.678 0.159 0 0.059 س الحركية

 0.531 0.670 0.063 0.415 0.406 0.821 0.931 0.454 0 0.159 0.019 س االستجابة 

 0.697 0.281 0.862 0.855 0.629 0.932 0.465 0 0.454 0.678 0.311 المامي انالميزا

 0.707 0.230 0.316 0.032 0.109 0.816 0 0.465 0.931 0.975 0.514 الدحرجةاالمامية 

 0.038 0.094 0.629 0.062 0.799 0 0.816 0.932 0.821 0.467 0.474 الدحرجةالخلفية 

 0.567 0.066 0.252 0.664 0 0.799 0.109 0.629 0.406 0.013 0.854 العجلة البشرية

 0.088 0.569 0.037 0 0.664 0.062 0.032 0.855 0.415 0.158 0.122 الوقوف عل  الرأس

 0.415 0.010 0 0.037 0.252 0.629 0.316 0.862 0.063 0.044 0.042 اليدين الوقوف عل

 0.384 0 0.010 0.569 0.066 0.094 0.230 0.281 0.670 0.064 0.963 درجة المهارات 

 0 0.384 0.415 0.088 0.567 0.038 0.707 0.697 0.531 0.424 0.474 السلسلة
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 سنوات10-9 فئه العمريهمهارات والسلسلة الحركية للرعة وأداء ال( يوضح عالقة االرتباط بين أنواع الس26جدول )
 

 
س 

 االنتقالية
س 

 الحركية
س 

 االستجابة 
الميزان 
 االمامي

الدحرجة 
 االمامية 

الدحرجة 
 الخلفية 

العجلة 
 البشرية

الوقوف 
عل  
 الرأس

الوقوف 
عل  
 اليدين

درجة 
 السلسلة المهارات 

0.205- 0.419 0.326 1.000 س االنتقالية  0.619 0.396 0.266 -0.098  -0.171  0.237 -0.232  

0.047- 0.424 0.140 0.055 1.000 0.326 س الحركية  0.165 0.482 0.303 0.456 0.021 

 0.036 0.417 0.104 0.143 0.353 0.666 0.534 0.346 1.000 0.055 0.419 س االستجابة 

0.205- الميزان االمامي  0.140 0.346 1.000 0.287 0.172 0.382 0.138 0.380 0.494 0.475 

 0.076 0.704 0.466 0.338 0.601 0.687 1.000 0.287 0.534 0.424 0.619 الدحرجة االمامية 

0.047- 0.396 الدحرجة الخلفية   0.666 0.172 0.687 1.000 0.486 0.391 0.236 0.566 0.395 

0.014- 1.000 0.486 0.601 0.382 0.353 0.165 0.266 العجلة البشرية  0.001 0.376 0.159 

0.098- الوقوف عل  الرأس  0.482 0.143 0.138 0.338 0.391 -0.014  1.000 0.670 0.536 0.381 

0.171- الوقوف عل  اليدين  0.303 0.104 0.380 0.466 0.236 0.001 0.670 1.000 0.612 0.219 

 0.365 1.000 0.612 0.536 0.376 0.566 0.704 0.494 0.417 0.456 0.237 درجة المهارات 

0.232- السلسلة  0.021 0.036 0.475 0.076 0.395 0.159 0.381 0.219 0.365 1.000 

 0.387 0.378 0.527 0.717 0.319 0.129 0.011 0.447 0.107 0.217 . س االنتقالية

 0.938 0.076 0.254 0.059 0.542 0.862 0.102 0.605 0.841 . 0.217 س الحركية

 0.895 0.108 0.700 0.598 0.180 0.005 0.033 0.189 . 0.841 0.107 س االستجابة 

 0.063 0.052 0.146 0.610 0.145 0.524 0.282 . 0.189 0.605 0.447 الميزان االمامي

 0.778 0.002 0.069 0.200 0.014 0.003 . 0.282 0.033 0.102 0.011 الدحرجة االمامية 

 0.129 0.002 0.380 0.134 0.057 . 0.003 0.524 0.005 0.862 0.129 الدحرجة الخلفية 

 0.556 0.151 0.997 0.960 . 0.057 0.014 0.145 0.180 0.542 0.319 العجلة البشرية

 0.145 0.033 0.005 . 0.960 0.134 0.200 0.610 0.598 0.059 0.717 الوقوف عل  الرأس

 0.416 0.012 . 0.005 0.997 0.380 0.069 0.146 0.700 0.254 0.527 الوقوف عل  اليدين

 0.165 . 0.012 0.033 0.151 0.022 0.002 0.052 0.108 0.076 0.378 درجة المهارات 

 . 0.165 0.416 0.145 0.556 0.129 0.778 0.063 0.895 0.938 0.387 السلسلة
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 سنــــــــــــة12-11 فئه العمريهكية للوالسلسلة الحر( يوضح عالقة االرتباط بين أنواع السرعة وأداء المهارات 27جدول )
 

 
س 

 االنتقالية
س 

 الحركية
س 

 االستجابة 
الميزان 
 االمامي

الدحرجة 
 االمامية 

الدحرجة 
 الخلفية 

العجلة 
 البشرية

الوقوف 
عل  
 الرأس

الوقوف 
عل  
 اليدين

درجة 
 السلسلة المهارات 

0.272- 1.000 س االنتقالية  -0.062  0.330 0.488 0.354 0.232 -0.127  0.101 0.288 -0.086  

0.272- س الحركية  1.000 -0.115  -0.052  -0.354  -0.244  -0.058  -0.215  -0.251  -0.337  -0.385  

0.062- س االستجابة   -0.115  1.000 -0.123  0.052 -0.128  -0.224  0.035 0.092 0.052 0.009 

0.052- 0.330 الميزان االمامي  -0.123  1.000 0.601 0.295 0.527 0.374 0.490 0.761 0.001 

0.354- 0.488 الدحرجة االمامية   0.052 0.601 1.000 0.581 0.583 0.454 0.418 0.738 0.302 

0.244- 0.354 الدحرجة الخلفية   -0.128  0.295 0.581 1.000 0.314 0.092 0.340 0.429 0.366 

0.058- 0.232 العجلة البشرية  -0.224  0.527 0.583 0.314 1.000 0.269 0.361 0.692 0.299 

0.127- الوقوف عل  الرأس  -0.215  0.035 0.374 0.454 0.092 0.269 1.000 0.689 0.639 0.280 

0.251- 0.101 الوقوف عل  اليدين  0.092 0.490 0.418 0.340 0.361 0.689 1.000 0.781 0.357 

0.337- 0.288 درجة المهارات   0.052 0.761 0.738 0.429 0.692 0.639 0.781 1.000 0.328 

0.086- السلسلة  -0.385  0.009 0.001 0.302 0.366 0.299 0.280 0.357 0.328 1.000 

 0.734 0.247 0.691 0.616 0.355 0.149 0.040 0.181 0.808 0.274 . س االنتقالية

 0.115 0.172 0.314 0.393 0.819 0.330 0.149 0.837 0.651 . 0.274 س الحركية

 0.973 0.838 0.717 0.889 0.371 0.613 0.837 0.628 . 0.651 0.808 س االستجابة 

 0.996 0.000 0.039 0.126 0.025 0.235 0.008 . 0.628 0.837 0.181 الميزان االمامي

 0.224 0.000 0.084 0.058 0.011 0.011 . 0.008 0.837 0.149 0.040 الدحرجة االمامية 

 0.135 0.076 0.168 0.718 0.204 . 0.011 0.235 0.613 0.330 0.149 الخلفية  الدحرجة

 0.227 0.001 0.140 0.281 . 0.204 0.011 0.025 0.371 0.819 0.355 العجلة البشرية

 0.260 0.004 0.002 . 0.281 0.718 0.058 0.126 0.889 0.393 0.616 الوقوف عل  الرأس

 0.146 0.000 . 0.002 0.140 0.168 0.084 0.039 0.717 0.314 0.691 الوقوف عل  اليدين

 0.183 . 0.000 0.004 0.001 0.076 0.000 0.000 0.838 0.172 0.247 درجة المهارات 

 . 0.183 0.146 0.260 0.227 0.135 0.224 0.996 0.973 0.115 0.734 السلسلة
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 سنـــــــــة14-13 فئة العمريهمهارات والسلسلة الحركية للاء ال( يوضح عالقة االرتباط بين أنواع السرعة وأد28جدول )
 

 
س 

 االنتقالية
س 

 الحركية
س 

 االستجابة 
الميزان 
 االمامي

الدحرجة 
 االمامية 

الدحرجة 
 الخلفية 

العجلة 
 البشرية

الوقوف 
عل  
 الرأس

الوقوف 
عل  
 اليدين

درجة 
 السلسلة المهارات 

0.234- 1.000 س االنتقالية  0.359 -0.293  -0.540  -0.029  0.029 -0.265  -0.608  -0.380  0.191 

0.234- س الحركية  1.000 -0.661  -0.364  0.558 -0.197  -0.071  -0.567  -0.128  -0.163  -0.417  

0.661- 0.359 س االستجابة   1.000 0.282 -0.123  0.425 0.263 0.242 0.051 0.001 0.610 

0.293- الميزان االمامي  -0.364  0.282 1.000 0.064 0.712 0.190 0.691 0.489 0.795 0.308 

0.540- الدحرجة االمامية   0.558 -0.123  0.064 1.000 0.177 -0.209  0.182 0.393 0.166 0.169 

0.029- الدحرجة الخلفية   -0.197  0.425 0.712 0.177 1.000 0.117 0.565 0.470 0.762 0.629 

0.071- 0.029 العجلة البشرية  0.263 0.190 -0.209  0.117 1.000 0.199 0.202 0.145 -0.132  

0.265- الوقوف عل  الرأس  -0.567  0.242 0.691 -0.182  0.565 0.199 1.000 0.744 0.822 0.318 

0.608- الوقوف عل  اليدين  -0.128  0.051 0.489 0.393 0.470 0.202 0.744 1.000 0.757 0.341 

0.380- درجة المهارات   -0.163  0.001 0.795 0.166 0.762 0.145 0.822 0.757 1.000 0.283 

0.417- 0.191 السلسلة  0.610 0.308 0.169 0.629 -0.132  0.318 0.341 0.283 1.000 

 0.551 0.223 0.036 0.405 0.930 0.928 0.070 0.355 0.252 0.463 . س االنتقالية

 0.177 0.613 0.693 0.055 0.827 0.540 0.059 0.245 0.019 . 0.463 س الحركية

 0.035 0.998 0.876 0.449 0.410 0.168 0.704 0.375 . 0.019 0.252 س االستجابة 

 0.331 0.002 0.107 0.013 0.553 0.009 0.843 . 0.375 0.245 0.355 الميزان االمامي

 0.600 0.605 0.206 0.571 0.514 0.581 . 0.843 0.704 0.059 0.070 الدحرجة االمامية 

 0.028 0.004 0.123 0.056 0.717 . 0.581 0.009 0.168 0.540 0.928 الدحرجة الخلفية 

 0.683 0.652 0.529 0.536 . 0.717 0.514 0.553 0.410 0.827 0.930 العجلة البشرية

 0.313 0.001 0.005 . 0.536 0.056 0.571 0.013 0.449 0.055 0.405 الوقوف عل  الرأس

 0.278 0.004 . 0.005 0.529 0.123 0.206 0.107 0.876 0.693 0.036 اليدينالوقوف عل  

 0.374 . 0.004 0.001 0.652 0.004 0.605 0.002 0.998 0.613 0.223 درجة المهارات 

 . 0.374 0.278 0.313 0.683 0.028 0.600 0.331 0.035 0.177 0.551 السلسلة
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  االستنتاجات والتوصيات -5
 -: االستنتاجات 5-1 
 متلاين لخط السية منه مأأأا كأان كان ل ذة الفئات العمةية تطوة السةعه بن  -1

 -متعةج ومنه ل كل خطأ وكمالتأ :

 هرأ بفضرل المجموعرات سرنوات( 10-9ةيره )الفئره العمفأ السرةعة االنتقاليرة كانرت  -ب

 8-7الفئره العمةيره )وبخيةا  سنه ( 14-13بم الفئه )  سنه( 12-11الفئه العمةيه )تلي ا 

 سنوات(

الفئرات فرأ هرأ بفضرل  سرنوات ( 10-9) الفئره العمةيرهبما السةعة الحةكية فكانت  -ب

 الفئره العمةيرهواخيةا ه(سن 14-13بم ) سنه( 12-11الفئه )أا أأأأأأأالسةعه الحةكيه تلي 

 .سنوات (  7-8)

الفئره أا أأرهأ بفضل المجموعات تلي أسنه ( 12-11) الفئه بما سةعة االستجالة فمن  -ج

 .سنوات (  8-7الفئه )وبخيةاسنوات ( 10-9بم ) سنه ( 13-14)

الفئررة بن بفضررل مةحلررة عمةيررة لتعلرريم م رراةات السلسررلة الحةكيررة االةضررية هأأأررأأ  -2

 8-7الفئرره )بررم سررنه(  14-13الفئرره )م أأررأبسررنوات(  10-9الفئرره )تلي ررا  ه (سررن 11-12)

 . سنوات (

–) الدحةجة الخلفيرة سنوات ( لمستوى بداة بفضل فأ 10-9الفئه العمةيه )تميزت  -3

-11الفئره العمةيره )لعرد   السلسرلة الحةكيرة( -الوقرو  علرى الرةبس -ة الل ةيةأأأأأالعجل

 . سنه ( 12

الدحةجأأرررأة -) الميرررزان لمسرررتوى بداة بفضرررل فرررأ سرررنه ( 14-13) الفئرررهتميرررزت  -4

 .سنه ( 12-11لعد الفئه )الوقو  على اليدين( -االماميأأأة

 . فئات ا عأأأأأأأن لقية الأأأأأأأأأأأأأأأألتمخة تعلم  سنوات (  8-7الفئه )تميزت  -5

 قو  علأأأى اليدين.ة والوأأأأبن للسةعة الحةكية بةتلاط معنوي لتعلم العجلة الل ةي -6

 بن للسةعة االنتقالية بةتلاط معنوي لتعلم الدحةجة االمامية والوقو  علأأى اليدين. -7

بن لسةعة االستجالة بةتلاط معنوي لتعلم م اةة الدحةجأرأة االماميرة والخلفيرة واداة  -8

 السلسلة الحةكية .
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  -التوصيات : 5-2
 

 -توصأ اللاحبة لما يمتأ :

السةعه الحةكيه ببناة الوحدة التعليميه كأ يتطوة مستوى تطوية ةسين على المد  -1

 العجلة الل ةية والوقو  على اليدين.بداة 

ببناة الوحدة التعليميه كأ يتطوة مستوى ة االنتقالية أأالسةعتطوية على المدةسين  -2

 الدحةجة االمامية والوقو  على اليدين.بداة 

 .ببناة الوحدة التعليميه كأ يتطوة مستوىستجالأأة سةعة اال تطويةعلى المدةسين  -3

 الدحةجة االمامية والخلفية والسلسلة الحةكية.اداة 

نوصأ وزاةة التةليه لمعتماد المن ج التعليمأ الذي وضعته اللاحبه وتعميمه على  -4

 مداةسنا .

ت ا نوصأ الن اط الةياضأ فأ محافظة الديوانيه بعتماد االختلاةات التأ بستخدم -5

 اللاحبه الجل االنتقاة .
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 املصادر العربية واالجنبية :

 

 القةان الكةيم . -1

، من مة المعاة  ، جامعة  المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنيةبلةاهيم بحمد سالمة :  -2

 2000الفاته ، طةاللس ليليا ،

، داة الفكة العةلأ ، 1، ط التدريب الرياضي االسس الفسيولوجيةبلو العال بحمد علد الفتاح :  -3

 .  1997القاهةة ، 

، داة الفكة 1، ط فسيولوجيا اللياقة البدنية: بلو العال بحمد علد الفتاح ، بحمد نصة الدين  -4

 .2003العةلأ ، القاهةة، 

، داة المعاة  ،  الرياضيالقياس والتقويم في المجال أ الليك : أأأبحمد محمد فاخة وعلأ ف م -5

1987 . 

، داة الفكة العةلأ  النمو الحركي ، مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهتبسامة كامل ةاتب :  -6

 . 1999، القاهةة ، 

: الرشاقة والتوازن وعالقتهما باالداء الحركي للمراحل العمرية المختلفة  بميةة علد الواحد  -7

، بطةوحة دكتوةاة فلسفة ، كلية التةلية الةياضية ، جامعة لغداد ، ي في رياضة الجمناستك االيقاع

 ) نقال عن مديد اللدةي وقاسم حسن المندالوي ( .1998

، داة الفكة العةلأ ، مطالع الةجوي  التربية الحركيةبمين بنوة الخولأ ، بسامة كامل ةاتب :  -8

 .1982، عالدين، 

اساليب تدريبية مختلفة في تطوير سرعة االستجابة : تتثير أستخدام  بسعد عدنان عزيز -9

ةسالة الحركية والقوة االنفجارية لالطراف السفل  في أداء مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة ، 

 .) نقال عن بنتصاة عويد الدةاجأ( 2002ماجستية ، كلية التةلية الةياضية ، جامعة القادسية ، 

 .1996ةة ، أأأأأأأأأأ، داة الفكة العةلأ ، القاه1، طركة أسس ونظريات الحلسطويس بحمد :  -10

ع صوت الخليج ، الكويت ، أأأأأأأأأأأ، مطال االسس الفنية لتدريب الجمبازجواد عسكة سعود :  -11

1979. 
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: بعض المقاييس الجسمية لالعب الجمباز وعالقتها بمستو  االداء  جاسم محمد علاس  -12
 . 1984جامعة لغداد ،  -، كلية التةلية الةياضيةر الحركي ، رسالة ماجستي

 
أ نصي  ، بحمأأأد أأأأأ، تةجمة علد عل طرت االحصاء في التربية الرياضية: ةودي  تملة  -13

 . 1974السامةائأ ، لغداد ، داة الحةية للطلاعة 

ة أأأأأأجامع ، ي والفسلجي في التدريب الرياضيــالتحليل البيوميكانيكةيسان خةيلط مجيد :  -14

 . 1991اللصةة ، 

موسوعة بحوث التربية البدنية ةيسان خةيلط مجيد، علد الةحمن مصطفى االنصاةي ،  ،  -15

، داة المناهج للن ة والتوزيع ، عمان ،  1، ط3، ج والرياضية بالوطن العربي في القرن العشرين

 .) نقال عن سعيد علد الة يد (  2001

ل للن ة ، أأ، داة وائ1ط،  اللياقة البدنية والصحية: نوةما علد الةزاقساةي بحمد حمدان ،  - 16

 2001عمان، 

: ) التنلد لالسةعة االنتقالية والحةكية فأ ضوة لعض المتغيةات الجسمية سعيد علد الة يد  -17

 1992، لحث من وة ، واللدنية لدى التالميذ الةياضيين لدولة قطة ( 

، مطلعة جامعة لغداد  الجمناستك للصفوف الثانيةم خليل مةاد : صائب عطية بحمد ، بلةاهي -18

 ،1985  . 

، االسس العلمية والتعليمية للحركات الجمناستيكية صائب عطية ، علد السالم علد الةزاق :  -19

 1997مطلعة جامعة لغداد ، وزاةة التعليم العالأ واللحث العلمأ ، 

، المكتلة المصةية للطلاعأأأة والن أأأأأة ،  بنين وبنات ( الجمباز الفني )عادل علد اللصية :  -20

 . 2004القاهةة ، 

، مةكز الطيأأأأأ  للطلاعة ، 1، ط االسس العلمية للتدريب الرياضيعلد هللا حسين الالمأ :  -21

 . 2004جامعة القادسية ، 

 . 1980، مطلعة جامعة الموصل ،  التعلم الحركيعلد علأ نصي  :  -22

: تقرير مشروع أختبارات اللياقة البدنية للمواطن د علأ نصي  ، قاسم حسن المندالوي عل -23

 .  1987بستنادا للتجةلة الجيوسلوفاكية وااللمانية الديمقةاطية ، ب.م،  – العراقي

 . 1998، السعوديأأأة ، 1، ط المجموعات الفنية في الحركات االرضيةعدلأ حسين ليومأ :  -24
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، مكتلة الن ضة المصةية ، القاهةة 1، ط االنتقاء في رياضة الجمبازد الكا   : عزت محمو -25

 ،1987 . 

 . 1979داة المعاة  لمصة ، ، 4ط،  علم النفــس الرياضي:  عالوي  محمد حسن -26

 . 1994، قاز يونس ، لنغازي ،  1علأ لن صاله ال ةوةي : علم التدةيب الةياضأ ، ط -27

، وزاةة التعليم العالأ  االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي علأ سلوم جواد : -28

  2004واللحث العلمأ ، جامعة القادسية ، 

، مطلعأأة 1، ط التربية الحركية لمرحلة الرياض والمرحلــة االبتدائيةفةيدة بلةاهيم عبمان :  -29

 . 1984الفيصل ، الكويت ، 

 .  1980داة المعاة  القاهةة ، ، ة التعلم للمهارة الحركيةسيكولوجي -فوزي بحمد بمين : -30

، فةسان الكلمأأأأأأه للن ة والتوزيع  الجمباز التعليمي للرجالفوزي يعقوب ، محمد سليمان :  -31

 . 1995، القاهةة ، 

،  1،ج ب الجمبازـــــــالنظريات واالســـس العلمية لتدريفوزي يعقوب ، عادل علد اللصية :  -32

 1971مكتلة القاهةة الحديبة ، 

، داة الفكة 1، ط ــــــــــهعلم التدريب الرياضي فــــــــي االعمار المختلفقاسم حسن حسين :  -33

 .  1998للطلاعة والن ة والتويع ، عمان ، 

،  االختبارات ومباد ء االحصاء فــــــي المجال الرياضيس بحمد : أأأأأأأأقيس ناجأ ولسطوي -34

 . 1987ة وزاةة التعليم العالأ ، لغداد ، مطلع

القياس والتقويم وتحليل المباراة في كمال الدين علد الةحمن دةويش ، قدةي سيد مةسأ :  -35

 2002، مةكز الكتاب للن ة ، القاهةة ،  1،طتطبيقات  –اليد نظريات  كرة

، الجامعة االةدنية ، 1، ط التدريب الرياضي للقرن الحادي والعشرينكمال جميل الةلضأ :  -36

2001  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقــــــة البدنية كمال علد الحميد ، محمد صلحأ حسانين :  -37

 .  1997، داة الفكة العةلأ ، القاهةة ، 1، طبمدارس البنين والبنات 

االسس النظرية  ا .اللياقة البدنيــــــــة ومكوناتهكمال علد الحميد ، محمد صلحأ حسانين :  -38

 . 1997، داة الفكة العةلأ ، القاهةة ، 3، ط االعداد البدني –
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مدسسأأأأأأة داة الكتب  – 1ط–) تةجمة علد علأ نصي  (  التعلم الحركي -كوةت ماينل : -39

 . 1980الموصل  –للطلاعة والن ة 

  1987ة الموصل ، ، جامع2، تةجمة علد علأ نصي  ، ط التعلم الحركيكوةت ماينل :  -40
 

 – : قياس مستو  اللياقة البدنية لتالميذ المدارس االبتدائيةمازن علد ال ادي ، بحمد لدةي  -41
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ة بتستخدام طرت ــــــــتصميم وبناء أختبارات اللياقــــــة البدنيمةوان علد المجيد بلةاهيم :  -53
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 ..............................................................................1 امللحق

 

 المدارس االبتدائية والمتوسطة في مركز المحافظة واالقضية والنواحي
 االربعة وللفئات العمريه

    سنة           14-13        سنة   12-11سنوات  10  -9سنة    7-8                                                              

 ت المدرسة االعدد العدد العدد المتوسطة العدد
  .1 الذر   125 120 100 الوحدة العربية 80

  .2 الجنان 130 100 95 بن غازي 79

  .3 الجمهورية 120 110 90 التعاون 80

  .4 خديجة 125 120 89 الجمهورية 91

  .5 بطلة كربالء 132 105 95 الديوانية 88

  .6 الخنساء 125 115 95 التحدي 87

  .7 وهبأمنة بنت 122 113 92 القدس 89

  .8 غرناطة 125 120 97 الجزائر 91

  .9 الفيحاء 125 100 89 البسالة 90

  .10 الحوراء 127 115 101 ميسلون 80

  .11 االبرار 115 113 92 الكفاح 80

  .12 الوطن 125 110 97 الزوراء 89

  .13 المناهل 122 105 90 ذات الصواري 82

  .14 بيارت النصر 127 113 90 الحرية 80

  .15 ذات الصواري 123 103 90 أم البنين 87

  .16 الكوفة 123 102 98 الماجدات 80

  .17 عفك 122 116 95 خديجة 84

  .18 نفر 120 110 90 زينب 85

  .19 الحكمة 123 115 94 الزهراء 85

  .20 الشعلة 110 106 90 السلوان 79

  .21 ثابتحسان بن 120 110 92 الخنساء 87

  .22 الشامية 115 100 94 االحرار 81

  .23 غماس 120 113 92 أبن خلدون 80

  .24 الرسالة 113 100 91 القادسية 87

  .25 الدغارة 100 100 87 السنية 82

  .26 القلعة 110 109 93 العربيةالوحدة 75

  .27 الحوراء 120 95 85 الشنافية 71

  .28 السدير 122 100 90 الصالحية 79

  .29 الصالحية 100 106 94 خديجة 80

  .30 البنفسج 110 115 92 الزهراء 81

  .31 الشعلة 112 113 95 دار السالم 82

  .32 المنال  105 100 89 الثائر العربي  85

 المجموع  3813 3472 2963  2656
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 ...............................................................................2 امللحق

 

 
 

 سنه (14-7) بعمر الطالبات وأعداد المدارس أعداد يمثل جدول
 والنسبه المئويه البحث مجتمع

 

 الكلي المدارس عدد
 /متوسطه ابتدائيه

 العينه
 االختبارات

 النسبه
 المئويه

 النسوووبه االبتدائيه
 المئويه

 النسوووووووووووبه المتوسطه
 المئويه

  

االقضيه )المركز+  
النواحي ( +  

 82.05% 39 26.02% 123 39.51% 64 مدرسه 162

 80% 20 40% 40 53.33% 32 مدرسه 60 المركز

 84.21% 19 19.75% 83 31.37% 32 مدرسه 102 والنواحي االقضيه

 عدد الطالبات فئة
 )مركز( سنه7-14)

 +أقضيه+ نواحي(             

 11.92% 22.280 25.10% 40.824 20.45% 12904 طالبه 63104

 12.15% 11.140 24.54% 21.412 20.29% 6608 طالبه 32552 المركز

 11.70% 11.140 25.72% 19.412 20.60% 6296 طالبه 30552 نواحي()االقضيه+ال

 
 عدد الطالبات النسبه المئويه الفئات العمريه العينــــه

  0.83% سنه 14-7 للمجتمع
 3813 % 6.04 سنه  7-8 
 3472 % 5.5 سنه   9-10 
 2963 %4.7 سنه  11-12 
 2656 %4.21 سنه  13-14 

التجربه 
 الرئيسيه

   

 17 0.85% سنه  7-8 

 16 0.90% سنه   9-10 

 18 1.2% سنه  11-12 

 12 0.88% سنه  13-14 
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 ...............................................................................3 امللحق

 
 

 
          أستمارة تسجيل المعلومات نموذج

 
 
 

سرعة 
 أستجابة

سرعة 
 حركية

سرعة 
 ةأنتقالي

طول  قوة مرونة رشاقة
 الرجل

طول 
 الذراع

طول 
 الجذع

 الطول
 الكلي

أسم  الوزن العمر
 الطالبة

 ت
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 ...............................................................................4 امللحق

 

 
 

 أستمارة أستطالع أراء اخلرباء 

 
 

  -تود اللاحبة بجةاة لحب ا الموسوم :

 

مؤشرا النتقاء وتعليم سلسلة الحركات االرضية بالجمناستك ( أنواع السرعة بوصفها ) 

 سنة أناث 14-7لالعمار من 

ونظةا الهمية ةبيكم وعلميتكم فأ مجال بختصاصكم بةتمت اللاحبة االخذ لمةائكم حول 

الموضوع  وحسب بهمية كل صفة لدنية والتأ تةون ا بكبة بهمية ومن بجل بختياة 

مةية . مع بضافة النسلة المئوية لكل بختلاة و كةا الةائكم االختلاة المناسب لكل فئة ع

 وج ودكم .

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 الخلية :                                                             طالله الماجستية      

 الدةجة العلمية:                                                     لسمه توفيق صاله

 قيع:التو

 التاةيخ:
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 ...............................................................................4 امللحق

 

 
 

 
 

 النسبة المئوية االختبارات المرشحة الصفات البدنية  ت

* ال د العلى لمستخدام  القوة العضلية -1
 الزميل

 * ةفع الةجلين من الةقود
 

 * قياس القوه العضليه

10 % 
 
5 % 
 

85 % 

*) الوقو  ضما( بنأ الجذع  المةونة -2
 بمام بسفل

*بنأ الجذع لالمام من  
 الجلوس طوال

 * بنأ وتدوية العمود الفقةي

5 % 
 
5 % 
 

90 % 

 9*2* الجةي المكوكأ  الة اقة -3
  9*4* الجةي المكوكأ 

*الجةي الزجزاج لين 
 المقاعد.

80 % 
10 % 
10 % 
 

 م من اللدة الطائة20ةكض * السةعة االنتقالية 4
م من اللداية  30* ةكض 
 العالية 

م من اللداية  40* ةكض 
 الواطئة 

80 % 
 

10 % 
 

10 % 

 * ةمأ كةة طليه السةعة الحةكية  -5
 * بختلاة نيلسون للمسطةة
 * ةفع وخفض الذةاعين

 

5 % 
5 % 

90 % 

 ث 15* الجةي فأ المكان  سةعة االستجالة  -6
من كل  م6يساة-* جةي يمين

 جانب.
* الدوةان حول سلة من 

 ث20يساة  -اليمين

5 % 
90 % 
 
5 % 
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 ............................................................................5 امللحق

 

 
 

 

 

 

 

 

 أقسام الوحدة التعليمية ()
 

أقسام الوحدة  الزمن خالل الوحدة التعليمية الزمن الكلي
 التعليمية

 د 4 د 120
 د 6

 أحماء عام
 أحماء خاص

 القسم االعدادي
 

 د 10 د 324
 د 17

 نشاط تعليمي
 نشاط تطبيقي

 القسم الرئيسي

 العاب صايرة د 3 د 36
 )رفع أو خفض جهد(

 القسم الختامي

 المجموع  د 40 د 480
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 ..............................................................................6 امللحق

 

 منوذج لوحدات تعليمية

 
 سنة                      التاريخ/                                 الوحدة التعليمية /) ( 8-7الصف والشعبة /   الفئة العمرية 

 د(                               40زمن الوحدة التعليمية)  طالبة                        موضوع الدرس/  جمناستك            17عدد الطالبات /        
 الهدف التعليمي/تعليم الميزان االمامي
 الهدف التربوي/االعتماد عل  النفس

 التنظيم التشكيالت المالحظات
 المهارات الحركية

الزمن 
 بالدقائت

 أقسام الوحدة التعليمية

 القسم االعدادي -أوال د10   

 خط مسقيم 
 
******* 
 

هرولة مع رفع الرجلين -هرولة –سير 
القفز عل  البقعة برفع الركبتين وعند -أماما

المشي عل   -االشارة القفز عاليا والهبوط
االربع وعند االشارة القفز بمد الجسم+ 

 الوقوف .

 االحماءالعام د 4

التتكيد عل  مد  الذراعين اثناء 
 المرجحة.

 
 التتكيد عل  مد  الذراعين وثبات

 الورك.
 

التتكيد عل  مد الجسم والذراعين 
 عاليا.

 
 التتكيد عل  مد الركبة.

 دائرة
 
 

 دائرة

 
 
 
 

 دائرة

الوقوف) الذراعان جانبا( مرجحة  -
الذراعين أماما بالتقاطع ثم ثني الجذع 

 (8للجانبين بالتعاقب )العد 
مد -)االنبطاح(الذراعان مثنية جانبا -

 ( .8الذراعين لرفع الجذع عاليا )العد 
) الجلوس عل  المشطين، الذراعان  -

جانبا( القفز عاليا مع مد الجسم والذراعين 
( 2عاليا والعودة ال  الوضع االبتدائي )العد 

. 
)الجلوس عل  المشطين، الذراعان جانبا(  -

( 8مد الرجل أماما والثبات بالوضع )العد
 االخر .يعاد التمرين عل  الرجل 

 االحماء الخاص د 6

 القسم الرئيسي -ثانيا د 27   

 
 
التتكيد عل  مد الرجل الخلفية دون  -

 ثني الركبة.
التتكيد عل  أن تكون اصابع اليدين  -

 مؤشرة.
التتكيد عل  ان تكون القدم االمامية  -

 مؤشرة وممدودة دون ثني .
 التتكيد عل  رفع الرأس . -
 

 نصف دائرة
 خط مستقيم
*          * 
*          * 
*          * 
*          * 
*          * 

شرح وتتدية بعض المعلومات المساعدة  -
 للحركة .

تعليم وشرح مهارة الميزان االمامي من  -
وضع الوقوف رفع ومد الذراعين للجانبين 
مع االرتكاز عل  قدم ورفع القدم االخر  

المام للخلف ممدودة كاملة مع ثني الجذع ل
والرأس مرفوع لالعل  حيث تكون الحركة  

.T عل  شكل حرف 

 النشاط التعليمي د 10

 النشاط التطبيقي  د 17 التدريب عل  أداء الميزان االمامي  - أنتشار التتكيد عل  مد الركبة ورفع الجذع. -

 القسم النهائي-ثالثا د  3 الوقوف وأنهاءالدرس -لعبة عكس االشارة فرقتين  
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 التاريخ/                                          الوحدة التعليمية /) (                   10-9الصف والشعبة / الفئة العمرية 

               د(                 40طالبة                     موضوع الدرس/   جمناستك                 زمن الوحدة التعليمية) 16عدد الطالبات /     
 الهدف التعليمي/تعليم مهارة الدحرجة االمامية

 الهدف التربوي/تعليم الطالبات عل  النظام والقواعد الصحيحة.

 التنظيم التشكيالت المالحظات
 المهارات الحركية

الزمن 
 بالدقائت

 أقسام الوحدة التعليمية

 القسم االعدادي -أوال د10   

 خط مسقيم 
 
 
 

-هرولة مع رفع الركبتين-هرولة –سير 
توزيع كرات داخل الساحة وبايعاز من 

المعلمة الجري للحصول عل  أكبر عدد من 
 الكرات

 االحماءالعام د 4

 
 
 
 
 
 

التتكيد عل  مد الرجلين عند اداء 
 التمرين.

 
 التتكيد عل  مد الركبة.

 دائرة
 
 

 دائرة
 
 
 
 
 

 دائرة

)الوقوف، فتحا( تدوير الرأس والرقبة  -
 عدات(. 4نبين بالعد ) للجا
) الوقوف، تخصر( فتل الجذع للجانبين  -
 عدات( 4)
فتحا( تدوير الذراعين بالتعاقب –)الوقوف  -

 الوسع مد 
) االستلقاء( رفع الرجلين سوية ال   -

 مرات( 5االعل  وخفضهما )
 

 االحماء الخاص د 6

 القسم الرئيسي -ثانيا د 27   

 
 
امام عل  المعلمة عرض الحركة  -

 الطالبات لكي يراها الجميع .
تقف الطالبات بجانب البساط عند  -

 الشرح.
ثم تطلب من الطالبات الجيدات االداء  

 مرة ثانية .
 تكرار التمرينات أكبر عدد ممكن  -
 تشجيع الطالبات الجيدات  -
 تصحيح االخطاء وتقديم المساعدة . -
يكون وقوف الفرت وظهور الطالبات  -

 ة الشمس.بتتجاه أشع

 نصف دائرة
 خط مستقيم
*          * 
*          * 
*          * 
*          * 

& 

تعليم وشرح مهارة الدحرجة االمامية عل   -
من وضع الجلوس عل  االربعة  –البساط 

تتخذ الطالبة الوضع أمام البساط مع وضع 
اليدين عل  البساط وتكون الفتحة بعرض 

 المام. الصدر وأتجاه  االصابع ل
تؤد  الحركة بضم الحنك ال  الصدر  -

والركبتين مضمومتين مع ثني الذراعين 
 لالسفل والدفع بكلتا القدمين لالمام 

يكون الهبوط عل  البساط عل  مؤخرة  -
 الراس والرقبة .

تدفع الطالبة بكلتا يديها لتنهي الدحرجة  -
وتتخذ وضع الجلوس عل  القدمين بضم 

اعين اماما ثم الوقوف الركبتين ورفع الذر
 بخفض الذراعين لالسفل .

 

 النشاط التعليمي د 10

تطبيت واداء الدحرجة االمامية من قبل  -  
 الطالبات  ثم أدائها مع االميزان .

 

 النشاط التطبيقي  د 17

      *******
& 

تمارين تهدئة وتنفس ثم الوقوف صف واحد 
 وأنهاءالدرس واالنصراف .

 م النهائيالقس-ثالثا د  3
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 التاريخ/                                           الوحدة التعليمية /) (                  10-9الصف والشعبة / الفئة العمرية 

                             د(   40طالبة                       موضوع الدرس/   جمناستك                  زمن الوحدة التعليمية) 16عدد الطالبات /   
 الهدف التعليمي/تعليم مهارة الدحرجة الخلفية

 الهدف التربوي/تعليم الطالبات عل  التعاون وحب النظام .

 التنظيم التشكيالت المالحظات
 المهارات الحركية

الزمن 
 بالدقائت

أقسام الوحدة 
 التعليمية

القسم  -أوال د10   
 االعدادي

 خط مسقيم 
 
 
 

-هرولة مع رفع الركبتين-هرولة – سير
-هرولة –هرولة مع رفع الذراعين لالمام 

 سير.

 االحماءالعام د 4

 
 
 التتكيد عل  المد كامال -
 
 
 

التتكيد عل  مد الرجلين عند اداء 
 التمرين.

 
 

 دائرة
 
 

 دائرة
 
 
 
 
 
 

)الوقوف، فتحا( تدوير الرأس والرقبة  -
 عدات(. 4للجانبين بالعد ) 

وف، تخصر( ثني الركبتيت كامال ) الوق -
 ومدهما عاليا .

فتحا( تدوير الذراعين بالتعاقب –)الوقوف  -
 الوسع مد 

) الجلوس عل  االربعة (مد الرجلين خلفا -
 بالتعاقب )بحرية(

 االحماء الخاص د 6

 القسم الرئيسي -ثانيا د 27   

 
 
عل  المعلمة عرض الحركة امام  -

 ع .الطالبات لكي يراها الجمي
تقف الطالبات بجانب البساط عند  -

 الشرح.
تؤدي المعلمة حركة )الكرسي  -

الهزاز( ثم تطلب من الطالبات الجيدات 
 االداء مرة ثانية .

 تكرار التمرينات أكبر عدد ممكن  -
 تشجيع الطالبات الجيدات  -
 تصحيح االخطاء وتقديم المساعدة . -
تعلم المعلمة رئيسات الفرت كيفية  -
ساعدة بدفع الطالبة للخلف من الم

 منطقة الظهر دفعا مناسبا.

 فرت 
 
 
 
* 
* 
* 
* 

 تعليم وشرح مهارة الدحرجة  -  
الخلفية تقف الفرت في وسط الملعب وامام 
كل فرقة بساط الداء الحركة تاخذ كل طالبة 
وضع جلوس القرفصاء مع تشبيك الذراعين 
حول الركبتين بحيث تسحب الركبتان عل  

ثم تطلب المعلمة تحريك الجسم من الصدر 
هذا الوضع خلفا واماما ثم تؤكد المعلمة 
عل  وضع اليدين مقلوبة بجانبي الراس 
لتساعد في الدفع للخلف واداء الدحرجة 

 الخلفية.

 النشاط التعليمي د 10

تطبيت واداء الدحرجة الخلفية من قبل  -  
 الطالبات  ثم ربطها مع الدحرجة االمامية .

 

 النشاط التطبيقي  د 17

      *******
& 

تمارين تنافسية ثم الوقوف صف واحد 
 وأنهاءالدرس واالنصراف .

 القسم النهائي-ثالثا د  3
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 الوحدة التعليمية /) (                               التاريخ/               سنه 12-11   الصف والشعبة/  الفئة العمرية

 
 د(                               40طالبة                        موضوع الدرس/   جمناستك               زمن الوحدة )التعليمية) 18عدد الطالبات /    

 الهدف التعليمي/تعليم مهارة العجلة البشرية 
 الهدف التربوي/تعليم الطالبات حب المنافسة .

 التنظيم التشكيالت المالحظات
 يةالمهارات الحرك

الزمن 
 بالدقائت

أقسام الوحدة 
 التعليمية

القسم  -أوال د10   
 االعدادي

 خط مسقيم 
 
 
 

هرولة وعند سماع الصافرة -هرولة –سير 
هرولة مع -لمس االرض بتحد  اليدين

 سير . -هرولة –تدوير الذراعين 

 االحماءالعام د 4

 
 
 
 
 التاكيد عل  المد كامال -
 
اداء التتكيد عل  مد الرجل عند -

 التمرين.
 
 

 فرت
 

 
 فرت

 
**    ** 
**    ** 
**    ** 
**    ** 

 
 
 

)الوقوف، تخصر( القفز بفتح وضم  -
 عدات(. 6الساقين ) 

)الجلوس الطويل( ثني الراس جانبا مع  -
 عدات(  4رفع الذراعين جانبا وخفضهما )

 4)االستلقاء( ثني ومد الركبتين بالتبادل.) -
 عدات( .

ل  الجانب االيسر( رفع ) االستلقاء ع-
 وخفض السات اليمن  لالعل  )عدتين(.

 االحماء الخاص د 6

 القسم الرئيسي -ثانيا د 27   

 
 
عل  المعلمة عرض الحركة امام  -

 الطالبات لكي يراها الجميع .
تقف الطالبات بجانب البساط عند  -

 الشرح.
 تكرار المهارةأكبر عدد ممكن  -
 ات تشجيع الطالبات الجيد -
 تصحيح االخطاء وتقديم المساعدة . -
تعلم المعلمة رئيسات الفرت كيفية  -

 المساعدة 

 
 

*          * 
*          * 
*          * 

 
* 
 

 تعليم وشرح مهارةالعجلة البشرية تؤد   -
من وضع الوقوف أو من وضع الركض 
وتؤد  من الوضع االمامي او الجانبي   

عبة القدم اليمن  حيث تقدم الطالبة أو الال
لالمام لالرتكاز عليها والقدم االخر  

مرفوعة لالمام  مع رفع الذراعين لالعل  
بعدها تنزل الرجل المرفوعة واالرتكاز 

عليها ثم تثني الجذع لالمام واالسفل ووضع 
اليدين عل  البساط وعمل  دائرة أو قوس 

 واالنتقال من جانب ال  أخر .

 النشاط التعليمي د 10

تطبيت واداء مهارة العجلة البشرية من  - أنتشار  
 قبل الطالبات من خالل االنتشار في الساحة 

 

 النشاط التطبيقي  د 17

      *******
& 

مسابقات عكس االتجاه ثم الوقوف صف 
 واحد وأنهاءالدرس بصيحة رياضية.

 القسم النهائي-ثالثا د  3
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 التاريخ/                                           الوحدة التعليمية /) (             14-13الصف والشعبة/  الفئة العمرية 
 د(                               40البة                      موضوع الدرس/   جمناستك                   زمن الوحدة التعليمية)ط 12عدد الطالبات /   

 رة الوقوف عل  الرأس الهدف التعليمي/تعليم مها
 الهدف التربوي/ أكتساب الطالبات قابلية التحمل والمثابرة ..

 التنظيم التشكيالت المالحظات
 المهارات الحركية

الزمن 
 بالدقائت

أقسام الوحدة 
 التعليمية

القسم  -أوال د10   
 االعدادي

 خط مسقيم 
 
 
 

-هرولة مع تدوير الذراعين -هرولة –سير 
هرولة  –الورك بالقدمين هرولة مع ضرب 

سير مع رفع اليدين لالعل  الخذ  –أعتيادية 
 شهيت .

 االحماءالعام د 4

 
 
 التاكيد عل  مد الذراعين -
 
 
 
 

 فرت
 

 
 فرت

 
**    ** 
**    ** 
**    ** 
**    ** 

 
 
 

)الوقوف( القفز بفتح وضم الساقين مع  -
 رفع الذراعين أماما وخفضهما ) عدتان( 

فتحا( ثني ومد الذراعين  –) الوقوف  -
 عدات( 4أعل  أسفل مع التصفيت )

وضع اليدين خلف  -)الجلوس الطويل -
 الراس( ثني ومد الجذع اماما )عدتان(. 

 4)االستلقاء( ثني ومد الركبتين بالتبادل.) -
 عدات( .

 

 االحماء الخاص د 6

 القسم الرئيسي -ثانيا د 27   

 
 
م عل  المعلمة عرض الحركة اما -

 الطالبات لكي يراها الجميع .
تقف الطالبات بجانب البساط عند  -

 الشرح.
التاكيد عل  عدم ترجيح السات ال   -

 االعل  بقوة.
أن يكون الورك فوت المثلث  -

المتساوي االضالع حت  يتوازن 
 الجسم.

 
 

*          * 
*          * 
*          * 

 
* 
 

 رأس تعليم وشرح مهارة الوقوف عل  ال -
أوال وضع اليدين عل  البساط بحيث تكون 

االصابع مفتوحة ومؤشرة ال  االمام 
والمرفقان بجانب الجسم وتوضع الجبهة 
عل  البساط بحيث تشكل مع  اليدين مثلثا 

متساوي االضالع ثم تمرجح احد  الساقين 
لالعل  بعد أخذ الوضع االبتدائي ثم يتبعها 

بالساقين  ترجيح السات االخر  لحين الثبات
 معا .

 النشاط التعليمي د 10

تطبيت واداء مهارة الوقوف عل  الرأس  -  
من قبل الطالبات من خالل اخذ الوضع 

 الصحيح.
 

 النشاط التطبيقي  د 17

      *******
& 

 مسابقات ترويحيـــة  ثم الوقوف صفا
 واحدا  وأنهاءالدرس بصيحة رياضية. 

 القسم النهائي-ثالثا د  3
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 التاريخ/                                             الوحدة التعليمية /) (             14-13الصف والشعبة/  الفئة العمرية 
             د(                   40طالبة                     موضوع الدرس/   جمناستك                   زمن الوحدة التعليمية) 12عدد الطالبات /    

 الهدف التعليمي/تعليم مهارة الوقوف عل  اليدين 
 الهدف التربوي/ أكتساب الطالبات صفة الشجاعة والثقة بالنفس 

 التنظيم التشكيالت المالحظات
 المهارات الحركية

الزمن 
 بالدقائت

أقسام الوحدة 
 التعليمية

القسم  -أوال د10   
 االعدادي

 خط مسقيم 
 
 
 

 هرولة مع تدوير الذراعين -هرولة –سير 
 سير  –هرولة  –القفز عل  البقعة  -

 االحماءالعام د 4

 
 
 التاكيد عل  ثني الركبتين -
 
 
 التاكيد عل  مد الرجل  -
 

 فرت
 

 
 فرت

 
**    ** 
**    ** 
**    ** 
**    ** 

 
 
 

)الوقوف، التخصر( حني الجذع ال  االمام  -
 عدات( 4والخلف ورفعه عاليا )

لوقوف( ثالث قفزات عل  البقعة وفي ) ا -
 عدات(  4الرابعة ثني الركبتين )

 )االستناد االمامي ( ثني ومد الذراعين  -
)الجلوس الطويل( رفع الرجلين عاليا  -

بتنحراف مع التصفيت باليدين من تحتهما 
 مرات( 10وخفضهما لالسفل )

 

 االحماء الخاص د 6

 القسم الرئيسي -ثانيا د 27   

 
 
عل  المعلمة عرض الحركة امام  -

 الطالبات لكي يراها الجميع .
تقف الطالبات بجانب البساط عند  -

 الشرح.
التاكيد عل  ترجيح السات ال   -

 االعل .
يمكن القيام باداء الحركة بتسناد  -

 القدمين ال  الحائط .

 
 

*          * 
*          * 
*          * 

 
* 
 

 قوف عل  اليدين تعليم وشرح مهارة الو -
أوال توضع اليدان عل  االرض ممدودتان 

بتتساع الصدر واتجاة االصابع لالمام .يكون 
الكتفان ممدودين من مفصليهما وعل  

أستقامة الذراعين والراس مرفوعا قليال ال  
االمام . تبدأ الحركة بالنهوض الفردي 
بترجيح الرجل اليسر  أو اليمن  ال  

رجل الثانية حت  يصل االعل  ثم تتبعها ال
الجسم والورك فوت الكتفين وعل  استقامة 
الذراعين واتجاه رؤوس القدمين لالعل  
 بعدها الهبوط باحد  الرجلين ثم الثانية .

 النشاط التعليمي د 10

تطبيت واداء مهارة الوقوف عل  اليدين  - أنتشار  
من قبل الطالبات من خالل اخذ الوضع 

 الصحيح.
 

 ط التطبيقي النشا د 17

      *******
& 

مسابقات ترويحية  ثم الوقوف صف واحد 
 وأنهاءالدرس بصيحة رياضية.

 القسم النهائي-ثالثا د  3
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 ................................................................................7 امللحق

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  

 لي والبحث العلمي وزارة التعليم العا
 جامعة القادسية

 كلية التربية الرياضية 
 الدراسات العليا / الماجستير 

 
 

 أستمارة تقويم االداء المهاري في الجمناستك
 
 

 االستاذ الفاضل .......................................................المحترم 
 

 تحية طيبة........
) أنواع السرعة بوصفها مؤشرا النتقاء وتعليم سلسلة الحركات  في النية أجراء بحثي الموسوم

 سنة . 14-7لالعمار من  االرضية في الجمناستك(
ونظرا لما تتمتعون بة من مكانة علمية ولارض تقويم االداء ، لذا نرجو من حضراتكم وخدمة 

في المعتمده  المهاري للمهاراتداء ال( لتقويم أ10-1لتطوير الحركة العلمية وضع درجة من )
 -البحث وهي كتالتي :

) الميزان االمامي ، الدحرجة االمامية ، الدحرجة الخلفية ، العجلة البشرية ، الوقوف عل  الرأس ، 
 الوقوف عل  اليدين ، السلسلة الحركية ( 

 
 ولكم فائت الشكر والتقدير 

 
 أسم الخبير أو المختص...............................

 مية.........................................الدرجة العل
 التاريخ..................................................
 التوقيع.................................................

 
 
 
 
 

 الباحثة                                                                                            
 بسمه توفيت صالح                                                                                     
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 ................................................................................7 امللحق
 

 
 
 

 منوذج أستمارة تقويم االداء املهاري

 
 
السلسلة 
 يةالحرك

الوقوف 
 عل  اليدين 

الوقوف 
 عل  الرأس 

العجلة 
 البشرية

الدحرجة 
 الخلفية

الدحرجة 
 االمامية

الميزان 
 االمامي

الحركات 
 االرضية

 1الالعبة       

 2ن       

 3ن       

 4ن       

 5ن       

 6ن       

 7ن       

 8ن       

 9ن       

 

 

 

 


