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( ?، <العمرية ) ممرحمةلالحركية  اإلختباراتبداللة بعض  لتطور الوظيفيا
 سنوات )دراسة تحميمية(

 

 ?8 بحث رقم
 

 المقدمة:
حيث يتميز الطفل  البدنيةوتطور وتوجيو خصائص القدرات  ةتنمي ةمرحم الطفولة ةمرحمعد ت

 ،Runningعدو  من اسيةاألسعمى ربط الحركات  والقدرة المختمفةتعمم الميارات  ةفييا بسرع
 الكبيرةالعضالت سواء  في ةبنمو القو  المرحمة،  وتتميز ىذه Jumpingقفز وثب أو ، Throwرمي

  Flexibilityوالمرونة Speed والسرعة Agility الرشاقةعناصر  ةىذا بجانب زياد الصغيرةو أ
 .Response speedاالستجابة  ةوسرع، Speed of the reactionرد الفعل  ةوسرع

 لمنشيء ةوالمياري والحركية البدنيةمجال الخصائص  في العديدةوضحت نتائج األبحاث أكما 
 فيستمرار ظام واالاالنتو بدون أنعمى وجو الخصوص  وات( سن8، 7) ةالسني والمرحمة ةعام

لنظام عمل  الوظيفية الكفاءة انخفاضي إلن ذلك يؤدى إالنشاط البدني والرياضي ف ةممارس
 فيالجموس  ةلطول فتر  نظراً  الحركةصبح األطفال قميمي أ، حيث الحيوية واألجيزةاألعضاء 

 الحركةالتمفزيون والكمبيوتر، ولما كانت  ةومشاىد المدرسيةعداد الدروس والواجبات ا  و  المدرسة
 ةبصور  ووظيفياً  ونمو وتطور الطفل بدنياً  ةلسالم ةسيساأو  ضروريةعوامل  البدنية والثقافة والتربية

 الفقريلعضالت العمود ة وخاص Muscles tone العضمية النغمةورفع مستوى  ،ةومثالية حيحص
Vertebral Column ،يجابي إلا تأثيرىاالقوام، وكما يظير  ةعمى وضع الجسم وسالم لممحافظة
ن أوالجياز التنفسي، فنجد  الدموية والدورةالقمب  ةوخاص الداخمية واألجيزةعمى جميع األعضاء 

 قوى ويزداد الدفع القمبيأقل وفى نفس الوقت أيصبح  Heart rateضربات القمب معدل 
أستار فسيولوجيا الرياضة بقسن العلوم الحيوية والصحية الرياضية ـ كلية التربية الرياضية للبنين ـ  *

 جاهعة االسكنذرية.

ـ  كلية التربية الرياضية ــ  أستار الويكانيكا الحيوية الوساعذ  ورئيس قسن علوم الحركة الرياضية  ـ **

 جاهعة كفر الشيخ.

 هذرس بقسن علوم الصحة الرياضية  ــ  كلية التربية الرياضية ــ  جاهعة كفر الشيخ. ***

 باحثة بقسن علوم الصحة الرياضية  ــ  كلية التربية الرياضية ــ  جاهعة كفر الشيخ. ****

 يوسف دهب عمي حسن* أ. د / 
 أ.م.د/ وحيد صبحى عبد الغفار  ** 

 ***م.د/ أمل حسين السيد محمد
 / آالء محمــد عبدالعــزيز حســــنأ**** 
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 cardiac output  وعميو تتحسن وظائف التنفس وتزداد  ةا وكفاءر حجمبكأكما تصبح الرثتين
كسيد أوتتحسن عمميات تبادل الغازات )األكسجين وثاني Vital capacity (v.c )  الحيوية ةالسع

 (156: 11) .الخاليا في الغذائيةوتبادل العناصر  األكسدةالكربون( كما تتحسن عمميات 
تحمل الكثير  ةىذه المرحم ةطبيعن أ (م2000مين الخولي وجمال الشافعي )أكما يشير    

 ةوالميارية في النواحي البدني ةفردي فروقاً  يضاً أكما تشيد  ةوالنفسي ةالتغيرات الفسيولوجي من
 ( 217: 4) .ن يكيف نفسو مع ىذه الفروقأ ةرحمحيث يحاول المتعمم خالل ىذه الم ،ةوالعقمي

  :ين همايساسأ نئيإجرايتحقق ن أالنشاط الحركي والبدني يجب  ةممارس ةوقبل بداي
 .طفال تخصصي(أ)طبيب  من قبل الكشف الطبي عمى الطفلضرورة   -1
 .لمطفلخطة تدريبية  إلعدادتحديد مستوى النمو البدني ضرورة   -2

والقدرات  ةتساعد عمى تقييم الميارات الحركي ةختبارات والقياسات البسيطاالن نتائج أكما 
لي ذلك إ ضافةاإلبيجب تنميتيا لدى الطفل  التي ةحيويال ةجيز ألل ةوالجوانب الوظيفي ةالحركي

النشاط  ةفعالي ةعمى درج ةسميم ةن تعطي لنا التقييم والحكم بصور أوالتي يمكن  ةختبارات الدورياإل
 ةلحركيختبارات ااإلستمرار فى النشاط، وذلك عن طريق الل ةالدافعي ةلدرج كما تعطي مؤشراً 

 في:  ةلمطفل والمتمثم دليل تطور النمو البدني ةومعادل
 + محيط الصدر( )وزن الجسم -الطول معادله دليل النمو البدني لمطفل =

 (1جدول )
 دليل النمو والتطور البدنى

 دليل النمو والتطور البدني ةرقم المجموع

 قلأف 23.0 

 23.1 – 30.9 

 31.0 – 37.9 

 38.0 – 42.9 
V 43.0 كثرأف 

(13) 

محمود أحمد مرعي اسات التي تمت في ىذا األتجاه كدراسة ومن خالل بعض الدر 
بعنوان " تفعيل توجيو تدريب المياقة الحركية لألطفال باستخدام طرق متعددة  (12) م(2009)
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محمود عبد الظاهر  ،محمد نصر الدين رضوانكي "ودراسة وأقتصادية لتشخيص األداء الحر 
ؤشرات لمنمو البدني عمي خصائص بعض بعنوان " تأثير لطول والوزن كم (10) م(2015)

بعنوان "تأثير  (5) م(2019آية ربيع سيد عثمان )ودراسة  ،أختبارات القدرة الالىوائية القمو"
دراك الحركي لتالميذ الصف الحركية والميارات األساسية واإل عمي مستوي المياقة top playبرنامج 

لياقة بدنية لألطفال والناشئين في بعض  مدربومن خالل عمل أحد الباحثون ك ،الثالث اإلبتدائي"
حظت األندية الرياضية ومن خالل زياراتيا لبعض األندية ومراكز الشباب وبعض المدارس فقد ال

( سنوات في عناصر المياقة البدنية 8، 7) إختالف وتفاوت في أداء األطفال في المرحمة السنية
خيرة بتدريب المياقة المتزايد في األونة األ وبعض الخصائص الحركية وعمي الرغم من األىتمام

ة لألطفال فانو لم دراك الحركي والنمط الجسمي والقدرة العضميالبدنية واإلىتمام بالنمو البدني واإل
المراجع العممية إلي تناول الخصائص الحركية وارتباطيا  وتتطرق أي من الدراسات المرجعية أ
 تجو( سنوات لذا ا7،8بتدائية خاصة في المراحل العمرية )بالتطور الوظيفي لألطفال لممرحمة اإل

( 8، 7العمرية )ممرحمة لالحركية  اإلختباراتبداللة بعض  لتطور الوظيفياإلي دراسة  ونالباحث
 .دراسة تحميميةكسنوات 

 هـداف البحث:أ
ممرحمة لالحركية  اإلختباراتبداللة بعض  لتطور الوظيفيدراسة الي اييدف ىذا البحث 

 .دراسة تحميميةك( سنوات 8، 7لعمرية )ا

  :ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق
 سنوات 8، 7 ةالسني ةلممرحم ةالحركي اإلختباراتالتعرف عمي بعض  -1
  سنوات 8، 7 ةالسني ةلممرحم ةالتعرف عمي بعض الخصائص الوظيفي -2
 واتسن 8، 7  ةالسني ةنمو ولمتطور الحركي والوظيفي لممرحمالدليل  التوصل إلى -3

 :لبحثتساؤالت ا
 ؟سنوات 8، 7  ةالسني ةلممرحمالحركية  اإلختباراتما  -1
 ؟سنوات 8، 7  ةالسني ةلممرحم ةالخصائص الوظيفي ام -2
 ؟سنوات 8، 7 ةالسني ةلممرحم ةوالوظيفي ةوالحركي ةما دليل نمو وتطور الخصائص البدني -3
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 إجراءات البحث: 

 منهــج البحث:
 Surveyباألسموب المسحي Descriptive method الوصفيالمنيج  وناستخدم الباحث

جراءاتو وذلك لمناسبتو لتحقيق أىداف البحث.  بخطواتو وا 
 

 :  بحثمجتمع وعينة ال
 بحثمجتمع ال :  

تالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسى بمدارس مركز بيال التابعة  بحثيمثل مجتمع ال
من ( 8، 7ية والتعميم بمحافظة كفر الشيخ من سن )إلدارة بيال التعميمية والتابعة لمديرية الترب

 تمميذا. ( 9982والبالغ عددىم ) الصف الثانى حتى الصف الرابع

 بحثعينة ال :  
بالطريقة العشوائية من بين التالميذ الذكور بمدارس مركز  بحثختيار عينة البا قام الباحثون

لمعام األولى من التعميم األساسى  ع بالحمقةف الثانى والثالث والراببيال الذى يتمثل فى تالميذ الص
%( والتي تم تطبيق 10( تمميذ بنسبة مئوية قدرىا)970م( والبالغ قواميا )2020-2019)دراسى ال

 .البحث عمييا

 تجانس عينة البحث:
 ( 2جدول )

 توصيف العينة في معدالت دالالت النمو قيد البحث لبيان اعتدالية البيانات
 970ن=

 م
 المتغيرات

 (معدالت دالالت النمو) 
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 التفمطح
معامل 
 االلتواء

04341 042421 سم الطول  .1
1 

84.7 2484 0434 

2.  
 

 4..0 3.27 4..8 47.00 42.22 كجم الوزن

 1408 0.11- 1.24 7411 7.41 بالسنة العمر الزمني  .3

 1423 14.7 2484 44411 .4442 سم محيط الصدر  .4
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( المتوسححط الحسححابي والوسححيط واالنحححراف المعيححاري والححتفمطح ومعامححل االلتححواء فححي 1يوضححح جححدول )
راوححت قحيم معامحل قيحد البححث ويتضحح اعتداليحة البيانحات حيحث ت ألفراد العينحةمعدالت دالالت النمو 

ب التوزيعحححات الغيحححر ( ممحححا يعطحححى داللحححة مباشحححرة عمحححى خمحححو البيانحححات محححن عيحححو 3)± االلتحححواء محححا بحححين
 اعتدالية. 

 أدوات وأجهزة جمع البيانات:
 

  :وسائل جمع البيانات 

استخدم الباحثون األدوات والوسائل التي تساعد عمى تحقيق ىدف البحث وىى عمى النحو 
 التالي:

 :الدراسة فيالقياسات المستخدمة أواًل: 

  :القياسات الخاصة بأفراد العينة 

 مدرسة )تاريخ الميالد(.: عن طريق سجالت الالسن -
 (. سم): عن طريق جياز الروستاميترالطول -
 . (كجم): عن طريق استخدام الميزان الطبي الوزن -
 .Stop watch)) استمارة بيانات وساعة إيقاف -
 : عن طريق شريط القياس.محيط الصدر -

  :وسائل تسجيل البيانات ألفراد العينة 

 ...(.)مرفق رقم (.محيط الصدر -زنالو  -الطول –السن  - سماإلبيانات شخصية ) -
 :  : االختباراتثانياً 
 الوثب الطويل من الثبات )أطول مسافة( ثالث محاوالت. 
  أكبر عدد من المحاوالت الصحيحة انبطاح مائل ثنى الذراعين(). 
 (ثانية 30م كره تنس )أكبر عدد في قذف واستال. 
 أكبر عدد من المرات حتى الوقوف( ماماً أوالذراعين  رفع الجذع أماماً  حح رقود عمى الظير(. 
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  كبر عدد من أ .رض(بط حتي األ)طول الحبل مزدوج من تحت اإل -الوثب بالحبل
  .المرات

 (13) .)مرفق رقم....(  .كبر عدد حتي الرفض(أ) ماماً أالذراعان  –ثني الركبتين  -وقوف

 :التجربة االستطالعية
تمميذا من مجتمع البحث ومن خارج عينة  (60تم إجراء التجربة االستطالعية عمي عدد )

م بالمدارس وذلك لتحديد المدة الزمنية 2019-10-30 ربعاء الموافقالبحث األساسية يوم األ
 الالزمة ألداء كل اختبار وتحديد الترتيب األمثل لمقياسات وعدد األيام المناسبة لتوزيعيا.

مستخدمة في القياسات مع ساعات المساعد والتأكد من صالحية األدوات ال تدريب الفريق  -
 اإليقاف لقياس االختبارات وعدد التكرارات وتسجيل البيانات.

 إكتشاف الصعوبات التي يمكن أن يواجييا الباحثون أثناء القياس.  -
 التأكد من صالحية وكفاءة األدوات المستخدمة. -

 :وقد أسفرت نتائج التجربة األستطالعية عن

المستعممة وتحديد األماكن التى يمكن تأدية اإلختبارات صالحية األجيزه واألدوات   
والقياسات فى المدارس، كما تم التأكد من كفاءة الفريق المساعد في القياس وتحديد شكل 
االختبارات والقياس بشكل فردي لتتوزع االختبارات بشكل محطات بمساعدة الفريق الفني المساعد 

 وأخذ القياسات بأقل جيد وأفضل كفاءة.

 :كالتالى لمساعدينوكانت تعميمات ا
 سماع القياس جيدا لكل تمميذ. بعد التأكد من والوزن ومحيط الصدر تسجيل قياسات الطول 
 تسجيل البيانات بالقمم الرصاص.  
 التواجد بالقرب من المحكم حتى يتمكن من سماع الدرجات بطريقة صحيحة.  

 تعميمات لمتالميذ: 
 الطول والوزن خمع الحذاء عند إجراء قياسات.  
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 إلى أحد ختبارات الحركية عمى أن ال يمتفت التالميذ عند البدء فى إجراء اإل التنبيو عمى
 ختبار. الجانبين والتركيز فى اإل

 )بذل أقصي جيد )األداء بجدية. 
 الدراسة األساسية: 

 :تحديد االختبارات الحركية التى تقوم عميها الدراسة 
 А.Д. Дубогайطبقا لما أشار إلية  االختبارات الحركية بتحديد بتطبيق قام الباحثون 

قذف واستالم كره تنس  ،انبطاح مائل ثنى الذراعين  ،الوثب الطويل من الثبات  ) وىيم( 1984)
 حثني الركبتين  ح وقوف ،الوثب بالحبل ،  ماماً أظير. رفع الجذع أماما والذراعين رقود عمى ال ،

 ( 13.  )(ماماً أالذراعان 
عمى تالميذ الصف الثاني والثالث والرابع من الحمقة األولى تطبيق اإلختبارات الحركية تم  

 .من التعميم األساسي

التابعة مدارس مركز بيال التابعة إلدارة بيال التعميمية تم تطبيق اإلختبارات الحركية عمى  

مجمع  مدرسةمدرسة وىي ) مدرسة بيال الجديدة،  وىى: (11خ بواقع عدد )الشيلمحافظة كفر 

ة فاطمة صالح، مدرسة أحمد عبدالعزيز، مدرسة حسن مصطفي، رخا التجريبية، مدرس

 .، مدرسة البياض(ه، مدرسة إبشان، مدرسة عمار ة الديبةبوشريف، مدرسمدرسة أ

( تمميذ في الفترة 970البحث والبالغ عددىم ) عينةتم تطبيق التجربة األساسية البحث عمى  

 م.25/12/2019تى وح10/11/2019من 

تم جمع وتفريغ البيانات ألجراء المعالجة  الحركية  وبعد انتياء من تطبيق االختبارات 

 اإلحصائية المناسبة ليذه البيانات. 
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 النتائج: ومناقشة عرض
  

 (3جدول  )
في االختبارات  الفعمي والمتوقع طبقًا لمعادلة دالالت النموداللة الفروق بين متوسطي القياس 

 ( سنوات 7لعمر ) الحركية
 595ن=                 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المتوسطاتفروق  طبقًا لممعدلة الفعميالقياس 
 

 قيمة ت

النسبة 
المئوية 
 ع± س ع± س ع± س لألداء

 21.09 <;.= :.8: 89.8 =>.88 @?.898 ?9.@9 >?.@88 سن الىثب الطىَل مه الثباث

 41.25 ?8.@8 8.> 8.= =8.8 @89.8 =8.> 98.= عدد ذزاػُه إوبطاح مائل ثىٍ

 04.11 8=.<< 9.; @.@8 9.88 ?:.:9 8<.: 9>.: ث قرف و إستالم الكسة

 99.22 9.88; ?.:8 <.>: ?=.89 =8.9> ?@.< <>.;8 عدد السقىد ػلٍ الظهس

 2.51 =8.=> ?.? ;.8: >;.? 8>.:: ?>.9 >8.: عدد الىثب بالحبل

 79.23 <;.?= :.88 =.<; ?9.> ;@.8< ;=.88 @:.:9 دعد وقىف مغ ثىٍ السكبتُه

 2.14.( =05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية )
( وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي القيحاس الفعمحي والمتوقحع طبقحًا 3يتضح من جدول )

لمسححتوي  نسححبة يأعمحح ت( سحنوات، حيححث كانحح7لعمححر )الحركيححة لمعادلحة دالالت النمححو فححي االختبححارات 
%( وأقححل نسححبة لمسححتوي 90.12وقححدرىا ) الوثححب الطويححل مححن الثبححات اختبححارفححي كانححت  أداء الطالححب

 .%(9.40وقدرىا ) أداء الطالب كانت في اختبار الوثب بالحبل

0% 20% 40% 60% 80% 100%

                      

                         

                 

                

            

                    

109.85

6.21

3.52

14.57

3.15

23.39

121.89

12.19

23.38

50.26

33.51

70.94

             

             

 

في  الفعمي والمتوقع طبقًا لمعادلة دالالت النمومتوسطي القياس  ( يوضح الفروق بين1شكل )
 ( سنوات  7لعمر )الحركية االختبارات 
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( والخاص بوجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوي 1(، شكل )3أشارت نتائج جدول )
متوسطي القياس الفعمي والمتوقع طبقا لمعادلة دالالت النمو في االختبارات بين 0.05معنوية  
االختبارات المحسوبة دالة في جميع  حيث تراوحت قيمة داللة الفروق باستخدام قيمة )ت(  الحركية
اختبار (، 6.47) الختبار الوثب الطويل من الثباتحيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة   الحركية

اختبار الرقود عمي (، 77.60)اختبار قذف واستالم الكرة(، 19.08) انبطاح مائل مع ثني ذراعين
 ،(68.47ف مع ثني الركبتين)واختبار وقو (، 56.16)واختبار الوثب بالحبل(، 42.11)الظير

ن أ ويبين الجدول أيضاً  ،(2.14) 0.05بينما حققت قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية  
المتوقع طبقا لممعادلة حيث إحصائية بين متوسطي القياس الفعمي و  ةىناك وجود فروق ذات دالل

ن الثبات وقدرىا داء الطالب كانت في اختبار الوثب الطويل ملمستوي أ كانت أعمي نسبة
لي اك تحسن انتقال الحركة من الجذع إلي الذراعين إن في ىذا السن يكون ىنأحيث  ،%(90.12)

 ، محمد عالويم(1994) وتتفق ىذه النتيجة عمي ما توصل إليو كل من أسامو راتب القدمين
 (163: 4(،)100: 9(،)116:1) م(. 2000) مين الخولي، جمال الشافعي، أم(1994)

%( 50.94) ع ثني الذراعين والذي بمغت نسبتوتبار الذي يميو ىو انبطاح مائل مواالخ
%( واالختبار الذي يميو الرقود عمي الظير 32.97واالختبار الذي يميو وقوف مع ثني الركبتين )

%( واالختبار الذي يميو 15.06%( واالختبار الذي يميو قذف واستالم الكره )28.99)ونسبة 
( سنوات ونتائج النسب المئوية 7%( من خالل ىذا التسمسل الحركي لسن )9.40الوثب بالحبل )

مرية تتسم الع ختبارات قيد البحث تفسير الباحثون نسبة اختبار الوثب بالحبل بأن ىذه الفئةلال
إما لي استخدام جانب واحد من جسمو إجزاء الجسم ككل بل يميل الطفل بالتوتر وعدم استخدام أ

 (100: 9(،)116:1. )سامو راتبأ ،ر وىذا ما أكده كل من محمد حسن عالوياليمين أو اليسا
 – الوثب الطويل من الثبات) البحثقيد  لي االختبارات الحركيةإذلك  ونرجع الباحثيو 

وقوف  -الوثب بالحبل -الرقود عمي الظير - قذف واستالم الكرة – انبطاح مائل مع ثني ذراعين
عمميًا  ةالمقننلالختبارات الحركية كنتيجة األساسية  البحثة (  لدي مجموعمع ثني الركبتين

عمي مدار فترة  األساسية البحثوأيضًا النتظام مجموعة البحث األساسية، عمي مجموعة  ةوالمطبق
وىى التعرف  أىدافو الرئيسية ت من أجل تحقيقوضع التي االختبارات، حيث أن االختباراتتطبيق 

، 7ي والوظيفي لدي االطفال من سن )كية كدليل لمنمو والتطور البدنعمي الخصائص البدنية والحر 
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ومحتواه بصورة تتناسب مع خصائص واحتياجات  االختباراتتم وضع و ( ،البحث)قيد  سنوات (8
 عناصر المياقة البدنيةمن تنوع وتعدد في استخدام  تحتويو االختباراتوذلك لما  ،البحثعينة 

بالشمول  ةالمقترح وتتميز االختباراتعوامل األمن والسالمة  ة، ومراعاوكذلك مرونتيا وسيولتيا
التحمل  –تحمل دوري تنفسي) البحثقيد  إكساب عناصر المياقة البدنيةوالتكامل والتوازن في 

 سنوات. (7،8من )القدرة العضمية( لمتالميذ  -التوافق - القوة العضمية –العضمي 
محمد نصر الدين (، 12( )م2009) م احمد مرعيمحمود ابراىيوىذا يتفق مع دراسة 

 (5 ()م2019")آية ربيع سيد عثمان(، 10) (م2015) رضوان ومحمد محمود عبد الظاىر
العام  االبتدائيمجال تطوير مناىج التربية الرياضية بمرحمة  في البحثولقد أسفرت نتائج  

 واضعيمراعاة  ،اقة البدنيةعناصر الميإلى ضرورة أن يتضمن محتوى منيج التربية الرياضية 
 بأمثمة، تزويد مناىج التربية الرياضية الحركيةمحتوى مناىج التربية الرياضية عرض الميارات 

برامج  فيإعادة النظر  ،االختبارات الحركيةتوضح كيفية قياس قدرة التالميذ عمى تطبيق وممارسة 
 ،لالختبارات الحركيةالفعمية والتطبيقية إعداد معمم التربية الرياضية حتى يمكنو ذلك من الممارسة 

كل عناصر المياقة البدنية ضرورة أن يعمل معمم التربية الرياضية عمى لفت أنظار التالميذ 
 والحركية.

 

 (4)جدول  
في االختبارات  الفعمي والمتوقع طبقًا لمعادلة دالالت النموداللة الفروق بين متوسطي القياس 

 ( سنوات 8الحركية لعمر )
 375ن=                 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المتوسطاتفروق  طبقًا لممعدلة الفعميالقياس 
 

 قيمة ت

النسبة 
المئوية 
 ع± س ع± س ع± س لألداء 

 ??.;?  :88.8  @:.;:  @<.@8  8=.88  <?.8:8  8>.::  ?888.8 سن الىثب الطىَل مه الثباث

 8;.@:  ;:.::  >8.>  ><.@  =8.8  @8.=8  88.>  ;:.= عذد إوبطاح مائل ثىٍ ذزاػُه

 ?>.;8  <?.888  8;.:  8>.98  9:.9  <8.>9  8=.9  <=.: ث قرف و إستالم الكسة

 >@.@9  ==.8;  >8.?8  >@.9;  9;.<8  8:.8=  ;:.?  =:.?8 عذد السقىد ػلٍ الظهس

 9>.?  >8.9>  9;.>8  <?.;;  :@.:8  >8.@;  <8.<  ?8.; عذد الىثب بالحبل

 =9.?9  ;8.<?  >8.;8  ;;.@=  >;.88  ?<.=@  8<.@  >:.<9 عذد وقىف مغ ثىٍ السكبتُه

 2.14.( =05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية )
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( وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي القيحاس الفعمحي والمتوقحع طبقحًا 4يتضح من جدول )
لمسححتوي  نسححبة يأعمحح ت( سحنوات، حيححث كانحح8لعمححر )لحركيححة المعادلحة دالالت النمححو فححي االختبححارات 

%( وأقححل نسححبة لمسححتوي 84.88وقححدرىا ) الوثححب الطويححل مححن الثبححات اختبححارفححي كانححت  أداء الطالححب
 %(8.52وقدرىا ) أداء الطالب كانت في اختبار الوثب بالحبل

0% 20% 40% 60% 80% 100%

                      

                         

                 

                

            

                    

111.08

6.34

3.67

18.36

4.18

27.35

130.87

16.09

25.17

61.31

49.05

96.78

             

             

 
في  فعمي والمتوقع طبقًا لمعادلة دالالت النموالمتوسطي القياس  ( يوضح الفروق بين2شكل )

 ( سنوات8الحركية لعمر )االختبارات 
الفروق بين متوسطي القياس الفعمي  ( لداللة2( والرسم البياني رقم )4) كما يتضح من جدول

سنوات ان ىناك وجود فروق 8المتوقع طبقا لمعادلو دالالت النمو ف االختبارات الحركية لعمر 
إحصائية بين متوسطي القياس الفعمي والمتوقع طبقا لممعادلة حيث كانت اعمي نسبو ذات داللو 

%( ويميو اختبار 84.88لمستوي اداء الطالب كانت في اختبار الوثب الطويل من الثبات وقدرىا )
%( 29.95%( واالختبار الذي يميو الرقود عمي الظير )39.40انبطاح مائل مع ثني ذراعين )

%( واالختبار الذي يميو قذف واستالم الكره 28.26يميو وقوف مع ثني الركبتين ) واالختبار الذي
%( وذلك كما الحظ جيزال  ان ابن الثامنة 8.52%( واالختبار الذي يميو الوثب بالحبل)14.58)

 يكون متنبيا الي وضع جسمو ويعمد الي فرد قامتو من حين ألخر كما يتصف بالرشاقة واالتزان .
(3 :71( ،)2 :105) 

ن ارات لكل مرحمو سنيو توصمنا الي أوبالعرض السابق وتحميل النسبة المئوية لكل االختب
( سنوات عمي الترتيب الوثب الطويل من الثبات ثم 8، 7ئص الحركية لممرحمة السنيو من )الخصا

الم الظير يتبعو قذف واستانبطاح مائل مع ثني الذراعين ثم وقوف ثني الركبتين ثم الرقود عمي 
 خيرا الوثب بالحبل.الكره وأ
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 (5جدول )
 ( لممرحمة العمرية في االختبارات الحركية لعينة البحث ANOVAتحميل التباين )

 دزجاث الحسَت مصدز التباَه  االختبازاث
مجمىع 
 المسبؼاث

متىسط 
 المسبؼاث

 قُمت ف
مستىي 
 المؼىىَت

 الداللت

الىثب الطىَل مه 
 الثباث

 

 دال 8.88 13933 13131911 1 39391931 بُه القُاساث

   985936 966 951855912 داخل القُاساث
 

    969 991245943 المجمىع
 

إوبطاح مائل مغ 
 ثىٍ ذزاػُه

 

 دال 8.88 5986 156943 1 469928 بُه القُاساث

   26971 966 25814911 داخل القُاساث
 

    969 26273939 المجمىع
 

قرف و إستالم 
 الكسة

 دال 8.88 9927 85924 1 255972 القُاساثبُه 

   9921 966 8886964 داخل القُاساث
 

    969 9142936 المجمىع
 

 السقىد ػلٍ الظهس
 

 دال 8.88 27926 1821916 1 5461949 بُه القُاساث

   66978 966 64512911 داخل القُاساث
 

    969 69972951 المجمىع
 

 الىثب بالحبل
 

 دال <>.8 2951 55911 1 165911 ثبُه القُاسا

    21992 966 21172938 داخل القُاساث

     969 21337941 المجمىع

وقىف مغ ثىٍ 
 السكبتُه

 دال 8.88 91973 14321984 1 42962953 بُه القُاساث

    156911 966 151814912 داخل القُاساث

     969 193766955 المجمىع

 =  0.0.*مؼىىي ػىد مستىي 

االختبارات الحركية  ( لممرحمة العمرية فيANOVA( والخاص بتحميل التباين )5يتضح من جدول )
ممرحمحة العمريحة فحي االختبحارات الحركيحة، حيحث بمغحت قيمحة )ف( ل، وجود فروق معنوية لعينة البحث
، ( 0.05، وىححذه القححيم أكبححر مححن قيمححة ) ف( الجدوليححة عنححد مسححتوي )(91.73إلححي  2.51مححا بححين )

 .LSD، تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي المراحل العمريةولتحديد الفروق بين 
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 ( 6جدول )
قل فرق أية لعينة البحث باستخدام اختبار االختبارات الحركفي معنوية الفروق  لممرحمة العمرية 

 LSDمعنوى 

 ن المساحل الؼمسَت  االختبازاث
المتىسط 
 الحسابً

االوحساف 
 المؼُازٌ

لت الفسوق بُه دال
قُمت  المتىسطاث

LSD (3 )
 سىىاث

(9 )
 سىىاث

 الىثب الطىَل مه الثباث

(8      ) 424 012474  42447   0.97 4404 

(7      ) 384 000417  33441    4417 

 إوبطاح مائل مغ ثىٍ ذزاػُه
(8      ) 424 .440  441.   1.09 1474 

(7      ) 384 .432  4401    1472 

 قرف و إستالم الكسة
(8      ) 424 3444  3481   1.04 1441 

(7      ) 384 34.8  44.0    1422 

 السقىد ػلٍ الظهس
(8      ) 424 02448  8427   7.39↑* 0432 

(7      ) 384 0743.  7432    0434 

 الىثب بالحبل
(8      ) 424 3404  4447   1..0*↑ 1488 

(7      ) 384 2407  8418    148. 

 وقىف مغ ثىٍ السكبتُه
(8      ) 424 43432  014.2   7.24↑* 4414 

(7      ) 384 48434  2480    4414 
 

( ANOVAالتباين )( والخاص بتحميل 5( يتضح لنا من جدول )6، 5باستعراض جدولي )
الخاص بمعنويو الفروق لممرحمة  (6وجدول )لممرحمة العمرية في االختبارات الحركية لعينة البحث 

 قل فرق معنويأالعمرية في االختبارات الحركية لعينو البحث باستخدام اختبار 
أن نسب المتوسط الحسابي في معظم لالختبارات الحركية في تقدم مع كل سنة عمرية، 

ي في يجابضا مع تقدم العمر يكون ىناك زيادة في القوة البدنية مما لو األثر اإليونالحظ أ
سنوات  7كبر من سنوات تعطي نتيجة أ 8عمر رات من حيث معدل النسب فاألطفال فى االختبا

والذي قد يتطمب زياده  ات ماعدا اختبار الوثب بالحبلوىذا االستنتاج ينطبق عمي جميع االختبار 
 اً يضد ال تتوفر في ىذه المرحمة السنية ويوضح أالقدرة عمي التوافق العضمي والعصبي والتي ق

االشياء كما يذكر و بتقدم السن يتحسن القدرة عمي التركيز ومتابعة نابراىيم عبد ربو أ سامو كامل،أ
ن كل التالميذ )االطفال ( يمروا  بجميع مراحل النمو وكل مرحمو تتأثر بالمرحمة أبوتشر  ،تشارلز
 (8:  8( )24:  6()6:  7) .السابقة



14 

 

داء سنوات لن يتمكن من أ 7لطفل في سن ن انسب أار الوثب بالحبل يوضح لنا البينما اختب
دي سنوات أ 8وفي سن  االختبار لعدم توافر عناصر المياقة البدنية المؤىمة ليذا االختبار لديو

( كما ان نتائج االختبارات والقياسات البسيطة تساعد عمي تقسم 13االختبار بشكل فطري )
 (13الوظيفية )الميارات الحركية والقدرات الحركية والجوانب 

أن االختبارات الحركية أدت إلي التعرف عمي بعض الخصائص الحركية  ونرى الباحثوي
سنوات والتعرف عمي دليل النمو والتطور  (8، 7ائص الوظيفية لممرحمة السنية )وبعض الخص

 .سنوات (8، 7وظيفي لممرحمة السنيو من )الحركي وال
 

 (7جدول )
 (8: 7ية والحركية والوظيفية لممرحمة السنيه من )دليل نمو وتطور الخصائص البدن

وقوف مع ثني 
 الركبتين

الوثب 
 بالحبل

الرقود عمي 
 الظهر

قذف واستالم 
 الكرة

انبطاح مائل مع 
 ثني الذراعين

الوثب الطويل 
  من الثبات

 سنوات <سن  121.89 12.19 23.38 50.26 33.51 70.94

 سنوات ?ن س 130.87 16.09 25.17 61.31 49.05 96.78

 (8، 7) لممعادلة في كل اختبار لكل مرحمة سنية ( متوسط القياسات طبقا7يتضح من جدول )
كل  يحققيان قياسات طبقا لممعادلة والتي يجب أ( يتضح لنا متوسط ال7وباستعراض جدول )

لدالالت  4، 3لسنوات عمره والتي تم استخالصيا من جداول  جراء االختبار تبعاً تمميذ عند إ
ي االختبارات الحركية الفروق بين متوسطي القياس الفعمي والمتوقع طبقا لمعادلو دالالت النمو ف

  .البحث ألعمار عينة

 االستنتاجات:

استنادًا إلى ما تشير إليو نتائج التحميل اإلحصائى لمبيانات أمكن التوصل إلى االستنتاجات 
 التاليو:

الوثب ( سنوات من خالل االختبارات التالية )8، 7الخصائص الحركية لممرحمة السنية من ) -1
 -رقود عمى الظير  -قذف واستالم الكرة  -انبطاح مائل ثنى الذراعين   -الطويل من الثبات 
 (.الوثب بالحبل –وقوف ثني الركبتين
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كمما زاد الطفل نضج بدنيًا فطفل الثمانية أفضل  تحسن مستوي الخصائص الوظيفية تدريجياً  -2
 .من طفل السابعة

 ( سنوات وىو:8، 7معرفو دليل النمو والتطور الحركي والوظيفي لممرحمة السنيو من ) -3

وقوف مع ثني 
 الركبتين

الوثب 
 بالحبل

الرقود عمي 
 الظهر

قذف واستالم 
 الكرة

انبطاح مائل مع 
 ثني الذراعين

الوثب الطويل 
  من الثبات

 سنوات <سن  121.89 12.19 23.38 50.26 33.51 70.94

 سنوات ?سن  130.87 16.09 25.17 61.31 49.05 96.78

 التوصيــــات:
 فى ضوء االستنتاجات يوصى الباحثون بما يمى:

 .قيد البحث وتطبيقو (8، 7) دالالت النمو لطالب المرحمةاستخدام  مقياس  -1
نية التربية والتعميم دليل النمو الحركي الوظيفي لتطبيقو كمؤشرات لمستوي المياقة البد تبني وزارة -2

 لتالميذ ىذه المرحمة.
 خري الستخراج دليل حركي ووظيفي ليا.عمي مراحل سنية أ شابيةمجراء دراسات إ -3

 

 المراجــــــــــــع
Aأوالً الوراجع العربية 

المراىقة(، دار الفكر  –النمو الحركي )الطفولة  : م(1994اسامه كامل راتب )  .1
 العربي، القاىرة.

عبد ربه أسامه كامل راتب، إبراهيم   .2
 م(2005خميفه عام )

جيو النشاط الحركي لمطفل في تو  ةالنمو والدافعي :
، دار ة، القاىر ةالمدرسي ةالرياضي ةواالنشط

 الفكر العربي .
أمين أنور الخولي، أسامه كامل   .3
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 المراجع الروسية:ثالثًا: 
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Здоровье №3, 1984г. 
 

الحركية اإلختبارات بداللة بعض  لتطور الوظيفيدراسة الي اييدف ىذا البحث  Aص البحجلخه
التعرف عمي من خالل  ويمكن تحقيق ىذا اليدف، دراسة تحميميةك( سنوات 8، 7رية )العمممرحمة ل

 ةالتعرف عمي بعض الخصائص الوظيفي، سنوات 8، 7 ةالسني ةلممرحم ةالحركياإلختبارات بعض 
  ةالسني ةنمو ولمتطور الحركي والوظيفي لممرحمالالتعرف عمى دليل ، سنوات 8، 7 ةالسني ةلممرحم

هن التالهيذ تمميذ ( 971) وكانت عينو البحثوصفى، المنيج ال وناستخدم الباحث ،سنوات 8، 7

الذكور بودارس هزكز بيال الذى يتوثل في تالهيذ الصف الثاني والثالج والزابع بالحلقة األولي هن التعلين األساسي 

اني والثالث تطبيق اإلختبارات الحركية عمى تالميذ الصف الث ، وتمم(2121-2119)دراسي للعام ال
الخصائص الحركية  تم التوصل إلى النتائج التالية:والرابع من الحمقة األولى من التعميم األساسي، 

 -الوثب الطويل من الثبات ( سنوات من خالل االختبارات التالية )8، 7لممرحمة السنية من )
 –ف ثني الركبتينوقو  -رقود عمى الظير  -قذف واستالم الكرة  -انبطاح مائل ثنى الذراعين  

تحسن مستوي الخصائص الوظيفية تدريجيًا كمما زاد الطفل نضج بدنيًا فطفل (، الوثب بالحبل
الثمانية أفضل من طفل السابعة، معرفو دليل النمو والتطور الحركي والوظيفي لممرحمة السنيو من 

 . ( سنوات8، 7)
   الخصائص الحركيةـ  التطور الوظيفى :الكممات المفتاحية

Abstract 

This research aims to study career development in terms of some 

kinetic characteristics of the age stage (7, 8) years as an analytical study, 

And this goal can be achieved by identifying some of the kinetic 

characteristics of the 7 and 8 years of age, Learn about some of the 

functional characteristics of the age 7-8 years, Identify the evidence of 

growth and motor and functional development of the 7-8 years old, The 

researchers used the descriptive approach, and the research sample was 

(970) male pupils in Pella Center schools, who are students of the second, 

third and fourth grades in the first cycle of basic education for the academic 

year (2019-2020), The movement tests were applied to second, third and 

fourth grade pupils from the first cycle of basic education, The following 

results were obtained: The kinematic characteristics of the dental stage 
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from (7, 8) years through the following tests: (Long jump from statics - 

arms bend diagonally - arm bending - throwing and receiving the ball - 

lying on the back - knee bending standing - rope jumping), The level of 

functional characteristics gradually improved as the child grew physically 

mature, so the eight-year-old child was better than the seven-year-old child, 

knowing the evidence of growth and motor and functional development for 

the age group of (7, 8) years. 

 


