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الركض والوثب لتالميذ الصف تأثير برنامج للتربية الحركية في تنمية مهارتي 
 الثاني االبتدائي

 محمد جمال جياد شالوخ العنبكي
mohshalook@gmail.com 

 
 المفتاحية: التربية الحركية، الركض والوثب، الثاني ابتدائيالكلمات 

 ملخص البحث
ت اليذ يمدد الاح  ال  ايداد ارناال  ل تراية الحركية يك تنالية المارتك الرك  والو ب ل     

تعرد تث ير ارناال  التراية الحركية يك تنالية المارتك  الرك  والو ب الصد ال انك االاتدابك و 
 لت اليذ الصد ال انك االاتدابك، واستخد  الااح  الالنم  التجرياك لال بالت   ايعة وال ك ة
الاح ، االا يينة الاح   ت  اختياره  اال ريقة العالدية لت اليذ الصد ال انك االاتدابك لالدرسة 
الرايي الجديد االاتدابية وال  خ ل هذا استنت  الااح  ا  ارناال  التراية الحركية ل  تث ير ايجااك 

التع يالية يك تنالية المارتك الرك  والو ب لدى ت اليذ الالجالوية التجرياية ، ا  الوحداع 
ااستخدا  اس وب التراية الحركية هد ساهالع ا ريقة يعالة يك تنالية المارتك الرك  والو ب لدى 

 ايراد الالجالوية التجرياية .
The effect of  kinetic education prgrams in the devlopment of my skills 

running and jump  to second graders primary 
Mohammed . J . Jiahr  Chalwkh  al Anbuge 

front of search، which includes about the importance of kinetic education and 
research aims to prepare a program for raising the motor in the development 
of my skills running and jump to second graders primary and identify the 
impact of kinetic breeding program to develop my skills running and jump to 
second graders primary ، the researcher used the experimental method for 
suitability nature of the research problem، either sample were selected 
purposively to second graders elementary school's new spring primary and 
through the researcher concluded that the kinetic breeding program has a 
positive effect on my skills jogging، jump the development of the pupils of the 
experimental group، the modules using a method kinetic education has 
contributed effectively to the development of my skills jogging، jump to the 
members of the experimental group. 
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  المقدمة:-1
تعد الرح ة ال فولة ال  اه  الالراحل يك حياة االنسا   لالا لما ال  ا ر كاير ي   حيات      

الالستقا ية اذ تعد االساس الذ  تان  ي ي  الراحل نالوه  ال حقة يث  الا يكتسا  ال فل يك هذه 
الرح ة ذو ا ر يعال يك تكوي    خصيت  ، ولالا كانع الالرح ة االاتدابية هك الالرح ة االساس ال

اصاح ال  الضرور  االهتالا  ااختيار  الذكاية يك الالراحل الدراسية  ه وايداديك اناء الت اليذ 
الالراي  النذ ن ثت   الالناه  والاراال  التك تنسج  الي هدراتم  الحركية يال فل هو الحور اهتالا 

النالو الحركك ال  الجوانب التك اهتالوا اما والسيالا الالماراع الحركية االساسية  ديع االالاكرة ، لذ
والنما المارتك الرك  والو ب اذ تعد ال  اه  الالماراع الحركية  والتك تعد القايدة االساسية 

( نق   ي   ياروق: stifeيد لالعظ  الالماراع الالتع قة ااأللعاب الرياضية االخرى كالا ياي  ست
( " اا  الالماراع الحركاع االساسية تال ل القايدة االساسية لتحديد درجة وهدرة 47 : 9005

 الجرياع التدرياية والالمارية، وتعرد الالاتدئ ال ايعية التك توضح الدى استعداده لت قك 
راال  تعالل ي   تحقيق االستعداداع والقدراع العالية وي   هذا االساس كا  الاد ال  ايداد ا

لذى تكال  ال ك ة ،  النالو ال االل ل ت اليذ ا كل يا  وتنالية المارتك الرك  والو ب ا كل خاص"
واسي ال  االستجاااع  ال  تحقيق الدىالاح  يك تقدي  نالوذج يقو  ي   اساس  الن ا  الحركك 

ل ت اليذ والنالوذج الالقد  القابالة ي   االست اراع الالتعددة التك تسم  يك التنالية ال اال ة  الحركية
لارناال  ل تراية الحركية وهو اس وب جديد ال  اراال  التراية الرياضية يمك سايدع ال  خ ل 
العااما ي   اتاحة الفرصة ل ت اليذ يك التعاير ي  ذاتم  واالكانياتم  الحركية ال  خ ل تقدي  

رغااتم  يك ا ار  الولك  يد واسي ال  االن  ة والجاالع الحركة وال عب والتك ت اك اليولم  و 
ارناال  ل تراية الحركية  اثيداديعار ي  اراال  التراية الحركية وي   ويق ذلك يقد ها  الااح  

والذ  هد يساه  يك تنالية المارتك الرك  والو ب لدى الت اليذ العتالدا  ي   الفاهي  التراية 
اراع الحركية االساسية والتك الحركية ل توصل ال  حقابق واسس يت  ي يما اناء الفاهي  تنالية الالم

يت  خ لما النالو والت ور واالرتقاء االالمارتي  ويمدد الاح  ال  ايداد ارناال  ل تراية الحركية 
تث ير ارناال  التراية   اليذ الصد ال انك االاتدابك وتعرديك تنالية المارتك الرك  والو ب لت

ال انك االاتدابك ، ويفتر  الااح  الحركية يك تنالية المارتك  الرك  والو ب لت اليذ الصد 
اوجود يروق العنوية اي  االختااراع القا ية والاعدية ولصالح االختااراع  الاعدية يك تنالية 
المارتك الرك  والو ب ل الجالوية التجرياية ، وتوجد يروق العنوية اي  نتاب  االختااراع الاعدية 

 جرياية يك تنالية المارتك الرك  والو ب.ل الجالويتي  الضاا ة والتجرياية ولصالح الالجالوية الت
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 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
 منهج البحث: 1 – 2
 استخد  الااح  الالنم  التجرياك لال بالة  ايعة وال ك ة الاح .    
  مجتمع وعينة البحث: 2 – 2

العينة واالكانية تعالي  ا  اختيار العينة يرتا  دابالا  اتال ي ما ل الجتالي االص ك التك اخذع الن      
نتابجما ي   الالجتالي الذ  اختيرع الن  حي  تثلد الجتالي الاح  ال  ت اليذ الالدارس االاتدابية 
لقضاء خانقي  االا يينة الاح  ت  اختياره  اال ريقة العالدية لت اليذ الصد ال انك االاتدابك 

( ت اليذا  وت  50  واواهي يت. ولقد تكو  الصد ال انك ال   عالالدرسة الرايي الجديد االاتدابية
( 90( النم  لعد  انتظا  دواالم  وت  تقسيالم  لالجالويتي  ضاا ة وتجرياية اواهي  10استاعاد  

 ( ت اليذ لغر  التجراة االست  يية.5لكل الجالوية يض  ي   ا  ت اليذ
 التصميم التجريبي للبحث: 2-3
يتضال  التجريب ت كيل الفروق واختاارها والتصالي  التجرياك الجيد يعتالد ي   كفاءة الااح      

 (.2: 1280واالكانيت  لت ايق اسس التصالي   س الة:
 وسائل جمع المعلومات: 2-4
 وسائل جمع المعلومات: 1 – 4 – 2
الال حظة الع الية لتقوي  الالصادر العراية واألجناية، القياس تقوي  الالماراع الحركية األساسية،    

 نتاب  اختااراع الالماراع الحركية االساسية ال  هال الخاراء يك الادة التع ي  الحركك.
 االجهزة: 2 – 4 – 2
                  .ساية توهيع الكترونية – Binateاليزا  ارضك – sonnyكااليرا ييديو    
 األدوات: 3-5-3
(، اي  ، كراع 4لقياس ال ول، كراسك يدد  ا  (،  ري 90ددد ا واق يدد   (9يدد   صايرة    

 (، يصك ، حاال.90يدد  
 تكافؤ المجموعتين: 5 – 2

لكك نست يي ارجاس الفرو  ال  العاالل التجرياك يجب ا  تكو  الالجالويتا  الضاا ة      
ير التجرياك الذ  ي  ر ي   والتجرياية التكايبتي  تالاالا  يك جاليي الظرود والالتغيراع يدا الالتغ

( وي ي  يقد تالع يال ية التكاي  اي  25: 1225الالجالوية التجرياية دو  الضاا ة.  ياد الالجيد:
( والذ  ظمر يد  t – testالالجالويتي  يك اختاار المارتك الرك  والو ب ااستخدا  هانو   

   انفا .ي  الالذكورتييتي  يك الالمارتوجود يروق العنوية اي  الالجالو 
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( يبين تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار مهارتي الركض والوثب 1الجدول )
 ( المحتسبة والجدولية والداللة االحصائيةtوقيمة )

 (3.35مستوى الداللة )
    :االسس العلمية لمقياس جامعة اوهايو 2-6
 الصدق: 1 – 6 – 9
( يقد ت  حساب الصدق الظاهر  87:  9000 ال ح : ا  يقيس االختاار الا وضي لقياس هو    

يك الجال التع ي  الحركك واالختااراع  ال  خ ل ير  الالقياس ي   الجالوية ال  الخاراء
الفبة والقياس والذي  اهروا ص حيت  يك هياس الا وضي ال  اج   وال بالت  ل ستخدا  لمذه 

 العالرية .
 : الثبات  2 – 6 –2

 ااع االختاار يعنك "اذا اجر  اختاار الا ي   يينة العينة     اييد هذا االختاار ي   العينة     
نفسما وتحع الظرود نفسما يث  النتاب  التك ظمرع يك الالرة االول  هك النتاب  نفسما يك الالرة 

العاالل ال ااع  ريقة االختاار وايادة  يجادال( اذ استخد  الااح  5: 1222ال انية  ناهك:
واييد االختاار نفس  الرة  9016/  9/ 12االختاار وت  اجراء االختاار يو  الخاليس الالوايق 

ي   نفس العينة  9016/ 94/9 انية اعد الرور خالسة ايا  وكا  يك يو  اال ني  الالوايق 
  الاسي   لايرسو ( لالعرية الدى  ااع ( ت اليذ    استخد  الااح  العاالل االرتاا5والال لفة ال   

 (.9االختاار كالا يك الجدول  
 :الموضوعية   3 – 7 –2
كا  يع ك الدرجاع نفسما اغ  النظر ي  ال خص الذ   "يعد االختاار الوضوييا  اذ    

( ول تثكد ال  الوضويية الالقياس ت  929: 1272.  ياخر:"يصحح  دو  تدخل االكانات  الذاتية
الي  لتسجيل درجاع االختاار ا ر  ا  ال يع   كل حك  ادرجة االخر وذلك لايا  االستعانة احك

 المعالجات
 االحصائية
 
 

 االختبارات القبلية 
 قيمة
 )ت(

 المحتسبة

 قيمة
 )ت(

 الداللة الجدولية *
 االحصائية

 المتغيرات
عدد 
 العينة
23 

وحدة  المجموعة الضابطة
 القياس

 المجموعة التجريبية
 

 
2.39 

 ع± س   ع± س  

 غير معنوي 3.747 3.834 3.38 الدرجة 3.525 3.329 مهارة الركض

 غير معنوي 1.37 3.664 3.174 الدرجة 3.337 2.946 مهارة الوثب



332074-6032 :ISSN

 
 

141 
 

العاالل الالوضويية، وهد ا اتع نتاب  هانو  االرتاا   ايرسو ( ا  الالقياس يتالتي ادرجة 
 الوضويية يالية.

( يبين معامل الثبات والموضوعية لنتائج مقياس جامعة اوهايو لتقويم المهارات 2جدول ) 
 االساسيةالحركية 

 ( ودرجة حرية .                                                                       3،35تحت مستوى داللة ) 
 التجربة االستطالعية:  7 – 9

ال  اجل تعرد الالعوهاع التك ال  الالالك  ا  تصادد الااح  يند تنفيذ التجراة الربيسة      
يك الساية ال انية اعد  9016/ 9/  18يقد ت  اجراء التجراة االست  يية يو  ال   اء الالوايق 

( والذي  ت  اختياره  اال ريقة 10الظمر يك الدرسة الرايي ي   يينة ال  الت اليذ الاالل يدده   
 ة ل اح  وت  استاعاده  ال  التجراة الربيسالع وابية 

اعداد الخطة التعليمة لبرنامج التربية الحركية لمهارتي الركض والوثب، تم تقسيم  8 – 2
 ثالث اقسام :  علىالوحدات التعليمية 

 ( دهابق.10القس  االيداد    زال  القس   -1
 ( دهيقة.95سك     زال  القس   القس  الربي-9
 ( دهابق.5القس  الختاالك    زال  القس   -2
 التجربة الرئيسة:  9 – 2

اذ  اقع الوحداع  12/4/9015لغاية 9/9015/ 99 اق الااح  هذه التجراة ايتاارا  ال      
الذ   ت ايق الارناال  يك القس  الربيس التع يالية يك االيا  االحد واالراعاء ال  كل اساوس وت 

( دهيقة ل الجالوية التجرياية، االا الالجالوية الضاا ة يقد  اقع النماج وزارة 95كانع الدت   
 التراية يك االيا  اال ني  والخاليس.

 البعدية : االختبارات 13 – 2
 التجرياية اذت  اجراء االختااراع الاعدية اعد االنتماء ال  تنفيذ الارناال  ي   الالجالوية     

يك تالا  الساية  90/4/9015اجريع االختااراع الاعدية ل الجالويتي  يك يو  االحد الالوايق 
الواحدة اعد الظمر ل الجالويتي  وهد هيث الااح  الساقا  الظرود الالناساة ال  حي  الزالا  

 واالدواع واالجمزة ل ختااراع الاعدية.والالكا  
 

 نوع الدراسة القيمة الجدولية معامل الموضوعية معامل الثبات االختبارات
 معنوي 0،44 3،89 3،85 مهارة الركض
 معنوي 3،44 3،88 3،83 مهارة الوثب
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 تقويم اداء المهارات الحركية االساسية:   11 – 2
ا ناء التقوي  ت  ير  يك اعد االنتماء ال  اجراء االختااراع القا ية والاعدية وتسجي ما ييدويا     

لتراية القوالي  ال  ذو  الخارة واالختصاص يك الجال التع   الحركك اك ية ا ةالف   ي   أراع
االساسية لتقوي  اداء المارتك الرك  والو ب ل ختااري  القا ك والاعد  وحسب القياس تقوي  كل 

 المارة اساسية
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-3
  ومناقشتها: هاوتحليلعرض نتائج تقويم مهارة الركض  3-1
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية 3جدول )ال

وداللتهما االحصائية في االختبار القبلي والبعدي وللمجموعتين الضابطة والتجريبية في اداء 
 مهارة الركض.  

 (19( ودرجة حرية )3.35* تحت مستوى داللة )
يوضح الجدول نتاب  تقوي  المارة الرك  ل الجالويتي ، اذ كانع نتاب  الوس  الحسااك   

(، ول ختاار 0.29( و  5.09واالنحراد الالعيار  يك االختاار القا ك ل الجالوية الضاا ة  
مك اكار ال  هيالة  ع( ي( 9.916والاالغة  الالحسواة  ع(أالا هيالة   (0.81( و  5.44الاعد   

ن حظ ( وامذا 0.05( وتحع الستوى داللة  12( يند درجة حرية  9.02الجدولية والاالغة  
العنوية ولصالح االختاار الاعد  ل الجالوية الضاا ة. أالا نتاب  الوس  الحسااك  النتيجة

(، 0.21( و  5.06واالنحراد الالعيار  يك االختاار القا ك ل الجالوية التجرياية يكانع  
( ، وهك اكار 2.776( أالا هيالة   ع (  الالحسواة يكانع  0.22( و 7.25ول ختاار الاعد   

( ، وال  هذا 0.05( وتحع الستوى داللة  12( ، وادرجة حرية  9.02ال  القيالة الجدولية  
ن حظ ا  النتيجة جاءع العنوية لصالح االختاار الاعد  و ل الجالوية التجرياية. ال  خ ل 

القا ك  حظ ا  الوس  الحسااك ل الجالويتي  الضاا ة والتجرياية يك االختااري  الاياناع ي
وهذا ياي  اا  هناك ايض ية ل ختاار الاعد  ول الجالويتي  وي ي  استخد  الااح   والاعد 

 ع ( اي  يينتي  الستق تي  لالعرية العنوية الفروق.اختاار   
 
 

المعالجات 
 االحصائية

عدد 
 العينة

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

قيمة)ت( 
 نوع الداللة الجدولية

 ع± س ع± س

 معنوي 2.39 19 2.216 3.81 5.44 3.32 5.32 23 ضابطة
 معنوي 2.39 19 19.776 3.33 7.35 3.31 5.36 23 تجريبية
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( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)ت (المحسوبة والجدولية 4جدول )و  
              وداللتهما االحصائية لالختبار البعدي وللمجموعتين في اداء مهارة الركض. 

التقديرات 
عدد  االحصائية

 العينة

 االختبار البعدي
 قيمة )ت(
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
 ية*الجدول

نوع الدالئل  
 ع± س اإلحصائية

 المجموعة

 3.81 5.44 23 الضابطة
9.735 38 2.321 

 معنوي

 معنوي 3.33 7.35 23 التجريبية

 ( .38( ودرجة حرية )3.35* تحت مستوى داللة )         
 ول الجالويتي  اذالمارة الرك  ل ختاار الاعد   ألداءيض  الجدول هيالة  ع( الالحسواة والجدولية   

المارة الرك  ل الجالوية الضاا ة ا ل  ألداءاظمرع النتاب  ا  الوس  الحسااك ل ختاار الاعد  
( 7.25( يك حي  ا ل الوس  الحسااك ل الجالوية التجرياية   0.81العيار     واانحراد( 5.44 

( ويند القارنتما 2.725ع( الالحسواة والتك ا غع  ( واعد استخراج هيالة   0.22واانحراد العيار   
 ا  ( ن حظ ا  هناك يره 0.05( والستوى داللة  12( تحع درجة حرية  9.091االجدولية والاالغة  

 اي  الالجالويتي  ولصالح االختاار الاعد  ل الجالوية التجرياية .  ا  العنوي
  مناقشة نتائج تقويم مهارة الركض: 2اا  1اا  4
العنوية اي  نتاب   ا  ال  خ ل العر  والتح يل  يك الجدول اظمرع هذه النتاب  اا  هناك يروه  

االختااري  القا ك والاعد  ول الجالويتي  الضاا ة والتجرياية لعينة الاح  يك تنالية المارة الرك   
 والذ  ظمر ذلك  واضحا  ال  خ ل يرق االوسا  الحسااية ل ختااري  اذ ا ل يرق الوس 

( يك حي  ا ل يرق الوس  الحسااك ل الجالوية 0.412 -الحسااك ل الجالوية الضاا ة  
ي   استخدا  النماج التراية الحركية  لالا ل  تث ير يك تنالية المارة  ي كد( وهذا 9.988التجرياية  

الرك  ول الجالويتي  ، ويعزو الااح  اث  الرك  كالمارة حركية تعد ال  االن  ة الالحااة 
ا اال فال ويقا و  ي يما اصورة كايرة ال  اجل الالنايسة وال عب  وتعد ال  اك ر والتك يالارسم

الالماراع الحركية االخرى الالارسة ال  هال اال فال كالو ب والرالك واالست   والذ  اكد ي   
ة يك ( ان   " احد الالفرداع الربيس 22: 9000( نق   ي   الالفتك ، 1222ذلك   الالصر  ، 
لعاة ال فل ال  النظور ي الاء  دالتع   واكتساب الخارة لذلك تعاحد ادواع  يال  ال فل كالا هو

لنالو  ا  اساسي    يعد ال عب الدخ ااية االهالية يك ال د ال فولة ، لذالنفس والتراية ورهة يك غ
ال فل ال  الجوانب العق ية والجسالية واالجتالايية واالخ هية والالعريية واالنفعالية وال غوية " 

نك هو احتواء النماج  وزارة التراية ي   الجالوية ال  االلعاب الالخت فة التك ساهالع والساب ال ا
يك تويير يرصة االا  الت اليذ لالالارسة االن  ة وال عب الالا سايدة ي   النالو ل المارة الحركية . 
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االا الالجالوية التجرياية ييعزو الااح  ساب النالو لمذه الالمارة ال  ياي ية الارناال  والالتضال  
الجالوية ال  التالاري  التك ساهالع ا كل يعال يك تنالية الالمارة وا  الرك  هو الن ا   ي  

السابد يك غالاية الفرداع الارناال  ، وكذلك استخداال  يك  ريقة الوج  يك الارناال  الالوضوس 
وال  خ ل القارنة ، ال  هال الااح  والذ  ساه  يك تنالية المارة الرك  لدى الالجالوية التجرياية

العنوية ولصالح  ا  المارة الرك  ظمر ا  هنالك يروه ألداءختااراع الاعدية ول الجالويتي  نتاب  اال
الالجالوية التجرياية ويعزو الااح  ساب ذلك ال  ياي ية ارناال   التراية الحركية ( والالتضال  
يك الحتواه ي   الجالوية ال  االن  ة والتالاري  وااللعاب الالخت فة والتك هدالع ا كل جيد 

ا ناء االداء وهذا الا يك و  ضغو  خارجية الالا ادى ال  زيادة الحالاس والت ويق وال وق واد
( اث  " االنسا  ي عر اقيالت  ال خصية وال ي عر االخاراع 409: 1287ا ار الي   ياهل ، 

السعيدة الي االخري  اذا كا  تحع ضغ  وتوجي  غير ضروريي  ال  الخارج "وهذا يحقق صحة 
 الفر .

  :ومناقشتها هاوتحليلعرض نتائج تقويم مهارة الوثب  2ا  2
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة والجدولية ( 5جدول )

 وداللتهما اإلحصائية ولالختبارين القبلي والبعدي وللمجموعتين  في أداء مهارة الوثب 

 (.19ودرجة حرية )( 3،35* تحت مستوى داللة )
يوضح الجدول  نتاب  تقوي  المارة الو ب ل الجالويتي  الضاا ة والتجرياية ، اذ كانع نتاب      

          (4،84الوس  الحسااك واالنحراد الالعيار  يك االختاار القا ك ل الجالوية الضاا ة  
( 7،46( الالحسواة والاالغة ع(، أالا هيالة   0،70( و   5،06(، ول ختاار الاعد    0،68و 
( ودرجة حرية   0،05( وتحع الستوى داللة   9،02مك اكار ال  هيالة  ع( الجدولية والاالغة  ي

( وامذا اصاحع النتيجة العنوية ولصالح االختاار الاعد  ل الجالوية الضاا ة  أالا نتاب  12
           (5،04جرياية يكانع  الوس  الحسااك واالنحراد الالعيار  يك االختاار القا ك ل الجالوية الت

(،  8،28(،أالا هيالة  ع( الالحسواة يكانع  0،26و    ( 7،4( ، ول ختاار الاعد  0،54و  
( ، وادرجة 0،05( وتحع الستوى داللة   9،02وهك اكار ال  هيالة  ع( الجدولية والاالغة    

جالوية التجرياية ال  ( وامذا اصاحع النتيجة العنوية ولصالح االختاار الاعد  ل ال12حرية  

التقديرات       
 اإلحصائية

 

عدد 
 العينة

 (قيمة)ت االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

 
درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
 الجدولية*

الداللة 
 ع± س ع± س اإلحصائية

 معنوي 2،39 19 7،46 3،73 5،36 3،68 4،84 23 الضابطة

 معنوي 2،39 19 8،38 3،96 7،4 3،54 5،34 23 التجريبية
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خ ل الاياناع يك ال كل ي حظ ا  الوس  الحسااك ل الجالويتي  الضاا ة والتجرياية يك 
االختااري  القا ك  والاعد  وهذا يدل ي   وجود يروق العنوية ول الجالويتي  ولصالح االختاار 

 .لفروق( اي  يينتي  الستق تي  لالعرية العنوية اعالاعد  وي ي  استخد  الااح  اختاار  
( المحسوبة والجدولية تيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (6جدول )

 أداء مهارة الوثب . وللمجموعتين فيوداللتهما اإلحصائية لالختبار البعدي 
التقديرات 
عدد  االحصائية

 العينة

 االختبار البعدي
 قيمة )ت(
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
 الجدولية*

الداللة نوع 
 ع± س اإلحصائية

 
 معنوي 2،39 19 4،33 3،73 5،36 23 الضابطة

 معنوي 2،39 19 8،38 1،13 7،4 23 التجريبية

 (. 19( ودرجة حرية )   3،35* تحت مستوى داللة )   
( ا  الوس  الحسااك لالمارة الو ب ول الجالوية الضاا ة هد ا ل 6ن حظ يك جدول      
 (7،4  يك حي  ا ل الوس  الحسااك ل الجالوية التجرياية (،0،70 ( واانحراد العيار  5،06 

ويند  (8،2 ويند استخراج هيالة  ع( الالحسواة ن حظ انما ا غع  (،1،12 واانحراد العيار  
( وتحع الستوى داللة 12( ويند درجة حرية  9،02 القارنتما االدرجة  ع( الجدولية والاالغة 

   لنا اا  الفرق العنو  اي  نتاب  الالجالويتي  ولصالح الالجالوية التجرياية.( يتاي0،05 
 مناقشة نتائج تقويم مهارة الوثب: 2-2-2 
 ا  ( اظمرع هذه النتاب  اا  هنالك يروه6ال  خ ل العر  والتح يل الالاي  يك الجدول    

العنوية اي  نتاب  االختااراع القا ية والاعدية ول الجالويتي  الضاا ة والتجرياية والذ  ظمر 
واضحا ال  خ ل يرق االوسا  الحسااية ل ختااري  اذ ا ل يرق الوس  الحسااك ل الجالوية 

( وهذا ي كد 9،26( يك حي  ا ل يرق الوس  الحسااك ل الجالوية التجرياية   0،70الضاا ة   
يك تنالية المارة الو ب  تث يراستخدا  النماج وزارة التراية  وارناال   التراية الحركية( لمالا ي   ا  

، ويعزو الااح  ساب هذا النالو ل الجالوية الضاا ة ال  هاا ية التع   والتوايق التك يالت كما 
الا ا ار  هاا ية الت اليذ تع ي  تكنيك الالمارة الحركية وهذا يض   ي ت اليذ هذه الالرح ة العالرية 

( الذ  اكد ي   " اليل ال فل يك هذه الالرح ة العالرية ل تع   25: 9010الي   كاظ  واخرو  ، 
يعزو الااح  ساب النالو لالمارة و الحركك والحاولة التكرار واالرتقاء االالستوى الجيد ل حركة " 

تواه  الجالوية الو ب ول الجالوية التجرياية هو ياي ية الارناال  ل تراية الحركية والالتضال  يك الح
ا ناء االداء يك ال  االن  ة وااللعاب والتالريناع التك النح ييما الااح  الحرية الكاال ة ل ت اليذ 
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لت ك التالريناع وااللعاب ال  اجل التعاير ي  هدراتم  واالكانياتم  الحركية الالا جعل الت اليذ 
ا  هذه الحرية تسم  ي دو  هذه االلعاب والتالريناع  ا كل حر دو  تقييد ال  هال الالع   اذ 

ا كل ايجااك يك تح يل  خصية الت اليذ وتزيد ال  حايزه نحو التع   وهذا الا اكده  ياهل : 
( ي   ا  " الدرستنا الحدي ة تمدد ال  تحرير  خصياع ا فالنا وتنالية ااداياتم  10: 1287

يرضما وتح ي ما  ويند الالناه ة التك ت ر الذ  ينتظره  يك التقد  او نم "وتالكينم  ال  لعب الدو 
المارة الو ب ظمر اا   ألداءيك الجدول ل ختااراع الاعدية ول الجالويتي  الضاا ة والتجرياية 

العنوية ولصالح الالجالوية التجرياية ، وهذا ي كد ي   ا  استخدا   الارناال  هد  ا  هنالك يروه
ياي ية   ب ذلك الحقق تنالية لالمارة الو ب ايضل ال  النماج  وزارة التراية( ويعزو الااح  سا

ارناال  التراية الحركية والالتضال  يك الحتواه الجالوية ال  التالاري  الالخت فة والالتنوية التك 
 (.190: 1282ساهالع ا كل يعال يك تنالية المارة الو ب وهذا الا ا ار الي  صادق واخرو ،

 الخاتمة:-4
ايجااك يك تنالية  ل  تث يرا  ارناال  التراية الحركية ال  خ ل نتاب  الاح  ت  التوصل ال     

  الوحداع التع يالية ااستخدا  اس وب ، واالمارتك الرك  والو ب لدى ت اليذ الالجالوية التجرياية
التراية الحركية هد ساهالع ا ريقة يعالة يك تنالية المارتك الرك  والو ب لدى ايراد الالجالوية 

الراحل االاتدابية لتث يره االيجااك استخدا  ارناال  التراية الحركية ل  الااح  التجرياية. ويوصك
اس وب التراية الحركية الالوج  التثكيد ي   استخدا  ، و والفعال يك تنالية المارتك الرك  والو ب

ت اليذ الالرح ة االاتدابية ألهاليتما الكايرة يك تنالية المارتك الرك  والو ب وألنما تحقق  ىلد
 رغاة الت اليذ يك الحركة والالرح وال عب. 

 والمراجع: درالمصا
 1280إاراهي  احالد ، الناه  الاح  يك التراية الادنية ، دارالالعارد، القاهرة ،  ،س الة) 
 ايريفا  ياداهلل الحالد سعيد ، ا ر  استخدا  ارناال  القترح ل تراية الحركية يك تنالية  ،الالفتك

القدراع االدراكية   الحس دد حركية ( ال فال الاهال الالدرسة :   رسالة الاجستير ، ك ية 
 (. 9000التراية الرياضية ، جاالعة الالوصل ،

  ال اعة وزارة  االاتدابية:الرح ة دليل الع   التراية الرياضية ال واخرو ؛يادالرزاق  ،كاظ 
 (. 9010التراية ،

 اغداد، الالاكرة:اصول التراية الرياضية يك الرح ة ال فولة  واخرو ؛غسا  الحالد  ،صادق  
 ( . 1282 العالك،ال اعة وزارة التع ي  

 1287:  ايروع ، دار الال يي  ل  ااية ، 4ي   الن فس التراو ،  ياخر؛ ،ياهل.)  


