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 ـ 50ض إنجاز رك ،لبدنية والوظيفيةا ،الكممات المفتاحية : االىمية النسبية
 ممخص البحث

 ياوخصائصتعرؼ عمى مستوى بعض المتغيرات البدنية والوظيفية أىمية البحث تكمف في     
 – 9( لمطالبات المدارس االبتدائية بمحافظة بغداد بأعمار )50ومدى مساىمتيا بإنجاز ركض)

العمرية  ( ، لذا فاف دراسة ىذه المرحمة27/1/2016(  لغاية )5/10/2015( سنة لمفترة مف)11
تعد مف الموضوعات الميمة التي تساعد الباحثيف عمى فيـ كثير مف الحقائؽ التي تؤدي دوراً  
ميماً  في بناء عممية التدريب الرياضي ، إذ إف معرفتيا تعطي لنا إمكانية التخطيط السميـ 

واحي والمنظـ مف أجؿ تحقيؽ تأثير إيجابي بيدؼ الوصوؿ إلى مستوى النمو المتكامؿ مف الن
البدنية والوظيفية ألجيزة الجسـ األخرى المختمفة، عولجت البيانات اإلحصائية بواسطة البرنامج 

واستخرج االنحدار  (SPSS)الجاىز الخاص بيذه الطريقة ضمف منظومة البرامج الجاىزة 
وأظيرت النتائج وجود تسعة نماذج لنسب مساىمة معنوية (.Stepwiseالخطي المتعدد بطريقة )

لطالبات المدارس االبتدائية بمحافظة  ( متر50ختبارات البدنية كمتطمبات  إلنجاز ركض )لال
(  يوصي الباحث ضرورة استخداـ االختبارات البدنية والوظيفية التي تـ 11 – 9بغداد بأعمار )

( متر، فضال عف 50( سنة لركض )11 – 9التوصؿ الييا عند اختيار طالبات بأعمار )
إجراء كذلؾ  سات مشابية لمراحؿ سنية أخرى لـ يتـ تناوليا بالدراسة الحالية،ضرورة إجراء درا

 ( سنة بمحافظة بغداد.   11 – 9دراسة مشابية وعمى طالب المرحمة االبتدائية بأعمار)
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The relative importance of some of the physical and functional variables 
completion ran 50 meters for the students  primary schools province 

Bgdadbamar (9-11 years) 
pro. Dr. Thaer David A. Salman. Pro Dr.. Amjad Abdul Hamid Majid 
Faculty of Medicine -University of Baghdad's      College of Physical 

Education and Sports Science -bgdad 
Key words: the relative importance of physical and functional 
completion ran 50 m 
    The importance of research is to identify the level and characteristics of 
some of the physical and functional changes and the extent of its contribution 
to the achievement ran (50) for the students of primary schools, Baghdad 
governorate ages (9-11 years) for the period from (5/10/2015) to very 
(27/01/2016), so the study of this age is one of the important issues that will 
help researchers understand the many facts that play an important role in 
building the sports training process, since knowledge gives us the possibility 
of proper and orderly planning in order to achieve a positive influence in order 
to reach the level of the integrated growth physical and functional aspects of 
the other body organs different, dealt with the statistical data by the private 
ready program this way within the ready-made software system (SPSS) and 
extracted multiple linear regression way (Stepwise). The results showed the 
presence of nine models to attribute moral contribution to the tests physical as 
requirements to accomplish ran 50 meters for the students of primary schools, 
Baghdad governorate ages (9-11) researcher recommends the need to use 
physical and functional tests that were reached when selecting students ages 
(9-11 years) to run 50 meters, as well as the need to conduct studies similar 
other Sunni phases have not been addressed the present study, as well as 
conduct a study similar to the elementary school students ages (9-11 years) 
in Baghdad governorate. 
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 :المقدمة-1
يعد النمو ظاىرة تتميز بيا الكائنات الحية جميعيا، ولالنساف خصوصية في ىذا المجاؿ     

والمرحمة السنية ، وذلؾ لتميزه بطوؿ مدة النمو وأختالؼ تسارع نموه مف مرحمة  سنية إلى أخرى
دأ فييا ( سنة التي تمثؿ مرحمة الطفولة المتأخرة تعد إحدى المراحؿ الميمة التي تب11 – 9)

الطالبة في إظيار قدراتيا الحركية والسيطرة عمييا ومحاولة ممارسة األنشطة الرياضية ، وتعد 
المتطمبات البدنية والوظيفية مف العوامؿ األساسية لممارسة أي نشاط رياضي كونيا مؤشراً  لمدى 

تتغير حاالتيا  إمكانية نجاح الطالبة في نشاط رياضي معيف ، ولما كانت أجيزة الجسـ المختمفة
رتفاع  عند أداء أي نشاط كزيادة سرعة التنفس ، وزيادة إفراز العرؽ ، وسرعة ضربات القمب ، وا 
درجة حرارة الجسـ فإف ىذه التغيرات الناتجة عف األداء البدني ال تتخذ دائماً  شكالً  ثابتاً  أو 

رات الحركية الخاصة إلى جانب فرت القداموحداً  وتبعاً  لنوعية األداء وطبيعتو ، إذ إنو لو تو 
االختبارات الوظيفية المناسبة فإف ذلؾ يعد بمثابة دعـ لمتدريب العممي المقنف بغية الوصوؿ 

 ( متر .    50ألفضؿ إنجاز بركض )
تعرؼ مستوى وخصائص بعض المتغيرات البدنية والوظيفية لذلؾ فإف أىمية البحث تكمف في    

( سنة ، إذ إف معرفتيا 11 – 9( متر لمطالبات بأعمار )50ومدى مساىمتيا بإنجاز ركض )
تعطي لنا إمكانية التخطيط السميـ والمنظـ مف أجؿ تحقيؽ تأثير إيجابي بيدؼ الوصوؿ إلى 

 مستوى النمو المتكامؿ مف النواحي البدنية والوظيفية ألجيزة الجسـ األخرى المختمفة . 
ف لطبيعة عمميات النمو أىمية كبيرة ف     ي بناء برامج التربية البدنية حتى تتناسب مع طبيعة وا 

، فضالً  عف أنيا ال ؿ مرحمة مف مراحؿ النمو عف غيرىامراحؿ النمو المختمفة، إذ تختمؼ ك
تتكرر في عمر اإلنساف لذا يمـز فيـ طبيعة كؿ مرحمة عمرية وكيفية التعامؿ معيا لوضع 

مة الطفولة المتأخرة جزءاً  مكمالً  لمنظاـ التربوي ولما كانت مرح، البرامج الرياضية التي تالئميا
والتعميمي فقد أصبح مف الضروري اإلىتماـ بالبرامج الحركية لمطالبات والتي تتيح ليف فرصة 

ولما كاف النمو يسير بصورة تصاعدية غير ، النمو السميـ ليرفدف المجتمع بطالبات سميمات
البموغ فانو ينبغي تحديد مظاىر ىذا النمو بشكؿ منتظمة في المرحمة العمرية التي تسبؽ سف 

دقيؽ لكي يسيؿ عمى مدرسات التربية الرياضية تحديد الجيد البدني المطموب لممارسة األنشطة 
 الرياضية . 

( سنة والتي اختارىا الباحثاف 11 – 9إف مشكمة البحث تكمف في كوف المرحمة السنية مف )    
اء ، وأصبحت طالبات ىذه المرحمة يتقف أددييف النمو الحركيميو قد اكتمؿ لإلجراء بحثيما ع

، فضالً  عف عدـ وجود سيما ميارات الركض والوثب والرميالو الميارات الحركية األساسية 
دراسة مشابية قد تطرقت إلى دراسة االختبارات البدنية والوظيفية ومعرفة نسبة مساىمة كؿ 

               المدارس االبتدائية بمحافظة بغداد بأعمار ( متر لمطالبات50إختبار في إنجاز ركض )
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( ، لذا فاف دراسة ىذه المرحمة 27/1/2016(  لغاية )5/10/2015( سنة لمفترة مف)11 – 9)
العمرية تعد مف الموضوعات الميمة التي تساعد الباحثيف عمى فيـ كثير مف الحقائؽ التي تؤدي 

 الرياضي .   ميماً  في بناء عممية التدريبدورا ً 
 : واجراءاتو الميدانية البحث ةمنيجي  - 2
 منيجية البحث:    1 – 2
 لطبيعة الدراسة.  مالئمتو تـ استخداـ المنيج الوصفي باالسموب المسحي ل   
 عينة البحث:  2 – 2

لعدد المدارس االبتدائية الموزعة عمى تربيتي الرصافة  شامؿ رالباحثاف بإجراء حصقاـ     
في مركز محافظة بغداد، وقد استخدـ الباحثاف أسموب العينة العنقودية)أبو عوض وعدناف  والكرخ

( " وىو أسموب يقوـ عمى أساس تقسيـ المجتمع اإلحصائي إلى مجموعات 135: 1981: 
جزئية واضحة، ونسمي كالً  منيا عنقوداً  ثـ نقوـ باختيار عينة عشوائية بسيطة مف بيف تمؾ 

( مدرسة 1287( مدرسة بصورة عشوائية مف بيف)24لمرحمة األولى تـ اختيار)في ا العناقيد ".
 ( .1%( وكما موضح في الجدوؿ )1.086التي مثمت نسبة قدرىا)

 ( يبيف عدد المدارس وعدد الطالبات المرشحات لمدراسة 1الجدوؿ )
 

 المديريات
 عدد المدارس

النسبة  المختارة
% 

 عدد الطالبات المختارة
 11 10 9 المجموع طمختم بنات

 50 50 50 2.08 6 288 212 76 الرصافة / األولى
 50 50 50 2.21 6 271 233 38 الرصافة / الثانية
 50 50 50 1.538 6 390 351 39 الكرخ / األولى
 50 50 50 1.935 6 310 259 51 الكرخ / الثانية
 200 200 200 1.864 24 1287 1055 204 المجموع

لمرحمة الثانية فقد تـ اختيار عينة البحث مف بيف طالبات المدارس المشمولة بالدراسة أما في ا   
 ( طالبة .  600بمغ عدد الطالبات) اذوالتي تـ انتقاؤىا عشوائياً ، 

 وسائؿ جمع المعمومات:     3 – 2
لقياس ، ميزاف طبي اييس، المراجع العربية واألجنبيةأستخدـ الباحثاف ) االختبارات والمق    

( كغـ ، جياز 1( مترًا لقياس المسافات ، كرة طبية زنة )50الوزف، شريط قياس جمدي بطوؿ )
( سـ ، كرسي ، صافرة ، 50أسبيروميتر جاؼ لقياس السعة الحيوية ، صندوؽ خشبي بأرتفاع )

 (، قوانيف عمـ اإلحصاء(. 3ساعات توقيت ألكترونية عدد)
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 تحديد متغيرات الدراسة:  4 – 2
أف استخرجت ليا األسس العممية لية بحسب رأي الخبراء والتي سبؽ تـ ترشيح اختبارات دو     

( 3ية و)( اختبارات بدن6والمتمثمة بالصدؽ والثبات والموضوعية في البيئة العراقية وعددىا)
 :التيأختبارات وظيفية وكا

 أوالً  / االختبارات البدنية :
 :Martin. Leeف / لقياس القوة اإلنفجارية لمذراعيف)( كغـ باليدي1. دفع الكرة الطبية )1

1998: 20 ) . 
. القفز العريض مف الثبات / لقياس القوة اإلنفجارية لمرجميف )السايح مصطفى وصالح: 2

2000 :80. ) 
 ( .381: 1995( متراً  مف بداية متحركة ) حسانيف: 30. عدو )3
 (.311: 1995اف نصفاً ) حسانيف: .  الوثب العمودي مف الوقوؼ والركبتاف منثنيت4

 . (369: 1995الجري المكوكي ) حسانيف: 
 . (346: 1995ثني الجذع لألماـ مف الوقوؼ ) حسانيف: 

 ثانياً  / االختبارات الوظيفية :
 نبض القمب في وقت الراحة .

 نبض القمب بعد الجيد مباشرة .
 ( .326: 2000السعة الحيوية ) عالوي ورضواف: 

 (.363: 1987( متراً ) عبد الجبار وبسطويسي: 50/ إختبار ركض )ثالثاً  
 التجربة االستطالعية : 5 – 2

( طالبة مف 12وعمى ) ( 6/10/2015قاـ الباحثاف بإجراء تجربة استطالعية بتاريخ)     
مدرسة الجميؿ اإلبتدائية المختمطة بمحافظة بغداد ومف خارج حدود العينة مف أجؿ التأكد مف 

أف استخرجت جراء التجربة الرئيسة والتي سبؽ العممية لإلختبارات البدنية والوظيفية قبؿ إ األسس
ة في دراسات سابقة ليا األسس العممية والمتمثمة بالصدؽ والثبات والموضوعية في البيئة العراقي

 :   أتيبإستخراج األسس العممية وكما ي ف لـ يكتفيا بذلؾ وقامايإال إف الباحث
 الصدؽ :  1 – 5 – 2

عرض اإلختبارات البدنية والوظيفية عمى الخبراء والمختصيف لتقدير مدى بقاـ الباحثاف     
مالئمتيا لمبيئة العراقية وقد إتفؽ الخبراء عمى أىمية ومالئمة االختبارات المرشحة لمعمؿ وبذلؾ 

 .وترشيحيا لمعمؿ النيائي ذات صدؽ ظاىريتعد االختبارات التي تـ قبوليا 
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 الثبات :  2 – 5 – 2
قاـ الباحثاف بحساب ثبات االختبارات البدنية والوظيفية المرشحة لمعمؿ النيائي بطريقة     

عادة االختبار( وقد تـ إعادة االختبارات بعد ثالثة أياـ مف إجراء التجربة  )االختبار وا 
عامؿ االرتباط ( وتـ أستخداـ م10/10/2015االستطالعية االولى وعمى نفس العينة بتاريخ)

( وتـ التوصؿ 2البسيط لبيرسوف بيف نتائج األختباريف األوؿ والثاني وكما موضح في الجدوؿ )
إلى كوف جميع االختبارات البدنية والوظيفية ذات داللة احصائية نظرًا لكوف جميع قيميا 

ى داللة ( وبمستو 10( عند درجة حرية )0.576المحتسبة أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة )
 ( مما يدؿ عمى تمتعيا بدرجة ثبات عالية .0.05)
 الموضوعية :  3 – 5 – 2

لقد أستعاف الباحثاف بدرجة حكميف لنتائج االختبارات البدنية والوظيفية في القياس الثاني مف     
إذ تـ استخداـ معامؿ االرتباط البسيط  (10/10/2015التجربة االستطالعية المصادؼ بتاريخ )

سوف بيف درجات الحكميف وتـ التوصؿ إلى كوف جميع االختبارات البدنية والوظيفية ذات لبير 
( 0.576موضوعية عالية نظراً  لكوف جميع قيميا المحتسبة أكبر مف القيمة الجدولية والبالغة )

 ( أيضاً   .2( وكما موضح في الجدوؿ )0.05( وبمستوى داللة )10عند درجة حرية )
 بات وموضوعية االختبارات البدنية والوظيفية المرشحة لمتحميؿ   ( يبيف ث2الجدوؿ)

 الداللة الموضوعية الداللة الثبات االختبارات
 معنوي 0.95 معنوي 0.94 ( كـ باليديف1دفع الكرة الطبية )

 معنوي 0.95 معنوي 0.95 القفز العريض مف الثبات
 يمعنو  0.89 معنوي 0.85 ( متر مف بداية متحركة30عدو )

 معنوي 0.94 معنوي 0.92 الوثب العمودي مف الوقوؼ والركبتاف منثنيتاف نصفا ً 
 معنوي 0.86 معنوي 0.84 الجري المكوكي

 معنوي 0.88 معنوي 0.87 ثني الجذع لألماـ مف الوقوؼ
 معنوي 0.87 معنوي 0.86 نبض القمب في وقت الراحة

 ويمعن 0.86 معنوي 0.85 نبض القمب بعد الجيد مباشرة
 معنوي 0.96 معنوي 0.91 السعة الحيوية

 التجربة الرئيسة:   6 – 2
وذلؾ بتطبيؽ جميع االختبارات البدنية  (2015/ 12/10ة بتاريخ )تـ إجراء التجربة الرئيس    

( طالبة مف أجؿ 600ة والبالغة )ؿ النيائي عمى عينة العمؿ الرئيسوالوظيفية المرشحة العم
 نيائية لمعمؿ .  التوصؿ إلى النتائج ال
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 القوانيف اإلحصائية:  7 – 2
عولجت البيانات اإلحصائية بواسطة البرنامج الجاىز الخاص بيذه الطريقة ضمف منظومة     

ستخرج ما (SPSS)البرامج الجاىزة  ، الوسيط، اإلنحراؼ المعياري، :الوسط الحسابي يأتيوا 
اإلنحدار الخطي المتعدد ، النسبة المئوية، معامؿ اإلرتباط البسيط لبيرسوف، معامؿ اإللتواء

 (.Stepwise)بطريقة 
  :تياومناقش عرض النتائج  - 3
نجاز ركض) 1 – 3  ( متر : 50مواصفات اإلختبارات البدنية والوظيفية وا 

إستخرج الباحثاف المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة الوسيط وقيمة معامؿ     
نجاز ركض)اإللتواء لجميع اإل ( متر المرشحة لمتطبيؽ وكما 50ختبارات البدنية والوظيفية وا 
     ( وقد تـ التوصؿ إلى كوف جميع قيـ معامالت اإللتواء كانت أصغر مف3موضح في الجدوؿ)

 ( مما يدؿ عمى حسف توزيع العينة وتجانسيا .  3 ±  )
 معامؿ اإللتواء لمتغيرات الدراسة( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة 3الجدوؿ)

 معامؿ اإللتواء ع و س االختبارات
 0.433 0.484 4.620 4.690 ( كـ باليديف1دفع الكرة الطبية )

 0.209- 8.601 90 89.398 القفز العريض مف الثبات
 1.359- 0.364 7.850 7.685 ( متر مف بداية متحركة30عدو )

 0.761 1.706 32 32.433 ف منثنيتاف نصفا ً الوثب العمودي مف الوقوؼ والركبتا
 0.565 0.069 13.060 13.073 الجري المكوكي

 0.421- 0.342 15.600 15.552 ثني الجذع لألماـ مف الوقوؼ
 0.060 0.544 79.650 79.661 نبض القمب في وقت الراحة

 0.691 0.178 192.200 192.241 نبض القمب بعد الجيد مباشرة
 1.613- 64.412 1993 1958.350 ةالسعة الحيوي
 1.279 0.136 8 8.058 ( متر50إنجاز ركض )

 
 ( متر: 50قياس العالقة بيف اإلختبارات البدنية والوظيفية بإنجاز ركض)  2 – 3

نجاز      تـ التوصؿ إلى مصفوفة معامالت اإلرتباطات البينية لإلختبارات البدنية والوظيفية وا 
( حيث 4( متغيرات وكما موضح في الجدوؿ )10متحميؿ والبالغة )( متر المرشحة ل50ركض )

( معامؿ 24( معامؿ إرتباط لـ تحسب الخاليا القطرية منيا )45يالحظ إف المصفوفة تتضمف )
( معامؿ إرتباط معنوي سالب بنسبة 15%( و )53.333إرتباط معنوي موجب بنسبة )

( عند درجة 0.088مف القيمة الجدولية ) %( نظراً  لكوف قيميا المحسوبة كانت أكبر33.333)
 %( . 13.333( معامؿ إرتباط غير معنوي بنسبة)6( و)0.05( وبمستوى داللة )598حرية)
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نجاز ركض 4الجدوؿ ) ( مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لالختبارات البدنية والوظيفية وا 
 ( متر    50)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1.00 0.400 0.037 -0.207 -0.262 -0.031 0.049 -0.233 0.256 0.195 
2  1.00 0.211 -0.259 -0.299 0.454 -0.121 -0.058 0.094 0.331 
3   1.00 -0.159 0.093 0.375 -0.149 -0.233 -0.049 0.020 
4    1.00 0.752 0.255 0.612 0.358 0.416 -0.381 
5     1.00 0.268 0.403 0.108 0.172 -0.344 
6      1.00 0.256 0.473 0.281 0.111 
7       1.00 0.531 0.710 -0.368 
8        1.00 0.343 -0.225 
9         1.00 -0.217 
10          1.00 

 
 التحميؿ المنطقي لإلنحدار الخطي المتعدد :  3 – 3

( متر كمتغير تابع قاـ الباحثاف باستخداـ االنحدار 50بإستخداـ متغير إنجاز ركض )    
إلستخراج نسبة مساىمة اإلختبارات البدنية والوظيفية في  (Stepwiseالخطي المتعدد بطريقة)

 ( .5سنة وكما موضح في الجدوؿ)( 12 – 9( متر لمطالبات بأعمار)50إنجاز ركض )
نجاز ركض )5الجدوؿ ) ( متر 50( يمثؿ نسب مساىمة اإلختبارات البدنية والوظيفية وا 
 لمطالبات

 
 اإلنموذج

 
 المتطمبات

معامؿ 
االرتباط 
 المتعدد

معامؿ 
 االنحدار
 )التحديد(

المقدار 
 الثابت

قيمة 
  )ؼ(
 والداللة

 
 قيمة )ت(

 
 نسبة المساىمة الداللة

 X1 0.195 0.038 7.800 23.665 االوؿ
0.000 4.865 0.000 3.6%  

 
 الثاني

X1  
0.338 

 
0.114 

 
7.532 

38.589 
0.000 

1.772 0.037  
11.08%  X2 7.177 0.000 

 
 الثالث

X1 
 

0.342 
 

0.117 
 

7.661 

 
26.272 
0.000 

1.705 0.029 
 

11.09%  X2 7.282 0.000 
X3 1.251 0.002 

 
 
رابعال  

X1 
 
 

0.460 

 
 

0.211 

 
 

8.746 

 
39.894 
0.000 

0.751 0.003 
 
 

20.5%  

X2 6.152 0.000 
X3 2.309 0.021 
X4 8.453 0.000 
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 الخامس

X1 
 
 
 

0.460 

 
 
 

0.212 

 
 
 

9.361 

 
 

31.910 
0.000 

0.705 0.001 
 
 
 

20.6%  

X2 5.954 0.000 
X3 1.991 0.047 
X4 5.138 0.000 
X5 0.436 0.003 

 
 
 

 السادس

X1 
 
 
 

0.487 

 
 
 

0.237 

 
 
 

9.196 

 
 

30.722 
0.000 

1.666 0.006 
 
 
 

22.9%  

X2 2.354 0.019 
X3 3.469 0.001 
X4 6.230 0.000 
X5 0.904 0.006 
X6 4.444 0.000 

 
 
 
 

 السابع

X1 
 
 
 
 

0.547 

 
 
 
 

0.299 

 
 
 
 

15.822 

 
 
 

36.020 
0.000 

3.586 0.000 

 
 
 
29%  

X2 1.177 0.000 
X3 4.474 0.000 
X4 2.675 0.008 
X5 1.581 0.004 
X6 6.234 0.000 
X7 7.209 0.000 

 
 
 
 
 

 الثامف

X1 
 
 
 
 
 

0.590 

 
 
 
 
 

0.348 

 
 
 
 
 

71.979 

 
 
 
 

39.472 
0.000 

1.743 0.002 

 
 
 
 

33.9%  

X2 1.001 0.007 
X3 7.027 0.000 
X4 2.328 0.020 
X5 4.053 0.000 
X6 9.254 0.000 
X7 3.651 0.000 
X8 6.703 0.000 

 
 
 
 
 

 التاسع

X1 

 
 
 
 
 

0.594 

 
 
 
 
 

0.353 

 
 
 
 
 

73.157 

 
 
 
 

35.810 
0.000 

2.190 0.029 

 
 
 
 

34.3%  
 

X2 1.004 0.006 
X3 6.984 0.000 
X4 1.872 0.002 
X5 4.443 0.000 
X6 9.485 0.000 
X7 1.760 0.009 
X8 6.893 0.000 
X9 2.142 0.033 

 



722074-6032 :ISSN

  

11 

 

( 5لجدوؿ )أسفرت نتائج خطوات التحميؿ المنطقي لالنحدار الخطي المتعدد والموضحة في ا   
 :  أتيات البدنية المعنوية كانت كما يإف نسب مساىمة اإلختبار 

( كغـ باليديف( لمتطمب القوة اإلنفجارية لمذراعيف وبمغ 1كرة الطبية ))دفع ال اإلختبار األوؿ:
( في حيف بمغت قيمة )ؼ( 0.038( بينما بمغ معامؿ التحديد )0.195معامؿ اإلرتباط المتعدد )

( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف مستوى 0.000( عند مستوى داللة )23.665المحسوبة )
 %(  3.6( وقد حقؽ ىذا اإلختبار نسبة مساىمة    ) 0.05الداللة المعتمد عند نسبة )خطأ  

( لمتطمب القوة اإلنفجارية لمرجميف والذي حقؽ مع )القفز العريض مف الثبات اإلختبار الثاني:
%( وبمغ معامؿ اإلرتباط المتعدد 7.48%( أي بنسبة )11.08مساىمة ) اإلختبار األوؿ نسبة

( 38.589( في حيف بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )0.114( بينما بمغ معامؿ التحديد )0.338)
( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف مستوى الداللة المعتمد عند 0.000عند مستوى داللة )

 ( . 0.05نسبة )خطأ  
والذي حقؽ مع ( متر مف بداية متحركة( لمتطمب السرعة اإلنتقالية 30)عدو )الث:اإلختبار الث

%( وبمغ معامؿ اإلرتباط 0.01%( أي بنسبة )11.09اإلختبار األوؿ والثاني نسبة مساىمة )
( في حيف بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة 0.117( بينما بمغ معامؿ التحديد )0.342المتعدد )

( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف مستوى الداللة 0.000) ( عند مستوى داللة26.272)
 ( . 0.05المعتمد عند نسبة )خطأ  

( لمتطمب مطاولة القوة )الوثب العمودي مف الوقوؼ والركبتاف منثنيتاف نصفاً اإلختبار الرابع :
 %(9.41%( أي بنسبة )20.5والذي حقؽ مع اإلختبار األوؿ والثاني والثالث نسبة مساىمة )

( في حيف بمغت قيمة 0.211( بينما بمغ معامؿ التحديد )0.460وبمغ معامؿ اإلرتباط المتعدد )
( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف 0.000( عند مستوى داللة )39.894)ؼ( المحسوبة )

 ( . 0.05مستوى الداللة المعتمد عند نسبة )خطأ  
قة والذي حقؽ مع اإلختبار األوؿ والثاني ( لمتطمب الرشا)الجري المكوكي اإلختبار الخامس:

%( وبمغ معامؿ اإلرتباط المتعدد 0.1%( أي بنسبة )20.6والثالث والرابع نسبة مساىمة )
( 31.910( في حيف بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )0.212( بينما بمغ معامؿ التحديد )0.460)

توى الداللة المعتمد عند ( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف مس0.000عند مستوى داللة )
 ( . 0.05نسبة )خطأ  

( لمتطمب المرونة والذي حقؽ مع اإلختبار )ثني الجذع لألماـ مف الوقوؼ اإلختبار السادس:
%( وبمغ معامؿ 2.3%( أي بنسبة )22.9األوؿ والثاني والثالث والرابع والخامس نسبة مساىمة )

( في حيف بمغت قيمة )ؼ( 0.237تحديد )( بينما بمغ معامؿ ال0.487اإلرتباط المتعدد )
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( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف مستوى 0.000( عند مستوى داللة )30.722المحسوبة )
 ( . 0.05الداللة المعتمد عند نسبة )خطأ  

( والذي حقؽ مع اإلختبار األوؿ والثاني والثالث )نبض القمب في وقت الراحةاإلختبار السابع:
%( وبمغ معامؿ اإلرتباط 6.1%( أي بنسبة )29س والسادس نسبة مساىمة )والرابع والخام

( في حيف بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة 0.299( بينما بمغ معامؿ التحديد )0.547المتعدد )
( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف مستوى الداللة 0.000( عند مستوى داللة )36.020)

 ( . 0.05المعتمد عند نسبة )خطأ  
( والذي حقؽ مع اإلختبار األوؿ والثاني والثالث )نبض القمب بعد الجيد مباشرة ختبار الثامف:اإل

%( وبمغ معامؿ 4.9%( أي بنسبة )33.9والرابع والخامس والسادس والسابع نسبة مساىمة )
( في حيف بمغت قيمة )ؼ( 0.348( بينما بمغ معامؿ التحديد )0.590اإلرتباط المتعدد )

( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف مستوى 0.000( عند مستوى داللة )39.472المحسوبة )
 ( . 0.05الداللة المعتمد عند نسبة )خطأ  

( والذي حقؽ مع اإلختبار األوؿ والثاني والثالث والرابع )السعة الحيوية اإلختبار التاسع:
%( وبمغ معامؿ 0.4)%( أي بنسبة 34.3والخامس والسادس والسابع والثامف نسبة مساىمة )

( في حيف بمغت قيمة )ؼ( 0.353( بينما بمغ معامؿ التحديد )0.594اإلرتباط المتعدد )
( وىي مساىمة معنوية لكونيا أقؿ مف مستوى 0.000( عند مستوى داللة )35.810المحسوبة )

 ( . 0.05الداللة المعتمد عند نسبة )خطأ  
 مناقشة النتائج :  4 – 3

والمتعمؽ ( كغـ باليديف( 1كرة الطبية )لى المتغيريف المساىميف األوؿ)دفع العند النظر إ    
( والمتعمؽ بقياس القوة والثاني )القفز العريض مف الثباتالقوة اإلنفجارية لمذراعيف بقياس 

نجد إف صفة القوة اإلنفجارية ىي " أعمى قوة ديناميكية يمكف أف تنتجيا اإلنفجارية لمرجميف 
 ( . 116: 1999موعة عضمية واحدة " )بسطويسي : العضمة أو مج

وىي أيضاً  " القدرة عمى التغمب عمى مقاومات بسرعة توتر عضمي عالي" )أسماعيؿ وحسانيف 
نيا تعني " قدرة الجياز العصبي عمى إنتاج قوة سريعة األمر الذي يتطمب و ( . 185: 1997:  ا 

 ( . 97:  1997اح : دمج صفة القوة والسرعة في مكوف واحد " )عبد الفت
( " أف الربط بيف 2002أف النتيجة التي تـ التوصؿ إلييا تتفؽ مع ما اشار أليو )عمي سموـ     

:  2002القوة والسرعة الحركية في العمؿ العضمي يعد مف متطمبات األداء الرياضي " )جواد : 
38  . ) 
إلى " أف القوة العضمية  ( حيث توصؿ 1979أف النتيجة تتفؽ مع دراسة )عمي القصعي     

تتفؽ مع ، و (145:  1979سنة( " )القصعي : 12 – 10تزداد زيادة واضحة في الفترة العمرية )
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( " أف القوة اإلنفجارية لمرجميف تتطور مع تقدـ العمر إذ 1987ما ذكرتو )فريدة إبراىيـ عثماف 
 ( .167:  1987يحدث التقدـ سنوياً  " )عثماف : 

( متر مف بداية متحركة( والمتعمؽ بقياس 30إلى المتغير المساىـ الثالث )عدو )وعند النظر     
السرعة بأنيا " مف وجية النظر الفسيولوجية تعني االستجابات العضمية  السرعة اإلنتقالية نجد أف

: 1999ة االسترخاء " )عمي : الناتجة عف التبادؿ السريع ما بيف حالة االنقباض العضمي وحال
( " أف ىذه الصفة 1987تفؽ النتيجة التي تـ التوصؿ إلييا مع ما ذكره )كورت ماينؿ تو ، (105

في مرحمة عمر المدرسة المتأخرة تستمر الزيادة السنوية في التطور نتيجة لتطور النمو البدني 
 ( .  259: 1987في عمر المدرسة المتأخر " )ماينؿ : 

الوثب العمودي مف الوقوؼ والركبتاف منثنيتاف )وعند النظر إلى المتغير المساىـ الرابع     
( والمتعمؽ بقياس مطاولة القوة فإف الباحثاف يرياف بأف التطور الفسيولوجي لمتالميذ مف نمو نصفاً 

لمعضالت واألعصاب زيادة في كفاءة عمؿ الجيازيف الدوري والتنفسي خاصة وأنو تحدث 
لمزيادة السريعة في القدرة عمى التعمـ الحركي  معدالت تقدـ سنوية كبيرة في قدرات التحمؿ نتيجة

( 1987وىذا يتفؽ أيضاً  مع ما أشار اليو ) كورت ماينؿ ، والتقدـ السريع في النواحي البدنية
مف أف مستوى قابمية التحمؿ لدى األطفاؿ في العمر المتراوح بيف السنة السابعة والعاشرة يتطمب 

ف لو القابمية مرحمة سريعة لالزدياد والتطور حيث يك وف الطفؿ بالفطرة راكض مسافات طويمة وا 
الجيدة لمراحة وشدة التحمؿ ، أما األعمار المتراوحة بيف العاشرة والثانية عشر فاف المالحظ أف 
قابمية الركض تزداد بصورة مستمرة قياساً  إلى االطفاؿ حديثي الدخوؿ إلى المدرسة )ماينؿ : 

1987  :248 – 265   ) 
( والمتعمؽ بقياس الرشاقة نجد أف النظر إلى المتغير المساىـ الخامس )الجري المكوكي وعند    

( يذكر " أف صفة الرشاقة يجب أف يتـ التدريب عمييا في المراحؿ 1999)عصاـ عبد الخالؽ 
العمرية األولى وذلؾ لكي يتـ أكتساب المفاصؿ واألربطة العضمية لمدى حركي واسع بما يضمف 

 1999ير ىذه الصفة بالتدريب المستمر عمييا في المراحؿ المتقدمة " )عبد الخالؽ : امكانية تطو 
( إلى " أنو تصطبغ حركات الطفؿ بقدر كبير مف الرشاقة 1987يشير )محمد حسف و ( ، 168: 

 ( . 135:  1987والسرعة والقوة " )عالوي : 
( والمتعمؽ بقياس ـ مف الوقوؼوعند النظر إلى المتغير المساىـ السادس )ثني الجذع لألما    

( يشير إلى " أف المرونة الحركية تعني قدرة الطفؿ عمى 1999المرونة نجد أف )أسامة كامؿ 
تحريؾ مفاصؿ الجسـ ألوسع مدى ممكف لمحركة دوف أف يحدث نتيجة لذلؾ تمزؽ أو آالـ 

إلييا الباحثاف  ( ، كما تتفؽ النتيجة التي توصؿ307:  1999لمعضالت أو األربطة " )كامؿ : 
( مف " أف أىـ ما يميز الطفؿ في 1993مع ما ذكره )أبو العال احمد و احمد نصر الديف 

  -( سنة ىو بعض الخصائص الفسيولوجية التي تتمخص في :  11 – 5المرحمة السنية مف ) 
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 . ضعؼ العضالت 
 . جودة المرونة 
 طويمة)عبد الفتاح وسيد  مدةلشطة بدنية انخفاض القدرة عمى التركيز وخاصة عند أداء أن

 :1993  :297. ) 
 ( " بأف المرونة مطموبة في معظـ نماذج الحركة1997أشار )عصاـ حامي ومحمد جابر و    

مانعاً  مف التقدـ في بعض الرياضات وال يوجد مستوى معيف  دوعدـ وجودىا بالقدر الكافي يع
 ( . 107: 1997وثابت لمقدار المرونة " )حممي وجابر : 

( " ترتبط المرونة 1999أف النتيجة التي تـ التوصؿ إلييا تتفؽ مع ما ذكره )بسطويس أحمد 
بكؿ مف القدرات البدنية والميارات الحركية األساسية والرياضية أرتباطاً  وثيقاً  حيث تمثؿ مع 

حمد : القدرات البدنية كالقوة والسرعة والتحمؿ والرشاقة القاعدة األساسية لألداء الجيد " )أ
1999 :225. ) 

والثامف )نبض ( وعند النظر إلى المتغيرات المساىمة السابع )نبض القمب في وقت الراحة
ف النتيجة التي توصؿ إلييا الباحثاف أ( نجد والتاسع )السعة الحيوية( القمب بعد الجيد مباشرة

دنية يؤثر ( " إلى أف تحسيف الخصائص الب1990تتفؽ مع ما أشارت لو )أخالص نور الديف 
 ( .83:  1990أيجابياً  عمى المتغيرات الفسيولوجية " )نور الديف : 

( " بأف النبض يعد مف المؤشرات 1997وقد أكد )أبو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي 
الميمة جداً  لممدرب والرياضي الذي يمكف قياسو بسيولة ميدانياً  ، إذ يعطي مؤشراً  عف الحالة 

ستجابتو لمنشاط الرياضي ألداء الحمؿ البدني " )عبد الفتاح التدريبية لالعب و  الجيد المبذوؿ وا 
 ( .58: 1997وحسانيف : 

" بأف حجـ السعة الحيوية يزيد مع زيادة العمر" (2000ع ما ذكره )أبو العال احمد تتفؽ مو 
 Larson( نقالً  عف )الرسوف 2003( ، كما تشير )بيداء كيالف 204:  2000)عبد الفتاح : 

 ( 81:  2003: عكس سالمة أجيزة التنفس " )محمود( " إلى أف مقدار السعة الحيوية ي1974 
 :الخاتمة-4
أظيرت النتائج وجود تسعة نماذج لنسب مساىمة معنوية لالختبارات البدنية كمتطمبات      

ة والتي ( سن11 – 9لطالبات المدارس االبتدائية بمحافظة بغداد بأعمار) اً ( متر 50إلنجاز ركض)
 كانت كما يمي : 

  / ( كغـ باليديف( لقياس صفة القوة اإلنفجارية لمذراعيف . 1كرة الطبية))أختبار دفع الاألوؿ 
  ( لقياس صفة القوة اإلنفجارية لمرجميف . )أختبارالقفز العريض مف الثباتالثاني 
  قالية( متر مف بداية متحركة( لقياس صفة السرعة اإلنت30)أختبارعدو )/ الثالث 
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  ( لقياس صفة مطاولة )أختبارالوثب العمودي مف الوقوؼ والركبتاف منثنيتاف نصفاً / الرابع
 القوة. 

  ـ( مف البدء المتحرؾ( لقياس السرعة اإلنتقالية .  30/ )أختبار ركض )الخامس 
  أختبار الجري المكوكي( لقياس الرشاقة .السادس( / 
  ( .ة)أختبارنبض القمب في وقت الراح/ السابع 
  أختبارنبض القمب بعد الجيد مباشرة/ الثامف() 
  أختبار السعة الحيوية ( ./ التاسع(  

 لذا يوصي الباحثاف الى
  ضرورة إستخداـ اإلختبارات البدنية والوظيفية التي تـ التوصؿ الييا عند أختيار طالبات

 .   ( متر50ركض)( سنة ل11 – 9بأعمار)
 ؿ سنية أخرى لـ يتـ تناوليا بالدراسة الحالية .  ضرورة إجراء دراسات مشابية لمراح 
 (سنة 11 – 9ضرورة إجراء دراسة مشابية وعمى طالب المرحمة اإلبتدائية بأعمار )

 بمحافظة بغداد .   
  ضرورة إجراء دراسات مشابية في الجوانب األخرى التي لـ يتـ تناوليا بالدراسة الحالية

 . في النواحي النواحي النفسية والجسمية
  ضرورة أىتماـ المعمميف بنتائج الدراسة النيائية والعمؿ عمى تنميتيا عند تدريب طالبات

 ( متر .  50( سنة بركض )11 – 9بأعمار)
 

 : والمراجعالمصادر 
 1، ط أسس التدريب الرياضي كماؿ عبد الحميد ومحمد صبحي حسانيف ؛  ،سماعيؿا  :

 ( .1997)القاىرة ، دار الفكر العربي ، 
 ( .1999: )القاىرة ، دار الفكر العربي ، أسس التدريب الرياضي أحمد ؛  ،ويسيبسط 
 (.1999: )القاىرة ، دار الفكر العربي ،  1، طأسس ونظريات الحركة أحمد ؛  ،بسطويسي 
 جامعة القادسية ، مطبعة ألعاب الكرة والمضرب لمتنس األرضيعمي سموـ ؛  ،جواد ( :

 ( .2002الطيؼ ، 
 مصر أتجاىات  –مفاىيـ  –أسس  –التدريب الرياضي  محمد جابر ؛ عصاـ و  ،حممي ( :

 ( .1997، دار المعارؼ ، 
 أخالص نور؛ أثر برنامج مقترح لمياقة البدنية باستخداـ التمرينات اليوائية عمى بعض  ،الديف

المتغيرات المورفولوجية والخصائص البدنية والكفاءة الفسيولوجية لممشتركات ببرامج خدمة 
 (  1990، كمية التربية الرياضية بالزقازيؽ، المؤتمر األوؿلمجتمع بدولة الكويت : )ا
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 القػاىرة ، دار النمو الحركي مدخؿ لمنمو والتكػامؿ لمطفؿ والمػراىؽ  أسامة كامؿ ؛  ،راتب( :
 ( . 1999الفكر العربي ، 

 ىرة ، دار الفكر : )القا 9، طنظريات وتطبيقات  –التدريب الرياضي عصاـ ؛  ،عبد الخالؽ
 ( .1999العربي ، 

 القاىرة ، دار الفكر  1، طالتدريب الرياضي األسس الفسيولوجية  أبو العال ؛  ،عبد الفتاح( :
 ( .1997العربي ، 

 القاىرة ، دار الفكر  بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي أبو العال احمد ؛  ،عبد الفتاح( :
 ( .2000العربي ، 

 فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرؽ ال ومحمد صبحي حسانيف ؛ أبو الع ،عبد الفتاح
 ( .1997: ) القاىرة ، دار الفكر العربي ،  1،طالقياس والتقويـ 

 ( .  1987: )القاىرة ، دار المعارؼ ،  6، ط عمـ النفس الرياضيمحمد حسف؛  ،عالوي 
 القاىرة ،  1، ط  التدريب الرياضي بيف النظرية والتطبيؽ عادؿ عبد البصير ؛  ،عمي( :

 ( .1999مركز الكتاب لمنشر ، 
  الكويت ،  1، ط التربية الحركية لمرحمة الرياض والمرحمة االبتدائيةفريدة ابراىيـ عثماف ؛( :

 ( .1984دار القمـ ، 
 عمي حسيف ؛ دراسة بعض عناصر المياقة البدنية لتالميذ وتمميذات المرحمة  ،القصعي

كندرية : )أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية لمبنيف ، جامعة األبتدائية بمحافظة االس
 ( .1979حمواف ، االسكندرية ، 

 مديرية دار الكتب  2: عبد عمي نصيؼ : طترجمة ، التعمـ الحركي كورت ؛  ،ماينؿ(
 ( .1987لمطباعة والنشر ، 

 9وظيفية ألعمار )بيداء كيالف ؛ مستوى النمو البدني لبعض القدرات البدنية وال ،محمود – 
 . 2003( سنة : رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية لمبنات / جامعة بغداد ، 12

 
 
 
 
 
 
 
 


