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لكي تتم عممية تطوير الدارسين في مجتمعنا  ،البد من بناء المناىج وتطويرىا بشكل عممي سميم

يرتكز عمى

اسس عممية رصينة ومن خالل ادوات تتصف بالصدق والموضوعية  ،و التقويم األداة المناسبة لتحقيق ذلك  ،من
خالل توفير البيانات االزمة التخاذ الق اررات المناسبة في عممية ت طوير المناىج وتحسين جوانبيا النوعية وتحقيق
األىداف الموضوعة من أجميا  .و مناىج التربية الرياضية تقدم كما من الميارات والخبرات البدنية والحركية و
المعرفية ليذا وجب انتقاء من المناىج ما ىو وثيق الصمة منيا بنضج الفرد و تكامل شخصيتو و تكيفو نفسيا و
اجتماعيا و ترتقي بحركتو بحيث تكفل اشتراك عممياتو العقمية و تشارك بشكل ايجابي في تنمية نظامو ألقيمي وتقديره
لنفسو و اآلخرين  ،وبالتالي القدرة عمى االبتكار.
وييدف البحث الى :
• معرفة مدى تأثير المناىج العممية والتأكد من مدى قابميتيا لمتطبيق ومدى االستفادة منيا ،في دروس التربية
الرياضية في اقسام التربية الرياضية لمبنات خالل سنوات الدراسة .
استخدم الباحث المنيج الوصفي وشبة التجريبي باختبار قبمي وبعدي في كل سنة دراسية لمالئمتو لطبيعة مشكمة
البحث  ،وكانت عينة البحث مكونة من طالبات قسم التربية الرياضية في كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة ،
المقبوالت في قسم التربية الرياضية كمية التربية لمبنات  /جامعة الكوفة لمعام الدراسي ( ) 800 9 - 8002
وتخرجيم العام الدراسي ( ) 8028 – 8022والبالغ عددىن ( ) 35طالبة بنسبة مقدارىا () % 58.23من مجتمع
البحث .
وقد توصل الباحث الى االستنتاجات التالية
 -2ان المناىج الدراسية العممية في المرحمة االولى كان ليا اثر ايجابي في كافة المتغيرات البدنية والحركية
والفسيولوجية والميارات االساسية لأللعاب التي تدرس في المرحمة االولى.
-8كان لممناىج الدراسية العممية في المرحمة االولى تأثير ايجابي يتراوح بين( متوسط – كبير) عمى كافة المتغيرات
قيد الدراسة
. 5ال تأثير المناىج الدراسية العممية خالل المرحمة (الثانية  ،الثالثة  ،الرابعة ) عمى المتغيرات الحركية  ،أذ كان حجم
األثر بين  ،ال يوجد اثر  ،اثر ضعيف  ،اثر متوسط .
.3كان حجم األثر لممناىج الدراسية العم مية خالل سنوات الدراسة (الثانية  ،الثالثة  ،الرابعة )عمى المؤشرات
الفسيولوجية متابين بين مؤشر واخر  ،فقد تراوح بين ( ضعيف وكبير ) وقد اوصى الباحث عدة توصيات منيا :

 من خالل تقويم، العمل عمى تفعيل لجان تطوير المناىج الدراسية في اقسام وكميات التربية الرياضية في العراق. 2
 لمواكبة المسار العممي والتربوي ومسايرة التطورات العممية في، المناىج الدراسية العممية والنظرية كل اربع سنوات
. حقل التربية الرياضية
 وفق خطط منيجية مكونة من مراحل متعددة يكمل بعضيا، تنفيذ مفردات المناىج العممية خالل سنوات الدراسة. 8
 وفق منيج تدريبي عممي يضمن التطور من السنة الدراسية االولى حتى، بعضا بشكل منحني تصاعدي محسوب
مرحمة التخرج
Abstract
markedCalendar curriculum process in departments of physical education in Iraq,
according to physical and kinetic variables and the physiological and skill
D. Abdul Aljabbarhanin Alwan al-Janabi ..
Kufa University / College of Education for Girls
In order to be the development of students in our society, we have to build a curriculum
and developed a sound scientific based on the basis of solid scientific and through tools
characterized honesty and objectivity, and Calendar appropriate tool to achieve this,
through the provision of data crisis to take the appropriate decisions in the process of
curriculum development and improving aspects quality and achieving the goals set for
it. And curriculum of physical education is presented as of the skills and experience
physical and kinetic and cognitive this shall selection of curriculum that is relevant to
them maturely individual and integration of his personality and adapt psychologically
and socially and elevate his movement so as to ensure the participation of its mental and
participate positively in the development of its moral and appreciation for himself and
others,andthustheabilitytoinnovate
The research aims to :
Knowledge of the impact of the curriculum process and ascertain the extent of their •
applicability and the extent to which, in physical education classes in the Departments
of Physical Education for girls during the years of the study
The researcher used the descriptive and quasi-experimental test before me and
after me in every year of study for its suitability to the nature of the research problem,
and was research sample consisted of students Department of Physical
EducatioEducation for Girls Kufa University, admitted in the Department of Physical
Education College of Education / University of Kufa for the academic year (2008 - 9
200) and graduate of the school year (2011 - 2012) and of their number (53) student by
the amount (32.64%) of the research community
The researcher reached the following conclusions
1-The curriculum process in the first phase had a positive impact in all physical and
kinetic variables and physiological and basic skills for games that taught in the first
.phase

)2-the curriculum process in the first stage a positive effect between (Medium - Large
on all the variables under study
3-No impact of the curriculum during the process (the second, third, fourth) on the
kinetic variables, as was the size of the impact, no impact, the impact is low, after the
.average
4-The size of the impact of the curriculum process during the years of the study (the
second, third, fourth) on physiological Mtaben indicators between the index and
another, it has ranged between (weak and large
)
Nages has recommended a number of recommendations including
:
1-To activate the curriculum development committees in departments and faculties of
Physical Education in Iraq, through the evaluation of curricula practical and
theoretical every four years, to keep up with scientific and educational track and keep
.up with scientific developments in the field of Physical Education
2-Implementation of practical vocabulary curriculum during the years of the study,
according to plans methodology consists of several stages complement each other in
ascending curve calculated, according to scientific training curriculum ensures the
development of the first acade

 -2المقدمة وأىمية البحث
نعيش اليوم عصر المعمومات أو المعموماتية  ،وىذا يعنى أن القوة الحقيقة لمنن يمتمنك المعمومنات ويسنتطيع اسنتخداميا
و االسننتفادة منيننا واسننتخداميا االسننتخدام األمثننل وتطبيقيننا عممي ناً بمننا يناسننب احتياجننات ومتطمبننات العصننر ،حتننى أن

العصننر الننذى نعيشننو أصننبل يطمننق عميننو اليننوم عصننر المعرفننة الكثيفننة  ،أن التطننورات العمميننة الحديثننة المتسننارعة فنني
مختمننف مجنناالت الحينناة كننان ليننا االثننر الكبيننر بنندفع الكثيننر مننن دول العننالم بالعمننل عمننى تطننوير المننناىج وفنني كافننة
المستويات الدراسنية بمنا ينتالءم منع تطنورات العصنر الحنديث  ،إذ بندأت بتطنوير أىنداف النتعمم واغراضنو واسناليبو منن
خالل الكشف عن اتجاىات جديدة تتصل بطبيعة الفرد وعممية نموه  ،ولكي تتم عممية تطوير الدارسنين فني مجتمعننا
 ،البنند مننن بننناء المننناىج وتطويرىننا بشننكل عممنني سننميم يرتكننز عمننى اسننس عمميننة رصننينة ومننن خننالل ادوات تتصننف
بالصدق والموضوعية .
و التقويم األداة المناسنبة لتحقينق ذلنك  ،منن خنالل تنوفير البياننات االزمنة التخناذ القن اررات المناسنبة فني عممينة تطنوير
المناىج وتحسين جوانبيا النوعية  ،والتعرف عمى المدى الذي وصل الية الطالب فني اكتسناب مينارات النتعمم والمينارات
االخرى التي تمت تنميتيا خالل سنوات الدراسة وكمما كانت ىذه المناىج مناسبة ومتنوعنة ومتكاممنة ومحسنوبة  ،حققنت
األىداف الموضوعة من أجميا .

و منننناىج التربينننة الرياضنننية تقننندم كمنننا منننن المينننارات و الخبنننرات البدنينننة والحركينننة و المعرفينننة لينننذا وجنننب انتقننناء
منننن المنننناىج منننا ىنننو وثينننق الصنننمة منينننا بنضنننج الفنننرد و تكامنننل شخصنننيتو و تكيفنننو نفسنننيا و اجتماعينننا و ترتقننني
بحركتنننو بحينننث تكفنننل اشنننتراك عممياتنننو العقمينننة و تشنننارك بشنننكل ايجنننابي فننني تنمينننة نظامنننو ألقيمننني وتقنننديره لنفسنننو
و اآلخرين  ،وبالتالي القدرة عمى االبتكار.
و لينننذا انشنننغمت مراكنننز الدراسنننات البحثينننة فننني التربينننة الرياضنننة ورياضنننة االنجننناز فننني معظنننم دول العنننالم بتصنننميم
أحننندث المنننناىج الدراسنننية والتدريبينننة الخاصنننة لمواطنيينننا منننن مرحمنننة الطفولنننة حتنننى مرحمنننة االنجننناز ،بيننندف إعنننداد
مننننواطنييم لممسننننتقبل  ،مننننع التوسننننع الكبيننننر لممعرفننننة عننننند اتخنننناذ القنننن اررات الالزمننننة بشننننأن محتننننوى التعمننننيم و جعمننننو
متوفر لممجتمع وبمستويات عالية من اجل تحقيق التنمية البشرية المتواصمة .
وتتجمنننى أىمينننة البحنننث فننني معرفنننة مننندى تنننأثير المنننناىج العممينننة ومننندى االسنننتفادة منينننا ،فننني الننندروس العممينننة فننني
اقسنننام التربينننة الرياضنننية لمبننننات خنننالل سننننوات الدراسنننة فننني اعنننداد خريجنننات يمنننتمكن القننندرات المعرفينننة والحركينننة
والبدنيننننة والفسننننيولوجية والمياريننننو لمنيننننوض بننننالواقع الرياضنننني فنننني المدرسننننة بمختمننننف مسننننتوياتيا  ،والرياضننننة
الجامعينننة والجماىيرينننة عمنننى حننند سنننواء  ،ومنننن اجنننل الوقنننوف عمنننى ننننواحي القنننوة ووضنننعيا بنننين ايننندي المختصنننين
آليجننناد الحمنننول المناسنننبة لرفنننع مسنننتواىا وحنننل المشنننكالت المسنننببة لينننا لموصنننول النننى انتقننناء المنننناىج االكثنننر نفعنننا
وتننننأثي ار فنننني تطننننوير الطالبننننات بمننننا يتناسننننب واحتياجننننات الثننننورة العمميننننة الحديثننننة فنننني جميننننع مجنننناالت الحينننناة0

 8 -2مشكمة البحث

من خالل وجود الباحث ألكثر من ( ) 5عقود في مينة التدريس في مجال التربية الرياضية والتعايش الميداني مع
أكثر من ( ) 83دورة تخرجت في اختصاص التربية الرياضة من الذكور واألناث  ،لمتدريس في الجامعات و المدارس
الثانوية واالبتدائية في العراق  ،يشعر الباحث ان خريجات التربية الرياضية لم يتمكنوا من أداء رسالتين في التربية
الرياضية بالمستوى المطموب ومواكبة التطورات الحديثة التي تسود عالم اليوم ‘ ألسباب عدة يتقدم تمك األسباب
القصور في أعدادىن في المرحمة الجامعية من حيث األعداد الميني المستقبمي عمى المستوى البدني والمياري
والمعرفي .
ويرى الباحث من خالل اطالعو المستمر عمى العشرات من المجالت العممية في التربية الرياضية ورسائل الماجستير
واطروحات الدكتوراه والمؤتمرات العممية وورشات العمل قصور كبير في تناول مشكمة مناىج التربية الرياضية عمى
مستوى الرياضة المدرس ية والجامعية التخصصية في التربية الرياضية في كل مستوياتيا .لذا أصبل لزاما عمى
الباحثين في اختصاص التربية الرياضية العمل عمى تقويم المناىج الخاصة بالتربية الرياضية بشكل مستمر ،لموقوف
وتشخيص مواضع الضعف والقوة فييا لغرض وضعيا أمام متخذي القرار من اجل اتخاذ الق اررات لمنيوض بمخرجات
التربية الرياضية الجامعية لتحمل المسؤولية الوطنية.

 5 -2ىدف البحث

التعرف عمى اثر المناىج الدراسية العممية عمى نمو بعض القدرات البدنية و الحركية و الفسيولوجية والميارية
لطالبات أقسام التربية الرياضية لمبنات في جميورية العراق خالل سنوات الدراسة .

 3-2فرض البحث
يوجد تأثير ضعيف لممناىج العممية في دروس التربية الرياضية عمى تطور بعض القدرات الحركية و البدنية
والفسيولوجية والميارية لطالبات أقسام التربية الرياضية في جميورية العراق

 3-2مجاالت البحث
 2-3-2المجال البشري  -:طالبات قسم التربية الرياضية كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة
 8-3-2المجال ألزماني -:من () 8028/ 8/82 - 8002 /20/83
 5 -3-2المجال المكاني -:ممعب كمية التربية لمبنات  /قسم التربية الرياضية

2 -2تحديد المصطمحات
 المنننيج  :مجموعننة مننن المعمومننات والحقننائق والمفنناىيم والمبننادئ والقننيم تقنندم الننى المننتعمم فنني مرحمننة تعميميننة
معينة وتحت اشراف المؤسسة التعميمية وادارتيا (. )22:85
 التقويم " :ىو العممية التي يقوم بيا فرد او مجموعنة لمعرفنة مندى النجناح او الفشنل فني تحقينق االىنداف التني
يتضمنيا المنيج وكذلك نقاط القنوة  -لتعزيزىنا  -والضنعف  -لتالفيينا حتنى يمكنن تحقينق االىنداف المنشنودة
بأحسن صورة ممكنة " ()8
 القنندرات البدنيننة  :وىنني صننفات موروثننة يتميننز بيننا كننل فننرد عننن األخننر ويمكننن تطويرىننا بالتنندريب و الممارسننة
وتشمل القوة ،السرعة ،المطاولة ‘وما ينتج عن اندماج بعضيا مع البعض األخر .
 القنندرات الحركيننة  :ىنني صننفات مكتسننبة يكتسننبيا الفننرد مننن المحننيط أو تكننون موجننودة وتتطننور حسننب القابميننة
الجسننمية بالتنندريب و الممارسننة و ال تعتمنند ىننذه القنندرات عمننى الحالننة البدنيننة بشننكل أساسنني بننل تعتمنند عمننى
السيطرة الحركية وتشمل الرشاقة ،التوازن ،التوافق ،الدقة .
 المؤشنرات الفسننيولوجية  :ىني المؤشنرات التنني تبننين وظننائف الجسننم المختمفننة وكفنناءة عمننل جميننع أجيزتننو
وتشمل تغيرات وظيفية وبنائية عده ‘ في كافة اجيزة الجسم ) 2( .
 حجننم التننأثير  :مصننطمل ينندل عمننى مجموعننة مننن المقنناييس ا حصننائية التنني يمكننن أن يسننتخدميا الباحننث فنني
العموم التربوية واألجتماعية والنفسية لمتعرف عمى األىمينة العممينة لمنتنائج التني أسنفرت عنينا بحوثنو ودراسناتو
ويرمز لحجنم األثنر بنالرمز ( )ESأو (ح  .ث) ويينتم بقيناس مقندار األثنر النذي تحدثنو ألمتغينرات المسنتقمة فني
المتغير أو المتغيرات التابعة التي يقوم عمييا تصميم بحثو)232:6( .

 -8الدراسات النظرية و المشابة

2-8الدراسات النظرية

 2-2-8مفيوم المنيج
"المنيج يعني جميع الخبرات والنشاطات او الممارسات التي توفرىا االدارة التربوية لمساعدة الطالب عمى تحقيق
النتاجات التعميمية المنشودة الى افضل ما تستطيع قدراتيم " ( .)328:9و المنيج وفق التصور الحديث ىو كم

المعرفة التي تقوم بتوصيل المحتوى الى المتعمم وتعني فيما ما يعنيو التقويم وتحقيق األىداف المتوخاة  ،من تعميم
المحتوى وبذلك يكون " مفيوم المنيج واسع يكاد يشمل كل ما تعنية كممة التربية ولذلك اصبل اعداد المناىج وتطويرىا
ال تتم اال عن طريق متخصصين في المناىج وطرق التدريس وعمم النفس" (. )2:20ومن ذلك يتضل ان المنيج ىو
" جميع الخبرات سواء كانت انشطة او خبرات او ممارسات مخططة توفرىا االدارة التربوية لمساعدة الطمبة عمى تحقيق
النتاجات المنشودة الى افضل ما تستطيع قدراتيم" (. )226:2

 8-2-8مفيوم التقويم .
تطور مفيوم التقويم خالل الخمسين سنة االخيرة بسبب عوامل عدة منيا النظريات التربوية الحديثة والتطور التقني في
ادوات القياس  ،فضال عن الدور المتوقع من التقويم ‘ ان يؤدية في عصر الثورة العممية اليوم  .والتقويم ىو عممية
منيجية منظمة لجمع البيانات وتفسير األدلة بما يؤدى إلى إصدار أحكام تتعمق بالمنيج أو البرامج مما يساعد في
توجيو العمل التربوي واتخاذ ا جراءات المناسبة في ضوء ذلك 0
ويذكر (ماىر أسماعيل عن (" ) alkinان التقويم ىو العممية التي يتم فييا انتقاء المعمومات وتحميميا بيدف تييئة
البيانات الالزمة لمتخذي الق اررات في أختيار البديل المناسب من مجموعة البدائل المتوافرة " ( .)822:29أما سيير
بدير فترى ان التقويم "عممية منظمة لجمع المعمومات وتحميميا بغرض تحديد األىداف واتخاذ الق اررات المناسبة بشأنيا
"(  . )192:9ويؤكد العديد من الباحثين عمى اىمية التقويم في تطوير وتحسين الجوانب النوعية لممناىج أذ اعتبرو"
ان عممية التقويم احد الخطوات االساسية لعممية بناء المنيج التي تبدأ في تحديد الحاجات ووضع األىداف وتنتيي
ببناء األىداف المتحققة " )882:29(.
والتقويم ىو الوسيمة يمكن لممدرس والطالب والقائمين عمى العممية التعميمية أن يتعرف عن طريقيا عمى المستوى
الذي وصل الية الطالب في تعممة منطمقا من انو "عممية تحدث بأستمرار في حياة األفراد وتتخذ صور مختمفة
وأساليب متنوعة " ()823:25
ان المفيوم الذي يتبناه الباحث عن التقويم في مجال المناىج من خالل المسل المرجعي لممصادر العممية ىو (
عممية جمع بيانات أو معمومات عن بعض جوانب المنيج  ،أو بعض نتاجاتو التعممية ثم تبويب ىذه البيانات
ومعالجتيا بأساليب إحصائية أو وصفية  ،التخاذ قرار بشأن تطوير المنيج أو تعديمو أو تغييره أو إبقاءه عمى حالتو.
ومن ذلك يستطيع القائمين عمى عممية التقويم بمراقبة سير تنفيذ المناىج طبقا لألىداف المرسوم والمعمومات الكافية
وصحة النتائج النيائية ومدى تطابق االنجاز واألىداف الموضوعة.
لذى يرى الباحث ان تقويم المناىج وبشكل مستمر في مجال التربية الرياضية ىومن متطمبات العصر كي تحدد
األىداف التربوية لممنياج وفي ضوء تمك االىداف نستطيع ان نتعرف عمى النقاط االيجابية لتدعيميا والسمبية
لمعالجتيا .

 5-2-8اما اىم الواجبات الوظيفية لعممية التقويم في مناىج التربية الرياضية ىي :
* تحديد اثر المناىج في تطوير القدرات البدنية والميارية والحركية والفسيولوجية والنفسية
* السعي لمعرفة صالحية المنيج وامكانية تطويره وفق متطمبات المستقبل .
* تغيير االتجاىات الرياضية لتصبل اتجاىات ايجابية نحو الممارسة الرياضية المستمرة والمنظمة
* التعرف عمى قدرة المنيج في اعداد الطالب كمعمم لو قدرة التغير في السموك االيجابي لمطمبة ولدية االلمام
بالمعمومات والميا ارت في موضوعات التربية الرياضية كما لو القدرة في التوجيو واالرشاد والتقويم لعممية التدريس .

 3-2-8القدرات الحركية :
ىي صفات يكتسبيا الفرد من البيئة المحيطة بو ،أوقد تكون موجودة بشكل فطري  ،وتتطور حسب قابمية الفرد
الجسمية والحسية وا دراكية من خالل التدريب والممارسة  ، )36:82( .وتعتمد ىذه القدرات عمى السيطرة الحركية
بشكل رئيس  ،فأن السيطرة الحركية تأتي من خالل قدرة الجياز العصبي المركزي والمحيطي ،عمى إرسال أشارات
دقيقة إلى العضالت بيدف انجاز الواجب الحركي)65:83(.
ويرى قاسم لزام " ان القدرات الحركية تعب رعن مدى كفاءة األداء لمميارات الحركية األساسية ،والميارات المرتبطة
بنشاط معين" )90:22(.
وان لمقدرات الحركية تأثي ارً كبي ارً في رفع وتطوير المستوى الالعب البدني وىو ما يؤدي الى رفع مستوى االنجاز ،ومن

المعموم ان عناصر المياقة البدنية وحدىا ( القوة  ،السرع ة  ،المطاولة ) وما ينتج عن اندماج بعضيا مع البعض األخر

 ،ال تتيل لالعب تحقيق أعمى مستوى إذا كان الالعب ال يمتمك الميارة الحركية ( التكنيك ) الالزمة ألداء الحركات
المعقدة التي تتطمبيا معظم الفعاليات  ،والحركات الرياضية الفنية" )36:83(.ان التكامل بين القابميات والصفات
الحركية وعممية تحسينيا أم ار ضروريا لحركات الالعب الرئيسة  ،كما ان ليا تأثي ار كبي ارً في زيادة درجة التعمم وتحسين
األداء الفني المطموب في لعبة من األلعاب او حركة من الحركات الرياضية ( .)262:25و قد ذكر (شنابل) بأن تنمية

وتطوير القدرة الحركية لمرياضي في معظم الفعاليات واأللعاب الرياضية يساعد عمى تنفيذ األداء الحركي بشكل
اقتصادي عالي مع مخزون كبير ومتوفر عند الطمب لمقدرة الحركية ( ،) 2003وىذا يعني بأن من ال يممك القدرة
الحركية الخاصة سوف ال ينفذ الميارة بأقصى مديات حركية ممكنة  ،وليذا السبب تصبل عممية تنمية وتطوير القدرة
الحركية من أىم األىداف التدريبية في معظم عمميات التدريب ولمختمف األلعاب الرياضية ،إضافة لما تقدم " يجب أن
تصبل تدريبات وتمارين القدرة الحركية عنصر دائم وضروري لمرياضي في برامج ا حماء لأللعاب الرياضية كافة "
(.)50

 3-2-8القد ارت البدنية
القدرات البدنية ىي عبارة عن صفات فطرية موجودة بداخل جسم ا نسان ويمكن العمل عمى تنميتيا لتجعل الفرد
قاد ارً عمى إتقان جميع الميارات الحركية وزيادة كفاءة أعضاءه الداخمية وتنمية جيازه العضمي والوظيفي لموصول
ألعمى كفاءة جسمية .و تعني ايضا مستوي ا لحالة البدنية التي يعتمد عمييا الرياضي في مكونات المياقة البدنية
الخاصة برياضتو والتي يتم قياسيا بأجيزة القياس واالختبارات العممية ومقارنتيا بالمستوي االمثل .
أن القدرات البدنية وعناصرىا األساسية حجر األساس لجميع ممارسي األنشطة الرياضية  ،فيي تسيم إسياماً ممي ازً

في نجاح اداء الميارات المتنوعة واتفقت أغمب اآلراء عمى أن القدرات والصفات البدنية ىي المكون الرئيسي لموصول
إلى أعمى المستويات  ،ويتفق خريجو المدارس الشرقية والغربية العرب في

مفيوم الصفات أو القدرات البدنية

األساسية كالقوة العضمية والسرعة والتحمل الدوري التنفسي ،كقدرات بدنية حركية فسيولوجية ،أما عناصر المرونة
والرشاقة والتوافق والتوازن والدقة  ،فالبعض ينظر إلييا من خالل ارتباط بعضيا ببعض ،كقدرات حركية با ضافة إلى
كونيا قدرات بدنية.
ويعرفيا حسانين انيا ” الحالة السميمة لمفرد من حيث تكوينو الجسماني والعضوي التي تمكنو من استخدام جسمو
بميارة في نواحي النشاط ” ()832:82

 2-2-8اىمية القدرات البدنية والحركية في تعمم وتطور الميارات الحركية
يعد االعداد العام لمقدرات البدنية والحركية امر لو أىميتو الخاصة السيما بالنسبة لمناشئين والشباب .ومن خالل
التجربة ا لميدانية لمباحث نرى ان تطور القابميات البدنية والحركية عند المبتدئين يسيل ويختصر الزمن في تعمم
الميارات الحركية بشكل عام والميارات الخاصة بالفعاليات الرياضية الفردية خصوصا  ،لذا فمن الضروري والالزم
حساب المناىج العممية في كميات وأقسام التربية الرياضية خصوصا لدى الطالبات و تخصيص الوقت الكافي لكل
عنصر من عناصر القدرات الحركية والبدنية

من ساعات الدروس العممية وباقي الوقت لمتدريب الخاص لمعبة

اوالفعالية مع اىمية التركيز عمى دمج األداء الميارى مع البدني عمى ان تتغير النسبة لزمن التدريب لمقدرات الحركية
والبدنية والميارية وفقا لمراحل التعمم خالل فصول السنة الدراسية او موسم التدريب حيث يقتصر الوقت المخصص
لتمرينات القدرات الحركية والبدنية بنسبة ( ) % 50 – 80والوقت المخصص لمتدريب عمى ( لعبة فرقية ) بدمج
التدريب عمى القدرات الحركية والبدنية والمياريو و الخططية وبنسبة من

(  ) % 20 – 60لتثبيت الميارات

الحركية تحت ظروف عالية من التحميل  ،والمدرب المتميز ىو الذي يجعل برنامجو يتضمن الكثير من التمرينات
البدنية المركزة والمتعددة الجوانب التي تمكن الالعب ان يصل فى فترة وجيزة الى تحقيق تحسن ممحوظ لمستوى القدرة
عمى األداء .

 8-8الدراسات المشابية

 2- 8-8دراسة وعد عبد الرحيم ()8003

تقويم محتوى مناىج التربية الرياضية في معاىد اعداد المعممين والمعممات في العراق

ييدف البحث إلى تقويم محتوى عناصر المنيج المقرر لفروع التربية الرياضية غي معاىد المعممين والمعممات في
العراق من حيث االىداف والمحتوى وطرائق التدريس من وجية نظر المشرفين واالختصاصين والمدرسين والطمبة ،
واستخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسل وكانت عينة البحث مكونة من ( )352طالب ومشرف واختصاصي.
وقد استخدم الباحث المقابمة الشخصية واالستبانة ادوات لبحثة وتوصل الباحث إلى ان المواد الدراسية ال تمبي
متطمبات أعداد المنيج ومن ثم ضعف المستوى الذي يكون عمية المتخرج وقمة الساعات الدراسية التخصصية مما
يؤدي إلى محدودية التعمم واالعداد الميني المستقبمي
وقد أوصى الباحث  ،في أعادة النظر في مناىج التربية الرياضية وبما يمبي الواقع الجديد واالنفتاح عمى العالم
الخارجي واالىتمام باألمكانيات المادية والبشرية التخصصية لتنفيذ الناىج .

 8-8-8دراسة محمد العنباوي )80( : 8028

تقويم مناىج التربية الرياضية لمصفوف االربعة االولى من مرحمة التعميم االساسي في االردن
كان ىدف الدراسة التعرف عمى الواقع الحالي لمناىج التربية الرياضية وتكونت عينة البحث من (  ) 893معمم
ومعممة ممن يدرسون التربية الرياضية في مرحمة التعميم االساسي في االردن.
استخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسل واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات وكانت

نتيجة

التقويم لممناىج مجتمعة (  ) % 38. 62وىي نسبة ال ترقى الى تحقيق اىداف التربية الرياضية في مرحمة التعميم
االساس في االردن .

 3-8-8دراسة اسماعيل محمد رضا )8( 8008

تحميل وتقويم اىداف مناىج فرع التربية الرياضية في كمية المعممين  /الجامعة المستنصرية
ييدف البحث إلى تحميل وتقويم اىداف مناىج فرع التربية الرياضية قي كمية المعممين في الجامعة المستنصرية
واتعرف عمى مستوى المياقة البدنية في بعض األلعاب المنظمة وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي  ،واجري البحث

عمى عينة قواميا (  ) 223طالبا ( ) 23تدريسيا وكانت اداة بحثة االستبيان وتوصل الباحث إلى ان المنيج حقق
اىدافو بدرجة متوسطة وبنسبة ( ) % 23.2

.

 3-8-8دراسة محمود داوود الربيعي ()26:85
المناىج المقترحة لكميات التربية الرياضية

ييدف البحث  :تحميل واجراء مقارنة بين المناىج المقررة لكميات التربية الرياضية في جميورية الع ارق لمسنوات
( ) 2996-2925واقتراح مناىج جديدة تتماشى مع متطمبات العصر الحالي  ،وكانت عينة البحث مكونة من نموذج
من المناىج المقررة في كميات التربية الرياضية في جميورية العراق ونموذج من مناىج كميات التربية البدنية في
الجماىيرية الميبية .واستخدم الباحث المنيج الوصفي والدراسة التحميمية لممناىج المقترحة باالعتماد عمى المراجع
والدوريات الصادرة من الكميات .واستنتج الباحث ان نظام الدراسة السنوي يحتوي عمى عدد اقل من المواد الدراسية
مما في نظام الدراسة الفصمي كما ونوعا .

وقد اوصى الباحث بضرورة ا تباع أساليب التطور التي اعتمدت عمى االضافة والحذف واالستبدال و األخذ
بالمستجدات الحديثة ومراجعة الطرق والوسائل التي تعمل عمى تطور المناىج من خالل اعادة تقويم المناىج الحالية
واىدافيا .

 2-8-8مناقشة الدراسات المشابية :
تتفق الدراسات السابقة عمى النقاط التمية :
 .2ان المناىج الحالية ال ترقى الى المستويات التي تتناسب ومتطمبات العصر الحديث
 .8اعادة النظر في مناىج التربية الرياضية الحالية وتطويرىا وبما يمبي الواقع الجديد واالنفتاح عمى العالم
الخارجي .
 .5ان نتائج الدراسات السابقة حققت أىدافيا بنسبة تراوحت بين ( )%23.2 – % 38.68وىي نسبة متدنية .
 .3استخدمت الدراسات السابقة  .االستبيان والمقابمة والتحميل كأداة لمحصول عمى ألبيانات .
وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باالتي :
 .2تتصف الدراسة الحالية بتقويم المناىج العممية بتتبع تأثير المناىج العممية لمدة ( )3سنوات عمى عينة
البحث نفسيا  ،اي من قبول الطالبة في القسم الى تخرجيا .
 .8استخدمت الدراسة الحالية االختبارات كأداة لمحصول عمى البيانات الخاصة بالبحث لتقويم المناىج العممية
في اقسام التربية الرياضية .

 -5منيج البحث

استخدم الباحث المنيج الوصفي وشبة التجريبي باختبار قبمي وبعدي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث

 2-5مجتمع و عينة البحث

تكون مجتمع البحث من طالبات المرحمة االولى ألقسام التربية الرياضية في كميات التربية لمبنات في جميورية العراق
والبالغة ( ) 223طالبة موزعة عمى اربعة اقسام (التربية لمبنات /جامعة الكوفة  ،كمية التربية /جامعة الموصل  ،كمية
الت ربية  /جامعة واسط  ،كمية التربية االساسية /جامعة كركوك ) أما عينة البحث عينة مقصودة من طالبات قسم
التربية الرياضية في كمية التربية لمبنات /جامعة الكوفة ،المقبوالت في قسم التربية الرياضية كمية التربية لمبنات /
جامعة الكوفة لمعام الدراسي (  ) 800 9 - 8002وتخرجيم العام الدراسي ( ) 8028 – 8022والبالغ عددىن
( )35طالبة بنسبة مقدارىا ( ) %82.20من مجتمع البحث .
جدول( )2توصيف عينة البحث
مجتمع

عينة البحث

البحث
223

35

العينة

النسبة

المستبعدون
االستطالعية

تركو الدراسة

األساسية

المئوية

2

5

38

%82.2

 8-5تجانس عينة البحث
جدول ( )8تجانس عينة البحث
عينة البحث
معامل االلتواء

المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسيط

الطول/سم

161

3.3

0.533 160.200

الوزن/كغم

62.400

2.8

61

0.677

العمر/سنة

22.8

0.22

18

0.681

الضغط االنبساطي

2.8

0.7

8

0.857

الضغط اال نقباضي

12.8

1.23

12.5

0.731

النبض قبل الجيد

72

3.66

71

0.819

النبض بعد الجيد مباشرتا

170.6

3.32

170

0.542

الوقوف عمى رجل اليمين

2.20

0.55

2.1

0.545

الوقوف عمى رجل اليسار

2.01

0.45

2

0.666

يبين الجدول ( )8ان معامالت االلتواء لعينة البحث انحصرت بين (  ) 1±مما يدل عمى اعتدال المنحني التكراري
وتجانس عينة البحث .

 5 - 5أدوات البحث واالجيزة المستخدمة
 2-5-5أدوات البحث

 المصادر والمراجع العممية
 االستبيان
 االختبارات و المقاييس
 شبكة المعمومات الدولية

 8-5-5االجيزة والوسائل المستخدمة
.2قاعة رياضية متعدة االغرض
.8ميزن طبي اليكتروني لقياس الوزن لغاية ( )200غم والطول لغاية ( )2سم
.8جياز قياس الضغط زئبقي نوع ( ) MDF
 .5كرات طبية ( )5وزن كغم
.3صندوق بارتفاع ( )50سم
 .2ساعة توقيت
 .22قائمي وثب عالي

 . 3جياز قياس السعة الحيوية

.3جياز قياس الضغط والنبض

 . 2مكعب خشبي قياس 23X23سم .6شريط قياس معدني
 .9استمارات تسجيل .
.28حبل طول ( )3م

.20كرات تنس عدد (. )3
 . 25شواخص عدد() 80

 3-5اجراءات البحث الميدانية
 بعنند ظيننور نتننائج قبننول الطالبننات فنني قسننم التربيننة الرياضننية  /كميننة التربيننة لمبنننات  /جامعننة الكوفننة لمعننام
الدراسي ( ) 8009 – 8002وفي المحاضرة االولى لمنادة المياقنة البدنينة تنم شنرح أىنداف الندروس العممينة
وأىميتيننا فنني تنميننة وتطننوير القنندرات البدنيننة والحركيننة والفسننيولوجية وأىميننة تمننك القنندرات فنني الننتعمم وأداء
الميارات و األعداد الميني والصحي لمستقبل الطالبة .
 االختبارات  :بعد اجراء المسنل المرجعني لمجموعنة منن المصنادر العممينة المتخصصنة فني االختبنار والقيناس
فنني التربيننة الرياضننية  ،تننم اختيننار مجموعننة مننن االختبننارات لقينناس القنندرات البدنيننة والحركيننة والفسننيولوجية
والمياريننة وضننعيا فنني اسننتمارة اسننتبيان رأي الخب نراء فنني اختصنناص التربيننة الرياضننية فنني تحدينند االختبننارات
االكثنر صننالحية فني اختبننار المتغينرات قيند البحننث (ممحننق  ، )2:وبعند جمننع النتننائج اعتمند الباحننث االختبننارات
التي حصمت عمى نسبة اختيار (  ) %20فما فوق وتم التوصل إلى االختبارات التي رشنحيا الخبنراء (ممحنق :
.) 8

 3-5ألتجربو االستطالعية
قننام الباحننث بننأجراء التجربننة االسننتطالعية فنني األسننبوع االثنناني مننن تشننرين الثنناني عننام ( )8002وتننم مننن خالليننا شننرح
وبيان طريقة تنفينذ االختبنارات لعيننة البحنث وبمسناعدة فرينق العمنل المسناعد ( ممحنق ،) 5:تنم تطبينق االختبنارات عمنى
( )2طالبات منن عيننة البحنث لغنرض األطنالع عمنى طريقنة تنفينذ االختبنارات واالجابنة عمنى اي استفسنار منن قبنل عيننة
البحننث  ،حننول تنفيننذىا بشننكل صننحيل ولتسننييل عمميننة االختبننارات فنني التجربننة الرئيسننة  ،ولتالفنني االخطنناء فنني تنفيننذ
االختبننارات ومعرفننة زمننن االختبننار وتسمسننل االختبننارات وصننالحية اسننتمارة التسننجيل  .والتأكنند مننن قنندرة اجنراء االختبننارات
خالل يومين من قبل عينة البحث و فريق العمل المساعد0
تم أجراء االختبار(القبمي) لممرحمة األولى في األسبوع الثالث من شير تشرين الثاني من العام الدراسي (– 8002
 ) 8009واعتبر تاريخ االختبار الموعد السنوي ألجراء االختبارات أي في بداية كل دراسي جديد واالختبارات البعدية في
األسبوع األول من شير ايار من كل عام دراسي  ،وتجرى االختبارات في القاعة الرياضية لكمية التربية لمبنات /
جامعة الكوفة .

 2-5المعامالت العممية ن
 - 2أل صدق  :تم حساب صدق التمايز وقد ظير معامل االرتباط بين المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة لكافة
األختبارات بين (  ) 0.98 - 0.63عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( ) 6البالغة (  )0.22وجميعيا
اكبر من القيمة العشوائية العظمى لمعامل االرتباط
 - 8الثبات  :استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية  ،وقد تراوح معامل االرتباط لكافة االختبارات بين ( – 0.62
 ) 0.93عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( ) 6البالغة (  )0.22وجميعيا اكبر من القيمة العشوائية
العظمى لمعامل االرتباط .

 - 5الموضوعية  :اعتمد الباحث عل رأي المحكمين اذ حصمت كافة االختبارات التي تم استخدميا في الحصول
عمى بينات البحث نسبة اتفاق بين الخبراء المحكمين تراوحت () %200 - %20

 6-5الوسائل األ حصائيو المستخدمة :

النسبة المئويو  ،الوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري  .معامل األلتواء  ،معامل ارتباط بيرسون ‘ أختبار (ت)
لمعينات المرتبطة  ،نسبة التحسن  ،حجم األثر .

 -3عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا لممرحمة الدراسية االولى

بعد أجراء االختبار القبمي و ألبعدي لعينة البحث لمعام الدراسي األول ( )8009 -8002تم تمييز البيانات و اجراء
المعالجات االحصائية المطموبة  ،جاءت النتائج وكما يأتي

 -2- 3عرض النتائج

اوال  :نتائج اختبارات القدرة البدنية

جدول ( )5يبين داللة الفروق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي ( السنة الدراسية االولى ) .
االختبارات

القياس االختبار االول ن= االختبار الثاني
38
الوسط

ن= قيمة

38
االنح ار

الوسط

 tالداللة

المحسوبة
االنحراف

ف
اختبار ركض ( )50م

ثانية

اختبار الوثب االفقي من متر

2.23

2.58

3.28

0.23

6.22

معنوي

2.58

0.88

2.32

0.56

3.43

معنوي

الثبات
اختبار رمي كرة طبية

متر

5.63

2.83

3.20

0.30

4.48

معنوي

الجموس من الرقود

عدد/د

22.55

3. 5

83.83

5.26

5.45

معنوي

اختبارمرونة العمود الفقري

سم

8.63 20.85

23.2

3.63

11.76

معنوي

3.8.22

2.20

9.42

معنوي

اختبار(  ) 330م
المطاولة)

( ثانية

6.2.0

2.5.5

2

2

قيمة  tالجدولية =  8.08عند مستوى داللة () 0.03

ودرجة حرية ()30

يتضل من الجدول (  )5وجود فروق معنوية تحت مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس القبمي
والبعدي لعينة البحث في في اختبارات المتغيرات البدنية ولصالل االختبار البعدي.

جدول (  ) 3يبين مقدار التحسن في اختبارات القدرة البدنية لعينة البحث
الوسط الحسابي

االختبارات

الحسابي الفرق

الوسط

نسبة

بين

لالختبار االول

لالختبار الثاني

الوسطين

التحسن

اختبار ركض ( )50م

2.23

3.28

-2.68

-%83.23

اختبار الوثب االفقي من الثبات

2.58

2.32

0.22

%28.25

اختبار رمي كرة طبية

5.63

3.20

2.03

%82.86

الجموس من الرقود

22.55

83.83

3.98

%58.50

اختبارمرونة العمود الفقري

20.85

23.2

3.23

%33.33

اختبار(  ) 330م ( المطاولة)

6.2.02

3.8.22

8.22

-%55.35

يوضل الجدول ( )3نسب التحسن في المتغيرات البدنية وانحصرت بين ( 33.33 – 28.25

ثانيا  :نتائج االختبارات الخاصة بالقدرة الحركية
جدول (  )3يبين داللة الفروق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي لممرحمة االولى ألختبارات القدرة الحركية.
االختبارات

اختبار

التوافق

بين

القيا

االختبار

س

ن= 38

العين ثانية

اختبار الرشاقة

ثانية

االول االختبار الثاني
38

س

ع

2.28

3.22

والرجمين
25.2

ن= قيمة

 tالداللة

المحسوبة

س

ع

2.23

2.55

2.02 22.22 2.22

5.326
3.802

معنوي
معنوي

2
اختبار الدقة

عدد

3.22

3.3 8.23

0.88

3.392

معنوي

اختبار التوازن رجل اليمين

ثانية

2.20

3.34 0.55

0.38

6.65

معنوي

اختبار التوازن رجل اليسار

ثانية

2.01

3.22 0.45

0.54

6.22

معنوي

قيمة  tالجدولية =  8.08عند مستوى داللة ( ) 0.03ودرجة حرية ()30
يتضل من الجدول (  )3وجود فروق معنوية تحت مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس القبمي
والبعدي لعينة البحث في متغيرات القدرة الحركية كافة ولصالل االختبار البعدي .

جدول (  )2يبين مقدار التحسن في اختبارات القدرة الحركية لعينة البحث
الوسط الحسابي الوسط الحسابي الفرق

االختبارات

النسبة

بين

المئوية

لالختبار االول

لالختبار الثاني

الوسطين

2.28

2.23

2.96-

% 83.82

اختبار الرشاقة

25.22

22.22

8.68

% 29.39

اختبار الدقة

3.20

3.23

2.03

% 21.78

اختبار التوازن رجل اليمين

8.80

5.53

2.23-

% 51.81

اختبار التوازن رجل اليسار

8.02

5.88

2.82-

% 59.90

لمتحسن
اختبار التوافق بن العين والرجمين

يوضل الجدول ( )2نسب التطور في متغير القدرات الحركية وانحصرت بين ( )39.90 – 29.39

ثالثا  :نتائج اختبارات المؤشرات الفسيولوجية
جدول( )6يبين داللة الفروق بين االختبار القبمي والبعدي في المرحمة األولى لممؤشرات الفسيولوجية
االختبارات

القياس

االختبار

االول

38

ن=االختبار الثاني
38

س

ع

قياس النبض (قبل الجيد )

ض /د

74.07

69.25 5.15

قياس النبض (بعد الجيد )

ض /د

174

6.5

80.20

79.45 2.68

قياس الضغط االنبساطي قبل الجيد
قياس الضغط

ممم ز

االنبساطي بعد الجيدممم ز

67

0.4

س
146
29

ن=قيمة

tالداللة

المحسوبة
ع
2.38

3.17

معنوي

3.44

6.15

معنوي

0.88

1.85

عشوائي

0.76

2.19

معنوي

مباشر
قياس الضغط االنقباضي قبل الجيد

ممم ز

قياس الضغط االنقباضي بعد الجيد مباشرممم ز

122.25

119.29 3,47

1.23

2.88

معنوي

170

166 3,55

6.3

2.86

معنوي

ا
كتم النفس

ثانية

السعة الحيوية

مل لتر

18.59
3180

27.00 2.26
540

4550

0.08
280

9.66

معنوي

 11.66معنوي

مؤشر استيالك االوكسجين لعضمة القمب لتر /د

306.

249.6 66.15

3.08 45.25

معنوي

مستوى العمل الوظيفي لمجياز التنفسي لتر/د

7.988

17.74 1.08

2.75

معنوي

2.45

قيمة  tالجدولية =  8.08عند مستوى داللة ( ) 0.03ودرجة حرية ()30
يتضل من الجدول (  )6وجود فروق معنوية تحت مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس القبمي
والبعدي لعينة البحث في قياس المؤشرات الفسيولوجية قيد لبحث كافة ولصالل االختبار البعدي .
جدول (  ) 2يبين مقدار التحسن في اختبارات المؤشرات الفسيولوجية لعينة البحث في المرحمة االولى
الوسط الحسابي

االختبارات

نسبة

الوسط الحسابي الفرق بين

المئوية

لالختبار االول

لالختبار الثاني

الوسطين

قياس النبض (قبل الجيد )

74.07

69.25

4.82

قياس النبض بعد الجيد

174

146

28

قياس الضغط االنبساطي قبل الجيد

80.20

79.45

0.75

% 0.95

29

8

%8.20

لمتحسن

قياس الضغط

االنبساطي

بعد الجيد 26

% 6.5
% 16.09

مباشرتا
قياس الضغط االنقباضي قبل الجيد
قياس الضغط

122.25

االنقباضي بعد الجيد 176

119.29

2.96

% 8.32

171

5

% 8.98

مباشرتا
كتم النفس

18.59

27.00

-11.41

% 22.56

السعة الحيوية

3180

4550

-1370

% 35.02

مؤ شر استيالك االوكسجين لغضمة القمب

306.2

249.6

56.6

% 22.23

مستوى العمل الوظيفي لمجياز التنفسي

7.988

17.74

-10.05

% 283.22

يوضل الجدول ( ) 2نسب التحسن في متغيرات المؤشرات الفسيولوجية قيد البحث وانحصرت بين ( 283.22 - 0.95
)

رابعا  :نتائج التحصيل الدراسي العممي في االلعاب قيد الدراسة
جدول (  ) 9يبين داللة الفروق بين االختبار القبمي والبعدي في المرحمة االولى لالختبارات الميارية
االختبارات

القباس

الكرة الطائرة

درجة

االختبار االول ن= 38

االختبار الثاني ن=  38قيمة

 tالداللة

س *

ع

س

ع

المحسوبة

3.63

2.53

2.83

0.25

5.88

معنوي

كرة السمة

درجة

3.30

2.63

2.63

2.66

3.38

معنوي

كرة اليد

درجة

3.63

0.22

2.83

2.32

2.22

غيرمعنوي

الجمناستك

درجة

3.30

2.02

3

8.38

2.09

غيرمعنوي

قيمة  tالجدولية =  8.08عند مستوى داللة ( ) 0.03ودرجة حرية ()30

____________________
 تم حساب الدرجة النيائية لاللعاب العممية من خالل جمع درجة امتحان الفصل االول+درجة الفصل الثاني +
درجة نياية العام ويقسم المجموع عمى ( )2لتكون الدرجة من %20
الدرجة القصوى =  23درجة الفصل االول 23 +درجة الفصل الثاني  50+درجة االمتحان النيائي =  20تقسم عمى
( )2لتكون الدرجة من . 20لتسييل العمميمت الحسابية ( ممحق )3:

يتضل من الجدول (  )9وجود فروق معنوية تحت مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القبمي في المرحمة
االولى والبعدي في المرحمة الرابعة لعينة البحث في اختبارات الميارة قيد لبحث ولصالل االختبار البعدي ما عدى
اختبار الجمناستك وكرة اليد.
جدول (  )20يبين مقدار التحسن في االختبارات الميارية لعينة البحث في السنة االولى
االختبارات

الوسط الحسابي

الوسط الحسابي

الفرق بين

لالختبار االول

لالختبار الثاني

الوسطين

لمتحسن

الكرة الطائرة

3.63

2.83

1.5

% 31.57

كرة السمة

3.30

2.63

1.25

% 88.68

كرة اليد

3.63

2.83

الجمناسك

3.30

3

0.50
0.3

النسبة المئوية

2.29

%

% 22.22

يوضل الجدول ( )20نسب التطور في االختبارات الميارية قيد البحث وانحصرت ( )52.36-2.29

 8- 3مناقشة نتائج االختبارات المرحمة االولى :
من خالل ا طار النظري ،ومن واقع البيانات ،واستناداً عمى حدود وطبيعة الدراسة من حيث أىدافيا وفروضيا والعينة

والمنيج المستخدم  ،واألدوات واألجيزة التي أتيحت لمباحث في ىذا المجال ،واسترشاداً بالمراجع العممية والدراسات

السابقة ،وفي ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث ،و معالجتيا إحصائيا ،سوف يقوم الباحث بمناقشة النتائج التي

توصل إلييا في ضوء العرض السابق ليا .

يتضل من الجدول (  )5وجود فروق معنوية دالة احصائيا عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين
القياس القبمي والبعدي في المرحمة األولى لعينة البحث في األختبارات البدنية وكانت لصالل االختبار البعدي  .وقد
تراوحت قيم ( ) Tالمحسوبة لمتغيرات القدرات البدنية بين ( )22.62 - 5.35وىي اكبر من قيمة

( ) T

الجدولية البالغة ( )8.08تحت مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( . )30ويوضل الجدول ( )3نسب التطور في
المتغيرات البدنية قيد البحث وانحصرت بين (  )33.33 – 28.83و بمعدل عام قدرة ( )50.93والتي تم حسابيا
بجمع نسب التحسن في كل القدرات البدنية قيد الدراسة وتقسيمو عمى عددىا  ،اال ان ىناك تباين في نسب التحسن
في القدرات البدنية و في ضوء ىذه النتيجة يتبين أن المناىج العممية التي تطبق في المرحمة االولى  ،قد انعكس
إيجاباً الى حد ما عمى تحسين القدرات البدنية قيد الدراسة
و يعزي الباحث ان نسب التطور الحاصمة في متغيرات القدرة البدنية جاءت ألسباب عدة :
 - 1تعرض عينة البحث الى تدريبات عممية مكثفة مارست خالليا مجموعة متنوعة منن التمنارين البدنينة المختمفنة فني
السنننة الدراسننية االولننى وبواقننع ( )23سنناعة اسننبوعيا اي بواقننع ( )8.2سنناعة يوميننا موزعننة عمننى ( )3ايننام فنني االسننبوع
.ولمدة ( )50اسبوع تقريبا  ( .ممحق ) 3 :
 - 2وجود الدافع و المشاركة الفاعمة وبذل الجيد خالل التمرينات المتنوعة في الدروس العممية كافة.
ويشير عاي البيك "ان التدريب الرياضي يؤدي الى حدوث تغيرات في مستوى الفرد  ،البدني – الفنني – النفسني  ،بشنرط
ان يكون لدى الفرد الدافع لموصول الى مستوى عالي من االداء الحركي " ())82:23
كمننا تننرى ليمننى زىنران " إن الصننفات والقنندرات البدنيننة ( كننالقوة والسننرعة والتحمننل والمرونننة والقننوة المميننزة بالسننرعة )
يكن تنميتيا وتطويرىا من خالل ممارسة التمرينات البدنية المتنوعة " ())53:26
وعند الرجوع لمجدول ( )3نالحظ ان اقل نسبة لمتحسن ىي لمتغير القدرة العضمية لمنرجمين والنذراعين اذ كاننت نسنبة
التطور لمرجمين ىي ( )%28.25ونسنبة التحسنن فني القندرة العضنمية لمنذراعين ىني ( )82.86وىنذا يبنين ان القندرة
العضمية لمرجمين والذراعين لم تحظ بالتحسنن األعمنى بنين القندرات البدنينة االخنرى ويعنزي الباحنث سنبب ذلنك  ،النى أن
متغيننر القنندرة العضننمية  ،يحتنناج مننن المنندرس الننى ميننارة عاليننة فنني النندمج بننين القننوة والسننرعة والتمننارين التخصصننية
التطوير القدرة العضمية مثل تمارين الباليو مترك .
وتتفق نتائج ىذه الدراسة  ،مع نتائج دراسة كل من إيياب عبد العزيز الغندور (  ، )3( )8020ودراسة أيمن
مرضي عبد الباري (  . ) 5( ) 8009اما متغير المرونة فقد سجل اكبر نسبة لمتحسن بين متغيرات القدرة البدنية ،
فكانت نيسبة التطور ( ) 33.33ويعزي الباحث سبب التحسن الحاصل في مرونة العمود الفقري إلى احتواء البرنامج
عمى تمرينات المرونة لعضالت الظير ،ومرونة الجسم بشكل عام سواء لعضالت الطرف العموي أو السفمي في ا حماء
العام والخاص خالل الدروس العممية عمى مدار ( )50اسبوع في السنة الدراسية ،كم ا ان أفراد عينة البحث لم يتعرضوا
الى تمرينات تخصصية في الفترة التي سبقت الدراسة الجامعية مما أكسبيم التقدم في مرونة المفاصل واألربطة في
الجسم .

كما يبين الجدول ( )3وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس القبمي
والبعدي لعينة البحث في اختبارات متغيرات القدرة الحركية كافة ولصالل االختبار البعدي  .وقد تراوحت قيم ()T
المحسوبة لمتغيرات القدرات الحركية بين ( )2.23 –5.32وىي اكبر من قيمة ()Tالجدولية البالغة ( )8.08عند
مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ()30
و جدول ()2

يبين نسب التحسن في متغيرات القدرات الحركية قيد البحث وانحصرت بين (  )39.90 – 29.39و

بمعدل عام قدرة ( ) 53.32والتي تم حسابيا بجمع نسب التحسن في كل القدرات الحركية قيد الدراسة وتقسيمو عمى
عددىا  ،اال ان ىناك تباين في نسبة التطور بين متغيرات القدرة الحركية  ،فقد جاءت اقل نسبة لمتطور في متغير
الرشاقة وبنسبة تطور قدرىا ()29.39

وىي اقل نسبة تطور بين متغيرات القدرة الحركية ويرجع الباحث ان سبب

ذلك ناتج عن القصور وعدم الجدية في اداء تمرينات الركض بين الحواجز  ،وتغيير االتجاه الحركي عمى االرض
والطيران في ا ليواء ،والوثب بالرجمين وبرجل واحدة بارتفاعات متعددة  ،والجري المكوكي  ،والجري في المكان والجري
لمخمف والتعجيل لمسافة قصيرة بتعجيل تزايدي .
ويوضل الجدول نفسة ان اعمى نسبة تحسن جاءت لمتغير التوازن من الثبات عمى رجل اليمين واليسار وبرجع الباحث
ان متغير ال توازن الثابت يمكن ان يتطور من خالل تطور القوة العضمية بنسبة متوسطة ومعرفة وضع مركز ثقل
الجسم فوق قاعدة االرتكاز ،وىذا يتم من خالل القسم االول من الدروس العممية التي تضمنت  ،تمرينات متنوعة
بوزن الجسم .
اما متغير الدقة والتوافق فقد سجال تطور مقداره عمى التوالي ( )83.82، %82.62ويرى الباحث ان نسبة التحسن
لن تكون بالمستوى المطموب  ،ويرجع الباحث سبب ذلك  ،ان متغير الدقة والتوافق  ،تحتاج الى فترة زمنية طولية
وتمارين تخصصية محسوبة من حيث شدة الحمل وحجمة .
والجدول (  )6يبين وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس القبمي (بداية
العام الدراسي ) واالختبار البعدي ( نياية العام الدراسي) لعينة البحث في اختبارات متغيرات المؤشرات الفسيولوجية
كافة ولصالل االختبار البعدي  .وقد تراوحت قيم ( )Tالمحسوبة لمتغيرات المؤشرات الفسيولوجية بين ( -8.63
 ) 22.22وىي اكبر من قيمة (  ) Tالجدولية البالغة ( )8.08عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية (. )30
ويبن الجدول ( ) 2الفرق بين االوساط الحسابية لممؤشرات الفسيولوجية قيد الدراسة والنسبة المئوية لمتحسن بين
االختبار القبمي و االختبار البعدي (المرحمة االولى) وانحصرت بين (  )%283.22 – %0.95و بمعدل عام قدرة
( ) 53.08والتي تم حسابيا بجمع نسب التحسن في كل المؤشرات الفسيولوجية قيد الدراسة وتقسيمو عمى عددىا ،
اال ان ىناك تباين كبير في نسبة التطور بين المؤشرات الفسيولوجية ،فقد جاءت افضل نسبة تحسن في مؤشر مستوى
العمل الوظيفي لعضمة القمب وقد بمغ ( )%283.22و يأتي بعده مؤشر كتم النفس بنسبة تحسن قدرة ( ) % 22.56
و السعة الحيوية بنسبة تحسن قدرىا ( ) % 25.60ويرجع الباحث سبب ذلك الى ان عينة البحث تعرضت الى اكثر
من ( )300ساعة دراسية مارست فييا مختمف تمارين القدرة اليوائية والتي تتطمب االستمرار لفترات طويمة في االداء

 ،مما ساعد في تحسن المؤشرات الفسيولوجية قيد الدراسة كما ان (المؤشرات الفسيولوجية ) السعة الحيوية وكتم
النفس  ،ومؤشر استيالك االوكسجين لعضمة القمب ومؤشر مستوى العمل الوظيفي لمجياز التنفسي مؤشرات وظيفية
تتأثر وتؤثر بعضيا بالبعض االخر .
ويشير (السيد وزيادة) ان" عممية التدريب الرياضي نفسيا وممارستيا لمدة طويمة تحدث تغيرات فسيولوجية عديدة
تشمل جميع أجيزة الجسم تقريباً ويتقدم مستوى األداء الرياضي كمما كانت ىذه النتائج ايجابية بما يحقق التكيف

الفسيولوجي ألجيزة الجسم ألداء الحمل البدني وتحمل األداء بكفاءة عالية مع االقتصاد في الجيد " (.)22
ويرى

(  " ) Gardiner ,Dان التدريبات المنخفضة الشدة تحسن العمميات الفسيولوجية والمتوسطة الشدة تنمييا

،اما التمارين المرتفعة الشدة فيي تعيق تحسن العمميات الفسيولوجية " ( )82:22والتدريبات التي مارستيا عينة
البحث خالل الدروس العممية ىي تمرينات ىوائية منخفضة الشدة وبالتالي ظير التحسن بالمتغيرات الفسيولوجية قيد
الدراسة .
كما يشير سكوت ) " (scootان التدريبات اليوائية ىي انسب انواع التدريب الرياضي لرفع قدرة القمب والرئتين
واالوعية ال دموية عمى توصل االوكسجين الى العضالت العاممة ألداء الواجبات الحركية " )22:89(.
ويوضل الجدول نفسة نسب التحسن لممؤشرات الفسيولوجية  ،جاءت نسب التحسن في متغير النبض قبل وبعد
الجيد ،كانت عمى التوالي ( )%22.09 -2.3وىي نسب تحسن جيدة جاءت بسبب تعرض عينة البحث الى
التمارين اليوائية خالل الدروس العممية ولفترة ( )50اسبوع تقريبا ‘ اما مؤشر( الضغط االنبساطي قبل الجيد وبعد
الجيد) فقد تحسن بنسبة قدرىا عمى التوالي ( )% 8.20 -0.95وىي نسب تحسن قد تكون ضعيفة مع مستوى
عينة البحث وطبيعة التمارين الممارسة خالل الدروس العممية .وجاءت نسبة التحسن في مؤشر ( الضغط االنقباضي
قبل الجيد وبعد الجيد ) في االختبار البعدي (نياية العام ) عمى التوالي (  ) 8.98 – 8.32وىي نسب تحسن
متواضعة .
و يبين الجدول ( )9وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس اال ول والثاني
لعينة البحث في اختبارات متغيرات الميارات الحركية (الكرة الطائرة ،كرة السمة) ولصالل االختبار الثاني  .و تراوحت
قيم ( )Tالمحتسبة لمتغيرات الميارات الحركية بين ( ) 3.38 -8.22وىي اكبر من قيمة (  ) Tالجدولية البالغة
( )8.08تحت مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( ) 30اما متغير ميارة( الجمناستك وكرة اليد ) كانت قيمة قيم
( )Tالمحسوبة ( )2.22-2.09عمى التوالي وىي اقل من قيمة (  ) Tالجدولية البالغة ( )8.08عند مستوى داللة
( )0.03ودرجة حرية ( )30وبذلك يكون الفرق بين االوساط الحسابية بين االختبار القبمي والبعدي غير معنوي .
ويبن الجدول ( ) 9الفرق بين االوساط الحسابية لمميارات الحركية قيد الدراسة والنسبة المئوية لمتحسن بين االختبار
القبمي (بداية العام ) واالختبار البعدي (نياية العام) في المرحمة االولى وانحصرت بين (  )52.36 – 2.29و
بمعدل عام قدرة ( ) 23.22والتي تم حسابيا بجمع نسب التحسن في كل الميارات الحركية قيد الدراسة وتقسيمو
عمى عددىا  ،اال ان ىناك تباين في نسبة التطور بين الميارات الحركية فقد جاءت افضل نسبة تحسن في ميارة كرة
الطائرة وقد بمغ ( )%52.36و تمييا ميارة كرة السمة بنسبة تحسن قدرة (  ) % 88.68ويمييا مادة الجمناستك

بنسبة تحسن مقدارىا (  ) 22.22وكانت اقل نسبة تحسن ىي في كرة اليد وكان مقدارىا (  )2.29ويعزو الباحث
ذلك التطور الى التطور البدني والوظيفي والحركي وممارسة والتمارين عمى تمك ااالنشطة خالل الدروس العممية
ويؤكد ذلك ما أشار إليو (عصام عبد الخالق  )8005 ،ان " أن تدريبات المياقة البدنية لألنشطة لرياضية منبثقة من
طبيعة أداء ميارات ىذا النشاط  ،كما ان التدريب عن طريق التمرينات النوعية وسيمة لتطويع إمكانات الفرد نجاز
الواجب الحركي المطموب. )98:22( " .ويضيف كل من كمال درويش وابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي ( الى ان
االمكانات الوظيفية والكفاءة البدنية ىي مؤشر حقيقي لقدرة الناشئ عمى اداء الواجبات المناط بيا ) (. )32:26

3-5عرض نتائج االختبارات السنة الدراسية الرابعة:
جدول (  ) 20يبين داللة الفروق بين نتائج اختبارات المرحمة االولى والمرحمة الرابعة لعينة البحث في متغيرات
اختبارات القدرة البدنية
االختبار االول ن= 38

االختبارات

االختبار الثاني ن= 38

قيمة t

الداللة

الوسط

االنحراف

الوسط

االنحراف

المحسوبة

اختبار ركض ( )50م

3.28

0.23

3.05

2.02

1.83

اختبار الوثب االفقي من الثبات

2.32

0.56

2.30

0.22

1.98

اختبار رمي كرة طبية

3.20

0.30

3.23

0.88

2.89

معنوي

الجموس من الرقود

83.83

5.26

83

2.83

0.88

غير معنوي

اختبار مرونة العمود الفقري

23.2

3.63

22.23

8.3

2.65

معنوي

اختبار(  ) 330م ( المطاولة)

3.8.22

2.20

0.62 3.0.23

3.54

معنوي

قيمة  tالجدولية =  8.08عند مستوى داللة () 0.03

غير معنوي
غير معنوي

ودرجة حرية ()30

يتضل من الجدول (  )20وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس االول
المرحمة االولى والثاني في المرحمة الرابعة لعينة البحث في اختبارات متغيرات القدرة البدنية
وكانت النتائج معنوية ولصالل االختبارات في المرحمة الرابعة الختبار (رمي الكرة الطبية ومرونة العمود الفقري واختبار
المطاولة  330م ) اما اختبارات ( ركض  50م والوثب االفقي من الثبات والجموس من الرقود ) كانت النتائج عشوائية
غير دالة احصائيا .
جدول (  ) 22يبين مقدار التحسن في اختبارات القدرة البدنية لعينة البحث في السنة الرابعة
االختبارات

الوسط الحسابي

الوسط الحسابي

الفرق بين

نسبة التحسن

لالختبار االول

لالختبار الثاني

الوسطين

اختبار ركض ( )50م

3.28

3.05

0.09

%2.63

اختبار الوثب االفقي من الثبات

2.32

2.30

-0.08

%2.53

اختبار رمي كرة طبية

3.20

3.23

0.53-

%6.89

الجموس من الرقود

83.83

83

0.83

%2.05

اختبار مرونة العمود الفقري

23.2

22.23

2.03-

%2.23

اختبار(  ) 330م ( المطاولة)

3.8.22

3.0.23

2.8.02-

%82. 89-

يوضل الجدول ( )22نسب التطور في المتغيرات البدنية قيد البحث وانحصرت بين ()82.89 -2.05
جدول (  ) 28يبين داللة الفروق بين نتائج اختبارات المرحمة االولى والمرحمة الرابعة لعينة البحث في متغيرات
الختبارات القدرة الحركية.
القياس

االختبارات

قيمة t

االختبار االول ن=  38االختبار الثاني
ن= 38

اختبار التوافق بين العين

ثانية

والرجمين
اختبار الرشاقة

ثانية

اختبار الدقة

عدد

الداللة

المحسو

س

ع

س

ع

2,23

2.55

3.88

2,06

22.22

2.02

9.02

0.85

3.3

0.88

5.66

1.45

بة
3.28

معنوي

3.32

معنوي

1.07

غير
معنوي

اختبار التوازن رجل اليمين

ثانية

3.34

0.38

2.75

1.33

4.88

معنوي

اختبار التوازن رجل اليسار

ثانية

3.22

0.54

2.11

1.16

3.66

معنوي

قيمة  tالجدولية =  8.08عند مستوى داللة ( ) 0.03ودرجة حرية ()30
يتضل من الجدول (  )28وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس في
اختبارات الم رحمة االولى والثاني اختبارات المرحمة الرابعة لعينة البحث في اختبارات متغيرات القدرة الحركية ولصالل
االختبارات في الرحمة الرابعة ما عدى اختبار الدقة جاء الفرق غير معنوي
جدول (  ) 25يبين مقدار التحسن في اختبارات القدرة التوافقية لعينة البحث
االختبارات

اختبار التوافق بن العين و الرجمين

الوسط الحسابي

الوسط الحسابي

الفرق بين

النسبة

لالختبار االول في

لالختبار الثاني في

الوسطين

المئوية

المرحمة االولى

المرحمة الرابعة

لمتحسن

2.23

3.22

0.93-

%15.12

22.22

9.08

2.08

%18.36

اختبار الدقة

3.3

5.66

0.11-

%1.94

اختبار التوازن رجل اليمين

3.34

2.75

0.39

%86.92

اختبار الرشاقة

3.22

اختبار التوازن رجل اليسار

2.22

2.11

%38.20

يوضل الجدول ( )25نسب التحسن في متغيرات القدرات الحركية قيد البحث وانحصرت بين ( ) 52.60 -2.93
جدول ( )23يبين داللة الفروق بين نتائج اختبارات المرحمة االولى والمرحمة الرابعة لعينة البحث في متغيرات
المؤشرات الفسيولوجية
االختبارات

القياس

االختبار االول ن=

االختبار الثاني ن=

قيمة t

38

38

المحسو
2.28

8.22

س

ع

قياس النبض (قبل الجيد )

ض /د

69.25

2.38

22.3

قياس النبض (بعد الجيد )

ض /د

146

3.44

230.82

3.88

ممم ز

قياس الضغط االنبساطي قبل الجيد

س

ع

بة
8.66

الداللة

معنوي
معنوي

79.45

0.88

62.85

2.02

2.23

غير معنوي

قياس الضغط االنبساطي بعد الجيد

ممم ز

69

1.76

23.33

5.28

8.93

معنوي

قياس الضغط االنقباضي قبل الجيد

ممم ز

1.23 119.29

288.02

8.22

5,02

معنوي

قياس الضغط االنقباضي بعد الجيد

ممم ز

171

6.3

222.58

3.38

3.03

معنوي

كتم النفس

ثانية

27.00

0.08

52.2

8.26

السعة الحيوية

مل لتر

4550

280

3800

520

مؤ شر استيالك االوكسجين لعضمة

لتر  /د

249.6

855.25 45.25

القمب

25.8

3,85
3.33
5.58

معنوي
معنوي
معنوي

6

مستوى العمل الوظيفي لمجياز التنفسي لتر  /د

17.74

2.45

83.60

8.93

3.02

معنوي

قيمة  tالجدولية =  8.08عند مستوى داللة ( ) 0.03ودرجة حرية ()30
يتضل من الجدول ( )23

وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس في

اختبارات المرحمة االولى والثاني اختبارات المرحمة الرابعة لعينة البحث في اختبار المؤشرات الفسيولوجية ولصالل
اختبارات المرحمة الرابعة .

جدول (  )23يبين مقدار التحسن في اختبارات القياسات الفسيولوجية لعينة

البحث
الفرق بين

نسبة

االختبارات

الوسط الحسابي

الوسط الحسابي

لالختبار االول

لالختبار الثاني

الوسطين

التطور

قياس النبض (قبل الجيد )

69.25

22.3

-2.75

% 3.97

قياس النبض بعد الجيد

146

230.82

-1.83

% 1.25

قياس الضغط االنبساطي قبل الجيد

79.45

62.85

1.22

قياس الضغط االنبساطي بعد الجيد

69

23.33

3.45

% 1.53
%3.82

قياس الضغط االنقباضي قبل الجيد

119.29

288.02

-2.77

% 2.23

قياس الضغط االنقباضي بعد الجيد

171

222.58

4.68

% 2.73

كتم النفس

27.00

52.2

-4.6

% 17.03

السعة الحيوية

4550

3800

650

% 14.28

مؤ شر استيالك االوكسجين لعضمة القمب

249.6

مستوى العمل الوظيفي لمجياز التنفسي

17.74

22.32

855.25

2.92

83.60

% 2,39
% 59.82

يوضل الجدول ( )23نس ب التطور في متغيرات المؤشرات الفسيولوجية قيد البحث وانحصرت بين ( 59.82 – 2.83
)
جدول ( ) 22يبين داللة الفروق بين نتائج اختبارات المرحمة االولى والمرحمة الرابعة لعينة البحث في االختبارات
الميارية.
االختبارات

القياس

االختبار االول ن= 38

االختبار الثاني ن= 38

س

ع

س

ع

قيمة tالمحسوبة

الداللة

الكرة الطائرة

درجة

2.83

2.53

2.63

0.25

8.88

معنوي

كرة السمة

درجة

2.63

2.63

6.3

2.66

8.38

معنوي

كرة اليد

درجة

2.83

0.22

6

2.32

8.02

معنوي

الجمناسك

درجة

3

2.02

2

8.38

5.09

معنوي

قيمة  tالجدولية =  8.08عند مستوى داللة ( ) 0.03ودرجة حرية ()30
يتضل من الجدول ( )22

وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس في

اختبارات المرحمة األولى والثاني اختبارات المرحمة الرابعة لعينة البحث ولصالل اختبارات المرحمة الرابعة ماعدا اختبار
ميارة الجمناستك .
جدول (  )26يبين مقدار التحسن في اختبارات الميارية لعينة البحث
االختبارات

الوسط الحسابي

الوسط الحسابي

الفرق بين

لالختبار االول

لالختبار الثاني

الوسطين

المئوية لمتطور

الكرة الطائرة

2.83

2.63

0.3

%6.30

كرة السمة

2.63

6.3

0.83

%5.55

كرة اليد

2.83

6

0.63

%20.62

3

2

2

%22.22

الجمناسك

النسبة

يبين جدول( )26نسب التطور في االختبارات الميارية قيد البحث وانحصرت بين ( ) 22.22 -5.55

 3- 3مناقشة النتائج النيائية لمتغيرات الدراسة في المرحمة الرابعة :
يوضل الجدول (  )20وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس االول المرحمة
االولى والقياس الثاني في المرحمة الرابعة لعينة البحث في اختبارات متغيرات القدرة البدنية وكانت النتائج معنوية في
اختبارات (القد رة العضمية لمذراعين ومرونة العمود الفقري واختبار المطاولة ) ولصالل االختبارات في المرحمة الرابعة ،
أما اختبارات ( السرعة و القدرة العضمية لمرجمين والجموس من الرقود) جاءت النتائج عشوائية غير دالة احصائيا بين
اختبارات المرحمة االولى والرابعة .ويوضل الجدول ( )20نسب التطور في المتغيرات البدنية قيد البحث وانحصرت بين
(  )6.89 –2.05و بمعدل عام قدرة ( )5.38والتي تم حسابيا بجمع نسب التحسن في كافة المتغيرات القدرات
البدنية قيد الدراسة وتقسيمو عمى عددىا .
وعند دراسة الفروق في نسبة التطور في السنة الدراسية االولى والبالغة ( ) %50.93والنسبة المئوية لمتطور
خالل ( )5سنوات الدراسة الالحقة كان ( . )% 5.38وىذا يوضل ان اثر المناىج العممية عمى متغيرات القدرة البدنية
ال ترقى لمستوى اعداد مدرس لمتربية الرياضية قادر عمى اداء واجباتو المينية مستقبال كما أن عدم تطور متغيرات
القدرة البدنية تؤثر سمباً عمى القدرات االخرى الفسمجية والحركية والميارية .
والجدول ( ) 20يوضل ان متغيرات القدرة البدنية (السرعة و القدرة العضمية لمرجمين والجموس من الرقود ) ان الفروق
بين نتائج المرحمة االولى والرابعة فروق عشوائية غير دالة أحصائيا أما المتغيرات الثالث األخرى ( القدرة العضمية
لمذراعين ومرونة العمود الفقري واختبار المطاولة ) جاءت لصالل االختبارات في المرحمة الرابعة أذ ظيرت الفروق
معنوية ولكن بنسب تطور ضعيفة  ،ولمتحقق من ذلك قام الباحث بحساب حجم األثر "من معامل ارتباط بيرسون"
( ، )82: 822-802لممناىج الدراسية العممية خالل سنوات الدراسة عمى متغيرات القدرة البدنية خالل ثالث سنوات
الدراسة والجدول ( )22يوضل ذلك
جدول( )22يبين حجم االثر لممناىج العممية لقسم التربية الرياضية عمى القدرات البدنية قيد البحث
حجم االثر

قيمة T

معامل االرتباط

ت

المتغير

المحتسبة

البسيط
0.86

اثرضعيف

2

اختبار ركض ( )50م

1.83

اثرضعيف

8

اختبار الوثب االفقي من الثبات

1.98

0.89

5

اختبار رمي كرة طبية

2.89

0.32

اثر متوسط

3

الجموس من الرقود

0.88

0.25

اثر ضعيف

3

اختبار مرونة العمود الفقري

2.65

0.52

اثر متوسط

2

اختبار(  ) 330م ( المطاولة)

3.54

0.33

اثر كبير



 يعد حجم االثر ضعيفا اذا كان معامل االرتباط ( ) 01.0 - 01.0ويكون متوسطا اذا كان معامل االرتباط ( ) 01.0 - 01.0ويكون كبيرا اذ كان معامل
االرتباط ( - 01.0فما فوق) و ال يوجد اثر اذا كان معامل االرتباط اقل مه () 01.0

يوضل الجدول ( )22قيمة ( )Tومعامل االرتباط البسيط لبيرسون وحجم اثر المناىج العممية عمى القندرات البدنينة لعيننة
البحث  ،اذ ظير اثر المناىج العممية عمى متغيرات القدرة البدنينة (السنرعة  ،القندرة العضنمية لمنرجمين ،وقنوة عضنالت
البطن) اثر ضعيف تراوح بين ()0.89 – 0.25
اما متغي ار ت القندرة البدنينة ( القندرة العضنمية لمنذراعين  ،ومروننة العمنود الفقنري ) فقند اظينر فني الجندول ( )22ان اثنر
المناىج العممية عمى تمك المتغيرات اثر متوسط  ،ويرجع الباحث سبب ذلك الى
 - 2عدم وضوح اآلىداف الخاصة بالمنياج الدراسية العممية ،التي تسعى الطالبة لتحقيقيا .
 -8عدم وجود معايير خاصة ومتطمبات خاصة يجب ان تجتازىا الطالبة في الدروس العممية .
 -5وجننود نظننام الوحنندات الدراسننية التنني يحسننب عمننى ضننوئيا معنندل النجنناح النيننائي (حسنناب عنندد الوحنندات الدراسننية
النظرية ضعف عدد الساعات الدراسية  ،اما الساعة الدراسية العممية االساسية تحسب الساعة الدراسنية بوحندة واحندة ،
ممننا جعننل الطالبننة االعتمنناد فنني حصننوليا عمننى المعنندل النيننائي عمننى النندروس النظريننة وتننرك النندروس العمميننة  ،وىننذا
االسموب يقمل من اىتمام الطالبة بتطوير القابميات البدنية و الميارية باستمرار .
ويوضل جدول ( )22وجود اثر كبير لممناىج المقررة عمى متغير المطاولة اذ ظير معامنل ارتبناط بيرسنون بنين االختبنار
االول في المرحمة االولنى واالختبنار النينائي فني المرحمنة الرابعنة (  ) 0.23ويرجنع الباحنث ان تطنور متغينر المطاولنة
خالل الدروس العممية ناتج عن ممارسة التمارين خالل عممية األحماء وأداء الحركات المتنوعة ولفترة اربع سنوات .
اما الجدول ( )28يوضل وجنود فنروق معنوينة عنند مسنتوى داللنة ( )0.03ودرجنة حرينة ( )30بنين القيناس اختبنارات
المرحمننة األولننى و اختبننارات المرحمننة الرابعننة لعينننة البحننث فنني اختبننارات متغينرات القنندرة الحركيننة ( التوافننق ،والرشنناقة ،
والتنوازن ) ولصننالل اختبننارات المرحمننة الرابعننة امننا متغيننر ( الدقننة ) جنناء الفننرق غيننر معنننوي بننين االختبننار االول فنني
المرحمة االولى والنيائي في المرحمة الرابعة.
والجنننندول ( )25يوضننننل نسننننب التطننننور فنننني متغيننننرات القنننندرة الحركيننننة وقنننند تراوحننننت بننننين (% 38.20 - % 2.93
) .وعنننننند دراسنننننة الفنننننرق فننننني نسنننننبة التطنننننور فننننني السننننننة الدراسنننننية االولنننننى والبالغنننننة ( ) % 53.32والنسنننننبة
المئوينننننة لمتطنننننور خنننننالل ( )5سننننننوات الدراسننننننة الالحقنننننة كنننننان ( . )% 85.89أي ان تنننننأثير المنننننناىج العمميننننننة
عمنننى متغينننرات القننندرة الحركينننة وىننني نسنننبة تطنننور اقنننل منننن نسنننبة التطنننور فننني المرحمنننة األولنننى  ،و يرجنننع الباحنننث
سننننبب ذلننننك الننننى ان المننننناىج العمميننننة خننننالل سنننننوات الدراسننننة تفتقننننر الننننى المحتننننوى القننننادر عمننننى تطننننوير أفننننراد
عيننننة البحنننث  ،كمنننا ينننرى الباحنننث أن عننندم تطنننور متغينننرات القننندرة البدنينننة خنننالل السننننوات النننثالث ،اثنننر سنننمباً عمنننى

القننننندرات الحركينننننة  ،ولمتعنننننرف عمنننننى حجنننننم اثنننننر المنننننناىج العممينننننة عمنننننى متغينننننرات القننننندرة الحركينننننة خنننننالل سننننننوات
الدراسة تم حسب حجم االثر وجاءت النتائج كما الجدول ()29

جدول( )29يبين حجم االثر لممناىج العممية عمى القدرات الحركية قيد البحث لعينة البحث
ت

االختبارات

قيمة T
المحتسبة

معامل االرتباط

حجم االثر

البسيط

2

اختبار التوافق بين العين والرجمين

3.28

0.82

اثر ضعيف

8

اختبار الرشاقة

3.32

0.82

اثر ضعيف

5

اختبار الدقة

1.07

0.08

ال يوجد اثر

3

ا ختبار التوازن رجل اليمين

4.88

0.56

اثر متوسط

3

اختبار التوازن رجل اليسار

3.66

0.83

اثر ضعيف

يوضننننل جنننندول ( )29قيمننننة ( )Tومعامننننل االرتبنننناط البسننننيط لبيرسننننون وحجننننم اثننننر المننننناىج العمميننننة عمننننى القنننندرات
الحركيننننة لعينننننة البحننننث خننننالل سنننننوات الدراسننننة  ،اذ ظيننننر اثننننر المننننناىج العمميننننة عمننننى متغيننننرات القنننندرة الحركيننننة
(التوافنننننق  ،الرشننننناقة ،التنننننوازن عمنننننى رجنننننل اليسنننننار) اثنننننر ضنننننعيف تنننننراوح بنننننين ( . )0.83 – 0.82امنننننا اثنننننر
المنننناىج العممينننة عمنننى متغينننر التنننوازن عمنننى رجنننل اليمنننين خنننالل سننننوات الدراسنننة فكنننان اثنننر متوسنننط بمنننغ معامنننل
االرتبنننناط البسننننيط بننننين االختبننننار االول والثنننناني ( . )0.56امننننا متغيننننر الدقننننة فننننال وجننننود لتننننأثير لممننننناىج الدراسننننية
خالل سنوات الدراسة عمى ىذا المتغير.
كمنننننا يوضنننننل الجننننندول ( )23وجنننننود فنننننروق معنوينننننة عنننننند مسنننننتوى داللنننننة ( )0.03ودرجنننننة حرينننننة ( )30بنننننين
القيننننننناس اختبنننننننارات المرحمنننننننة االولنننننننى والثننننننناني اختبنننننننارات المرحمنننننننة الرابعنننننننة لعيننننننننة البحنننننننث فننننننني المؤشنننننننرات
الفسنننيولوجية كافنننة  ،ولصنننالل اختبنننارات المرحمنننة الرابعنننة منننا عننندى مؤشنننر ( الضنننغط االنبسننناطي قبنننل الجيننند )
أذ جاء الفرق غير معنوي بين االختبار االول في المرحمة االولى والنيائي في المرحمة الرابعة.
واجننننندول ( )23يوضنننننل نسنننننب التحسنننننن فننننني المؤشنننننرات الفسنننننيولوجية  ،وقننننند تراوحنننننت بنننننين ( 59.82 – 2.83
)  .وعنننننند حسننننناب الفنننننروق بنننننين نسنننننبة التطنننننور فننننني السننننننة الدراسنننننية االولنننننى والبالغنننننة (  ) 82.32والنسنننننب
المئويننننة لمتطننننور خننننالل ( )5سنننننوات الدراسننننة الالحقننننة كننننان (  .)9.86وىننننذا يشننننير ان تننننأثير المننننناىج العمميننننة
عمننننى المؤشننننرات الفسننننيولوجية ىنننني نسننننبة تطننننور اقننننل مننننن نسننننبة التطننننور فنننني المرحمننننة االولننننى  ،و يننننرى الباحننننث
ان محتننننوى المننننناىج العمميننننة خننننالل سنننننوات الدراسننننة غيننننر كافيننننة ألحننننداث التغيننننر المطمننننوب  ،اذ تفتقننننر تمننننك
البنننرامج العممينننة القننندرة عمنننى تطنننوير افنننراد عيننننة البحنننث  ،كمنننا ينننرى الباحنننث أن التطنننور المحننندود فننني متغينننرات
القدرة البدنية والحركية كان لو االثر عمى تطور المؤشرات الفسيولوجية بشكل محدود ،
ولمتعننننرف عمننننى حجننننم اثننننر المننننناىج العمميننننة عمننننى المؤشننننرات الفسننننيولوجية خننننالل سنننننوات الدراسننننة تننننم حسنننناب
حجم االثر وجاءت النتائج كما الجدول (. )80

جدول ( )80يبين حجم االثر لممناىج العممية ألقسام التربية الرياضية لمبنات عمى المؤشرات الفسيولوجية قيد
البحث .
االختبارات

حجم االثر

قيمة )(t

معامل االرتباط

المحتسبة

البسيط

قياس النبض (قبل الجيد )

8.22

0.52

أثر متوسط

قياس النبض بعد الجيد

8.66

0.30

أثر متوسط

قياس الضغط االنبساطي قبل الجيد

2.23

0.26

أثر ضعيف

قياس الضغط االنبساطي بعد الجيد

8.93

0.52

أثر متوسط

قياس الضغط االنقباضي قبل الجيد

5,02

0.35

أثر متوسط

قياس الضغط االنقباضي بعد الجيد

3.03

0.35

أثر كبير

كتم النفس

3,85

0.32

أثر كبير

السعة الحيوية

3.33

0.36

أثر كبير

مؤ شر استيالك االوكسجين لعضمة القمب

5.58

0.32

أثر متوسط

مستوى العمل الوظيفي لمجياز التنفسي

3.02

0.28

أثر كبير

يوضل جدول ( )80قيمة ( ) Tومعامل االرتباط البسيط لبيرسون وحجم اثر المناىج العممية عمى المؤشرات
الفسيولوجية لعينة البحث خالل سنوات الدراسة  ،اذ ظير اثر المناىج العممية عمى المؤشرات الفسيولوجية (النبض
قبل الجيد وبعد الجيد  ،الضغط االنبساطي بعد الجيد الضغط االنقباضي قبل الجيد

و مؤشر استيالك األوكسجين

لعضمة القمب ) اثر متوسط تراوح معمل ارتباط بيرسون بين (. )0.32 – 0.52اما اثر المناىج العممية عمى مؤشر
( الضغط االنقباضي بعد الجيد  ،كتم النفس ،السعة الحيوية  ،مستوى العمل الوظيفي لمجياز التنفسي) اثر كبير
تراوح معامل ارتباط بيرسون بين (. )0.28- 0.35
كما يوضل الجندول نفسنو بعندم جنود أثنر لممنناىج الدراسنية العممينة عمنى مؤشنر( الضنغط االنبسناطي قبنل الجيند) .أمنا
الجد ول ( )22يوضل وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ( )0.03ودرجة حرية ( )30بين القياس القبمني المرحمنة
األولى والقياس البعدي في المرحمة الرابعة لعينة البحث في اختبارات الميارات الحركية قيد الدراسنة وكاننت الفنروق بنين
الوسط الحسابي لالختبار االول لممرحمة االولنى واالختبنار الثناني لممرحمنة الرابعنة فني اختبنارات (مينارات الطنائرة والسنمة
والينند ) فننروق معنويننة ولصننالل االختبننارات فنني المرحمننة الرابعننة  ،اذ ظيننرت قيمننة ( )Tالمحسننوبة اكبننر مننن قيمننة ()T
الجدولية  ،اما اختبارات مادة ( (الجمناستك )  ،جاءت نتيجة الفرق بين الوسط الحسابي بنين االختبنار االول والثناني
غير معنوي  ،اذ ظيرت قيمة ( )Tالمحسوبة اقل من قيمة ( )Tالجدولية .
ويوضل الجدول () 26نسب التطور في المواد الدراسية العممية قيد البحث (الكرة الطائرة  ،كرة السمة  ،كرة اليد ،
ألجمناستك ) وقد تراوحت نسب التطور بين (  )22.22 – 0.55وعند حساب الفرق بين معدل نسبة التطور في
السنة الدراسية االولى والبالغة ( )22.38ومعدل نسب التطورخالل ( )5سنوات الدراسة الالحقة كان ( . )9.38

وىذا يشير ان تأثير المناىج العممية عمى التحصيل الدراسي خالل سنوات الدراسة الثالث ىي نسبة تطور اقل من نسبة
التطور في المرحمة االولى  ،و يعزو الباحث ذلك الى  ،ان محتوى المناىج العممية خالل سنوات الدراسة غير كافية
ألحداث التغير المطموب  ، ،كان لو االثر عمى تطور الميارات االساسية في االلعاب قيد الدراسة بشكل محدود .
ولمتعرف عمى حجنم اثنر المنناىج العممينة عمنى تطنور المينارات االساسنية فني االلعناب قيند الدراسنة

خنالل سننوات

الدراسة ( في المرحمة الثانية والثالثة و الرابعة ) تم حساب حجم االثر وجاءت النتائج كما في الجدول (. )82
جدول( )82يبين حجم االثر لممناىج العممية عمى الميارات األساسية لأللعاب العممية قيد البحث
ت

المتغير

2

الكرة الطائرة

8.88

8

كرة السمة

8.38

0.53

5

كرة اليد

8.02

0.50

3

الجمناسك

2.09

0.22

حجم االثر*

قيمة T

معامل االرتباط

المحتسبة

البسيط
0.55

اثرمتوسط
اثرمتوسط
اثر متوسط
اثر ضعيف

يوضننل الجنندول ( )82ان قيمننة ( )Tومعامننل االرتبنناط البسننيط لبيرسننون وحجننم اثننر المننناىج العمميننة عمننى الميننارات
االساسية لاللعاب لعينة البحث  ،وقد ظير اثرالمناىج العممية عمى لتحصيل الدراسي في الكنرة الطنائرة وكنرة السنمة وكنرة
اليننند اثنننر متوسنننط اذ تنننراوح معمنننل االرتبننناط لبيرسنننون بنننين ( )0.53 – 0.50امنننا اثنننر المننننيج الدراسننني عمنننى منننادة
الجمناستك  ،اثر ضعيفا اذ ظير معامل االرتباط بيرسون اقل من ()0.50

 –3األستنتاجات والتوصيات .
 2-3االستنتاجات:

في ضوء اىداف البحث وفرضيتو  ،واستنادا لمبيانات التي حصل عمييا الباحث من خالل االختبارات والمعالجات
ا الحصائية وتحميل النتائج توصل الباحث الى االستنتاجات التالية :
اوال :
 .2ان المناىج الدراسية العممية في المرحمة االولى كان ليا اثر ايجابي في كافة المتغيرات البدنية والحركية والفسيولوجية
والميارات االساسية لأللعاب التي تدرس في المرحمة االولى.
 .8وجود تباين في نسب التحسن بين المتغيرات البدنية والحركية والفسيولوجية والميارات االساسية لأللعاب التي تدرس
في المرحمة االولى .
 .5كان لممناىج الدراسية العممية في المرحمة االولى تأثير ايجابي يتراوح بين( متوسط – كبير) عمى كافة المتغيرات قيد
الدراسة .فكان التحسن عمى متغيرات القدرة البدنية

( ) )% 50.93و متغيرات القدرة الحركية () % 53.32

والمؤشرات الفسيولوجية ( ) % 53.08والميارات االساسية لأللعاب

 ) %30.25( .3وبعدل عام ( )% 52.53وىو تطور متواضع  .بالرغم من وجود رغبة واضحة لدى عينة البحث في
التدريب والتطور في كافة المتغيرات قيد البحث خالل السنة الدراسية االولى .
ثانيا :
 .2ان المننناىج الدراسننية العمميننة المقننررة خننالل سنننوات الدراسننة الننثالث ( المرحمننة الثانيننة  ،الثالثننة  ،الرابعننة ) لننم
تحقننق أىنندافيا قنني تطننوير القنندرات البدنيننة  ،اذ خمننص الباحننث ان اثننر المننناىج العمميننة المقننررة عمننى القنندرات
البدنية بين اثر ضعيف ومتوسط لكافة القدرات ماعدى عنصر المطاولة
 .8ال تأثير كبير لممناىج الدراسية العممية خالل المرحمة (الثانية  ،الثالثنة  ،الرابعنة ) عمنى المتغينرات الحركينة  ،أذ
كان حجم األثر بين  ،ال يوجد اثر  ،اثر ضعيف  ،اثر متوسط .
 .5كننان حجننم األثننر لممننناىج الدراسننية العمميننة خننالل سنننوات الدراسننة (الثانيننة  ،الثالثننة  ،الرابعننة ) عمننى المؤشنرات
الفسيولوجية متابين بين مؤشر واخر  ،فقد تراوح بين( ضعيف وكبير )
 .3ان لممننناىج العمميننة المقننررة فنني السنننوات الدراسننية (الثانيننة  ،الثالثننة  ،الرابعننة ) تننأثير متوسننط عمننى الميننارات
األساسية في كافة األ لعاب قيد الدراسة .

8-3التوصيات :
 .2العمل عمى تفعيل لجان تطنوير المنناىج الدراسنية فني اقسنام وكمينات التربينة الرياضنية فني العنراق  ،منن خنالل
تقنننويم المنننناىج الدراسنننية العممينننة والنظرينننة كنننل اربنننع سننننوات  ،لمواكبنننة المسنننار العممننني والتربنننوي ومسنننايرة
التطورات العممية في حقل التربية الرياضية .
 .8تنفيذ مفردات المنناىج العممينة خنالل سننوات الدراسنة  ،وفنق خطنط منيجينة مكوننة منن مراحنل متعنددة يكمنل
بعضيا بعضا بشكل منحني تصاعدي محسوب  ،وفق منيج تدريبي عممي يضمن التطور منن السننة الدراسنية
االولى حتى مرحمة التخرج .
 .5ربننط المننادة النظريننة بالمننادة التطبيقيننة فنني كافننة المقننررات الدراسننية خننالل سنننوات الدراسننة  ،لتطننوير قابميننات
الطالبة المتخرجة  ،واعدادىا اعدادا سميم .
 .3حذف احد المواد النظرية المتشابية ( كأسس التربينة وفمسنفة التربينة الرياضنية) و( منادة الديمقراطينة ومنادة
الحرية ) وتقميص السناعات الدراسنية االضنافية ( كالمغنة العربينة واالنكميزينة ) وتعويضنيا بمنواد اساسنية فني
التربية الرياضية ومادة التعميم التكنموجي .
 .3تدريس مادة المياقة البدنية في اربع سنوات بدال من سنتين  ،والمواد االساسية العممية عمى مدى اربع
سنوات بدال من ثالث سنوات .
 .2وضع معايير خاصة في تقويم الطالبة في كافة المواد الدراسية العممية وعدم االعتماد عمى التقدير الذاتي
لممدرس
 .6الغاء نظام ساعات الوحدات الدراسية ( والذي يعطي لممواد النظرية المساعدة مثل  ،فمفسة التربية الرياضية
والتشريل والبيوميكانيك واالحصاء.........والمواد االضافية غير االختصاص كالديقراطية واسس التربية

والمغة العربية واالنكميزية والحاسبات قيمة تساوي ضعف المواد العممية االساسية  ،فمثال الساعة الدراسية
الواحدة لمادة المغة العربية وغيرىا تحسب الساعة الواحدة بوحدتين  ،والساعة الواحدة لممواد العممية
االساسية ة مثال المياقة البدنية والكرة الطائرة واليد والسمة بوحدة واحدة ) وىذا النظام يجعل الطالبة تعتمد
في التفوق الدراسي عمى المواد النظرية وغير االختصاص وليس عمى المواد االساسية العممية التي تخدم
الطالب بعد التخرج .
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المالحق
ممحق 2:
اوال  -اختبارات القدرة البدنية ( اختبارات القبول في قسم التربية الرياضية )
يبين االختبار والقياس والنسبة المؤية لترشيل االختيار من قبل الخبراء
ت

القياس

االختبار

النسبة
المؤية

2

اختبار ركض ( )50م (اختبا ار لسرعة)

8

اختبار الوثب األفقي من الثبات (اختبار القوة االنفجارية سم

%200

ثا

% 90

لمرجمين
5

اختبار رمي كرة طبية اختبار القوة االنفجارية لمذراعين

سم

%90

3

اختبارالجموس من الرقود اختبارمرونة الجذع والفخذ

عدد

% 20

3

اختبار مرونة العمود الفقري

سم

% 20

2

اختبار ركض (  ) 330م ( المطاولة)

ثا

%200

ثانيا  -أختبارات القدرة الحركية
يبين االختبار والقياس والنسبة المؤية لترشيل االختيار من قبل الخبراء
ت

االختبار

القياس

النسبة
المؤية

8

اختبار الدوائر المتداخمة ( اختبار التوافق بن العين والرجمين )

ثانية

%200

5

اختبار الجري المكوكي ( اختبار الرشاقة )  20×3م

ثانية

%200

3

اختبار الدقة ( اختبار المربعات المتداخمة )

عدد

%200

3

اختبار الوقوف عمى قدم واحدة ( اختبار التوازن )

ثانية

%20

ثالثا  -القياسات الفسيولوجية
يبين االختبار والقياس والنسبة المؤية لترشيل االختيار من قبل الخبراء
االختبار

ت

النسبة

القياس

المؤية
2

قياس النبض (قبل الجيد )

نبضة  /د

%90

8

قياس النبض (بعد الجيد مبا شر )

نبضة  /د

%90

5

قياس الضغط ( االنبساطي و االنقباضي قبل الجيد )

ممم زئبق

%20

3

قياس الضغط ( االنبساطي و االنقباضي بعد الجيد مباشر )

ممم زئبق

%90

3

كتم النفس

ثانية

%200

2

السعة الحيوية

مل لتر

% 200

6

مؤ شر استيالك االوكسجين لعضمة القمب

لنر  /د

%200

2

مؤشر مستوى العمل الوظيفي لمجياز التنفسي

لنر/د

%200

رابعا  -اختبارات الميارة
جدول ( )2يبين االختبار وحساب الدرجة حسب وفق توزيع مفردات المنيج
ت

الميارة

السنة الدراسية

الدرجة
معدل درجة نياية العام الدراسي ل()5سنوات

الثانية  ،الثالثة  ،الرابعة

2

الكرة الطائرة

االولى  ،الثالثة  ،الرابعة

8

كرة السمة

معدل درجة نياية العام الدراسي ل()5سنوات

5

كرة اليد

معدل درجة نياية العام الدراسي ل()5سنوات

الثانية  ،الثالثة  ،الرابعة

3

الجمناستك

معدل درجة نياية العام الدراسي لسنتين

الثانية ‘ الثالثة

(ممحق  )8:اسماء الخبراء
ت

اسم الخبير

الدرجة العممية

االختصاص

مكان العمل

2

د .محمد ناجي شاكر

استاذ مساعد

تدريب رياضي

كاية التربية الرياضية/جامعة الكوفة

8

د.محمد جاسم محمد

استاذ مساعد

بيوميكانيك

كمية التربية لمبنات/جامعة الكوفة

5

د.وفاء تركي مزعل

استاذ مساعد

كرة يد

كمية التربية لمبنات/جامعة الكوفة

3

د حيدر ناجي حبش

استاذ مساعد

اختبارات

مديرية التربية الرياضية/جامعة الكوفة

3

د.عقيل يحى ىاشم

استاذ مساعد

تعمم

كمية التربية لمبنات/جامعة الكوفة

2

د .نزار حسين جعفر

استاذ مساعد

اختبارات

كاية التربية الرياضية/جامعة الكوفة

(ممحق )5:اسماء الفريق المساعد
االسم

ت

مكان العمل

االختصاص

2

د.حيدر ناجي حبش

مدرس مادة كرة السمة

جامعة الكوفة /مديرية التربية الرياضية

8

د.فاضل كردي شالكة

مدرس مادة كرة يد

جامعة الكوفة /كمية التربية الرياضية

5

د.حسن صالل ميدي

اختبارات

جامعة الكوفة /كمية التربية لمبنات

3

م.م ايفان نعمة كاظم

مدرس مادة الجمناستك

جامعة الكوفة /كمية التربية لمبنات

3

م.م حميدة عبيد عبد االمير

مدرس مادة الكرة الطائرة

جامعة الكوفة /كمية التربية لمبنات

2

م .ب اكرام يوسف عناد

مدرس مادة المياقة البدنية

جامعة الكوفة /كمية التربية لمبنات

(ممحق  ) 3 :المواد الدراسية ألقسام التربية الرياضة لمبنات في الجامعات العراقية
المرحمة الثانية

المرحمة االولى
المادة العممية

عددالساعات

لمادة العممية

عدد الساعات

الساحة والميدان

3

الساحة والميدان

8

كرة السمة

3

كرة السمة

8

خماسي كرة القدم

3

كرة اليد

3

المياقة ابدنية

8

الكرة الطائرة

3

الجمناستك

8

مجموع الساعات العممية

23

المحمة الثالثة

23
المرحمة الرابعة *

الساحة والميدان

8

كرة السمة

8

كرة اليد

8

كرة اليد

8

الكرة الطائرة

الكرة الطائرة

8

المياقة البدنية

8

العاب المضرب

8

الجمناستك

8

مجموع الساعات العممية

28

الساحة والميدان

8
8

2

(ممحق )3:نموذج سجل الدرجات الفصمي

جامعة الكوفة
كلية التربية للبنات
قسم التربية الرياضية
ت

اسم الطمبة

المادة  ...............المرحلة
الفصل .............
درجة االمتحان
النظري

العممي

الدرجة

()20درج

()23درجة

رقما

ة
2
8
5
3
3
3
2
6
2
9
20
22
28
25
23
23

2013النيائية
- 2012الدرجة
الدرجة كتابتة

22
26
22
29
80

