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دراسة عالقة سرعة حركة ذراع الطالبة المساعدة بمستوى اداء مهارة القفز 

 على المهر فتحا ضمن منهج الجمناستك الفني 

 د. منال عبود

 مستلخص البحث

 

ان المهاااارال اليقلتاااة وليااام دفرا داماااا فاااي اداء الطالباااة المسااااعدة فام ا تاوهاااا         

مة الداء المهارة فالدمتة ذلاك مان ا اظ ارهاار فاستيداددا المب ر الستقبال الطالبه القاد

دالالل علمتة في مهارة القفز علاى المهار فاي الجمناساتك الفناي مماا دعاى الباح اة الاى 

التياارع علااى ساارعة حركااة ذراع الطالبااة المساااعدة باعتباردااا ماان اليملتااال اليقلتااة 

االداء الصاحت   فعالقتها بمهارة القفز على المهر مما لها من ادمتة كبترة فاي اكتساا 

 لتلك المهارة . 

 -فقد ددفت الدراسة الى :       

التياارع علااى اليالقااة بااتن ساارعة حركااة ذراع الطالبااة المساااعدة فمسااتوى اداء مهااارة 

 القفز على المهر فتحا ضمن منهج الجمناستك الفني . 

فلتحقتق دادع البحاث افترضات الباح اة ف اود عالقاة اروباار باتن سارعة حركاة ذراع  

لطالبة المساعدة فمستوى اداء مهارة القفز على المهار فتحاا ضامن مانهج الجمناساتك ا

 الفني . 

امااا فتمااا اخااص الدراسااال الن راااة فقااد وطرقاات الباح ااة الااى عاادة مباحااث وتيلااق      

باليملتال اليقلتة فسرعة رد الفيظ للطالبة المساعدة فضاال عان اداء مهاارة القفاز علاى 

رخاارى فالتااي ونافلهااا البحااث الحااالي كمااا لااى اااتى التطاار  الااى المهاار فتحااا للطالبااة اال

الدراسال المشابهه التي لها عالقاة بموضاوع البحاث الحاالي ليادد ف اود دراساة وبحاث 

 في حركال الطالبة المساعدة . 
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 فاوبيت الباح ة اال راءال االوتة لتحقتق ددع البحث : 

 وى استخداد المنهج الوصفي لمألمته للبحث . 

ت عتنة البحاث بطالباال الصال ال اا ي فاي كلتاة التربتاة الرااضاتة للبناال   وم ل  -1

 رالبة ( .  90فالبالغ عدددن ) 9010-9002 امية بغداد للياد الدراسي 

بيد وحداد مهارة ) القفز على المهر فتحاا ( ضامن مانهج ماادة الجمناساتك الفناي   -9

باالرختباااارال المهارااااة للصااال ال اااا ي واااى ارختتاااار االرختباااارال المال ماااة فالمتم لاااة 

فالحركتاة التاي وضامنت ارختباار سارعة حركاة الاطراع للطالباة المسااعدة اضاافة الااى 

ارختبار القفز على المهر فتحا . فكا ت النتتجاة ان وباتن ف اود عالقاة اروباار مينوااة 

بااتن االرختباااران فاياازى الساابم الااى امااتالل الطالبااال اللااواوي  حصاالن علااى در ااال 

قفز على المهار فتحاا كاى عاالي مان االماان اوجااع المسااعدة لسارعة عالتة في اداء ال

حركااة ذراعتهااا فاالمسااال بهاان للمساااعدة بسااهولة فرخفااة ن االماار الااط  دااون علااى 

الطالبة المؤداة للمهاارة ادا هاا بهادفءعالي ن فافصات الباح اة بالتاكتاد علاى وادرام 

 رة الصيبة .سرعة حركة الطراع  لدى الطالبال المساعدال في اداء المها

 

    RESEARCH SUMMARY 

Study of Relationship of Assistant Student Arm Movement 

with Open Jumping on Horse Skill Level in Gymnastic 

Apparatus Syllabus  

    Mind training contributes in motor skill acquire level , its very 

important in motor learning process in teaching job generally, 

when mind imaging correctly that helps to support nervous 

pathway which helps correct performance in next time, mind 

skills play important rule in assistant student performance and 

her ability and early readiness to welcome next student to do 
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skill, this is important to show scientific proofs in jumping on 

horse skill in gymnastic apparatus, this leads researcher to know 

assistant student arm movement speed (which is considered to be 

mind skill) and its relationship with jumping on horse skill 

which has great importance in acquire skill correct performance . 

The Study Aimed to :-To know the relationship between assistant 

student arm movement speed and jumping horse skill level, in 

apparatuse gymnastic syllabus.The research suppose that there is 

relationship between assistant student arm movement speed and 

jumoing on horse skill level to achieve the aim of the 

research.Regarding theoritical studies, researcher refers to many 

sides related to mind process and reaction speed of assistant 

student in addition to open jumping horse skill performance of 

another student which current research deal with.   The 

researcher follow next procedure to excute the aims of the 

research :-Descriptive syllabus is used to suite the research.The 

patter of the research is students of third year in College of 

Physical Education of Sports for Women / University of 

Baghdad  of the year 2009-2010 who are (20) st.After specify 

the skill ( open jumping on horse ) in apparatuse gymnastic 

syllabus of third year, suitable teste are selected , representative 

by motor and skill tests, include assistant student arm movement 

speed in addition to open jumping on horse tests, the result is, 

there is significant relationship between the two tests, the reason 

is, the student who score high marks have great sense of safe 
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towards the assistant for high speed of her arm movement, and 

touch them to help easily and lightly. 

   لبا  االفلا 

 التيرال بالبحث :  -1

  مقدمة البحث فادمتته : 1-1

لااتيلى وسااهى ال  تاار ماان اليملتااال اليقلتااه اليلتااا لاادى اال سااان فااي عملتااة الااتيلى ن فا     

فال شك ان التيلى اسهى بش ظ كبتر في ونمتاة قادرال اال ساان  الحركي  زء مهى منها ن 

ال اليقلتة اليلتا التي وسادى في عملتة الاتيلى االدراكتة فاليارفتة فالسلوكتة فمن اليملت

لتف تاار فالتصااور فرد الفيااظ الحركااياال تباااع فالتركتااز فاالدرال فا الحركااي
1
اسااادى ن ف 

فااي مراحااظ اكتسااا  المهااارال الحركتااه فاااؤد  دفرا مهمااا فااي عملتااة التاادرام اليقلااي 

راقاة صاحتحة فاان مجاال الحركاي بشا ظ عااد فينادما ااتى التصاور اليقلاي بطالالتيلى في 

التالتاه  ة  اساعد على االداء الصحت  في المرطلك ايمظ على ودعتى المسار اليصبي الذ

فقد استخدد مصاطل  التادرام اليقلاي لوصال الطار  النفساتة التاي وهادع الاى   لالداء 

التح ى فالتغتتر في سلول الفرد اليقلي اف البد ي
2
 .   

 االطالبة المسااعدة فعالقتها حركة ذراععة فمن دنا وتجلى ادمتة البحث في ميرفة سر

لما لهاا مان وار تر كبتار علاى ويلاى ولاك  مهرالقفز على ال مهارةل المؤداة بمهارة الطالبة 

 المهارة فاداء الت نتك الصحت  لها فاوقا ها . 

 مش لة البحث : 1-9

ه رد الفيااظ الحركااي ) التصااور فالتف تاار حااور دراسااتنا دااو الجا اام اليقلااي ففتاام       

الاى فالتركتز فسرعة رد الفيظ ( ففيالتته في االستيداد ال امظ الستقبال الطالبة القادمة 

ع طلك فااان دااطلاا نماان قبااظ الطالبااة المساااعدة  بسااهولة فوركتااز شاااملتن  هاااا القفااز 

 افاساتيدادد افام ا تاوهاالمسااعدة   ةباطالالمهاارال اليقلتاة وليام دفرا داماا فاي اداء ال

                                                           
1

 .  182( ص 2222)الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر ،  2،ط التعلم الحركينجاح مهدي واكرم محمد ؛ 
2

 .  11( ص 1991ة حلوان وطنطا : دار الفكر العربي ، ) جامع 1،ط التدريب العقلي في التنسمحمد العربي وعبد النبي الجمال ؛ 
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سارعة  مدى ا ما دفع الباح ة الى التيرع علىطمهارة فدلل ة القادمه الداء الطالبالمب ر 

الطالباة االرخارى باداء المتم لة بسرعة حركة ذراعها فعالقته  عدعرد فيظ الطالبة المسا

  الح تاه الباح اه طلت ون  قطة ا طال  للتخلص مان الضايل الامهرعلى اللمهارة القفز

ان الباح اة وارى فاي سارعة ذراع الطالباة  فدنا و من مش لة البحاث حتاثلدى الطالبال 

للمهااارة    المساااعدة الاادفر ال بترال جاااة عملتااة القفااز علااى المهاار فكتفتااة اسااتتيابها

 باالماان بسابم عادد شايور الطالباة المؤدااةفالجمناستك الفناي في ليبة  المطلو  ادا ها

كااة ذراعتهااا ماان ام ا تااة المساااعدة فساارعة حر لياادد وركاادداف اوجاااع الطالبااة المساااعدة

 .دي المش لة لطا فهي وتل ر عند ورداة المهارةفاستقبالها بالوضع الصحت  

 ددع البحث :  1-3

الطالبة المساعدة فمستوى اداء  حركة ذراعالتيرع على اليالقة بتن سرعة  1-4

 .  لمهرالطالبة االرخرى في مهارة القفز على ا

 فرض البحث :  1-5

ة لطالباة المسااعدة فمساتوى اداء الطالباا حركاة ذراع دنال عالقة اروباار باتن سارعة  

   . االرخرى لمهارة القفز على المهر

 مجاالل البحث :  1-6

 المجال البشر  :  1-6-1

 في كلتة التربتة الرااضتة للبنال    امية بغداد  عتنة من رالبال الصل ال ا ي

 المجال الزما ي :  1-6-9

 . 9010-9002ي للياد الدراس  9010 19 91فلغااة  9002 11 6للمدة من 

 المجال الم ا ي :  1-6-3

 قاعة الجمناستك الدارخلتة في كلتة التربتة الرااضتة للبنال . 

 وحداد المصطلحال :  -1-7
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ن علاى االساتجابة لم تارال المحاتو ن فالتاي اا هاا قادرة اال سا : سرعة رد الفيظ 1-7-1

ع طلها لسراية بة اقشرة الدماغتة ن فاالستجاال فياتى استالمها من قبظ االعضاء الحستة

الم ترال
1
 

 البا  ال ا ي

 الدراسال الن راة :  9-1

 القدرال اليقلتة :  9-1-1

ا المحااتو حتااى اسااتطتع طان اال سااان عناادما اتيامااظ مااع المحااتو اجاام ان اياارع داا     

ع الميرفاة داو ان انتباه الاى ماا اهماه مان طحمااة  فسه من االرخطاء ))فالشرر االفل له

ركها كحواسااه كااي اسااتطتع ان اااؤ ر فتهااا فان اسااتطتر علتهااا بيقلااه ع البتئااة فان ااادطداا

فعضااالوه (( . فاال تباااع فاالدرال دمااا الخطااوة االفلااى لت تاال الفاارد مااع المحااتو . فان 

اال تباااع فاالدرال ماان اليملتااال اليقلتااة المتالامااة فدمااا فااي الااتيلى الحركااي فهااى الفيااظ 

 الحركي اف اليمظ الحركي .  الحركي المب ر فاال تباع اقود ا الى الفيظ

ال اااامن فالفياااظ الحركاااي : عملتاااال عقلتاااة مااان رخاللهماااا ا اااون االداء الفياااظ  فان       

فلااتم ماان التسااتر اعطاااء حاادفد فاصاالة بااتن اليملتااال اليقلتااة م ااظ  نالحركااي للمهااارة 

 اال تباع فاالدرال فالتصور فالتف تر فالتركتز فمن الطبتيي في الدراسال الن رااة فصاظ

 تااة لغاارض  ذومع اليملتااال عاان بيضااها لفهمهااا ن فعلااى ضااوءدا وقاادد الباارامج النطداا

 ع اليملتال الى  وعتن : طا نا في على الحركة  قسى دن فميرفتها فالتركد من صحتها 

 النوع االفل : اليملتال اليقلتة التي وتيلق بالفيظ الحركي فدي : 

 رد الفيظ . -3التركتز .     - 9   اال تباع . -1

 النوع ال ا ي : اليملتال اليقلتة التي وتيلق بالفيظ ال امن فدي : 

 التصور .  -4التف تر .  -3االبداع )الختال الحركي ( .  -9االدرال . -1

                                                           
1

 .  182( ، ص 2222، ) جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، سنة  2، ط التعلم الحركينجاح مهدي واكرم محمد ؛ 
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ليقلتة اساس اليقظ البشر ع اليملتال اطفال اخفى ان كظ د
1
  . 

 اليملتال اليقلتة للفيظ الحركي :  9-1-1

  الفارد لشايء ماا كتيبتار عان طالمجاال الحركاي داو عنادما اجتااال تباع فاي    اال تباع : 

حالته فا ون اال تباع مربور بحاستتن االفلى وسمى حاسة الن ر فال ا تاة حاساة السامع 

                                                                                                                                                                                                                             فاال تباااااااااعن ان داااااااااوتن الحاسااااااااتتن مهمتااااااااان  اااااااادا فااااااااي  متااااااااع الحركااااااااال ف

فالتفاعظ ماع اال هازة فاالدفال نالنشار الحركي فميرفة ما احدث  قدرة الفرد على اداء

فاال تبااع اساتيداد الن وادرل  نادي مهى في الحركال الصايبة فالمهارال كلها عنصر ا تب

دني فام ن لال تباع ان اترا ع ليوامظ عدة فوسمى في على الانفم ذشيء ن فدو وهيء 

 عجز اال تباع فدي : 

 .  ( االفرااال ) اليوامظ الجسمتة : م ظ االضطرابال في اال هزة الجسمتة-1

 طهاد .اليوامظ النفستة : م ظ القلق فاالض-9

 اليوامظ اال تماعتة :فدي المش الل اليا لتة .-3

اليوامظ الفتزاقتة : فدي الحرارة فالتهواة فالضوء-4
2
. 

التركتز : دو عندما ا ون اال تباع مركزفمجتمع في حالة االداء ن فالتركتز ميناع دو 

االف ار  فالتركتز ميناع دو وجمتع كافة نوجمتع االف ار فو بتت اال تباع لتحقتق الهدع

فاليملتال الف راة بنقطة فاحدع لخدمة اليمظ المهار  المراد وحقتقه
3
 . 

 رد الفيظ الحركي :  9-1-1-9

ا هااا قاادرة اال سااان علااى االسااتجابة لم تاارال المحااتو ن فالتااي اااتى اسااتالمها ماان قبااظ    

درة فلقا نع الم تارال طاالعضاء الحستة الى القشرة الدماغتاة ن فاالساتجابة الساراية لها

رد الفيظ عالقة بتطوار الجهاا اليصبي المركز  ن فاالداء الحركي دو وغتتار فا ي ااس 

مركاز اليصابي فاليماظ الفداي سارعة اليالقاة باتن  نلليملتال التي وجار  دارخاظ الجساى 

 اليضلي ن فمن صفال رد الفيظ الحركي االراد  دي : ا ها مروبطة بالمحتو . 

                                                           
1

 .  21( ص 1989للطباعة والنشر ،  ،)جامعة الموصل ،دار الكتب علم الحركةوجيه محجوب ؛ 
2

 . 22وص 22صلمصدر السابق نفسه ،وجيه محجوب ؛ا 
3

 . 22و  22وجيه محجوب ؛المصدر السابق نفسه ،ص 
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 حتو الخار ي فاستجابة االعضاء .ان دنال اروبارا  نا تا بتن الم -1

 ا ها وروبو بقوة فضيل الم تر .  -9

فعالقة رد الفيظ الحركي ببيض اليملتاال اليقلتاة االرخارى ن فداي ان رد الفياظ الحركاي 

سااتهان بهااا فااي مي ااى اقاادرة رد الفيااظ الحركااي ادمتااة اللاتصاال بالوقاات القصااتر فان 

 الى ارخرى . اال ا ها وختلل من مهارة  نالفيالتال الرااضتة 

 فوى وقستى رد الفيظ الحركي الى اربية مراحظ دي على التوالي : 

 المرحلة التحضتراة : فدي مرحلة ا ت ار الم تر . -1

 مرحلة رهور الم تر : دي مرحلة مالح ة الم تر . -9

 مرحلة استقبال الم تر : من رخالل االعضاء الحستة . -3

مرحلة االستجابة للم تر : الجوا  -4
1
 . 

جااار  السااابقة فو اارار التمااران اااؤد  الااى رد فيااظ قااو  مااع االرخااد بيااتن فان الت   

 رد الفيظ :  اال تباع فالتركتز اسهظ من عملتةن فع الخاصتة طة الفرد لهتاالعتبار قابل

ا  اارى ان رد الفيااظ الحركااي دااو الفتاارة الزمنتااة المحصااورع بااتن الم تاار طماان داا 

 تقاال الم تار عان ررااق اعطااء فاالستجابة الحركتة فداي رد فياظ كاان محصاورا با

ع الفتارع الزمنتاة القصاترع طالحركتاة فدا لحاواسالحم مفسارا بالادمام مناتقال الاى ا

  دا مروبطة بوحدة اليملتال اليصبتة .

 اش ال السر عة :

 امتز دارع بتن  ال ة اش ال من السرعة فدي :

بة  السرعة االستجا -3السرعة الحركتة     -9السرعة اال تقالتة        -1
2
. 

ساارعة اال تقااال ماان م ااان الااى ارخاار "الساارعة اال تقالتااة اف التحاارل : وينااي                

باقصى قوة فسرعة مم نة 
3
. 

                                                           
1

 .2222،  182)جامعة الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر ،( ص 2، ط تعلم الحركينجاح مهدي واكرم محمد ؛ 
2

 . 122، ص 1999ركز الكتاب للنشر ، ، القاهرة م 1: ط التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيقعادل عبد البصير ؛ - 
3

 .1999، عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 1: طالموهوب الرياضي  قاسم حسن حسين ، فتحي المهشهش يوسف ؛ - 



 

9 
 

التحرل لالماد باسرع ما ام ن . فدي ويني قطع "فففقا لتيرال دارة ا ها          

مسافة محدفدة في اقظ امن مم ن .
1
 

تقال من م ان الى ارخر باقصى سرعة مم نة اال "ف ته محجو  عرفها : دي         

ا  التغلم على مسافة ميتنة باقصر امن مم ن 
2
. 

 

عقتظ ال اوم عرفها ان السرعة اال تقالتة وطبق على الحركال فاالليا  الرااضتة التي 

ا ون فتها ش ظ الحركة مت ررا )حركة دا راة ( 
3
 . 

 

 قباض اليضلة اف المجموعة اما السرعة الحركتة : ويني السرعة القصوى ال     

اليضلتة عند القتاد باداء حركة ما لمرة فاحدة 
4
 . 

حساااا تن فارخرفن"اقصاااد بهاااا سااارعة اال قباضاااال اليضااالتة عناااد اداء الحركاااال       

"ويني سرعة ا قباض اليضلة اف مجموعاة عضالتة عناد اداء الحركاال        الوحتدة ل

ذال الصفة ال ال تة 
5
. 

عرفها دي " سرعة ا قباض عضالة اف مجموعاة عضالتة ميتناة عناد سار  احمد       

اداء الحركال الوحتدة اف المركبة فاقصد بها اداء حركاة ذال دادع محادد لمارة فاحادة 

اف عدد متتالي من المرال في اقظ امن مم ن 
6
 . 

علااي ساالود " وينااي اداء حركااة ذال داادع محاادد لماارة فاحاادة اف لياادد متتااالي ماان     

اقظ امن مم ن اف اداء حركي ذال دادع محادد القصاى عادد مان الت ارارال المرال في 

في فترة امنتة قصترةفمحددة "
7
. 

كمال  متظ اصفها بسرعة اداء الحركة"فويني سرعة اال قباضاال اليضالتةعند اداء    

الحركااةن لااطلك وتحقااق الساارعة فااي عملتااة اال قباااض لاللتاااع اليضاالتة التااي الزمهااا 

                                                           
1

 . 22، ص1998،القاهرة مركز الكتاب للنشر، 1، طموسوعة التدريب الرياضي التطبيقيمحمد صبحي حسنين ،احمد كسرى معاني؛   -
2

 . 81، ص  2221،عمان ، دار وائل للطباعة والنشر ،  1:ط؛ نظريات التعلم والتطور الحركي محجوب  وجيه  -
3

 .    18،ص1988، بغداد ، مطبعة التعليم العالي ،1: ج الكرة الطائرة التدريب واخطط الجماعية واللياقة البدنية  عقيل عبد هللا الكاتب ؛ -
4

 .228ق ذكره ، قاسم حسن حسين واخرون ؛ مصدر سب  - 
5

 . 81وجيه محجوب ؛ مصد سبق ذكره : ص - 
6

 .  22، ص 2222،عمان ، دار وائل للنشر ،  1: ط اللياقة البدنية والصحيةساري احمد حمدان ، توما عبد الرزاق سليم ؛ - 

- 
7

 . 22، ص2222شر ، : القادسية ، الطيف للطباعة والن االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضيعلي ساوم ؛  
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اء التمران افالمهارة فدطا ما احصاظ ا نااء وو تاه ال ماة فكاطلك عناد اال قباض ا ناء اد

استالد كرة السلة
1
. 

 فتحاً ( : الصغتر )القفزالحصان  فو زقفالمهارة  1-6-3   

ومر في رخمم مراحاظ مروبطاة ماع بيضاها    متع القفزال التي وؤد  على حصان القفز

 -التي ولتها . فالمراحظ دي : ن فأ  ارخفا  في أاة مرحلة اؤ ر سلبتاً على المرحلة

 افالً   الركضة التقربتة

  ا تاً   النهوض ) االروقاء ( فالمتضمنة النواحي المت ا ت تة التالتة :

 ضر  القفاا بالقدمتن ا ون بركبر قوة فاقصر امن . -1

 . 10 1امن االروقاء حوالي  -9

ستوى مر حة الطراعان الى االماد  ى ااقافها مباشرة عند فصولهما الى م -3

 الرأس .

 في لح ة ورل القدمتن القفاا وخطل الر الن الى الخلل األعلى لزاادة السرعة.

ا ون اوجاع مسار الجسى فاي لح اة ا طالقاه باوجااع محصالة القاوة للقاوة االفقتاة  -4

 المتولدة من الركضة التقربتة .

  ال اً   الطتران األفل 

 رابياً   الطتران ال ا ي

 رخامساً   الهبور 

 :مهردنا  الخطوال التيلتمتة ) التدرج بالحركة ( للقفز على ال ف طكر

التااادرام علاااى الركضاااة التقربتاااة ن فو بتااات وياااتن مساااافتها ن فاااااادة سااارعتها  -1

 ودراجتاً .

                                                           
1

 . 12ص 2222، عمان ، الجامعة االردنية ،  2ط التدريب الرياضي للقرنالحادي والعشرونكمال جميل الريضي ؛ - 
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التدرام على النهوض ) االروقاء ( بر راء القفز اليمود  فالت ور فالمنحني فتحاً 

 فضماً فوش تظ  جمة في الهواء .

كة القفز ) القفزة الطا رة ( على البسو المروفياة  سابتاً . الغارض أداء مهارة حر -9

 من التمران دو التدرام على رخطل الر لتن الى الخلل االعلى .

 فااادة اروفاعه ودراجتاً . القفزة فتحاً على المهر -3

 غتران ) فاحد فراء االرخر (صالقفز على الحصا تن ال -4

 روال. أداء القفزة فتحاً على المهر -5

 اماان وحاات صاادرد ةالسااتالد المتيلماا رخلاال المهاار ةقاال المساااعدو :اقااة المساااعدةرر

فاجام علاى المسااعدة ان باوجاع الحركه لغرض امتصاص القاوة االفقتاة  افالتحرل ميه

اداء القفاز ة وركز علاى بداااة الركضاة التقربتاة فونتباه عناد فصاول المتيلماة الاى فقارة 

ن وررخاط بهاا المسااعدة ال جااة اليملتاة داي فتحا علاى المهار فاداى الشارفر التاي اجام ا

 .                                 سرعة حركة الطراعتن الستقبال الطالبة المتيلمة 

 البا  ال الث

 راءاوه المتدا تة :  منهج البحث فا -1

 منهج البحث :  3-1

 ة لمش لة البحث . تمنهج الوصفي لمال مالاستخدمت الباح ة 

 عتنة البحث :  3-9

وااى ارختتااار عتنااة البحااث ماان رالبااال كلتااة التربتااة الرااضااتة للبنااال    اميااة بغااداد      

الربااع شاايم  104شاايبة )ج( ماان اصااظ  رالبااة ماان المرحلااة ال ا تااة( 90فالمؤلفااة ماان )

%( فاساتخدمت الباح اة رراقاة القرعاة فاي ارختتاار الشايبة 12) فكا ت النسبة المئوااة

ل فاللاواوي لاداهن غتاباال مان الشايبة فكا ات النسابة حتث وى استبياد الطالبال الراسبا

 ( رالبة . 90)
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 :االدفال المستخدمة 3-3

ن قرصتن مصنوعة من الخشم ن  بسار  مناستك  ن ساعة ووقتت  قفاا   ن المهر دي  

  ( بوصة90مبطنتتن بالجلد م بته افقتا المسافة بتنهما )

 االرختبارال : 3-4

بيااد االرااالع علااى المصااادر    
1
ارال المهاراااة الخاصااة لقتاااس د االرختبااحااوااى ارختتااار ا 

قتااس سارعة )ارختباار  مسااعدة فاي مهاارة القفاز علاى المهارالطالباة ال سرعة رد فياظ 

مان ذف   *للطالبة المساعدة للمهارة  فسها فقد عرضات علاى الخباراء ( حركة الطراع

تاس فاالرختبار في ارختصاص الق فكطلك الجمناستك الفنيالخبرة فاالرختصاص في مجال 

ارا هاااى حاااول مااادى صاااالحتتها لقتااااس المتغتااارال فاااي البحاااث فقاااد حققااات داااطع  الرخاااط

 % ففتما الي ووضت  لهطع االرختبارال .  00االرختبارال ادمتة بنسبة 

 

 *االرختبار المهار  : 

 القفز على المهر . -

 الغرض من االرختبار : قتاس مستوى اداء مهارة القفز على المهر .  -

 ال : مهر ن قفاا ن بسار للهبور . االدف -

موصفال االداء : فقوع االستيداد  ى الركضة التقرابتاة فضار  القفااا ليباور المهار  -

فتحا من فوقه مع فقوع الطالبة المساعدة بالجهه المياكسة ) موا هاة( فعلاى البساار 

 رة .فااللتزاد بتحراك الطراعتن بالوقت المناسم لمساعدة الطالبة المؤداة للمها

التسااجتظ : و اارر الطالبااة المؤداااة للمهااارة المحافلااة  ال ااة ماارال فوؤرخااد المحافلااة  -

 .   10االفضظ فووضع لها در ة من 

 

 

                                                           
1

 م . 2222،   291، ص 1، دار الفكر العربي ، ط القياس والتقويم في التربية البديئة والرياضيةمحمد صبحي حسانين ؛ 
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راع في االوجاع االفقيطحركة الارختبار سرعة  -6
1
 . 

راع طالفارد فاي وقراام فوبيتاد الاحركة ذراع قتاس سرعة :  الغرض من االرختبار -

 في المستوى االفقي .

 تن( فداو عباارة عان قرصا9: ساعة ااقاع ن الجهاا الموض  في الش ظ رقى ) االدفال

( 94ماان الخشاام )مبطنتااتن بالجلااد( فموضااوعتتن افقتااا بحتااث و ااون المسااافة بتنهمااا )

 .   اا على منضدة باروفاع مناسم ن كرسيهبوصة ن اوضع الج

ناد اا فعلاى بياد  ماا ي بوصاال فعهااجلم المختبر امااد الج:  مواصفال االداء -

سااماع اشااارة الباادء اقااود بلماام )القاارص( التمنااى بااارراع اصااابيه  ااى اقااود بلماام 

ا اليماظ اكبار عادد مم ان مان المارال فاي طالقرص االاسر بانفم التاد )دفرة( . ا ارر دا

     عشران  ا تة .

 احسم عدد الدفرال التي اقود بها المختبر في رخالل اليشران  ا تة . : التسجتظ  -

 

 

 

 

 

 (9ش ظ )

ام ظ ارختبار سرعة حركة الطراع في االوجاع 

 االفقي

 
  

 
                                                           

1
 سنه فما فوق .  18يستخدم هذا االختبار لعمر  

 الجادرية الست وردة علي  ماجستير اختبارات كلية التربية الرياضية للبنات\*  د.ثريا نجم دكتوراه اختبارات   كلية التربية الرياضية 

 اضية للبنات   الجادرية د.هدى شهاب دكتوراه جمناستك فني  كلية التربية الري \د.زهرة حسين  دكتوراه جمناستك فني كلية التربية الرياضية 
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 االسم اليلمتة :  3-4

))فايناي الصاد  ان االرختباار المساتخدد اقاتم الصافة الماراد  صد  االرختباار : 3-4-1

قتاسااها ن فال ايطااي قااراءال ارخاارى  ا بتااة ((
1
فقااد قاماات الباح ااة باسااتطالع رأ  .  

 رال المستخدمة . الخبراء لتحداد صد  المحتوى لالرختبا

  بال االرختبار :  3-4-9

سارعة حركاة بيد اال تهاء من فضع االرختبار قامت الباح ة باستخدامه الفل مرة لقتاس 

( رالبال من مجتمع البحث فواى اعاادة االرختباار علاتهى بياد 5على عتنة قوامها ) الطراع

اران االفل فال اا ي مان ( اااد ن فلقد وى استخداد قتمة ميامظ االروبار بتن االرختبا5مدة )

رخااالل ميامااظ االروبااار البسااتو لميرفااة ماادى  بااال االرختبااار فبلغاات قتمااة )ر( المحتساابة 

( فدي اكبر من قتماة الجدفلتاة 10%( فدر ة الحراة )5( ف سبة احتمال رخطر )0.03)

 بدر ة  بال عالتة .  حركة الطراعمما اؤكد  بال االرختبار لسرعة  (0.444فالبالغة )

 وضوعتة االرختبار : م 3-4-3

ال ا راءال فاضحة فسهلة الفهى فبيتادة عان ذان االرختبارال التي استخدمتها الباح ة 

لااك الن التسااجتظ وااى باسااتخداد فحاادال الاازمن ذاوي للقااا ى بيملتااة االرختبااار فطالتقااواى الاا

ا اعتمدع المماتحن اف الباحاث علاى ذان ))در ة الموضوعتة ست ون عالتة ا ذفالت رار ا

ان  ذمت ا ت تاااة متقناااة فاااي القتااااس كسااااعة ووقتااات اف شاااراو قتااااس ........الااا  ا اداة

ع االدفال سوع اقلظ الخطر الى حد بيتد (( . طاستخداد د
2
   

 التجربة الر تستة :  3-5

لك صااالحتة طبيااد ان وااى التركااد ماان صااالحتة االرختبااارال المرشااحة للتطبتااق فكاا          

مرشااحة ماان رالبااال المرحلااة  رختبااارال علااى عتنااةاالدفال فاال هاازة ن وااى وطبتااق اال

ل لتاااة  ي القاعاااة الدارخلتاااة لجمناساااتك الفنااايشااايبة )ج( ف ااارل االرختباااارال فااا ال ا تاااة

-13التربتةالرااضتة للبنال ن حتث استغرقت مدة االرختبارال اومتن فابتداء من واارا  

 .  9002-11-14فبتارا   11-9002

                                                           
1

م( ، )رسالة ماجستير ،جامعة 222م _122ايمان عبد االمير ؛ قياس زمن رد الفعل في البداية وعالقته باالنجاز في المسافات القصيرة ) 

 ( . 1991بغداد ،كلية التربية الرياضية ،
22

: ) جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر( ، نزار الطالب والسامرائي محمود ؛ مبادئ االحصاء واالختبارات البدنية والرياضية  

 .   1981، 119ص
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 وسا ظ االحصا تة المستخدمة :ال 3-6
1
  

 استخدمت الباح ة الطراقة التدفاة الستخراج الميالجال االحصا تال التالتة : 

 مج  س                                    

 ------------س     الوسو الحسابي : -1

 ن                                   

 9س(  -مج)س                                              

 --------------------ع         الميتار  : اال حراع  -9

 ن                                                   

 مج س مج ص                                                                                   

 ----------------- -مج س ص                                     

 ن                                                                                                                                         

 ------------------------------------------------= ر     بترسون : -3

                          ------------------------------------- 

 )مج ص (                  9)مجم(                                          

 (---------- -9( )مج ص---------- - 9)مج س                            

 ن                         ن                                           

 جزءال                                 

 X  100    --------------------النسبة المئواة :  -4

 الكل                                 

 

                                                           
1

وص ،  121،)جامعة الموصل(، ص التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين وحسن محمد ؛  

212 ،1999    .       . 
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  البا  الرابع 

 عرض فوحلتظ فمناقشة النتا ج : 

 حركة الطراععرض فوحلتظ فمناقشة  تا ج ميامظ االروبار البستو بتن  تا ج سرعة 

  . القفز على المهرلطالبة المساعدة فمهارة ل

 وحلتظ النتا ج احصا تا بالطراقة التدفاة وى ووصظ الى ما الي :  بيد

 ( . 1 رى من رخالل الجدفل رقى )

 (1 دفل )

 مهرقفز على الاوض  در ة ميامظ االروبار بتن سرعة رد الفيظ فمهارة ال

 االرختبارال
الوسو 

 الحسابي

اال حراع 

 الميتار 

الدر ة 

 المحتسبة

در ة 

 الجدفلتة

مستوى 

 الداللة

 0.05 0.444 0.291 3.54 13 داء المهارةا

حركة سرعة 

 الطراع
15.50 1.47 0.291 0.444 0.05 

 بما ان الدر ة المحسوبة اكبر من الدر ة الجدفلتة فان دنال فر  مينو  . 

لقفز على ا فمستوى مهارة سرعة حركة الطراعمناقشة  تا ج عالقة االروبار بتن 

 -: المهر

القفاز اداء مهاارة  تاا ج ف لنتا ج سارعة حركاة الاطراعى عرضها من رخالل النتا ج التي و

وباتن ان دناال   همااالفراد اليتنة فباستخراج ميامظ االروباار )بترساون( بتن  على المهر

ل علاى در اا نحصال لاواوي فايزى السبم الى اماتالل الطالباال ال ةعالقة اروبار مينوا

مااان اوجاااع المساااعدة لساارعة حركااة كااى عااالي ماان اال عالتااة فااي اداء القفااز علااى المهاار

االمر الط  دون على الطالبة المؤداة  ن ذراعها فاالمسال بهن للمساعدة بسهولة فرخفة

ها بهدفءعالي ادا للمهارة
1
. 

 

                                                           
1

 .     2222، 291،ص  1الرياضية ،دار الفكر العربي ،طمحمد صبحي حسنين ؛  لقياس والتقويمفي التربية البدنية و 
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 البا  الخامم   

 االستنتا ال فالتوصتال : 

 االستنتا ال .  5-1

 التوصتال .  5-9

 االستنتا ال :  5-1

 ا ال االوتة : ووصلت الباح ة الى االستنت

حتة عالتة في قتاس سرعة ان االرختبارال الميدة من قبظ الباح ة قد ارهرل صال -1

كلتة التربتة الرااضتة  فمهارة القفز على المهر لطالبال الصل ال ا ي حركة الطراع 

 للبنال . 

المساعدة فمهارة القفز على طالبة لل حركة الطراعان دنال عالقة بتن سرعة  -9

 .  المؤداة للمهارة للطالبة المهر

 التوصتال :  5-9

 اعتماد الت نلو تا الحدا ة في اعداد فوصمتى االرختبارال .  -3

لاادى الطالبااال المساااعدال فااي اداء  حركااة الااطراع د علااى واادرام ساارعة تااالتاك -4

 المهارة الصيبة . 

  وصمتى ارختبارال ارخرى لباقي اليملتال اليقلتة باستخداد الحاسبة االكترف ي  -5

 .              ان ام ن

 المصادر

 1: ر اللتاقة البد تة فالصحتةسار  احمد حمدان ن ووما عبد الراا  سلتى ؛ .1

 .   9004نعمان ن دار فا ظ للنشر ن 

ن  1: ر التدرام الرااضي فالت امظ بتن الن راة فالتطبتقعادل عبد البصتر ؛ .9

 .1222القادرة مركز ال تا  للنشر ن 
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  رة الطا رة التدرام فارخطو الجماعتة فاللتاقة البد تة ال عقتظ عبد هللا ال اوم ؛ .3

 .1200ن بغداد ن مطبية التيلتى اليالي ن1: ج

: القادستة ن  االرختبارال فالقتاس فاالحصاء في المجال الرااضيعلي سافد ؛  .4

 . 9004الطتل للطباعة فالنشر ن 

ن ن عما1: رالمودو  الرااضي  قاسى حسن حستن ن فتحي المهشهش اوسل ؛ .5

 .1222ن دار الف ر للطباعة فالنشر ن 

ن عمان ن  9ر التدرام الرااضي للقر الحاد  فاليشرفنكمال  متظ الراضي ؛ .6

 . 9004الجامية االرد تة ن 

موسوعة التدرام الرااضي  تن ناحمد كسرى ميا ي؛ امحمد صبحي حس .7

  .1220نالقادرة ن مركز ال تا  للنشرن 1ن رالتطبتقي

القتاس فالتقواى في التربتة البد تة فالرااضتة ندار  محمد صبحي حسا تن ؛  .0

 .  9004ن 923ن ص 6الف ر اليربي ن ر

: ) امية الموصظ , دار ال تم 1رالتيلى الحركي . جاة مهد  فاكرد محمد ؛  .2

 ( . 9000للطباعة فالنشر ,

مبااااادح االحصاااااء فاالرختبااااارال البد تااااة  اااازار الطالاااام فالسااااامرا ي محمااااود ؛  -10

 ( . 1201: ) امية الموصظ , دار ال تم للطباعة فالنشر ,  فالرااضتة

نعمان ن دار فا ظ للطباعة 1: ر؛   راال التيلى فالتطور الحركي ف ته محجو   -11

 .  9001فالنشر ن 

فالنشااار  للطباعاااة:) اميااة الموصاااظ , دار ال تاام  علااى الحركاااةف تااه محجاااو  ؛ -19

,1202.) 

قال االحصا تة فاستخدامال الحاسو  في التطبتفداع ااستن فحسن محمد ؛ -13

 ( . 1222: ) امية الموصظ , بحوث التربتة الرااضتة
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