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 ممخص البحث :
تبرر عفررط طرر ح جررد  لبيررب لابرر اما حاكيجررط  الح ديرر  البحررث  أهميرر  تبرر      لتطررحي  أهررق التررب ات  أحرربث الطرر   حا 

لاطف  عاى جد  تم  ين اي حبدس مم حل  ب لتصر   اكس سي تحظيف الح د ت  من خال  الببيي  حالح دي  لألطف  
الح ديرر  لألطفرر   حالررر  يفسرر  مررن التب يبيرر  ح ن فررط عرربق االهتمرر ق برر لب اما مجرردا  تدمررالبرر حنحن  الحررظ ،حقرربالح دي 

قبرر  المب سرر  ممرر  يرريادس  خررال  قارر  هرررا البرر اما ح ررافب  فررط محادبرر  التطررح  حالتخطرريط الاامررط لبرر اما م حارر  مرر 
ترررط حطبياررر  حقرررب اسرررتخبق البررر حنحن المررريبا التل يبرررط لمال م بجرررد  سرررابط عارررى قرررب ات اكطفررر   الببييررر  حالح ديررر  ،

 ح ر    الفرر حي فررط مح فظر  بلررباب لاارر ق   ب لط يترر  الاجررحا ي  حهرق اكطفرر اختير ت فتررب   البحررث عيير المجردا  ،امرر  
 خررال  حمرن ،ي سريحات6-5ي طفرال حطفار  حبامر   23ي حيرث تدحيرت عيير  البحرث مرن  3123 -3122الب اسرط  

حأعرباب المريبا الترب يبط لألير حبدس حالتصر  الح دير   ب لبحرث الخ صر  االختبر  ات البر حنحن ح ر ....  الخب اء  أ 
يتر  ا ميبر   عربة تحصر  البر حنحن الرى ي لما للر  البي ير ت ،حقربSPSSحتتيييبم  ،حترق اسرتخباق الحتيبر  ااحصر  ي   

ات أهرق الترب   حلحب ف ح  مايحي  رات بالل  إحص  ي  بين يت  ا االختبر  ات التباير  حالبابير  لاملمحعر  التل يبير  فرط
التصرر   ترب يب ت االير حبدس مر  اعتمر ب ي سريحات،درل  أحصرى البرر حنحن عارى6-5الببيير  حالح دير  لألطفر   بامر  

الح دير  حالببيير  لألطفر   ح ر ح ة االهتمر ق ببر اما الت بير  الببيير    فر  دفر ءة الترب ات فرط أس سرط دأسراحبالح دير  
 . ت بي  ببيي  سايم  طءكهميتب  فط ت بي  اليجدبتب  لاتطح  حالب اما الحبين  الألطف   من خال  مح 

 

 : التعريف بالبحث -1
 المقدمة و أىمية البحث :1-1
فبط تيمط قب اتط الببيي   لحي ة الطف ، فبح ال يستطي  الحي ة ببحيب  ، اكس سي تاتب  الح د  إحبى المتحم ت    

ض اكطف   م حا  تاايمي  ه بف  ال تت  أهمي  عن حييمح حيتطح ،حم حا   ي  حالاتاي  حاليفسي ، فمن خاللب  يتااق
الم اح  التاايمي  اكخ ى دم  أيب  م حا  ت بحي  متمي ة، حق  م  براتب  لب  فاسفتب  الت بحي  حأهبافب  الساحدي  

 حسيدحلحليتب  التاايمي  الخ ص  بب .
  
 

القدرات البدنية ض بع تأثير تمارين االيروبكس مع القصة الحركية في تنمية
 ( سنوات5-4لمدرسة بعمر من )قبل ا ما والحركية لألطفال
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يم  يتحق عاى تحفي  مختاف الخب ات حم  أن ميب ج  ي ض اكطف   ال يتحق عاى أسس أد بيمي  أح خب ات محبب ة حا 
التط ُتاطى لاطف  التص  الح دي  ار تام  عاى إدس بط  حالتل  ب التط تخبق الطف  ،حمن أهق الخب ات حالححاف 

المب  ات حتيمي  التب ات الاتاي  حااللتم عي  حاليفسي  حااليفا لي  فبط من الم دب ت اكس سي  فط حي ة  الم يب من
حتس عب فط الحصح  إلى  حتصف الطبيا  تام  عاى تصح  لحايب الحي ة حتاب  عن الاحاطف اايس يي إر  الطف ،

 لم لي  حايفا الت ع طفي  تستتطب خي   إحس س ت المن  الااي ، حتدحين اتل ه ت حا ح  حقيق متاببة حتني  فيط

الخب ات الخي لي  التط تححط بب   الطف  فط مختاف م اح  يمحا مم  يسب  عايط التصح  حالتخي  حالايش فط لح
 .  التص 
الطف ،ف لح د ت اكس سي  هط المف بات اكحلى فط ح دتط  من   ليمح اكس سي  الت عبة الح دي  تمن  اكيجط    

حالحنب حال مط حالاتف حال د  حالحل  حالحنب حالتف  حال حف حالصاحب حالببحط حالبح ل  حتيمي   المجط،حالل  
التحا ن   ن حالتحاف  ، حمن أهباف اكيجط  الح دي  لم حا   ي ض اكطف   إدس ببق مب  ات ح دي  من ح د ت التحا

ص ب  الببف ، اكيجط  فط الااب حالح د  ، حتيمي   بإتب عحتتحيمب   تتحي  ألب ة اللسق المختاف ح حالتآ   حالتي ح  حا 
تابي  الح دط ، حتاحيب اكطف   اليظ ق، حمن هي  ل ءت اللم عط ، حخا  اابباع فط ال ال حح ال ي  ي   حح الف ي 

تب عالبحث فط ط ح جد  لبيب لاب اما حاكيجط  الح دي   أهمي  لتطحي  أهق التب ات الببيي   أحبث الط   حا 
لاطف  عاى جد  تم  ين اي حبدس مم حل  ب لتص   اكس سي تحظيف الح د ت  من خال  حالح دي  لألطف  
 حاستن  ةاكطف   الاتاي  حالببيي   إمد يي   التص  الح دي  حف  يمحرج ح دط بسيط يتي سب م  الح دي  ،ا  تمني

سيم  ان تم  ين  حب التتايب اايل بط حالمح د ة حبمص حب  المحسيتى مم  ت يف الببل  حالمتا  عيب اكباء ،
  عاى الح د ت الطبياي  لاف ب . اكحلىاالي حبدس تاتمب ب لب ل  

 

 : كمة البحثمش 1-2
يترر س تطرررح  اكمررق حالملتماررر ت بمرربى اهتم مبررر  حتطحي هررر  ليظ مبرر  الت برررح  بمرر  يرررتالءق مرر  مسرررتلبات الاصررر     

حمتطاب تط، لرا يلرب السراط حنينر ت لتحربيث مير ها  ير ض اكطفر   بمر  يتي سرب مر  احتي لر تبق حميرحلبق حاتل هر تبق 
الم حار   هطح دي ت حعتاي ت حالتم عي ت حيفسي ت حخاتي ت، فبرا الم حا   حتى تت ح لبق ف ص اليمح السايق المتد م  المت ن

، حمررن خررال  مالحظرر  البرر حنحن حاطالعبررق عاررى عرربب مررن حتيميرر  المفرر هيق حالمبرر  ات المختافرر  الدتسرر ب المناررى
الح ديرر  ح  التب يبيرر الب اسرر ت حالبحررحث الخ صرر  ببرررا الم حارر  حلررب هي لرر  مجرردا  تدمررن فررط عرربق االهتمرر ق برر لب اما 

قبر   لألطف   حالر  يفس  من خال  قا  هرا الب اما ح افب  فط محادب  التطح  حالتخطيط الاامط لبر اما م حار  مر 
المب سر  ممرر  يرريادس بجررد  سررابط عاررى قررب ات اكطفرر   الببيير  حالح ديرر  اكمرر  الررر  بفرر  البرر حنحن إلررى إيلرر ب حررال 

دس حالتصررر  الح ديررر  فرررط تطرررحي  أهرررق الترررب ات الببييررر  ح الح ديررر  لبررررا المجررردا  مرررن خرررال  اعتمررر ب تمررر  ين االيررر حب
 ي سيحات.6-5لألطف   بام   

 



 2141 ذارآ  2( ج 4( العدد )  41مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية المجلد ) 

قبل  ما القدرات البدنية والحركية لألطفالض بع تأثير تمارين االيروبكس مع القصة الحركية في تنمية 
 ( سنوات5-4المدرسة بعمر من )

 
 

02 

 

 أىداف البحث : 1-3
إعررباب مرريبا تررب يبط لتمرر  ين االيرر حبدس مصرر حب لاتصرر  الح ديرر  لتطررحي  أهررق التررب ات الببييرر  حالح ديرر   -2

 . ي سيحات6-5لألطف   بام  
  التصررر  الح ديررر  فرررط تيميررر  بارررض الترررب ات الببييررر  حالح ديررر  التاررر ف عارررى ترررأني  تم ييررر ت االيررر حبدس مررر -3

 . ي سيحات6-5قب  المب س  بام   لألطف   م 
 

 فروض البحث : 1-4  
أهرق  فرط االختب  ات التباي  حالبابي  لاملمحعتين التل يبي  حال ر بط   بين إحص  ي ل  البرات ف ح   تحلب  -1

 . سيحات ي6-5التب ات الببيي  حالح دي  لألطف   بام  

 الح ديرر أهررق التررب ات الببييرر  ح  فررطالتل يبيرر  حال رر بط   الملمررحعتين بررين إحصرر  ي لرر  البرات  فرر ح  تحلررب -2
 . لتل يبي املمحع  ال االختب  ات البابي  لص لحح 

 مجاالت البحث : 1-5
 ي طف  .l  23حالب لغ عببا اكهاي   ح   الف ح أطف   المجال البشري : 1-5-1
 . 3122/ :/7حلل ي    3122/ 36/7 لامبة من زماني : المجال أل 1-5-2
 س ح   ح   الف ح / ال ص ف  .المجال المكاني :  1-5-3

 

 : الدراسات النظرية والمشابية -2
 ة :الدراسات النظري 2-1
 االيروبكس : 2-1-1
فبط  ، سبي ت يتسمى تم  ين االي حبدس ب لتم  ين البحا ي  ،حهط تت من بر  لبب ميخفض الجبة لفت ة طحيا     

حح د ت ببيي  تببف الى تجدي  اللسق حبي ءا حتيمي  مختاف قب اتط الح دي  لاحصح  ب لف ب  أح  عملمحع  من 
 ي2 الت بحي  حالاامي  لفن الح د . اكسسعاى  ماتمبات ال ي  ط حالحظيفط  أباءمستحى ممدن من  أعاىالى 
  ين الم حي  حااط ل  حتم  ين لمب  ي  حح د ت  قص ي االي حبدس بأيط تجدياط من تم2:96حع ف بحدالس     

 ي3 حتم  ين ه حل  حالتف  ب لمد ن .

                                                 

احمد عاصي ؛ تاثير مناىج المياقة البدنية من اجل الصحة في بعض القدرات الجسمية والوظيفية والبدنية )اطروحة دكتورا ،كمية  ماىر ((1
 .6( ص2222التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،

 (2)Doug las h.richie ,JR,(1985) Aerobic Dances injuries the physical and sport medicine 

.hillpublication.vol 13 No 2l. P13. 
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االي حبدس ببيي ميدي  الام  حسبحل  اكباء المص حب لامحسيتى م  حلحب المتا  حالتحب  حالتحم   تتصف تم  ين
يم  تحت ج الى إم حال بط  بين اايت ع اليلمط حالتحاف  الا اط حالاصبط ،درل  ال د يي ت ببيي  ع لي  المستحى حا 

تاتمب عاى الح د ت الببيي  حالطبياي  لإليس ن عاى حف  اامد يي ت الف بي  حتاب سبا  اكباء حيستطي  ا اف 
 حمن هرا فأيب  مي سب  لألطف    خصحص  ارا حظفت من البي    المحبب  المحيط  ببق .  الي س أبا ب  ،

    : القصة الحركية  2-1-2
أحباث  ،حمس ح مألحف ححبدط قصصيط سباط ،حجخصي ت  بسيط حأحباث  س ب مجح  رح مح حع محبب ، هط   

الف ع  فى  حتسايتط حتبي تط لاام  الطف  إمت علاطف ،يببف الى  طحاللل اف طحااللتم ع طق يبط من الحاق  النت ف
عاى لرب  ب لتب ةاح عامي  تتمي   قي ت أخالالطف  غ     إدس بيببف الى  طهى عم  في حالتص ، الت لي  الم حا 

  ي2 .  االيتب ا حالتجحي 
جد لب  لألطف   هط ط يت  التص  الح دي  التط     ان من أهق حاحبث الط   لتتبيق التم  ين الح دي  بأيحاعب  حا 

حلط ح غب تط تتبق لاطف  يمحرج ح دط متيحع حبسيط يتي سب م  إمد يي تط الاتاي  حالببيي  حتحت  ل ء دبي  من مي
ب ا  اكجي ء حتصح ه  مم  ياطط لاطف  قب  دبي  من  عن م  ف الت  ت  عط فيبق من قب ات ع لي  فط المح د ة حا 

ح ي  التابي  الح دط حالاتاط من خال  التتايب لمف بات التص  الح دي  لتا ي  ح د ت الطف  من خال  الااب 
،درل  ت يب من المااحم ت الت بحي  حاكخالقي  حالت  يخي   اللم عط باخ  مح ح  التص  الح دي  دأل حف  بح ا

حالحطيي  التط تسبق فط تحتي  اكهباف الساحدي  لاتص  الح دي  التط تتبق من خال  إغ اض التص  ،فبي   
عن تطحي  المب  ات الح دي  اكس سي  لاطف   الل ض الببيط الر  يجم  تحسين حتطحي  الصف ت الببيي  ف الت 

، ام  الل ض االلتم عط فيام  عاى تطحي  الي ا االلتم عط لألطف   من خال   ،ال دض،الحنب،ال مط د لمجط
الام  م  الملمحع  حالتا حن م  ال مي  حم  الم بط ،حتمن  التص  الح دي  ححبة قصصي  متد ما  من تم يي ت 

البي   التط تحيط ببق ا  من حغ لب  م  تؤخر من مص ب  يا  ب  لألطف   من خال   حح د ت جداي  حبسيط 
يم   نت ف تبق حقصصبق البي ي  الج  ا  ، دم  ايب  ال تحت ج الى إمد يي ت ع لي  الداف  اح ألب ة دني ة اح دبي ة حا 

ت حألب ة بسيط  تفط ب لمطاحب ،حيلب ان تحتح  التص  الح دي  عاى ح د ت ببيي  متيحع   تحت ج الى إمد يي
         ي3 .  ي   ب لخي   حالح د ت الببيي  التات  ي  التط ياب  بب  اكطف   عن أحبانب رات أهباف مختاف  ،فبط ما

        
ان التص  الح دي  يلب ان تتدحن من الح د ت الطبياي  لاطف  من  المجط حال دض ) حسن السيب عببا(حي ى    

ى تم يي ت بي  ي  حمب  ي  التط تتبمب  حالتف  حالحل  حالحنب حغي ه  من الح د ت ،دم  يلب ان تجم  التص  عا
 ت بصح ة بسيط   التص  عاى جد  أحباث تخياي  يتق فيب  تتايب ح د ت اكجي ء حالطيح  حالحيحاي

 

                                                 
(1)   http://www.saspea.com 

 . ص ، 2112، أسكندريةالفنية  اإلشعاع،مكتبة  تدريس التربية الحركية والبدنية أساسيات ( حسن السيد عيده؛ (2
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المحسيتى  إ  ف ، حيمدن  لألجي ءحسبا  بحيث يت   لاطف  ح ي  التابي  الح دط عن د  ح د  حف  تخيالتط 
لاطف  مستخبمين ال قص دل ء من اليج ط الح دط الر   تجحيت ت  أدن دي  المص حب  لاتص  لدط تصبح التص  الح  

  ي2   .يخبق الل ض من التص 
 :القصص الحركية  أنواع 2-1-3
 ي3  من التصص الح دي  :تحلب يحعين    

  فط هرا الم حا  ححببق  اكطف  جيحع  حتاتمب عاى استلال  خي    أدن التص  الح دي  التمنياي  : هط
 المحيط  ببق . اكجي ء لتتايب

  يدحن ب لجا  حالت في  حلط  م  أجبطالتص  الح دي  اللي  ي  :عب  ة عن قص  تحدى من خال  دالق مح حن
 . لسمط حصحتط كل اءميتظق يس عب الطف  فط التابي  عن الح د ت ب ستام لط  إيت ع

 -حتجتم  عاى اليت ط الت لي  : : مميزات الطفل ماقبل المدرسة   2-1-6
البايبة فط  أن  ا حم  يؤن  فط الل يب من لحايب يمحا لط يتل أد  ال  كيطييمح الطف  بط يت  متد ما  حمتباخا  . 2

 ي4 .اكخ ىيحاحط 
لمب  ات الح دي  اح ي  الح د  لمم  س  مختاف  إعط ءا. يتمي  الطف  ب لباف  الجبيب حالتاطش يحح الح د  حيتبتى 3

 ي5  ة .البسيط  التط ال تتمي  ب لخطح 
با ط لامب  ات أ. تد ب ححاس الطف  يمحه  الد م  حب لت لط تباغ عيبا المالحظ  ب ل  ممت  ة فبح يدتسب من خال  4

 ي 6 . حالتحا نمن  الل ربي   اكجي ءالح دي  مف هيق عاى الحلق حالح ن حيدتجف 
بصح ة  حاكيجط  ،لرا البب من تفسي  اكلا ب طحيا . يتمي  الطف  بابق قب تط عاى الت دي  حااليتب ا حالمن ب ة لمبة 5

  ي7 . اكلا بالمستخبم  فط  اكبحاتمن  حاادن  مستم ة 
حتؤب  بتحة حمل   ح د  ادب  من ح د ت الطف  بام   أس عي سيحات تدحن 7-6. ان ح د ت الطف  فط عم   6 
حان تحسن الح د ت يدحن  حي  الح د  ،ي سيحات ،دم  يتحسن بي ء الح د  حح ن الح د  حاليت  الح دط حم  4-5 

حب كخص الح د ت احااللا ب التط يم  سب  الطف  يحمي  دم  يدحن هي    اف فط الح د ت التط ال  حا ح ت 

                                                 

 ص . ، ذكره سبقمصدر  ؛ حسن السيد عيده) 1(
 e.own0.comwww.elabtal.    (2) 

 .26ص ،1994القاىرة ، الدار المصرية المبنانية ، ، الطفل والقراءةمصطفى فييم؛  (3)
            ،مطبعة التعميم العالي في البصرة  في طرق تدريس التربية الرياضية األساسية المبادئ( : وآخرونعدنان جواد ،)  ،الجبوري (4(

 .252،ص1988،
(5) Barano of,t,(1979) ; Kindergarten Minute by minutr,Fearonpitman publishing, inc,Be 

lmont,California.      

        ،دار الفكر العربي ،القاىرة     مناىج وطرق التدريس في التربية الرياضية وادارة النشاط الخارجيعنايات محمد احمد : (6)

 .65،ص1988،

http://www.elabtale.own0.com/
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يدحن فط  بط  ااتت نيستخبمب  فط حي تط اليحمي  اح الح د ت التط لق يم ن عايب  اال قايأل حان ال اف فط عبق 
 ي2 الح د  .  حدرل  تحقاط  الح د  حالح ن الح دط حايسي بي  الح د  ، جم  بي ءالح د ت الم دب  حالتط ت

 

جراءاتو الميدانية : -3  منيجية البحث وا 
 منيج البحث : 3-1
 اعتمبت الب حنحن عاى الميبا التل يبط لمال م  طبيا  البحث .  
 -عينة البحث: 3-2
طف   الماتحتين ب ح     الف حي اكهاي  فط مح فظ  بلباب لاا ق تق اختي   عيي  البحث ب لط يت  الامبي  حهق اك   

ي سيحات ، حيث تق إل اء 6-5ي طفال حطفا  حبام   23ي حيث تدحيت عيي  البحث من  3123 -3122الب اسط 
يق بييبق تق تتس ي ، حباب ان تق إل اء التد فؤ2التل يس فط متلي ات  الام  حالطح  حالح ن ي حدم  مبين فط لبح   

 ي يبين تد فؤ أف اب الايي . 3ي أطف    حاللبح   7الايي  الى ملمحعتين التل يبي  حال  بط  د  ملمحع  تحتح  عاى 
 

 ي 2 لبح  

 يبين الحسط الحس بط ح االيح اف الماي    ح الميحا  حما م  االلتحاء               
 الايي  أف اب ي حأح ان ، حأطحا ، كعم                                  

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المنوال
معامل 
 االلتواء

 1.93 5 1.6 5.52 سنة العمر .1

 - 1.54 2.6 1.34 2.51 سم الطول .2
 1.67 :2 4.98 32.29 كغم الوزن .3

 
 
 
 
 
 

 

 ي3لبح   
                                                 

               ،جامعة الموصل   2ط مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، عبد عمي نصيف ، ، ، ) ترجمة( التعميم الحركيماينل ،كورت : (1)

 .229،ص1987،
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 ختب  ات التباي  حالبابي  لاايي  من ال  التد فؤالحس بي  حااليح اف ت الماي  ي  لال اكحس طيبين 

وحدة  االختبارات
 القياس

 t))قيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي
 الداللة المحتسبة

 البعدي القبمي البعدي القبمي
م من 32العدو 

 بداية متحركة
 غي  مايح  :1،3 2،33 2،78 24،54 24،5 ثا

رمي كرة طبية 
 كغم1

 غي  مايح  1،38 :219،1 94،97 27،::2 2:5،27 م

 غي  مايح  3،17 32،58 33،37 93،94 94،6 سم الوثب الطويل

 غي  مايح  2،986 4،33 5،61 24 22،6 ثا توازن القدم

الجري بين 
 غي  مايح  2،54 5،47 6،69 :25،6 23،38 ثا م22الشواخص 

    قيمt  =  ي6ل  ح ي   ي حب  1.16ي عيب مستحى بالل   3.682ياللبحلي 
 

 : األجيزة واألدوات المستخدمة بالبحث – 3-3
   حاكليبي المص ب  الا بي . 

 االختب  ات حالتي س . 

  ف ي  عم  مس عب لتيفير االختب  ات ي 

 مي ان طبط ي -قي س الطح  حالح ن   ج يط قي س  ألب ة . 

 س ع  تحقيت . 

 جحاخص . 

 () -االختبارات المستخدمة في البحث: 3-4
 قي من الببء الا لط41: اختب   الس ع     دض  اكح ختب   اال 
 ي2 االختب   الن يط: الحنب الا يض من النب ت  

                                                 

 : الكادر المساعد 
 جامعة بغداد. -كلية التربية الرياضية  للبنات طالبة ماجستير -  إبراهيمطيف  .1
 جامعة بغداد. -طالبة ماجستير كلية التربية الرياضية  للبنات -داليا كاظم  .2

 التكنولوجية. الجامعة –مدرب العاب رياضية  -احمد محمود  -3     
 

( ) بالبحث : الذين حددوا  صالحية االختبارات  والبرنامج التدريبي الخاص الخبراءالسادة 

 .جامعة التكنولوجية /قسم النشاط الرياضي والفني/ال ةرتدريب  كرة طائ / نعمة محمود م .د. .1
 .قسم النشاط الرياضي والفني جامعة التكنولوجية /ء محسن / تدريب بايوميكانيك/ الم .د.عال .2
 بغداد / كلية التربية الرياضية للبنات. جامعةالسلة / تدريب  كرة م .د.لقاء عبد هللا /  .3
 .جامعة التكنولوجية /قسم النشاط الرياضي والفني/ تدريب كرة يد/ ال نجاح سلمان حميدم ,د. .4
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  : ي3 . دلق2 مط د ة طبي  االختب   الن لث 

  التبق .االختب   ال اب  : تحا ن 

 : ي4 ق.31بين الجحاخص الل    االختب   الخ مس 
 

 التجربة االستطالعية : 3-5
اكطفر   فرط عارى عيير  مرن   36/7/3122المص بف السبت  يحق فط بأل اء التل ب  االستطالعي  حننق ق الب ح   

حقرب  ، أطفر  ترق اختير  هق ب لط يتر  الاجرحا ي  البسريط  حباربب خمسر   ب لتل بر  حقرب إج ادبق ح   الف ح ممن لق يتق 
  ب  االستطالعي  من التحص  إلى :س عبت التل

 االختب  ات. كباءمطاحب تحبيب حما ف  الحقت ال -
 التحت  من مبى صالحي  اكلب ة حاكبحات المستخبم  فط التي س حاالختب   . -
 ما ف  مبى تفبق عيي  البحث لالختب  ات . -

 

 : تطبيق االختبارات 3-6
يحمط النالن ء  فط حرل الباخاي  ل ح   الف ح  الت ع  فط البحث لايي  التباي  حاالختب  ات التي س ت إل اء تق    

تق ج ح  االختب  اتتطبي   إيل ح حكل  صب ح ت ي :  الس ع  تم ق حفط 7/8/3122 - 6حاك با ء المص بف 
،ام  االختب  ات البابي  فتب طبتت فط يحمط  اكطف   أم قمن م ة  كدن حتح يح االختب   قب  الببء بط م  ع  ط 

بب  االختب  ات التباي  من حيث ال م ن  أل يتالظ حف التط يفس  3122/:/ 31-:2حالنالن ء المص بف  االنيين
 . االختب  ي  حبمس عبة يفس ف ي  الام  المس عب حاكبحاتحالمد ن 

 

 المنياج التدريبي : 7 -4

 حاستج  ةالمتخصص   حالت اءة لام ال  الاامي عاى الب اس ت الس بت   باب ااطالع  الميبا التب يبط الب حنحن اعب   
حالمحاصف ت التط يتصف  تحت ج هرا اليحعي  من الب اما إلى تيظيق حتصميق يتمجى م  الخص  صة الخب اء ار الس ب

م  ماام  الصف تق تيسي  التم يي ت حالمحسيتى   حب التف  ي قص   23حيث تق اختي   بب  أطف   م  قب  المب س  ،
مالحظ تبق ،ار صمق  ابباءبة الخب اء التص  ،حيث ع  ت عاى الس  أحباثلد  قص  ح دي  اعتم با عاى 

عاى حف  تب ج  ي بقيت 56ح من د  ححبة   أسبحعي ي ححبات 4حبحاق    أس بي ي 21الب ي ما بحيث تدحن مبتط  
الى اكن  المتحسط حمن نق اكن  الا لط حالتلي  فط  من د  ان  حالتي حب بييبق  الحاطئتب يب ت االي حبدس من اكن  

. 
 ي . SPSSتق استخباق الحتيب  ااحص  ي    : اإلحصائية الوسائل 3-8
 

                                                                                                                                                                      
 .414.،ص 1893، القاهرة ، دار الفكر العربي ، التربية الحركيةخولي وأسامة كامل راتب ؛ (أمين ال1)

 .414، ص نفس المصدر كامل راتب ، أسامةخولي ، أنور (أمين2)

 .155( ص1898:) بغداد ،مطابع التعليم العالي ،1،ج موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية الرياضيةريسان خريبط مجيد؛ ( 3)
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 عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا : -4
 لممجموعةلبعدية لمقدرات الحركية والبدنية عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات القبمية وا 4-1

 . الضابطة
 ي4اللبح   

 لاتب ات حاللبحلي  لالختب  ين التباط حالباب  يبين الحسط الحس بط حااليح اف الماي    حقيم   تي  المحتسب 
 الح دي  حالببيي  لاملمحع  ال  بط  

 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

( tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع± س   ع± س   الداللة المحتسبة

م من 32العدو 
 غي  مايح  :1.3 2.33 24.54 2.78 24.5 ثا بداية متحركة

ية رمي كرة طب
 غي  مايح  1.38 :219.1 27.::2 94.97 2:5.27 م كغم1

 غي  مايح  3.17 32.58 93.94 33.37 94.6 سم الوثب العريض

 غي  مايح  2.986 4.33 24 5.61 22.6 ثا توازن القدم

الجري بين 
 غي  مايح  2.54 5.47 :25.6 6.69 23.38 ثا م22الشواخص 

    قيمt  =  ي6ي حب ل  ح ي   1.16ى بالل   ي عيب مستح 3.682ياللبحلي 
ي المحتسب  د يت غي  بال  مايحي  ب ليسب  لاصف ت الح دي  حالمب  ات الببيي  tي ان قيم   3يت ح من اللبح      

عاى  ايل بي ت  أن ات لاملمحع  ال  بط  ،حهرا يب  عاى ان الط يت  التتايبي  التط طبتت عاى الملمحع  لق يدن لب  
 . متلي ات البحث

 
 
 
 
 
 
 

عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمقدرات الحركية والميارات البدنية  4-2
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 التجريبية . لممجموعة
 ي5اللبح   

لاتب ات  يبين الحسط الحس بط حااليح اف الماي    حقيم   تي  المحتسب  حاللبحلي  لالختب  ين التباط حالباب 
   لاملمحع  التل يبي  الببييالح دي  حالمب  ات 

 
 األختبارات

وحدة 
 القياس

( tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع± س   ع± س   الداللة المحتسبة

ق من 41الابح 
 بباي  متح د 

 مايح  7.651 1.652 9.927 1.74 21.46 ثا

 مط د ة طبي  
 دلق2

 مايح  4.637 43.:6 526 :3.:9 ::3 م

 مايح  66:.7 23.27 :22 23.15 73 سم الحنب الا يض
 مايح  5.79 64.:3 49.19 32.92 35.:2 ثا تحا ن التبق
الل   بين 
 ق31الجحاخص 

 مايح  4.51 2.82 :27.4 73:.2 6.74 ثا

    قيمt  =  ي6ي حب ل  ح ي   1.16ي عيب مستحى بالل   3.682ي اللبحلي 
ق من بباي  41ث، حيث بالت قيمتب  فط اختب   الابح ي المحتسب  لمتلي ات البحtي قيق   4يبين لبح      

ي ، حاختب   الحنب الا يض فتب بالت 4.637دلق فتب بالت  2 مط د ة طبي   الختب   أم ي 7.651متح د   
ق 31ي ام  فط اختب   الل   بين الجحاخص 5.79تحا ن التبق   الختب  ي المحتسب  tي، حقب بالت قيم    66:.7 

 . البابي  االختب  اتحهرا يب  عاى حلحب ف حق ت مايحي  لص لح  ي،4.51فتب بالت  
 

 مناقشة النتائج :
ي عن حلحب ف ح  مايحي  لاتب ات الح دي  حالمب  ات الببيي  لايي  4اليت  ا التط ع  ت فط لبح    أظب ت   

عتب  ات تصميق مف باتط عاى ا البحث حيا ح الب حنحن هرا الف ح  الى الب ي ما التب يبط لألي حبدس الر  اعتمب فط
حهرا يتف  داي   ، الطف  حالتط ت تد  بجد  أس سط عاى ح د   لألطف   الام ي   برا الفلاليمح  تتاا  بخص  ص

 أج  ةالتط تاتمب ب كس س عاى الح د ت الطبيا  لاف ب  د لتف  حالحل  حالمجط ... حيث  االي حبدسم   تم  ين 
 الح دط ب كباء عالق  لب  التط المبم  المح حع ت أحب المت ن حاليمح الليبة الح دي  تلتب ااالى ان  عبة بححث  
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 لابحاف  ح ف  خي  ابحي ى الب حنحن ان تب يب ت االي حبدس المص حب  كيل ق المحسيتى ت ي 2 ي لألطف  الفا   

 حالتط حالببيي  الح دي  الصف ت ضبا تطح  إلى تؤب دحيب  تتصف ب لمتا  حالتحب  حبيي ميدي  الام  مم    الح دي 

س عب  أصبق  طم    مستم ةفتي  حالا ت التح الح د عاى تاحب حيث ،الطف  بب  يتأن  التط المدتسب  الاحام  مناتب  ت
 يستطي  ال دبي تا ح ديت  بافات  لطتحلب   حب لت لط حفي ة ح دتطمم  لا   فيط يايش الر  المحيط م  الطف  احتد   عاى

 .لححبا هح لاب نإ تحتيتط
حالتم  ين حالمحسيتى التصص الح دي   بما فطلحبة حدف ءة  أدن الميبا المتب  من قب  الب حنين د ن  دم  إن   

التجحي   بتحف  عيص ف  بة ميط حخ ص   حأدن  اكطف   ي ض  إبا ةتجحيت  من الميبا المتب  من قب   فأصبح أدن 
اتب  ، تالف   الحا ح فط يت  ا الميبلين المطبتين عاى الايي   أدبام  حهرا  طف  لدط يام  دح ف  لألحالتحب  

تمن  ححبة قصصي  متد ما  من ار التص  الح دي  من أحبث ط   إعط ء التم يي ت الح دي  لألطف   الصل   
ق أل اء التا ف عاى ديفي  استخباح مم  يس عب عاى ااب ا  حالتخي   التم يي ت حالح د ت غي  الجداي  حالبسيط 
 ي3 ي.  لح د ب ا  اكحث اكطف   عاى التفدي  حتلبي  عتحلبق ح اللسق من خال  الساح  الح دط حالااب 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات : 5-1
التب ات  أهق فط يت  ا االختب  ات التباي  حالبابي  لاملمحع  التل يبي  بين إحص  ي حلحب ف ح  رات بالل   .2

 لايي  البحث . ي الببيي  حالح د

لايي   التب ات الببيي  حالح دي  أهقبين الملمحعتين التل يبي  حال  بط  فط  إحص  ي حلحب ف ح  رات بالل   .3
 البحث حد يت الف ح  لص لح الملمحع  التل يبي  .

يي  البحث حالببيي  لا  س هق بجد  فا   فط  ف  دف ءة التب ات الح دي التص  الح دي   م  االي حبدس. تم  ين 4
 . بقم  لبي أف    إيت جحس عبت اكطف   عاى  التحافتي  االي حبدستااق ح د ت  حسب 

 : التوصيات 5-2
 الح دي  حالببيير  لألطفر   ف  دف ءة التب ات  فط أس سط دأساحبالتص  الح دي   م  االي حبدستب يب ت  اعتم ب.2
. 
 . ت بي  اليجئ ت بي  ببيي  سايم  فط كهميتب بب اما  ي ض اكطف   حرل   االهتم ق .3
 . اكطف   ي ض  إبا اتتبي   د اس خ ص ب لتصص الح دي  يح ع عاى . 4
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   The importance of research lies in launching a new form of motor programs and 

activities and follow the latest methods for the development of the most important 

physical and motor abilities of children by employing basic movements of the child in 

the form of aerobics exercises mixing the kinetic story. The  Researchers have noted 

that the problem appears in the lack of interest in training programs and mobility for 

children, which explains the scarcity of these programs and their vulnerability in 

keeping pace with the development and scientific planning for pre-school programs 

which will reflect negatively on the children's physical and motor capacities . 

  The  Researchers have used the experimental method for its suitability to the nature of 

the problem, the research sample was selected randomly, They are children enrolled in 

kindergarten (Al Farha) for the year (2011 - 2012); the sample consisted of (12) boys 

and girls of the age (4-5) years, Through expert opinion, the researchers designed tests 

for research and training curriculum for a number of Aerobics and the motor story. 

   The researchers arrivedal several results, including the presence of significant 

statistically significant differences between the results of the tests before and after the 

experimental group in the most important physical and motor abilities of the children . 

The researchers also recommended the need for attention to physical education programs for children 

through evolution and modern software due to its importance in educating young people a sound 

physical education. 


