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 القدرات احلركية بوعالقتها  القياسات اجلسمية
 الروضةلدى أطفال 

 

 **برك عوض باسيف                    *نوال محفوظ مرعي
 

 م8/8/2021: النشر قبول تاريخ                                                                                                                             م25/4/2021:  البحث تسمُّم تاريخ
 

 الممخص
 

تم استخدام و , في مديرية سيئون  الروضةلدى أطفال القدرات الحركية و  القياسات الجسميةالعالقة بين  لىإىذه الدراسة التعرف  يدفتاست
استخدام تم اختيارىم بالطريقة العشوائية, ولتحقيق أىداف الدراسة تم  ( طفالا 333العينة من ) تكونتوقد  ,االرتباطيالوصفي المنيج 

محيط الساق, )الطول الكمي لمجسم, طول الكف, طول الذراع, طول القدم, طول الفخذ, طول الجذع, عرض الكتفين, ةقياسات الجسميال
محيط الفخذ, محيط الرقبة( واختبارات القدرات الحركية )الوثب العمودي من الثبات, الوثب العريض من الثبات, الدقة في التصويب, 

المعياري  واالنحرافولتحميل النتائج تم استخدام النسبة المئوية والوسط الحسابي  ,م(, رمي الكرة ألبعد مسافة, تنطيط الكرة(30العدو)
والوثب العريض من الثبات  الوثب العمودي كل من موجبة بين ارتباطيةوقد بينت نتائج الدراسة وجود عالقات  ,ومعامل االرتباط بيرسون 

غمب بين التصويب من الثبات وأ   إحصائيةوعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة , والجسمي قياساتالورمي الكرة ألبعد مسافة وأغمب 
 ةيلجسماقياسات الوأغمب م 30بين العدو ذات داللة احصائيةكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة طول الجذع,  ءباستثنا قياسات الجسم

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة و  ,الرقبة الساق ومحيط الفخذ ومحيط الفخذ ومحيط القدم وطول الكف وطول طولء باستثنا
الساق( وال توجد عالقة مع  )طول الجسم وطول الذراع وعرض الكتفين وطول الجذع ومحيطةالجسميقياسات الو  إحصائية بين تنطيط الكرة

وتناسب  لدى األطفال القدرات الحركية  التأكيد عمى وضع برامج وأنشطة رياضية تعمل عمى تطويرب الباحثانوأوصى  األخرى,القياسات 
 .النمو الجسميمستوى 

 .طفل الروضةالقدرات الحركية, , ةالجسمي قياساتال,  الكممات المفتاحية:
 

 المقدمة:
تعددددد ريدددداض األطفددددال مددددن أخصددددب المراحددددل التر ويددددة 

فددي تشددكيل الشخصددية وتكوينيددا ألنيددا مرحمددة  والحركيددة
يدتم فييددا الدتعمم تمقائيدا ممددا يميدد لمسدار العمميددة  عمريدة

فددي المسددتقبل , فيددي مرحمددة حاسددمة والحركيددة التر ويددة 
فدددددددي تشدددددددكيل أساسددددددديات الشخصدددددددية ومسدددددددار نموىدددددددا: 
الجسددمي, والحركددي, والعقمددي, واالجتمدداعي, والخمقددي, 

, وىددددددي الي, والجمددددددالي, والروحددددددي, والميدددددداري واالنفعدددددد
طفددال فددي المرحمددة مؤسسددات تر ويددة تعميميددة ترعددى األ

السنية من ثالث أو أر ع سنوات حتى سن السادسة أو 

السابعة وتسبق المرحمة االبتدائية أو التعمديم األساسدي. 
, وتعدددد مدددن أىدددم المراحدددل التدددي يمدددر بيدددا (2009)بددددر, 

, حيدث تردرس تشكل فييا جوانبو المختمفدةاإلنسان والتي 
 فييددددددا البددددددذور األولددددددى ومالمدددددد  الشخصددددددية المسددددددتقبمية
 وتشددددكل فييددددا عاداتددددو واتجاىاتددددو واستعداداتو)الياشددددمي,

وتؤكددددددددد األدبيددددددددات التر ويددددددددة سدددددددديادة النظددددددددرة  (,2012
المتكاممددددة لمطفددددل وخصائصددددو ومظدددداىر نمددددوه وضددددرورة 
التفاعدددل معدددو فدددي إطدددار  كمدددي ال يتجدددزأ وأصدددب  تحقيدددق 
النمددو المتكامددل ىدددفاا أساسددياا فددي جميددع ريدداض األطفددال 

أن تيددددف جميدددع ريددداض  واتفدددق المر دددون عمدددى ضدددرورة
األطفال إلى تحقيق النمو االجتماعي والنفسي والعداطفي 

 .حضرموت جامعة ـ البنات كلية - أستاذ مساعد بقسم رياض األطفال  * والعقمددددددي والجسددددددمي والحركددددددي لكددددددل طفددددددلواألخالقددددددي 

 ** باحث في التربية والتعليم .
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, ويعدددد إطدددالق طاقدددة الطفدددل الجسدددمية (2003)بددددران, 
والحركيدددة عدددن طريدددق المعدددب والممارسدددة الفعميدددة لمتر يدددة 
البدنيدددددة مدددددن أىدددددداف الريددددداض فدددددي الجدددددانبين الجسدددددمي 

 (.2008 )عبد الرؤوف,الحركي 
التي يزاوليا أطفال الروضة  الحركية ن القدراتوأ

عبارة عن إعداد لميارات األلعاب الجماعية الكبيرة 
وتشمل تمك القدرات عمى حركات االتصال التي يتم 
بيا عبور الجسم لمفضاء مثل: )الجري, الوثب القفز, 

, ( 2009,طمبةالحجل, التوازن, الرمي, المقف( )
أو قد تكون  مكتسبةالقدرات الحركية ىي صفات ف

 طفلموجودة بشكل فطري, وتتطور حسب قابمية ال
الجسمية والحسية واإلدراكية, من خالل التدريب 
والممارسة. وتعتمد ىذه القدرات عمى السيطرة الحركية 
بشكل رئيسي, فإن السيطرة الحركية تأتي من خالل 

طي, عمى إرسال قدرة الجياز العصبي المركزي والمحي
إشارات دقيقة إلى العضالت ليدف إنجاز الواجب 

الطفل  ةتشير القدرة الحركية إلى مدى كفايالحركي و 
كالجري والوثب  في أداء الميارات الحركية األساسية

  .(2004)عمي,  وغيرىاوالتسمق والرمي 
 :مشكمة الدراسة

أىمية في وضع األساس  اتذتعد القياسات الجسمية 
الحركية  المياراتلمعممية التر وية لتعمم الطفل 

كونيا لكذلك  أو رياضي حركيوأي نشاط  األساسية
, لكن لم تنل االىتمام عمى النمو الجسمي اا مؤشر 

ومن خالل  ,الكافي من الدراسات في بيئتنا العر ية
بصفة خاصة  اا المس  المرجعي أن ىناك ر ما قصور 

القياسات في الدراسات والبحوث التي تيتم بدراسة 
بالقدرات الحركية لممرحمة ما قبل  اوعالقتيالجسمية 

وفي ظل الظروف  ,سنوات ( 6-4 )المدرسة من 
الراىنة واالتجاه إلى جودة التعميم وتطوير المناىج 

ومن خالل ر ية البدنية, وتحديثيا في مجال الت
إلى رياض  الباحثانالزيارات الميدانية التي قام بيا 

رياض األطفال األطفال بمديرية سيئون وجد أن جميع 
تستخدم األنشطة والبرامج التي تراعي القدرات ر ما ال 

لتحسين مستوى األداء والقياسات الجسمية الحركية 
نما يعتمدون بصورة رئيسية عمى المعب الحر  وا 

مى التسمية والمتعة ألعابيم وأنشطتيم عواختصرت 
, ولذا وجب البحث عن المقومات والتروي  فقط

األساسية الطبيعية لممارسة األلعاب عندىم وىو ما 
 General Motorبر عنو بالقدرة الحركية العامة )يع

Abilityن األطفال حيث إ ,( ومعدالت النمو البدني
سوىا من قبل ال يستطيعون أداء الميارات التي لم يمار 

 بالشكل الصحي .
القياسات أن دراسة  الباحثانومن خالل ذلك يرى 

 فيالقدرات الحركية تمثل في مجال تأثيرىا و  الجسمية
 اا جدير  اا خاص اا األداء الحركي لمميارات األساسية اتجاى

حيث تسم  الدراسة الحالية بإعطاء  ,بالدراسة
طفال لدى أيما معمومات وتحميالت لنتائج العالقة بين

يم في األطفال بمديرية سيئون مما قد يسرياض 
 .ألي نشاط حركيتشكيل األساس الجيد 

 :د مشكمة الدراسة في السؤال اآلتيويمكن تحدي
الحركية  القدرات ةالجسمي القياساتما مستوى  -

لدى أطفال رياض األطفال بمديرية  والعالقة بينيما
سيئون؟ وتتطمب اإلجابة عن ىذا السؤال الرئيسي, 

 : اآلتيةعن األسئمة الفرعية  اإلجابة
لدى أطفال رياض  ةالجسميالقياسات ما مستوى   -1

 األطفال بمديرية سيئون؟
القدرات الحركية لدى أطفال رياض  ما مستوى  -2

 األطفال بمديرية سيئون؟
حصائية بين توجد عالقة ذات داللة إىل  3-

لدى أطفال والقدرات الحركية  ةالجسمي القياسات
 رياض األطفال بمديرية سيئون؟

 أهداف الدراسة:
القياسات مستوى ىذه الدراسة التعرف عمى  يدفتاست
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لدى أطفال   والعالقة بينيما القدرات الحركيةو  الجسمية
 :خاللطفال بمديرية سيئون وذلك من رياض األ

         القياسددددددددددات الجسددددددددددميةمسددددددددددتوى لتعدددددددددرف عمددددددددددى ا -1
 .المختارة لدى عينة الدراسةالقدرات الحركية  و 
 ةالجسدددددمي القياسددددداتالتعدددددرف عمدددددى العالقدددددة بدددددين  -2
 .ة المختارة المستخدمة في الدراسةالقدرات الحركيو 

 أهمية الدراسة :
 : في اآلتيويمكن تحديد أىمية الدراسة 

قد تكون ىذه الدراسة محاولة لمتعرف عمى حقيقة  -1
, القدرات الحركيةالجسمية و  القياساتالعالقة بين 

ت , وشممطفال رياض األطفال بمديرية سيئون أل
 .االختبارات والقياسات المختارة

يمكن أن تكون ىذه الدراسة أساسا وقاعدة  -2
مدر ي النشء لوضع لو لمعممات رياض األطفال 

 .بية المستقمة ليذه الفئة العمريةوالبرامج التدريالخطط 
الميتمين بيذه المرحمة وقد تفيد ىذه الدراسة  -3

في التعرف عمى مستوى القدرات الحركية لدى  العمرية
 .فال مما يتي  ليم فرصة تنميتيااألط

 :تعريفاتها اإلجرائية مصطمحات الدراسة
دراسة مقاييس جسم اإلنسان : ةالجسميالقياسات 

كقياسات الطول, والعرض, والوزن, والمحيط, والحجم 
لمجسم ككل أو أجزاء الجسم المختمفة. )إبراىيم, 

جرائيا ىي قياسات الجسم المحسوبة وفقا ا  و , (1999
 ألدوات القياس المستخدمة في ىذه الدراسة.

 :القدرات الحركية
التدددددددريب ىددددددي صددددددفات مكتسددددددبة مددددددن المحدددددديط ويكددددددون 

والممارسددددددة أساسددددددا ليددددددا, وتتطددددددور حسددددددب قابميددددددة الفددددددرد 
مييددا الجسددمية والحددس حركيددة ومددن ىددذه الصددفات يطمددق ع

 (.2002, المرونة" )محجوب, الميارة, الرشاقة, التوازن 
تر وية تعميمية ترعى ىي مؤسسات : رياض األطفال

ث أو أر ع سنوات المرحمة السنية من ثالاألطفال في 
مة التعميمية أو , وتسبق المرححتى سن السادسة

. وتقدم رياض األطفال رعاية منظمة التعميم األساسي
ىادفة محددة المعالم , ليا فمسفتيا وأسسيا وأساليبيا 
وطرقيا التي  تسند إلى مبادئ ونظريات عممية ينبري 

 (1999السير عمى ىدييا " )بدر, 
 :حدود الدراسة

األطفال رحمة رياض : أطفال مالحدود البشرية -1
 . بمديرية سيئون 

رياض األطفال بمديرية سيئون  :ةالمكاني الحدود -2
 (.9وعددىا )

إلى  م22/9/2019: الفترة من ةالزماني حدودال -3
 م.29/10/2020

 :الدراسات السابقة
يدفت اسددددت( والتددددي 2010دراسددددة قامددددت بيددددا الرريددددري )

التعرف عمى العالقدة بدين الدذكاء والقددرات الحركيدة لددى 
سدنوات, اسدتخدمت الباحثددة  6-4ريداض االطفدال بعمددر 

المددنيج الوصددفي لمالئمتددو طبيعددة الدراسددة وكانددت عينددة 
سددنوات والبددالد عددددىم  6 -4 الدراسددة األطفددال بعمددر 

( طفددال مددن روضددة الردددير الحكوميددة فددي محافظددة 60)
النجددددف بددددالعراق, وكانددددت اإلجددددراءات الميدانيددددة تطبيددددق 

وكدددل  اا ولفظيددد اا ين صدددوريجدددزأاختبدددار الدددذكاء الدددذي شدددمل 
( صدددورة وعبدددارة لفظيددة وتدددم أيضدددا 45جددزء يتكدددون مددن )

 (5تطبيدددق اختبدددار القددددرات الحركيدددة والتدددي تتكدددون مدددن )
ت, التددددوازن, المسدددددك, )القفدددددز مددددن الثبدددددا اختبددددارات ىددددي

الدددددركض( حيدددددث اسدددددتخدمت الباحثدددددة الوسدددددائل  الرمدددددي,
اإلحصدددائية المالئمدددة وىدددي الوسدددط الحسدددابي واالنحدددراف 
المعياري ومعامل االرتباط بيرسون حيدث أسدفرت النتدائج 

ت عددن وجددود عالقددة ارتباطيددة معنويددة بددين الددذكاء والقدددرا
 , الدركض, القفدز. حيدثالحركية التوازن, الرمدي, المسدك

تددم وضددع التوصدديات ضددرورة التأكددد عمددى وضددع برنددامج 
جدددراء اختبددددار دوري لمددددذكاء  لتطدددوير القدددددرات الحركيددددة وا 

 .طورهومعرفة ت
اسددددددتيدفت ( 2018دراسددددددة قددددددام بيددددددا بطاينددددددة والعقيمددددددي )
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لتعرف عمى الفروق في مستوى القددرات العقميدة والحركيدة ا
( سدنوات, 9 -6 لدى تمميدذات مرحمدة الطفولدة الوسدطى )

باإلضدافة إلدى التعدرف عمدى مددى العالقدة االرتباطيدة بددين 
دراسدة تبعدا القدرات العقمية والقدرات الحركية ألفدراد عيندة ال

ن المددددنيج الباحثددددا, حيددددث اسددددتخدم لمتريددددر الفئددددة العمريددددة
متددددو لطبيعددددة بأسددددموب العالقددددة االرتباطيددددة لمالء الوصددددفي

( تمميدددذة 300) الدراسددة, حيددث تكونددت عينددة الدراسددة مددن
, حيدث اسدتخدم ختيدار العيندة بالطريقدة العشدوائيةيث تدم اح

 ومؤشددر والكتمددة ن بعددض القياسددات, قيدداس الطددولالباحثددا
ان بعدددددض مفدددددردات الباحثدددددوأيضدددددا اسدددددتخدم  الجسدددددم كتمدددددة

كدددوخ لقيددداس االختبدددارات الحركيدددة  -بطاريددة اختبدددار دوردل
ثانيددة والوثددب  (15التددي تحتددوي عمددى الوثددب جانبددا لمدددة )

الثبددات والوقددوف عمددى قدددم واحدددة لمدددة دقيقددة الطويددل مددن 
( ثانيدة, حيدث 40وثني الجذع من الجموس الطويل لمددة )

: المتوسدددط اآلتيدددةن العمميدددات اإلحصدددائية الباحثدددااسدددتخدم 
الحسابي, واالنحراف المعياري, والتبداين األحدادي واختبدار 
شدديفي لممقارنددة البعديددة, حيددث أظيددرت النتددائج إلددى وجددود 

  لدددة إحصدددائية فدددي مسدددتوى القددددرات العقميدددة فدددروق ذات دال
كددددذلك فددددي مسددددتوى القدددددرات الحركيددددة لدددددى فئددددة اإلندددداث و 

( سدددنوات, ووجدددود عالقدددة 9 -8ولصدددال  الفئدددة العمريدددة )
ارتباطيددددددة ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بددددددين القددددددددرات العقميدددددددة 
والقدرات الحركية فدي اختبدار الوثدب جانبدا والوثدب الطويدل 

واحدددة لدددى عينددة اإلندداث  مددن الثبددات والوقددوف عمددى قدددم
( سددددنوات ,ووجددددود عالقددددة 9 - 6التابعددددة لمفئددددة العمريددددة )

ارتباطيدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين القددددرات الحركيدددة فدددي 
ث( لدددددى عينددددة اإلندددداث 15اختبددددار الوثددددب جانبددددا لمدددددة )

   .( سنوات9 -8 ( سنوات و) 9-7التابعة لمفئة العمرية )
لكشددددف عددددن ا يدفتاسددددت( 2018) نجيددددبو  حميددددددراسددددة 

العالقددددددة االرتباطيددددددة بددددددين القياسددددددات الجسددددددمية وبعددددددض 
 10 - 9االختبارات البدنية لدى أطفال المرحمدة العمريدة )

عمددى عينددة  باسددتخدام المددنيج الوصددفي االرتبدداطي, سددنة(,
 مددن مدرسددة عمددار دوال (طفددال 68)مكونددة مددن عشددوائية 

الرابدددع و ف الثالدددث الصدددفو  مدددن فدددي واليدددة الدددوادي بدددالجزائر
 اآلتيددةن عمددى االختبددارات البدنيددة الباحثددا والخددامس, اعتمددد

, أمددددا الوثددددب العددددريض مددددن الثبددددات, السددددرعة(, )المرونددددة
ولتحيدددددددل  ,القياسدددددددات الجسدددددددمية فيدددددددي )الدددددددوزن, الطدددددددول(

االنحددددددراف و وسددددددط الحسددددددابي البيانددددددات تددددددم اسددددددتخدام المت
المعيدددددداري ومعامددددددل ارتبدددددداط بيرسددددددون, وتوصددددددمت نتددددددائج 

طددددول بددددين  عالقددددة ارتباطيددددة موجبددددةالدراسددددة إلددددى وجددددود 
بينمدا , القفدز والمروندة والسدرعة االختبارات البدنية الجسم و 

وزن الجسدددم واختبدددار بدددين توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة عكسدددية 
مددع اختبددار  موجبددةفددي حددين يددرتبط بعالقددة المرونددة والقفددز 

ن دراسدددددة العالقدددددة بدددددين ن أالباحثددددداوقدددددد أشدددددار  السدددددرعة,
دنية عامل مسداعد عمدى واالختبارات البالقياسات الجسمية 

ن ن مدددحدددل كدددل المشددداكل التدددي يجددددىا المددددر ون المعممدددو 
يجدددددابي فدددددي خدددددالل بدددددرامج عمميدددددم, كدددددذلك ليدددددا األثدددددر اإل

تحسدددين نتدددائج االختبدددارات البدنيدددة والوقدددوف عمدددى تحديددددد 
 القياسات الجسمية ليذه المرحمة العمرية.  

يدفت اسددت (2019وفددي دراسددة قددام بيددا موسددى, وحبيددب )
طفددال فددي مرحمددة رف عمددى القدددرات الحركيددة وتعمددم األالتعدد

المدرسدددددة الميدددددارات األساسدددددية لمسدددددباحة, حيدددددث اسدددددتخدم 
ن المدددنيج الوصدددفي بأسدددموب الدراسدددات المسدددحية, الباحثدددا

حيددددث تددددم اختيددددار العينددددة بالطريقددددة العمديددددة مددددن مجتمددددع 
( طفدال مدن 122الدراسة حيدث تمثمدت عيندة الدراسدة فدي )

دروس السددددددددباحة ,تددددددددم تقسدددددددديميم إلددددددددى  المتعممددددددددين فددددددددي
مجمددوعتين )مجموعددة مرتفعددة القدددرات الحركيددة ومجموعددة 

ن بدددإجراء الباحثدددامنخفضدددة القددددرات الحركيدددة(, حيدددث قدددام 
اختبددارات القدددرات الحركيددة مددن الجددري االرتدددادي, والوثددب 
عمدددى الجدددانبين, وثندددي الجدددذع أمامدددا مدددن الجمدددوس, وثندددي 

بدددددددارات الميدددددددارات ومدددددددد الدددددددذراعين مدددددددن االنبطددددددداح, واخت
األساسدية لمسدباحة مدن الطفدو عمدى الدبطن, االندزالق عمدى 
الدددبطن مدددن الددددفع مدددن جاندددب حمدددام السدددباحة, واالندددزالق 
عمدددددى الظيدددددر مدددددن الددددددفع مدددددن جاندددددب حمدددددام السدددددباحة, 

خددددالل وضددددر ات الددددرجمين مددددن الددددتحكم فددددي التددددنفس مددددن 
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الددرجمين مددن الددتحكم  وضددع الطفددو عمددى الددبطن, وضددر ات
الل وضدع الطفدو عمدى الظيدر, والوثدب في التنفس مدن خد

بدددالرأس فدددي المددداء, والتحدددرك فدددي المددداء العميدددق باسدددتخدام 
اليدددين والددرجمين, والرطددس لتندداول حمقددات ممونددة مددن قدداع 

 الباحثددانم(, حيددث اسددتخدم 1حمددام السددباحة عمددى عمددق)
ط الحسددابي, االنحددراف : الوسدداآلتيددةالعمميددات اإلحصددائية 

بيرسدددددون, التبددددداين, تحميدددددل معامدددددل االرتبددددداط المعيددددداري, و 
التمايز, حيدث أظيدرت النتدائج عدن وجدود عالقدة ارتباطيدة 

تعمدددديم الميددددارات األساسددددية دالددددة بددددين القدددددرات الحركيددددة و 
 .لمسباحة

 أهم مميزات الدراسة الحالية:
محافظة تعد ىذه الدراسة األولى التي تجرى في  -

مديرية سيئون عمى رياض األطفال في حضرموت ب
 .نالباحثيفي حدود عمم  الجسمي والحركيالجانب 

       تناولدددددددت ىدددددددذه الدراسدددددددة بعدددددددض القددددددددرات الحركيدددددددة  -
 .ةالجسميقياسات الو 

حاجة المدر ين والمعممين إلى معيار عممي في  -
حركية وقياسات  يار األطفال الذين يمتمكون قدراتاخت

 .الرياضي وخاصة النشاطجسمية مناسبة لكل لعبة 
 منهج الدراسة :

 سموباأل تباعباالمنيج الوصفي  الباحثاناستخدم 
 متو لطبيعة  الدراسة.االرتباطي وذلك لمالء

 مجتمع الدراسة:
أطفال رياض األطفال  تكون مجتمع الدراسة من

 تسعبمديرية سيئون بمحافظة حضرموت البالد عددىا 
( طفالا وطفمة 1665) حيث بمد عددىمرياض أطفال 

 م.2019/2020الدراسي حسب احصائية العام 
 عينة الدراسة:

من أطفال بالطريقة العشوائية تم اختيار عينة الدراسة 
( 333رياض األطفال بمديرية سيئون  وتكونت من )

% من 20وطفمة, وىي تمثل نسبة مئوية قدرىا  طفالا 
العينة  أفرادضي  اسم الروضة و تم تو , و مجتمع األصل

 في الجدول اآلتي:
 

 (333عينة الدراسة )ن= (1) جدولال
 

 العينةأفراد  العدد الكمي الروضة الرقم
 57 285 مايو 22 1
 40 200 أجيال الريادة 2
 33 165 االرتقاء 3
 32 160 اإليمان 4
 32 160 البستان 5
 40 200 تار ة روضة الطفل/ 6
 33 165 الررفة 7
 30 150 مدودة 8
 36 180 مريمة 9

 333 1665 اإلجدددددددددددمدددددددددالي
 

 
 



 وآخرون  نوال محفوظ مرعي                                                 ...................القياسات الجسمية وعالقتيا بالقدرات الحركية

  040                                                  2021 ديسمبر,  2 العدد,  18 المجمد اإلنسانية لمعموم حضرموت جامعة مجمة

 فراد عينة الدراسةواالنحرافات المعيارية ألالمتوسطات الحسابية  (2)الجدول 
 (333ن= والطول, والوزن ) في كل من العمر, 

 

 ع ±س  وحدة القياس القياسات
 5.70± 5 سنة العمر
 111.079.97 ± سم الطول
 3.81 18.37 ± كجم الوزن 

 

 :الدراسة في المستخدمة األدوات
 (.2: )عدد طبي ميزان -1
 (.6: )عدد بالمتر القياس شريط -2
 .األطفال قياس لوح -3
 ((3: عدد المحيطات قياس شريط -4
 .متر 50: بطول متر -5
 (.2: )عدد توقيت ساعة -6
 .(2)عدد األرضي التنس كرات -7
 (.2) عدد لمناشئين اليد كرات -8
 (.2: )عدد صافرة -9

 :االستطالعية العينة
 تاريخمجتمع الدراسة ستطالعية من ا أخذ عينةتم 
 روضددة الطفل بتار ةفي ساحة ( 9/2019/(22

وتم استبعادىا  ( طفال20االختبددارات عمددى ) لتجريب
 : من ذلك وكاندددت الرايةمن عينة الدراسة, 

تحديددددد المدددددة الزمنيددددة التددددي يسددددتررقيا تنفيددددذ االختبددددار  -1
الواحد وتحديد المدة الزمنيدة التدي يسدتررقيا تنفيدذ االختبدارات 
ككددددددل وذلددددددك لتحديددددددد الوقددددددت المناسددددددب ل طفددددددال إلجددددددراء 

   االختبارات وبطريقة ال تجيدىم وال تشعرىم بالممل.
التعرف عمى مدى صالحية وسالمة األدوات  -2

الختبارات وذلك من أجل سالمة المستخدمة في ا
 األطفال وعدم تعرضيم ألي إصابة.

مكانية  عمى مناسبة التعرف -3 االختبدارات المختارة وا 
 تطبيقيا.

تجاوز األخطاء التي قد تحدث عند تنفيذ  -4
 اختبارات التجر ة الرئيسية.

ة فريق العمل المساعد وما يحتاجو التأكد من كفاي -5
 خالل التجر ة.

القدرات الحركية اختبارات و  ةالجسمي قياساتالتحديد 
 ألطفال رياض األطفال: 

تم عمى بعض المراجع واألبحاث العممية االطالع بعد 
تتفق عمى أىم القدرات الحركية ألطفال التوصل أنيا 

ىي: المشي, والجري, والوثب, و  رياض األطفال
والحجل, والرمي, والمقف, والركل, والتوازن, وخاصة 
لمثل ىذه العينة, وبعد ذلك تم تحديد مجموعة من 

تم عرضيا و  من خالل استمارةة الجسمي القياسات
( خبراء أكاديميين في 6عمى المحكمين البالد عددىم )

وذلك ق التدريس ائعموم التر ية الرياضية, ومناىج طر 
إلبداء آرائيم في االختبارات  والقياسات المناسبة لعينة 
 الدراسة سواء كان ذلك باإلضافة أم التعديل أم الحذف

 .%66بنسبة اتفاق 
 اختبارات الدراسة:

 :الجسم قياسات أوال:
 .الطول الكمي لمجسم )سم( -1

إجراء القياس: يتم إجراء ىذا القياس من أقرب نقطة 
ل رض من الجية الوحشية إلى أعمى مالمسة الكعب 

   جمة الرأس بواسطة جياز الرستاميتر نقطة في جم
 (.2003)حسانين 

 قياس طول الكف )سم( -2
إجراء القياس: يتم القياس من منتصف الرسد حتى 

 (.2003نياية اإلصبع األوسط وىو مفرود) حسانين 
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 قياس طول الذراع )سم(: -3
لقياس من المسافة الوحشية إجراء القياس: يتم إجراء ا

األخرومي لعظم الموح حتى نياية اإلصبع لمنتوء 
 (.2003األوسط وىو مفرود ) حسانين 

 طول القدم )سم(: -4
إجراء القياس: يتم القياس من نياية العقب من الخمف 

ألطول إصبع  في القدم)غالبا ما  حتى النياية األمامية
 (.1997)رضوان, يكون اإلصبع الكبير (

 الفخذ)سم(:ومحيط طول  -5
يدددددتم القيددددداس مدددددن المددددددور الكبيدددددر  :لمطدددول إجدددراء القيددداس

لمددددددددرأس العميددددددددا لعظددددددددم الفخددددددددذ حتددددددددى الحافددددددددة الوحشددددددددية 
(, أمدا المحديط فيكدون  2003)حسدانين, لمنتصدددف الركبدة

إجددراء القيدداس: مددن وضددع الوقددوف بحيددث تكددون المسددافة 
لعددرض الكتفددين, ويوضددع السددنتيمتر بددين القدددمين مسدداوية 

عمددى الفخددذ بحيددث يكددون افقيددا وفددي المنطقددة مددن الخمددف 
ألمدام فيكدون محاذيدا أمدا مدن ا اسفل طسدة اآلليدة مباشدرة ,

, ويراعددى عنددد تنفيددذ القيدداس عدددم تددوتر فددي لددنفس المسددتوى 
 (.1996 )خاطر, والبيك, عضالت الفخذ.

 سم(:(طول الجذع -6
إجراء القياس: من وضع الجموس عمى مقعد دون 
ظير يتم القياس من حافة المقعد وحتى ناتئ الفقرة 

 (.1996العنقية السابعة)حسانين, 
 عرض الكتفين )سم(: -7

إجدددددراء القيددددداس: يدددددتم القيددددداس مدددددن القمتدددددين الوحشددددديتين 
لمنتددوئين األخددرمين لعظمتددي المددوحين, ويمكددن االسددتدالل 

واسددددطة وضددددع األصددددابع عمددددى عمددددى ىدددداتين النقطتددددين ب
والسير معيدم فدي اتجداه الخدارج .)خداطر,  عمق النتوئين

 .(1996والبيك, 
 محيط الساق )سم(: -8

إجراء القياس:من وضع الوقوف بحيث تكون المسافة 
بين القدمين مساوية لعرض الكتفين, ويوضع 

السنتيمتر أفقيا حول أقصى محيط لمساق, ويراعى 
     .القياس عدم توتر في عضالت الساق عند تنفيذ

 ( 1996) خاطر, والبيك,
 محيط الرقبة )سم(: -9

إجراء القياس:تثبيت شريط القياس عند بروز الحنجرة 
ومن ثم لف شريط القياس حول الرقبة وتحديد مسافة 

براىيم,  (1987نقطة التقائو. ) برىم, وا 
 اختبار القدرات الحركية: -ثانيا :

 العمودي.الوثب  1-
 الوثب العريض.2- 

 الدقة في التصويب. -3
 مترا. 30العدو  -4
 رمي الكرة ألبعد مسافة. -5
 تنطيط بالكرة.  -6

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
ولإلجابدددة عدددن تسددداؤالت الدراسدددة,  ألىدددداف الدراسدددة تحقيقددداا 

تمددت المعالجددات اإلحصددائية لمبيانددات التددي تددم تجميعيددا مددن 
 االختبارات باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:خالل 

المعياري,  االنحرافالنسبة المئوية, الوسط الحسابي, 
 معامل االرتباط البسيط )بيرسون(.و 

 :ئجعرض النتا
 النمو الجسمي معرفةل الدراسةفيما يتعمق بأىداف 

 :القدرات الحركية أمكن التوصل إلىب وعالقتو
 عرض نتائج التساؤل األول: -أوال:
أطفال رياض لدى  ةالجسمي القياساتما مستوى " 

 " ؟األطفال بمديرية سيئون 
ىدددددذا السدددددؤال تدددددم حسددددداب المتوسدددددطات  عدددددنلإلجابدددددة 

لدددددى أطفددددال ريدددداض  الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة
حيددددددث كانددددددت كمددددددا ىددددددي األطفددددددال بمديريددددددة سدددددديئون, 

 .(3)موضحة في الجدول 
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 لعينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3) الجدول
 (333)ن=ةالجسمي القياساتفي 

 

 

 مقياسدددددداتل( قدددددديم األوسدددددداط الحسددددددابية 3يبددددددين الجدددددددول )
راع, طددول القدددم, طددول طددول الددذطددول الجسددم, ) ةالجسددمي

, عددددرض الكتفددددين, محدددديط السدددداق ل الجددددذع,الفخددددذ, طددددو 
محدديط الرقبددة ,محدديط الفخددذ( لدددى أطفددال ريدداض األطفددال 

سددددم, 17.38سددددم, 45.51سددددم, 12.31سددددم ,11.071)
 سدددددددم,21.72سدددددددم, 27.72سدددددددم, 56.67سدددددددم, 28,36
سددددددم( بانحرافددددددات معياريددددددة قدددددددرىا 24.84. سددددددم,28.53

سددم, 5.91سددم, 3.58سددم, 2.88سددم,3,67سددم, 1.18)
 .سم(2.23سم,4.60سم, 2.76سم, 2.45

 عرض نتائج التساؤل الثاني: -ثانيًا:
رياض  لدى أطفالما مستوى القدرات الحركية "

 " ؟ األطفال بمديرية سيئون 
ىذا السؤال تم حساب المتوسطات  عنلإلجابة 

لدى  لمقدرات الحركيةالحسابية واالنحرافات المعيارية 
أطفال رياض األطفال بمديرية سيئون, حيث كانت 

 .(4كما ىي موضحة في الجدول )

 

 ألفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4) الجدول
 (333في القدرات الحركية )ن= العينة

 

 ع ±س  وحدة القياس القياسات البيان
 
 

 القدرات الحركية

 35.30±5.80 سم الوثب العمودي
 92.81±20.20 سم الوثب العريض

 6.30±2.20 عدد الدقة في التصويب
 8.44±1.35 ثانية م30العدو 

 10.93±6.16 متر رمي الكرة ألبعد مسافة
 1.22±6.49 عدد الكرةتنطيط 

 

 ع ±س  وحدة القياس العنصر النمو الجسمي
 
 

 األطوال

 111.079.97 ± سم طول الجسم
 12.31±1.18 سم طول الكف
 45.51±3.67 سم طول الذراع
 17.38±2.88 سم طول القدم
 28.36±3.58 سم طول الفخذ
 56.67±5.91 سم طول الجذع

 27.72±2.45 سم عرض الكتفين األعراض
 

 المحيطات
 21.72±2.76 سم محيط الساق
 28.53±4.60 سم محيط الفخذ
 24.84±2.23 سم محيط الرقبة
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الختبدددددارات  الحسدددددابية األوسددددداط ( قددددديم4يبدددددين الجددددددول )
 العدريض, الدقدة العمدودي, الوثدب القدرات الحركية )الوثب

مسددددافة,  ألبعددددد الكددددرة م, رمددددي30التصددددويب, العدددددو فددددي
,  6.30, 92.81, 30.35تنطددددددددددددددددددددددددديط الكدددددددددددددددددددددددددرة (, )

قدددددددددددرىا  معياريددددددددددة ( بانحرافدددددددددات 1.22, 8.44,10.93
(5.80 ,20.20 ,2.20  ,1.35 ,6.16 ,6.49 ). 

 ثالثًا: عرض نتائج التساؤل الثالث:
حصائية بين القياسات ىل توجد عالقة ذات داللة إ"

الجسمية والقدرات الحركية لدى أطفال رياض األطفال 
 "؟بمديرية سيئون 

 ىذا السؤال, ولمتعرف عمى العالقة عن لإلجابة
, طفال رياض األطفال بمديرية سيئون لدى أ االرتباطية

تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين العالقة بين 
القدرات الحركية لدى أطفال و  ةالجسمي القياسات

سيئون عمى المتريرات قيد رياض األطفال بمديرية 
ول: , حيث كانت كما ىي موضحة في الجداالدراسة

 .(10( و)9( و)8( و)7( و)6( و)5)

 معامل االرتباط بيرسون بين الوثب العمودي من  (5) الجدول
 ألفراد العينة ةالجسمي القياساتو الثبات 

 

 التقدير مستوى الداللة االرتباطمعامل  ةالجسمي القياسات االختبار
 
 
 
 
 
 

من الوثب العمودي 
 الثبات

 دال 000. 0.**24 طول الجسم
 دال 0.00 0*17. طول الكف
 دال 000. 0**26. طول الذراع
 دال 000. 0*15. طول القدم
 دال 000. 0**19. طول الفخذ

 دال 000. 0*16. عرض الكتفين
 دال 000. 0*18. طول الجذع
 دال 000. 0**20. محيط الفخذ
 دال 000. 0*18. محيط الساق
 دال 000. 0**21. محيط الرقبة

 .0.05دال عند مستوى 
(  قيم العالقة االرتباطية بين الوثب 5يبين الجدول )

الجسم,  )طول ةالجسمي القياساتو العمودي من الثبات 
الفخذ,  القدم, طول الذراع, طول الكف, طول طول

 , محيطالفخذ الجذع, محيطعرض الكتفين, طول 

الرقبة( حيث يتض  وجود عالقة  الساق, محيط
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوثب العمودي 

 قيد الدراسة . ةالجسميالقياسات و 
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 معامل االرتباط بيرسون بين الوثب العريض من (6) الجدول
 ألفراد العينة ةالجسمي القياساتو الثبات  

 

 التقدير مستوى الداللة معامل االرتباط ةميالقياسات الجس االختبار
 
 
 
 
 
 

الوثب العريض من 
 الثبات

 دال 0.00 0**26. طول الجسم
 دال 0.00 0**25. فطول الك

 دال 0.00 0**21. طول الذراع
 دال 0.02 0*13. طول القدم
 دال 0.02 0*13. طول الفخذ

 دال 0.04 0*11. عرض الكتفين
 غير دال 0.18 0-07.- طول الجذع
 دال 0.01 0**15. محيط الفخذ
 غير دال 0.50 040. محيط الساق
 غير دال 0.24 070. محيط الرقبة

  05دال عند مستوى. 
بين الوثب  (  قيم العالقة االرتباطية6يبين الجدول )

الجسم,  )طول ةالجسميالقياسات العريض من الثبات و 
الفخذ,  القدم, طول الذراع, طول الكف, طول طول

 , محيطالفخذ عرض الكتفين, طول الجذع, محيط
الرقبة( حيث يتض  وجود عالقة  الساق, محيط

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوثب العريض من 

الكف,  الجسم, طول )طول ةالجسميالقياسات و الثبات 
الفخذ, عرض الكتفين,  القدم, طول الذراع, طول طول

الفخذ(  وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  محيط
بين الوثب العريض من الثبات والقياسات )طول 

 .الرقبة ( الساق, محيط لجذع, محيطا

 

 معامل االرتباط بيرسون بين التصويب من  (7)الجدول 
 ألفراد العينة ةالجسمي القياساتالثبات و 

 

 التقدير مستوى الداللة معامل االرتباط ةالجسميقياسات ال االختبار
 
 
 
 
 

 التصويب من الثبات

 دالغير  0.22 070. طول الجسم
 دالغير  0.26 0-06.- فطول الك

 دالغير  0.43 040. طول الذراع
 دالغير  0.56 0.03 طول القدم
 دالغير  0.87 0.01 طول الفخذ

 دالغير  0.22 070 عرض الكتفين
 دال 0.02 0*13. طول الجذع
 دالغير  0.24 0-06.- محيط الفخذ
 غير دال 0.50 0-02.- محيط الساق
 غير دال 0.15 080. محيط الرقبة

  05دال عند مستوى. 
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( قيم العالقة االرتباطية بين التصويب 7يبين الجدول )
 الجسم, طول )طول ةالجسمي القياساتمن الثبات و 
الفخذ, عرض  القدم, طول الذراع, طول الكف, طول

الساق,  , محيطالفخذ الكتفين, طول الجذع, محيط
ارتباطية ذات  الرقبة( حيث يتض  وجود عالقة محيط

 القياساتداللة إحصائية بين التصويب من الثبات و 

)طول الجذع(  وال توجد عالقة ذات داللة  ةالجسمي
 إحصائية بين التصويب من الثبات والقياسات )طول

 القدم, طول الذراع,  طول الكف, طول الجسم, طول
لجذع, الفخذ طول ا الفخذ, عرض الكتفين, محيط

 الرقبة(. الساق, محيط محيط

 

 ألفراد العينة ةالجسميالقياسات م و 33معامل االرتباط بيرسون بين العد  (8)الجدول 
 

 التقدير مستوى الداللة معامل االرتباط ةالجسمي القياسات االختبار
 
 
 
 
 

 العدو
 م 30

 دال 0.00 0**-21. طول الجسم
 غير دال 0.06 -0.10 فطول الك

 دال 0.00 **0.22 طول الذراع
 غير دال 0.42 -0.05 طول القدم
 دال 0.00 **0.20 طول الفخذ

 دال 0.00 **0.21 عرض الكتفين
 دال 0.00 **0.27 طول الجذع
 غير دال 0.90 010. محيط الفخذ
 غير دال 0.08 -0.10 محيط الساق
 غير دال 0.22 -0.07 محيط الرقبة

  05دال عند مستوى. 
( قدددددددديم العالقددددددددة االرتباطيددددددددة بددددددددين 8يبددددددددين الجدددددددددول )

 الجسدددم, طدددول )طدددول القياسدددات الجسدددميةو  م30العددددو
الفخدذ, عددرض  القددم, طددول الددذراع, طدول الكدف, طدول

السددداق,  , محددديطفخدددذال الكتفدددين, طدددول الجدددذع, محددديط
وجددددود عالقدددة ارتباطيددددة الرقبدددة(, حيددددث يتضددد   محددديط

 والقياسددددددات( م30ذات داللددددددة إحصددددددائية بددددددين العدددددددو)

الفخددددذ,  طددددول الدددذراع, طددددول )طددددول الجسدددم, ةالجسدددمي
عدددرض الكتفدددين, طدددول الجدددذع( وال توجدددد عالقدددة ذات 

 م والقياسدددددات )طدددددول30داللدددددة إحصدددددائية بدددددين العددددددو 
 الساق, محيط , محيطالفخذ القدم, محيط الكف, طول

 .(الرقبة
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 معامل االرتباط بيرسون بين رمي الكرة ألبعد مسافة  (9)الجدول 
 ألفراد العينة ةالجسمي القياساتو 

 

 التقدير مستوى الداللة معامل االرتباط ةالجسمي القياسات االختبار
 
 
 
 

رمي الكرة ألبعد 
 مسافة

 دال 0.00 0**187. طول الجسم
 دال 0.01 0*137. فطول الك

 دال 0.00 0**21. طول الذراع
 دال 0.01 0**16. طول القدم
 دال 0.00 0**16. طول الفخذ

 دال 0.01 0*14. عرض الكتفين
 دال 0.05 0*11. طول الجذع
 دال 0.03 0*12. محيط الفخذ
 غير دال 0.29 060. محيط الساق
 دال 0.01 0*14. محيط الرقبة

  05دال عند مستوى. 
(  قيم العالقة االرتباطية بين رمي 9يبين الجدول )

الجسم,  )طول ةالجسمي القياساتالكرة ألبعد مسافة و 
الفخذ,  القدم, طول الذراع, طول الكف, طول طول

 , محيطالفخذ عرض الكتفين, طول الجذع, محيط
الرقبة( حيث يتض  وجود عالقة  الساق, محيط

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رمي الكرة ألبعد 

طول الكف,  )طول الجسم, والقياسات الجسميةمسافة 
, عرض الكتفين, الفخذ القدم, طول طول الذراع, طول

الرقبة(  وال توجد  , محيطالفخذ طول الجذع, محيط
د عالقة ذات داللة إحصائية بين رمي الكرة ألبع

 الساق(. )محيطالنمو الجسمي مسافة و 

 

 معامل االرتباط بيرسون بين رمي الكرة ألبعد مسافة (13)الجدول 
 ألفراد العينة ةالجسمي القياساتو  

 

 التقدير مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون  القياسات الجسمية االختبار
 
 
 
 
 الكرةتنطيط 

 دال 0.00 0**22. طول الجسم
 غير دال 0.86 010. فطول الك

 دال 0.00 0**18. طول الذراع
 غير دال 0.16 080. طول القدم
 غير دال 0.60 030. طول الفخذ

 دال 0.00 0**17. عرض الكتفين
 دال 0.03 0*12. طول الجذع
 غير دال 0.10 090. محيط الفخذ
 دال 0.01 0*14. محيط الساق
 غيردال 0.60 030. محيط الرقبة

  05دال عند مستوى. 
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قة االرتباطية بين تنطيط ( قيم العال10يبين الجدول )
الكف,  الجسم, طول )طول ةالجسميالقياسات و الكرة 
الفخذ, عرض الكتفين,  القدم, طول الذراع, طول طول

 الساق, محيط الفخذ, محيط محيططول الجذع, 
الرقبة(, حيث يتض  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

)طول  ةالجسمي والقياساتإحصائية بين تنطيط الكرة 
طول الذراع, عرض الكتفين, طول الجذع,  الجسم,
الساق( وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  محيط

)طول الكف, ةالجسميالقياسات بين تنطيط الكرة و 
  .الرقبة( الفخذ, محيط الفخذ, محيط القدم, طول طول

 أواًل: مناقشة النتائج :
 مناقشة نتائج التساؤل األول:

رياض لدى أطفال  ةالجسمي القياساتما مستوى "
 " ؟األطفال بمديرية سيئون 

 قياساتالأن متوسطات  (3يتض  من نتائج الجدول )
طول راع, طول الكف, طول الذطول الجسم, )ةالجسمي

عرض الكتفين,  القدم, طول الفخذ, طول الجذع,
, محيط الرقبة ,محيط الفخذ( لدى أطفال محيط الساق

سم, 111.07رياض األطفال كانت عمى التوالي)
سم, 28.36سم, 17.38سم, 45.51سم, 12.31
سم,  28.53سم,21.72سم, 27.72سم, 56.67
ضمن الحدود الطبيعية في سم(, وىي تقع 24.84

طفال ىذه لنمو الجسمي لممتوسط العام أللقياسات ا
 المرحمة العمرية. 

 مناقشة نتائج التساؤل الثاني:
أطفال رياض لدى  ما مستوى القدرات الحركية"

 ؟ " األطفال بمديرية سيئون 
 ( أن متوسطات اختبارات4يتض  من نتائج الجدول )

العريض,  العمودي, الوثب القدرات الحركية )الوثب
 ألبعد الكرة م, رمي30, العدوالتصويب في الدقة

لدى أطفال رياض األطفال  مسافة, تنطيط الكرة(
,  6.30, 92.81, 35.30) كانت عمى التوالي

( 2009طمبة ), وقد أكدت (1.22, 8.44,10.93
أن القدرات الحركية التي يزاوليا أطفال الروضة عبارة 
عن إعداد لميارات ألعاب القوى واأللعاب الجماعية 
الكبيرة وتشمل تمك القدرات عمى حركات االتصال 
التي يتم بيا عبور الجسم لمفضاء مثل: )الجري, 

ومن الوثب القفز, الحجل, التوازن, الرمي, المقف(, 
في ضمن نشاطو سيا الطفل فيذه الحركات يمار  ثم

و حياتو العادية ولذلك تعد ألعابو اليومية في الروضة أ
 في المستوى الطبيعي.

 :مناقشة نتائج التساؤل الثالث
حصائية بين القياسات ىل توجد عالقة ذات داللة إ"

الجسمية والقدرات الحركية لدى أطفال رياض األطفال 
 ؟"بمديرية سيئون 

( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 5يبين الجدول )
إحصائية بين كل من اختبار القدرات الحركية )الوثب 

 )طول ةالجسمي والقياساتالعمودي من الثبات( 
 القدم,  طول الذراع,  طول الكف, طول الجسم, طول

, الفخذ الفخذ, عرض الكتفين, طول الجذع, محيط
ذلك أن  الباحثانيعزو لرقبة( و ا الساق, محيط محيط

األطفال يتمتعون بنمو جيد ويتمتعون ببراعة في 
في أداء الوثب استخدام الجسم أو بعض أجزائو 

 (2002 ,, ويؤكد ذلك )المشرفيالعمودي من الثبات
 أو مدروس بشكل الرياضية لمتمارين الطفل مزاولة أن

 الحركي جيازه وتطوير بناء في تساعد عشوائي
 لمحركة مزاولتو أثناءفي  تعكس وكذلك فسيولوجياا,

 فينمو الحركي لنشاطو ونفسية انعكاسية فعل ردود
بو, وتتفق ىذه  المحيطة الظواىرب اا إحساس ويزداد

 .(2018النتيجة مع دراسة حميد نجيب )
( وجددددود عالقددددة ارتباطيددددة ذات داللددددة 6يبددددين الجدددددول )

إحصددائية بددين كددل مددن اختبددار القدددرات الحركيددة )الوثددب 
الجسدم,  )طدول ةالجسدميقياسات الالثبات( و العريض من 

الفخددذ,  القدددم,  طددول الددذراع,  طددول الكددف, طددول طددول
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ذلددك أن  الباحثددانالفخددذ(, يعددزو  عددرض الكتفددين, محدديط
التركيددددددز فددددددي األداء عمددددددى  المرحمددددددة يكددددددون طفددددددل ىددددددذه 

الجسدم دون الصدريرة والدذي أثبتدت في العضالت الكبيرة 
إبراىيم, ويؤكدددد ذلدددك) ,النتيجدددة فدددي الجددددول المشدددار إليدددو

فدي أول مرحمدة ريداض الجسدمي ( أنو يكاد النمدو 1999
األطفدددال ينحصدددر فدددي العضدددالت الكبيدددرة وتنمدددو سدددريعا 

حيدث اتفقدت ىددذه مدع دراسددة  وتسدبق العضدالت الصددريرة
ال توجددددد عالقددددة ذات بينمددددا  ,(2019موسددددي وحبيددددب )

داللدددة إحصدددائية بدددين اختبدددار القددددرات الحركيدددة ) الوثدددب 
)طول النمددددو الجسددددميوقياسددددات العددددريض مددددن الثبددددات( 

الرقبة(, ويعزو ذلدك كونيدا  الساق, محيط الجذع, محيط
تشدددددمل العضدددددالت األصدددددرر حجمدددددا مقارندددددة بعضدددددالت 

 .الفخذ والكتف وغيرىا من العضالت 
عالقة ارتباطية ذات داللة وجود عدم ( 7)يبين الجدول

إحصائية بين اختبار القدرات الحركية )التصويب من 
)طول الجسم, طول ة الجسميقياسات الو  الثبات(

الكف, طول الذراع, طول القدم, طول الفخذ, عرض 
الكتفين, محيط الفخذ طول الجذع, محيط الساق, 

حيث اتض  أن (, )طول الجذعمحيط الرقبة( ماعدا 
رات غير دالة ماعدا مترير طول الجذع, أغمب المتري

إلى ضعف األداء الميارى  الباحثانويعزو ذلك 
والبدني عند األطفال الذي يعتمد عمى العالقات 
المتبادلة الناتجة عن التكوين البيولوجي لمطفل 
والخصائص الميكانيكية المرتبطة بالتركيب الحركي 

ة لمتصويب من الثبات وأن األطفال في ىذه المرحم
التزال قدراتيم العقمية في التركيز ضعيفة ويشير إلى 

( أن التحميالت في الميكانيكا 1978) ذلك عبدالمجيد
الحيوية لمحركة تتطمب ضرورة توافر معرفة مجموعة 
من المعمومات الخاصة بالجياز الحركي لإلنسان 

 .وقدرتو عمى أداء الحركة
داللة ( وجود عالقة ارتباطية ذات 8يبين الجدول )

( م30العدوإحصائية بين اختبار القدرات الحركية )

 طول الذراع, طول )طول الجسم, ةالجسمي القياساتو 
, عرض الكتفين, طول الجذع ( وال توجد عالقة الفخذ

ذات داللة إحصائية بين اختبار القدرات الحركية 
 الكف, طول )طول ةالجسمي والقياسات( م30العدو)

, الرقبة( الساق, محيط محيط, الفخذ القدم, محيط
إلى عدم وجود عنصر القوة وذلك  الباحثانيعزو ذلك 

الجياز العصبي العضمي عند  نضج لعدم اكتمال نمو
, كما أن ميارة العدو تزداد عالقتو االرتباطية طفالاأل

بالزيادة في األطراف واألطوال الجسمية وليس في 
 .لمفرد فقطالميارات النوعية لمستوى القدرة الحركية 

( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 9يبين الجدول )
إحصائية بين اختبار القدرات الحركية )رمي الكرة 

طول  )طول الجسم,ة الجسميالقياسات و ألبعد مسافة( 
الفخذ, عرض  القدم, طول الكف, طول الذراع, طول

الرقبة( وال  الفخذ, محيط الكتفين, طول الجذع, محيط
ذات داللة إحصائية بين اختبار القدرات توجد عالقة 

النمو الجسمي الحركية )رمي الكرة ألبعد مسافة( و 
أن مترير ذلك إلى  الباحثانويعزو  الساق(, )محيط

محيط الساق غير دال بينما بقية المتريرات دالة وذلك 
الرتباط تمك األجزاء ارتباطا شديداا في أداء ىذه 

مراحل متتابعة ترتبط الميارة ألنيا تتكون من عدة 
داء من أرجل تالواحدة باألخرى لتظير كوحدة واحدة اب

االرتكاز انتقاال الى الجذع ثم إلى الذراع الرامية بشكل 
سريع وتوافقي واكساب الكرة أقصى سرعة ويؤكد ذلك 

( في أن اليدف في فعالية 1998)حسين, وشاكر, 
الرمي ىي المسافة االفقية التي يقطعيا المقذوف 

 بأعمى درجة من التوافق والتكتيك. 
( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 10يبين الجدول )

إحصائية بين اختبار القدرات الحركية )تنطيط الكرة( 
طول الذراع,  )طول الجسم,النمو الجسميوقياسات 

الساق,( وال توجد  عرض الكتفين, طول الجذع, محيط
القدرات عالقة ذات داللة إحصائية بين اختبار 
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)طول  ةالجسمي القياساتالحركية )تنطيط الكرة( و 
 الفخذ, محيط الفخذ,  محيط القدم, طول الكف, طول

 ضعف إلى ذلك في السبب الباحثان ويعزو ,الرقبة(
 داآ لميارة )التنطيط( والسيما ألدائيم العينة مستوى 

 الصعبة الميارات من بأنيا توصف يوالت لمميارة يمئ
 –العضمي  التوافق من عالية درجة إلى وتحتاج

 من جابر وعارف كل يشير الخصوص و يذا العصبي
 عالية درجة إلى تحتاج التنطيط ميارة ( بأن1987)

 العصبي. العضمي التوافق من
 ثانيًا: االستنتاجات:

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا تم التوصل إلى 
 االستنتاجات اآلتية:

وجود عالقات ارتباطية موجبة بين الوثب  -1
 .ةالجسمي قياساتالالعمودي والوثب العريض وأغمب 

عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة وعدم وجود  -2
القياسات غمب إحصائية بين التصويب من الثبات وأ 

 طول الجذع. ءباستثنا ةالجسمي
وجود عالقة ارتباطية موجبة  ذات داللة   -3

, ةالجسميالقياسات م وأغمب 30احصائية بين العدو
 الفخذ ومحيط القدم وطول الكف وطول طولء باستثنا

 الرقبة. الساق ومحيط الفخذ ومحيط

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة  -4
وأغمب القياسات إحصائية بين رمي الكرة ألبعد مسافة 

 باستثناء محيط الساق. ةالجسمي
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة  -5

)طول ة الجسميوالقياسات إحصائية بين تنطيط الكرة 
الجسم وطول الذراع وعرض الكتفين وطول الجذع 

 خرى.( وال توجد عالقة مع القياسات األالساق ومحيط
 :ثالثًا: التوصيات 

  باآلتي:  الباحثانيوصي  نتائج الدراسةفي ضوء 
برامج وأنشطة رياضية تعمل التأكيد عمى وضع  -1

وتناسب  القدرات الحركية لدى األطفال تطوير عمى
 .النمو الجسمي مستوى 

إلى ضرورة استخدام األساليب  ر ينتوجيو الم -2
مية عمى العممية الدقيقة وتضمين المحددات التعمي

, فضال عن ضرورة وضع تمرينات القدرات الحركية
ومدى تطويرىا اختبارات خاصة بقياس ىذه القدرات 

 .طفاللدى األ
في ات ل طفال عمى عينمقارنة إجراء دراسة  -3

 .الرياض الحكومية واألىمية
لمقددرات الحركيدة  األطفدالالمشدابية عمدى  دراسدةإجراء -4

.لددددددم تبحددددددث وبدددددداقي القياسددددددات الجسددددددمية األخددددددرى التددددددي
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Abstract 
 

This study aims to identify the relationship between anthropometric measurements & kinetic abilities 

among kindergarten children in Seiyun District. The researcher used the correlational approach, due to its 

suitability to the nature of this study.  The sample consists of (333) randomly selected children. To 

achieve the objectives of the study, anthropometric measurements were used (total body length, palm 

length, arm length, foot length, thigh length, trunk length, shoulder width, leg circumference, thigh 

circumference, neck circumference) and tests of kinetic abilities (vertical jump from stability, wide jump 

from stability, accuracy in shooting, running (30 meters), throwing the ball farthest, dribbling the ball) 

were made. The analysis included percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation 

coefficient. The study results showed that there are positive correlations between the vertical and the wide 

jump, throwing the ball farthest and most anthropometric measurements except the trunk length. There is 

also a positive correlational relationship of statistical significance between 30 meters running and the 

most anthropometric measurements except the palm length, foot length, thigh length and thigh, leg neck 

circumferences. There is a positive statistically significant correlation between ball dribbling and 

anthropometric measurements (body length, arm length, shoulder width, trunk length and leg 

circumference) and there is no relationship with other measurements. The researchers have recommended 

to sitting up sports programs and activities to develop the kinetic abilities of children that suit the level of 

physical  growth  measurements . 
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