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الممخص
استيدفت ىذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين القياسات الجسمية والقدرات الحركية لدى أطفال الروضة في مديرية سيئون ,وتم استخدام
المنيج الوصفي االرتباطي ,وقد تكونت العينة من ( )333طفالا تم اختيارىم بالطريقة العشوائية ,ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام

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

العدو(30م) ,رمي الكرة ألبعد مسافة ,تنطيط الكرة) ,ولتحميل النتائج تم استخدام النسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري

ومعامل االرتباط بيرسون ,وقد بينت نتائج الدراسة وجود عالقات ارتباطية موجبة بين كل من الوثب العمودي والوثب العريض من الثبات
ورمي الكرة ألبعد مسافة وأغمب القياسات الجسميو ,وعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التصويب من الثبات وأغمب

قياسات الجسم باستثناء طول الجذع ,كذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بين العدو30م وأغمب القياسات الجسمية
باستثناء طول الكف وطول القدم وطول الفخذ ومحيط الفخذ ومحيط الساق ومحيط الرقبة ,ووجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة
إحصائية بين تنطيط الكرة والقياسات الجسمية(طول الجسم وطول الذراع وعرض الكتفين وطول الجذع ومحيط الساق) وال توجد عالقة مع
القياسات األخرى ,وأوصى الباحثان ب التأكيد عمى وضع برامج وأنشطة رياضية تعمل عمى تطوير القدرات الحركية لدى األطفال وتناسب
مستوى النمو الجسمي.

الكممات المفتاحية , :القياسات الجسمية ,القدرات الحركية ,طفل الروضة.

المقدمة:

السابعة وتسبق المرحمة االبتدائية أو التعمديم األساسدي.

تعد ددد ريددداض األطف ددال م ددن أخص ددب الم ارح ددل التر ويد ددة

(بدددر ,)2009 ,وتعددد مددن أىددم الم ارحددل التددي يمددر بيددا

عمريدة يدتم فييددا الدتعمم تمقائيدا ممددا يميدد لمسدار العمميددة

فييد د ددا البد د ددذور األولد د ددى ومالم د د د الشخصد د ددية المسد د ددتقبمية

والحركيددة فددي تشددكيل الشخصددية وتكوينيددا ألنيددا مرحمددة
التر ويددة والحركيددة فددي المسددتقبل  ,فيددي مرحمددة حاسددمة
فد د ددي تشد د ددكيل أساسد د دديات الشخصد د ددية ومسد د ددار نموىد د ددا:
الجسددمي ,والحركددي ,والعقمددي ,واالجتمدداعي ,والخمقددي,

واالنفعد د دالي ,والجم د ددالي ,والروح د ددي ,والمي د دداري ,وىد د ددي
مؤسسددات تر ويددة تعميميددة ترعددى األطفددال فددي المرحمددة
السنية من ثالث أو أر ع سنوات حتى سن السادسة أو
* أستاذ مساعد بقسم رياض األطفال  -كلية البنات ـ جامعة حضرموت.
** باحث في التربية والتعليم .

اإلنسان والتي تشكل فييا جوانبو المختمفدة ,حيدث تردرس

وتشد ددكل فييد ددا عاداتد ددو واتجاىاتد ددو واستعداداتو(الياشد ددمي,

 ,)2012وتؤكد د د ددد األدبيد د د ددات التر ويد د د ددة سد د د دديادة النظ د د د درة
المتكامم ددة لمطف ددل وخصائص ددو ومظ دداىر نم ددوه وض ددرورة
التفاعددل معددو فددي إطددار كمددي ال يتج د أز وأصددب تحقيددق

النمددو المتكامددل ىدددفا أساسدديا فددي جميددع ريدداض األطفددال
واتف ددق المر ددون عم ددى ض ددرورة أن تي دددف جمي ددع ري دداض
األطفال إلى تحقيق النمو االجتماعي والنفسي والعداطفي

واألخالقد د ددي والعقمد د ددي والجسد د ددمي والحركد د ددي لكد د ددل طفد د ددل
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(بدددران ,)2003 ,ويع ددد إطددالق طاق ددة الطفددل الجس ددمية

األطفال بمديرية سيئون وجد أن جميع رياض األطفال

البدني د ددة م د ددن أى د ددداف الري د دداض ف د ددي الج د ددانبين الجس د ددمي

الحركية والقياسات الجسمية لتحسين مستوى األداء

والحركي ددة ع ددن طري ددق المع ددب والممارس ددة الفعمي ددة لمتر ي ددة
الحركي (عبد الرؤوف.)2008 ,

وأن القدرات الحركية التي يزاوليا أطفال الروضة

ر ما ال تستخدم األنشطة والبرامج التي تراعي القدرات
وانما يعتمدون بصورة رئيسية عمى المعب الحر

واختصرت ألعابيم وأنشطتيم عمى التسمية والمتعة

عبارة عن إعداد لميارات األلعاب الجماعية الكبيرة

والتروي

بيا عبور الجسم لمفضاء مثل( :الجري ,الوثب القفز,

يعبر عنو بالقدرة الحركية العامة ( General Motor

فالقدرات الحركية ىي صفات مكتسبة أو قد تكون

ال يستطيعون أداء الميارات التي لم يمارسوىا من قبل

وتشمل تمك القدرات عمى حركات االتصال التي يتم

الحجل ,التوازن ,الرمي ,المقف) (طمبة,)2009 ,

موجودة بشكل فطري ,وتتطور حسب قابمية الطفل

فقط ,ولذا وجب البحث عن المقومات

األساسية الطبيعية لممارسة األلعاب عندىم وىو ما

 )Abilityومعدالت النمو البدني ,حيث إن األطفال
بالشكل الصحي .

الجسمية والحسية واإلدراكية ,من خالل التدريب

ومن خالل ذلك يرى الباحثان أن دراسة القياسات

بشكل رئيسي ,فإن السيطرة الحركية تأتي من خالل

جدير
ا
األداء الحركي لمميارات األساسية اتجاىا خاصا
بالدراسة ,حيث تسم الدراسة الحالية بإعطاء

الحركي وتشير القدرة الحركية إلى مدى كفاية الطفل

رياض األطفال بمديرية سيئون مما قد يسيم في

والممارسة .وتعتمد ىذه القدرات عمى السيطرة الحركية
قدرة الجياز العصبي المركزي والمحيطي ,عمى إرسال

الجسمية والقدرات الحركية تمثل في مجال تأثيرىا في

إشارات دقيقة إلى العضالت ليدف إنجاز الواجب

معمومات وتحميالت لنتائج العالقة بينيما لدى أطفال

في أداء الميارات الحركية األساسية كالجري والوثب

تشكيل األساس الجيد ألي نشاط حركي.

والتسمق والرمي وغيرىا (عمي.)2004 ,
مشكمة الدراسة:

ويمكن تحديد مشكمة الدراسة في السؤال اآلتي:

 -ما مستوى القياسات الجسمية القدرات الحركية

تعد القياسات الجسمية ذات أىمية في وضع األساس

والعالقة بينيما لدى أطفال رياض األطفال بمديرية

األساسية وأي نشاط حركي أو رياضي كذلك لكونيا

اإلجابة عن األسئمة الفرعية اآلتية:

لمعممية التر وية لتعمم الطفل الميارات الحركية

مؤشر عمى النمو الجسمي ,لكن لم تنل االىتمام
ا
الكافي من الدراسات في بيئتنا العر ية ,ومن خالل

سيئون؟ وتتطمب اإلجابة عن ىذا السؤال الرئيسي,
 -1ما مستوى القياسات الجسمية لدى أطفال رياض

األطفال بمديرية سيئون؟

 -2ما مستوى القدرات الحركية لدى أطفال رياض

قصور بصفة خاصة
المس المرجعي أن ىناك ر ما
ا
في الدراسات والبحوث التي تيتم بدراسة القياسات

األطفال بمديرية سيئون؟

المدرسة من ( )6 - 4سنوات ,وفي ظل الظروف

القياسات الجسمية والقدرات الحركية لدى أطفال

الجسمية وعالقتيا بالقدرات الحركية لممرحمة ما قبل

 -3ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

الراىنة واالتجاه إلى جودة التعميم وتطوير المناىج

رياض األطفال بمديرية سيئون؟

الزيارات الميدانية التي قام بيا الباحثان إلى رياض

استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى مستوى القياسات

وتحديثيا في مجال التر ية البدنية ,ومن خالل

أهداف الدراسة:
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الجسمية والقدرات الحركية والعالقة بينيما لدى أطفال

التعميم األساسي .وتقدم رياض األطفال رعاية منظمة

 -1التع د د د ددرف عم د د د ددى مس د د د ددتوى القياس د د د ددات الجس د د د ددمية

وطرقيا التي تسند إلى مبادئ ونظريات عممية ينبري

 -2التعد ددرف عمد ددى العالق د ددة بد ددين القياسد ددات الجس د ددمية

حدود الدراسة:

رياض األطفال بمديرية سيئون وذلك من خالل:
والقدرات الحركية المختارة لدى عينة الدراسة.

ىادفة محددة المعالم  ,ليا فمسفتيا وأسسيا وأساليبيا

السير عمى ىدييا " (بدر)1999 ,

والقدرات الحركية المختارة المستخدمة في الدراسة.

 -1الحدود البشرية :أطفال مرحمة رياض األطفال

ويمكن تحديد أىمية الدراسة في اآلتي:

 -2الحدود المكانية :رياض األطفال بمديرية سيئون

أهمية الدراسة :

 -1قد تكون ىذه الدراسة محاولة لمتعرف عمى حقيقة
العالقة بين القياسات الجسمية والقدرات الحركية,

ألطفال رياض األطفال بمديرية سيئون ,وشممت
االختبارات والقياسات المختارة.

 -2يمكن أن تكون ىذه الدراسة أساسا وقاعدة

بمديرية سيئون.
وعددىا (.)9

 -3الحدود الزمانية :الفترة من 2019/9/22م إلى

2020/10/29م.

الدراسات السابقة:

د ارسد ددة قامد ددت بيد ددا الرريد ددري ( )2010والتد ددي اسد ددتيدفت

لمعممات رياض األطفال ولمدر ي النشء لوضع

التعرف عمى العالقدة بدين الدذكاء والقددرات الحركيدة لددى

 -3وقد تفيد ىذه الدراسة الميتمين بيذه المرحمة

المددنيج الوصددفي لمالئمتددو طبيعددة الد ارسددة وكانددت عينددة

األطفال مما يتي ليم فرصة تنميتيا.

( )60طفددال مددن روضددة الردددير الحكوميددة فددي محافظددة

الخطط والبرامج التدريبية المستقمة ليذه الفئة العمرية.

ريداض االطفدال بعمددر  6-4سدنوات ,اسدتخدمت الباحثددة

العمرية في التعرف عمى مستوى القدرات الحركية لدى

الد ارسددة األطفددال بعمددر  6 - 4سددنوات والبددالد عددددىم

مصطمحات الدراسة تعريفاتها اإلجرائية:

النجد ددف بد ددالعراق ,وكاند ددت اإلج د دراءات الميدانيد ددة تطبيد ددق

القياسات الجسمية :دراسة مقاييس جسم اإلنسان

اختبددار الددذكاء الددذي شددمل ج د أزين صددوريا ولفظي دا وكددل

لمجسم ككل أو أجزاء الجسم المختمفة( .إبراىيم,

تطبيددق اختبددار القدددرات الحركيددة والتددي تتكددون مددن ()5

ألدوات القياس المستخدمة في ىذه الدراسة.

الرم د ددي ,ال د ددركض) حي د ددث اس د ددتخدمت الباحث د ددة الوس د ددائل

ىد د ددي صد د ددفات مكتسد د ددبة مد د ددن المحد د دديط ويكد د ددون التد د دددريب

المعياري ومعامل االرتباط بيرسون حيدث أسدفرت النتدائج

الجسددمية والحددس حركيددة ومددن ىددذه الصددفات يطمددق عمييددا

الحركية التوازن ,الرمدي ,المسدك ,الدركض ,القفدز .حيدث

رياض األطفال :ىي مؤسسات تر وية تعميمية ترعى

لتط ددوير الق دددرات الحركي ددة واجد دراء اختب ددار دوري لم ددذكاء

كقياسات الطول ,والعرض ,والوزن ,والمحيط ,والحجم

جددزء يتكددون مددن ( )45صددورة وعبددارة لفظيددة وتددم أيضددا

 ,)1999واجرائيا ىي قياسات الجسم المحسوبة وفقا

اختبد ددارات ىد ددي (القفد ددز مد ددن الثبد ددات ,الت د دوازن ,المسد ددك,

القدرات الحركية:

اإلحصددائية المالئمددة وىددي الوسددط الحسددابي واالنح دراف

والممارسد د ددة أساسد د ددا ليد د ددا ,وتتطد د ددور حسد د ددب قابميد د ددة الفد د ددرد

عددن وجددود عالقددة ارتباطيددة معنويددة بددين الددذكاء والقددد ارت

الميارة ,الرشاقة ,التوازن ,المرونة" (محجوب.)2002 ,

تددم وضددع التوصدديات ضددرورة التأكددد عمددى وضددع برنددامج

األطفال في المرحمة السنية من ثالث أو أر ع سنوات

حتى سن السادسة ,وتسبق المرحمة التعميمية أو

ومعرفة تطوره.

د ارس د ددة قد د ددام بيد د ددا بطايند د ددة والعقيمد د ددي ( )2018اسد د ددتيدفت
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التعرف عمى الفروق في مستوى القددرات العقميدة والحركيدة

ف ددي والي ددة الد دوادي ب ددالجزائر م ددن الص ددفوف الثال ددث وال ارب ددع

لدى تمميدذات مرحمدة الطفولدة الوسدطى ( )9 - 6سدنوات,

والخددامس ,اعتمددد الباحثددان عمددى االختبددارات البدنيددة اآلتيددة

القدرات العقمية والقدرات الحركية ألفدراد عيندة الد ارسدة تبعدا

القياسد د ددات الجسد د ددمية فيد د ددي (الد د ددوزن ,الطد د ددول) ,ولتحيد د ددل

باإلضدافة إلدى التعدرف عمدى مددى العالقدة االرتباطيدة بددين
لمتريد ددر الفئد ددة العمريد ددة ,حيد ددث اسد ددتخدم الباحثد ددان المد ددنيج

الوص ددفي بأس ددموب العالق ددة االرتباطي ددة لمالءمت ددو لطبيع ددة
الد ارسددة ,حيددث تكونددت عينددة الد ارسددة مددن ( )300تمميددذة

حيث تدم اختيدار العيندة بالطريقدة العشدوائية ,حيدث اسدتخدم
الباحثددان بعددض القياسددات ,قيدداس الطددول والكتمددة ومؤشددر

(المروند ددة ,الوثد ددب الع د دريض مد ددن الثبد ددات ,السد ددرعة) ,أمد ددا
البياند د ددات تد د ددم اسد د ددتخدام المتوسد د ددط الحسد د ددابي واالنح د د دراف

المعيد د دداري ومعامد د ددل ارتبد د دداط بيرسد د ددون ,وتوصد د ددمت نتد د ددائج

الد ارس ددة إلد ددى وج ددود عالقد ددة ارتباطي ددة موجبد ددة ب ددين طد ددول

الجسم واالختبارات البدنية القفدز والمروندة والسدرعة  ,بينمدا

توج ددد عالق ددة ارتباطي ددة عكس ددية ب ددين وزن الجس ددم واختب ددار

كتمد ددة الجسد ددم وأيضد ددا اسد ددتخدم الباحث د دان بعد ددض مفد ددردات

المرونددة والقفددز فددي حددين يدرتبط بعالقددة موجبددة مددع اختبددار

التددي تحتددوي عمددى الوثددب جانبددا لمدددة ( )15ثانيددة والوثددب

القياسات الجسمية واالختبارات البدنية عامل مسداعد عمدى

بطاريددة اختبددار دوردل -كددوخ لقيدداس االختبددارات الحركيددة
الطويددل مددن الثبددات والوقددوف عمددى قدددم واحدددة لمدددة دقيقددة

وثني الجذع من الجموس الطويل لمددة ( )40ثانيدة ,حيدث
اسددتخدم الباحثددان العمميددات اإلحصددائية اآلتيددة :المتوسددط
الحسابي ,واالنحراف المعياري ,والتبداين األحدادي واختبدار

الس د ددرعة ,وق د ددد أش د ددار الباحث د ددان أن د ارس د ددة العالق د ددة ب د ددين

ح ددل ك ددل المش دداكل الت ددي يج دددىا الم دددرون المعمم ددون مد دن

خد ددالل ب د درامج عمميد ددم ,كد ددذلك ليد ددا األثد ددر اإليجد ددابي فد ددي

تحس ددين نت ددائج االختب ددارات البدني ددة والوق ددوف عم ددى تحدي ددد
القياسات الجسمية ليذه المرحمة العمرية.

شدديفي لممقارنددة البعديددة ,حيددث أظيددرت النتددائج إلددى وجددود

وفددي د ارسددة قددام بيددا موسددى ,وحبيددب ( )2019اسددتيدفت

وك ددذلك ف ددي مس ددتوى الق دددرات الحركي ددة ل دددى فئ ددة اإلن دداث

المدرسد ددة الميد ددارات األساسد ددية لمسد ددباحة ,حيد ددث اسد ددتخدم

فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى القدددرات العقميددة

التعدرف عمددى القدددرات الحركيددة وتعمددم األطفددال فددي مرحمددة

ولص ددال الفئ ددة العمري ددة ( )9 -8س ددنوات ,ووج ددود عالق ددة

الباحث ددان الم ددنيج الوص ددفي بأس ددموب الد ارس ددات المس ددحية,

والقدرات الحركية فدي اختبدار الوثدب جانبدا والوثدب الطويدل

الدراسة حيدث تمثمدت عيندة الد ارسدة فدي ( )122طفدال مدن

ارتباطيد د ددة ذات داللد د ددة إحصد د ددائية بد د ددين القد د دددرات العقميد د ددة

مددن الثبددات والوقددوف عمددى قدددم واحدددة لدددى عينددة اإلندداث
التابع ددة لمفئ ددة العمري ددة ( )9 - 6س ددنوات ,ووج ددود عالق ددة
ارتباطيددة ذات داللددة إحصددائية بددين القدددرات الحركيددة فددي

اختبد ددار الوثد ددب جانبد ددا لمد دددة (15ث) لد دددى عيند ددة اإلند دداث

التابعة لمفئة العمرية ( )9 -7سنوات و( )9 - 8سنوات.

حيد ددث تد ددم اختيد ددار العيند ددة بالطريقد ددة العمديد ددة مد ددن مجتمد ددع
المتعممد د د ددين فد د د ددي دروس السد د د ددباحة ,تد د د ددم تقسد د د دديميم إلد د د ددى

مجمددوعتين (مجموعددة مرتفعددة القدددرات الحركيددة ومجموعددة
منخفضددة القدددرات الحركيددة) ,حيددث قددام الباحثددان ب ددإجراء

اختبددارات القدددرات الحركيددة مددن الجددري االرتدددادي ,والوثددب
عمددى الج ددانبين ,وثنددي الج ددذع أمام ددا مددن الجم ددوس ,وثن ددي

د ارس ددة حميد ددد ونجيد ددب ( )2018اس ددتيدفت الكشد ددف عد ددن

وم د د ددد ال د د ددذراعين م د د ددن االنبط د د دداح ,واختب د د ددارات المي د د ددارات

االختبارات البدنية لدى أطفال المرحمدة العمريدة (10 - 9

ال ددبطن م ددن ال دددفع م ددن جان ددب حم ددام الس ددباحة ,واالند دزالق

العالقد د ددة االرتباطيد د ددة بد د ددين القياسد د ددات الجسد د ددمية وبعد د ددض

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

األساسدية لمسدباحة مدن الطفدو عمدى الدبطن ,االندزالق عمدى
عم د ددى الظي د ددر م د ددن ال د دددفع م د ددن جان د ددب حم د ددام الس د ددباحة,

وض ددر ات ال ددرجمين م ددن الد ددتحكم ف ددي الت ددنفس م ددن خد ددالل
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وضددع الطفددو عمددى الددبطن ,وضددر ات الددرجمين مددن الددتحكم

 -حاجة المدر ين والمعممين إلى معيار عممي في

بددالرأس فددي المدداء ,والتحددرك فددي المدداء العميددق باسددتخدام

جسمية مناسبة لكل لعبة وخاصة النشاط الرياضي.

في التنفس مدن خدالل وضدع الطفدو عمدى الظيدر ,والوثدب
اليدددين والددرجمين ,والرطددس لتندداول حمقددات ممونددة مددن قدداع

حمددام السددباحة عمددى عمددق(1م) ,حيددث اسددتخدم الباحثددان

اختيار األطفال الذين يمتمكون قدرات حركية وقياسات
منهج الدراسة :

استخدم الباحثان المنيج الوصفي باتباع األسموب

العمميددات اإلحصددائية اآلتيددة :الوسدط الحسددابي ,االنح دراف

االرتباطي وذلك لمالءمتو لطبيعة الدراسة.

التمايز ,حيدث أظيدرت النتدائج عدن وجدود عالقدة ارتباطيدة

تكون مجتمع الدراسة من أطفال رياض األطفال

لمسباحة.

رياض أطفال حيث بمد عددىم ( )1665طفالا وطفمة

المعيد دداري ,ومعامد ددل االرتبد دداط بيرسد ددون ,التبد دداين ,تحميد ددل

دالد ددة بد ددين القد دددرات الحركيد ددة وتعمد دديم الميد ددارات األساسد ددية
أهم مميزات الدراسة الحالية:

مجتمع الدراسة:

بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت البالد عددىا تسع
حسب احصائية العام الدراسي 2020/2019م.

 -تعد ىذه الدراسة األولى التي تجرى في محافظة

عينة الدراسة:

الجانب الجسمي والحركي في حدود عمم الباحثين.

رياض األطفال بمديرية سيئون وتكونت من ()333

حضرموت بمديرية سيئون عمى رياض األطفال في

 -تناولد د ددت ىد د ددذه الد ارسد د ددة بعد د ددض القد د دددرات الحركيد د ددة

والقياسات الجسمية.

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من أطفال

طفالا وطفمة ,وىي تمثل نسبة مئوية قدرىا  %20من
مجتمع األصل ,وتم توضي اسم الروضة وأفراد العينة
في الجدول اآلتي:

الجدول ( )1عينة الدراسة (ن=)333
الرقم

الروضة

العدد الكمي

أفراد العينة

1

 22مايو

285

57

2

أجيال الريادة

200

40

3

االرتقاء

165

33

4

اإليمان

160

32

5

البستان

160

32

6

روضة الطفل /تار ة

200

40

7

الررفة

165

33

8

مدودة

150

30

9

مريمة

180

36

1665

333

اإلجد د د د د دم د د د ددالي
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الجدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة
في كل من العمر ,والطول ,والوزن (ن= )333

القياسات

وحدة القياس

س±ع

العمر

سنة

5 ±5.70

الطول

سم

9.97± 111.07

كجم

3.81 ± 18.37

الوزن

األدوات المستخدمة في الدراسة:

 -5التأكد من كفاية فريق العمل المساعد وما يحتاجو

 -2شريط القياس بالمتر عدد.)6( :

تحديد القياسات الجسمية واختبارات القدرات الحركية

 -4شريط قياس المحيطات عدد))3 :

بعد االطالع عمى بعض المراجع واألبحاث العممية تم

 -6ساعة توقيت عدد.)2( :

رياض األطفال وىي :المشي ,والجري ,والوثب,

 -1ميزان طبي عدد.)2( :
 -3لوح قياس األطفال.

 -5متر بطول 50 :متر.

خالل التجر ة.

ألطفال رياض األطفال:

التوصل أنيا تتفق عمى أىم القدرات الحركية ألطفال

 -7كرات التنس األرضي عدد(.)2

والحجل ,والرمي ,والمقف ,والركل ,والتوازن ,وخاصة

 -9صافرة عدد.)2( :

القياسات الجسمية من خالل استمارة وتم عرضيا

تم أخذ عينة استطالعية من مجتمع الدراسة تاريخ

عموم التر ية الرياضية ,ومناىج طرائق التدريس وذلك

لتجريب االختبددارات عمددى ( )20طفال وتم استبعادىا

الدراسة سواء كان ذلك باإلضافة أم التعديل أم الحذف

 -8كرات اليد لمناشئين عدد( .)2

لمثل ىذه العينة ,وبعد ذلك تم تحديد مجموعة من

العينة االستطالعية:

عمى المحكمين البالد عددىم ( )6خبراء أكاديميين في

) )2019/9/22في ساحة روضددة الطفل بتار ة
من عينة الدراسة ,وكان ددت الراية من ذلك:

 -1تحديد ددد المد دددة الزمنيد ددة التد ددي يسد ددتررقيا تنفيد ددذ االختبد ددار

الواحد وتحديد المدة الزمنيدة التدي يسدتررقيا تنفيدذ االختبدارات

كك د ددل وذل د ددك لتحدي د ددد الوق د ددت المناس د ددب ل طف د ددال إلجد د دراء
االختبارات وبطريقة ال تجيدىم وال تشعرىم بالممل.

 -2التعرف عمى مدى صالحية وسالمة األدوات
المستخدمة في االختبارات وذلك من أجل سالمة
األطفال وعدم تعرضيم ألي إصابة.

 -3التعرف عمى مناسبة االختبدارات المختارة وامكانية

تطبيقيا.

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

إلبداء آرائيم في االختبارات والقياسات المناسبة لعينة
بنسبة اتفاق .%66
اختبارات الدراسة:

أوال :قياسات الجسم:

 -1الطول الكمي لمجسم (سم).

إجراء القياس :يتم إجراء ىذا القياس من أقرب نقطة

مالمسة الكعب ل رض من الجية الوحشية إلى أعمى

نقطة في جمجمة الرأس بواسطة جياز الرستاميتر
(حسانين .)2003

 -2قياس طول الكف (سم)

إجراء القياس :يتم القياس من منتصف الرسد حتى

نياية اإلصبع األوسط وىو مفرود( حسانين .)2003
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 -3قياس طول الذراع (سم):

إجراء القياس :يتم إجراء القياس من المسافة الوحشية

السنتيمتر أفقيا حول أقصى محيط لمساق ,ويراعى

عند تنفيذ القياس عدم توتر في عضالت الساق.

لمنتوء األخرومي لعظم الموح حتى نياية اإلصبع

( خاطر ,والبيك)1996 ,

 -4طول القدم (سم):

إجراء القياس:تثبيت شريط القياس عند بروز الحنجرة

األوسط وىو مفرود ( حسانين .)2003

 -9محيط الرقبة (سم):

إجراء القياس :يتم القياس من نياية العقب من الخمف

ومن ثم لف شريط القياس حول الرقبة وتحديد مسافة

يكون اإلصبع الكبير ) (رضوان.)1997,

ثانيا  -:اختبار القدرات الحركية:

حتى النياية األمامية ألطول إصبع في القدم(غالبا ما

 -5طول ومحيط الفخذ(سم):

نقطة التقائو ( .برىم ,وابراىيم)1987,
 -1الوثب العمودي.

إجد دراء القي دداس لمط ددول :ي د ددتم القي د دداس م د ددن الم د دددور الكبي د ددر

 -2الوثب العريض.

لمنتص ددف الركبدة (حسدانين ,)2003 ,أمدا المحديط فيكدون

 -4العدو  30مترا.

لم د د د درأس العميد د د ددا لعظد د د ددم الفخد د د ددذ حتد د د ددى الحافد د د ددة الوحشد د د ددية

إج دراء القيدداس :مددن وضددع الوقددوف بحيددث تكددون المسددافة

 -3الدقة في التصويب.
 -5رمي الكرة ألبعد مسافة.

بددين القدددمين مسدداوية لعددرض الكتفددين ,ويوضددع السددنتيمتر

 -6تنطيط بالكرة.

اسفل طسدة اآلليدة مباشدرة  ,أمدا مدن األمدام فيكدون محاذيدا

تحقيقد دا ألى ددداف الد ارس ددة ولإلجاب ددة ع ددن تس دداؤالت الد ارس ددة,

عمددى الفخددذ بحيددث يكددون افقيددا وفددي المنطقددة مددن الخمددف

الوسائل اإلحصائية المستخدمة:

لددنفس المسددتوى ,وي ارعددى عنددد تنفيددذ القيدداس عدددم تددوتر فددي

تمددت المعالجددات اإلحصددائية لمبيانددات التددي تددم تجميعيددا مددن

 -6طول الجذع)سم):

النسبة المئوية ,الوسط الحسابي ,االنحراف المعياري,

عضالت الفخذ( .خاطر ,والبيك.)1996 ,

خالل االختبارات باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:

إجراء القياس :من وضع الجموس عمى مقعد دون

ومعامل االرتباط البسيط (بيرسون).

العنقية السابعة(حسانين.)1996 ,

فيما يتعمق بأىداف الدراسة لمعرفة النمو الجسمي

ظير يتم القياس من حافة المقعد وحتى ناتئ الفقرة

 -7عرض الكتفين (سم):

عرض النتائج:

وعالقتو بالقدرات الحركية أمكن التوصل إلى:

إجد د دراء القي د دداس :ي د ددتم القي د دداس م د ددن القمت د ددين الوحش د دديتين

أوال-:عرض نتائج التساؤل األول:

عمد ددى ىد دداتين النقطتد ددين بواسد ددطة وضد ددع األصد ددابع عمد ددى

األطفال بمديرية سيئون؟ "

لمنتددوئين األخددرمين لعظمتددي المددوحين ,ويمكددن االسددتدالل

عمق النتوئين والسير معيدم فدي اتجداه الخدارج (.خداطر,

والبيك.)1996 ,

 -8محيط الساق (سم):

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

" ما مستوى القياسات الجسمية لدى أطفال رياض
لإلجاب د ددة ع د ددن ى د ددذا السد د دؤال ت د ددم حس د دداب المتوس د ددطات
الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة ل دددى أطف ددال ريددداض

األطفد د ددال بمديريد د ددة سد د دديئون ,حيد د ددث كاند د ددت كمد د ددا ىد د ددي

موضحة في الجدول (.)3
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الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة
في القياسات الجسمية(ن=)333

النمو الجسمي

العنصر

طول الذراع

سم

طول الفخذ

سم

طول القدم

طول الجذع

األعراض
المحيطات

سم

1.18±12.31

طول الجسم

سم

طول الكف

األطوال

وحدة القياس

س±ع

سم
سم

9.97± 111.07
3.67±45.51
2.88±17.38
3.58±28.36
5.91±56.67

عرض الكتفين

سم

محيط الساق

سم

2.76±21.72

محيط الرقبة

سم

2.23±24.84

محيط الفخذ

يبد د ددين الجد د دددول ( )3قد د دديم األوسد د دداط الحسد د ددابية لمقياسد د ددات

سم

2.45±27.72
4.60±28.53

الجسددمية (طددول الجسددم ,طددول الددذراع ,طددول القدددم ,طددول

ثانياً-:عرض نتائج التساؤل الثاني:
"ما مستوى القدرات الحركية لدى أطفال رياض

محدديط الرقبددة ,محدديط الفخددذ) لدددى أطفددال ريدداض األطفددال

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات

28,36سد د ددم56.67 ,س د د ددم27.72 ,سد د ددم21.72 ,س د د ددم,

أطفال رياض األطفال بمديرية سيئون ,حيث كانت

الفخد ددذ ,طد ددول الجد ددذع ,عد ددرض الكتفد ددين ,محد دديط السد دداق,

(111.07س ددم 12.31,س ددم45.51 ,س ددم17.38 ,س ددم,
28.53س د ددم24.84. ,س د ددم) بانح ارف د ددات معياري د ددة ق د دددرىا

(1.18سددم3,67 ,سددم2.88,سددم3.58 ,سددم5.91 ,سددم,

األطفال بمديرية سيئون ؟ "

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقدرات الحركية لدى

كما ىي موضحة في الجدول (.)4

2.45سم2.76 ,سم4.60 ,سم2.23,سم).

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

البيان

القدرات الحركية

القياسات

وحدة القياس

س±ع

سم

20.20±92.81

الوثب العمودي

سم

الدقة في التصويب

عدد

ثانية

1.35±8.44

رمي الكرة ألبعد مسافة

متر

6.16±10.93

الوثب العريض
العدو 30م

تنطيط الكرة

عدد
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يب د ددين الج د دددول ( )4ق د دديم األوس د دداط الحس د ددابية الختب د ددارات

لإلجابة عن ىذا السؤال ,ولمتعرف عمى العالقة

فد ددي التصد ددويب ,العد دددو30م ,رمد ددي الك د درة ألبعد ددد مسد ددافة,

تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين العالقة بين

 ) 1.22 ,10.93,8.44بانح ارف د د د ددات معياري د د د ددة ق د د د دددرىا

رياض األطفال بمديرية سيئون عمى المتريرات قيد

ثالثاً :عرض نتائج التساؤل الثالث:
"ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القياسات

( )5و( )6و( )7و( )8و( )9و(.)10

القدرات الحركية (الوثب العمدودي ,الوثدب العدريض ,الدقدة

تنطد د د د د د د د د د د دديط الك د د د د د د د د د د د درة ), 6.30 ,92.81 ,35.30( ,
(.) 6.49 ,6.16 ,1.35 , 2.20 ,20.20 ,5.80

االرتباطية لدى أطفال رياض األطفال بمديرية سيئون,

القياسات الجسمية والقدرات الحركية لدى أطفال

الدراسة ,حيث كانت كما ىي موضحة في الجداول:

الجسمية والقدرات الحركية لدى أطفال رياض األطفال

بمديرية سيئون؟"

الجدول ( )5معامل االرتباط بيرسون بين الوثب العمودي من
الثبات والقياسات الجسمية ألفراد العينة

االختبار

القياسات الجسمية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التقدير

طول الجسم

**0.24

0.00

دال

طول الكف

*0.17

0.00

دال

طول الذراع

**0.26

0.00

دال

طول القدم

*0.15

0.00

دال

طول الفخذ

**0.19

0.00

دال

عرض الكتفين

*0.16

0.00

دال

طول الجذع

*0.18

0.00

دال

محيط الفخذ

**0.20

0.00

دال

محيط الساق

*0.18

0.00

دال

محيط الرقبة

**0.21

0.00

دال

الوثب العمودي من
الثبات

 دال عند مستوى0.05.
وجود عالقة

يبين الجدول ( )5قيم العالقة االرتباطية بين الوثب

الساق ,محيط الرقبة) حيث يتض

العمودي من الثبات والقياسات الجسمية (طول الجسم,

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوثب العمودي

طول الكف ,طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ,

والقياسات الجسمية قيد الدراسة .

عرض الكتفين ,طول الجذع ,محيط الفخذ ,محيط
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الجدول ( )6معامل االرتباط بيرسون بين الوثب العريض من
الثبات والقياسات الجسمية ألفراد العينة

االختبار

القياسات الجسمية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التقدير

طول الكف

**0.25

0.00

دال

**0.26

طول الجسم
طول الذراع

**0.21

طول الفخذ

*0.13

طول القدم

الوثب العريض من
الثبات

عرض الكتفين
محيط الفخذ

**0.15

طول الجذع

محيط الساق

 دال عند مستوى .05

0.00
0.00

*0.13
*0.11

محيط الرقبة

دال
دال
دال

0.02
0.02
0.04

0-.07-

0.18

0.04

0.50

0.01

0.24

0.07

دال
دال

غير دال
دال

غير دال
غير دال

يبين الجدول ( )6قيم العالقة االرتباطية بين الوثب

الثبات والقياسات الجسمية (طول الجسم ,طول الكف,

طول الكف ,طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ,

محيط الفخذ) وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

العريض من الثبات والقياسات الجسمية (طول الجسم,
عرض الكتفين ,طول الجذع ,محيط الفخذ ,محيط

الساق ,محيط الرقبة) حيث يتض

وجود عالقة

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوثب العريض من

طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ ,عرض الكتفين,
بين الوثب العريض من الثبات والقياسات (طول

الجذع ,محيط الساق ,محيط الرقبة ).

الجدول ( )7معامل االرتباط بيرسون بين التصويب من
الثبات والقياسات الجسمية ألفراد العينة

االختبار

القياسات الجسمية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التقدير

طول الكف

0-.06-

260.

غير دال

0.03

560.

طول الجسم
طول الذراع

0.04

طول الفخذ

0.01

طول القدم

التصويب من الثبات

430.
870.

عرض الكتفين

007

محيط الفخذ

0-.06-

240.

0.08

150.

طول الجذع

محيط الساق

 دال عند مستوى .05

0.07

220.

محيط الرقبة

*0.13

0-.02-
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يبين الجدول ( )7قيم العالقة االرتباطية بين التصويب

الجسمية (طول الجذع) وال توجد عالقة ذات داللة

من الثبات والقياسات الجسمية (طول الجسم ,طول

إحصائية بين التصويب من الثبات والقياسات (طول

الكف ,طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ ,عرض

الجسم ,طول الكف ,طول الذراع ,طول القدم ,طول

محيط الرقبة) حيث يتض وجود عالقة ارتباطية ذات

محيط الساق ,محيط الرقبة).

الفخذ ,عرض الكتفين ,محيط الفخذ طول الجذع,

الكتفين ,طول الجذع ,محيط الفخذ ,محيط الساق,
داللة إحصائية بين التصويب من الثبات والقياسات

الجدول ( )8معامل االرتباط بيرسون بين العد 33م والقياسات الجسمية ألفراد العينة
االختبار

العدو
 30م



القياسات الجسمية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التقدير

طول الجسم

**0.21-

000.

دال

طول الكف

0.10-

060.

غير دال

طول الذراع

**0.22

000.

دال

طول القدم

0.05-

420.

غير دال

طول الفخذ

**0.20

000.

دال

عرض الكتفين

**0.21

000.

دال

طول الجذع

**0.27

000.

دال

محيط الفخذ

0.01

900.

غير دال

محيط الساق

0.10-

080.

غير دال

محيط الرقبة

0.07-

220.

غير دال

دال عند مستوى.05

يب د د ددين الج د د دددول ( )8ق د د دديم العالق د د ددة االرتباطي د د ددة بد د د ددين

الجس ددمية (ط ددول الجس ددم ,ط ددول ال ددذراع ,ط ددول الفخ ددذ,

الع دددو30م والقياس ددات الجس ددمية (ط ددول الجس ددم ,ط ددول

ع ددرض الكتف ددين ,ط ددول الج ددذع) وال توج ددد عالق ددة ذات

الكدف ,طدول الددذراع ,طدول القددم ,طددول الفخدذ ,عددرض

داللد ددة إحصد ددائية بد ددين العد دددو 30م والقياسد ددات (طد ددول

الكتفددين ,طددول الج ددذع ,محدديط الفخ ددذ ,محدديط السدداق,

الكف ,طول القدم ,محيط الفخذ ,محيط الساق ,محيط

مح دديط الرقب ددة) ,حي ددث يتضد د وج ددود عالق ددة ارتباطي ددة

الرقبة).

ذات داللد د ددة إحصد د ددائية بد د ددين العد د دددو(30م) والقياسد د ددات
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الجدول ( )9معامل االرتباط بيرسون بين رمي الكرة ألبعد مسافة
والقياسات الجسمية ألفراد العينة

االختبار

القياسات الجسمية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التقدير

طول الكف

*0.137

010.

دال

طول الجسم

رمي الكرة ألبعد
مسافة

**0.187

طول الذراع

**0.21

طول الفخذ

**0.16

**0.16

طول القدم

عرض الكتفين

*0.14

محيط الفخذ

*0.12

*0.11

طول الجذع

0.06

محيط الساق
محيط الرقبة



*0.14

دال عند مستوى.05

000.
000.
010.
000.
010.
050.
030.
290.
010.

دال
دال
دال
دال
دال
دال
دال

غير دال
دال

يبين الجدول ( )9قيم العالقة االرتباطية بين رمي

مسافة والقياسات الجسمية (طول الجسم ,طول الكف,

طول الكف ,طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ,

طول الجذع ,محيط الفخذ ,محيط الرقبة) وال توجد

طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ ,عرض الكتفين,

الكرة ألبعد مسافة والقياسات الجسمية (طول الجسم,
عرض الكتفين ,طول الجذع ,محيط الفخذ ,محيط

الساق ,محيط الرقبة) حيث يتض

عالقة ذات داللة إحصائية بين رمي الكرة ألبعد

مسافة والنمو الجسمي (محيط الساق).

وجود عالقة

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رمي الكرة ألبعد

الجدول ( )13معامل االرتباط بيرسون بين رمي الكرة ألبعد مسافة
والقياسات الجسمية ألفراد العينة

االختبار

القياسات الجسمية

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

التقدير

طول الكف

0.01

860.

غير دال

طول الجسم

تنطيط الكرة

طول الذراع

**0.18

000.

طول الفخذ

0.03

600.

طول القدم

0.08

160.

عرض الكتفين

**0.17

000.

محيط الفخذ

0.09

100.

طول الجذع

محيط الساق
محيط الرقبة



**0.22

000.

دال عند مستوى.05

*0.12
*0.14
0.03
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يبين الجدول ( )10قيم العالقة االرتباطية بين تنطيط

 ,)1.22 ,10.93,8.44وقد أكدت طمبة ()2009

طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ ,عرض الكتفين,

عن إعداد لميارات ألعاب القوى واأللعاب الجماعية

الرقبة) ,حيث يتض وجود عالقة ارتباطية ذات داللة

التي يتم بيا عبور الجسم لمفضاء مثل( :الجري,

الكرة والقياسات الجسمية (طول الجسم ,طول الكف,

طول الجذع ,محيط الفخذ ,محيط الساق ,محيط
إحصائية بين تنطيط الكرة والقياسات الجسمية (طول

الجسم ,طول الذراع ,عرض الكتفين ,طول الجذع,

محيط الساق) وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

أن القدرات الحركية التي يزاوليا أطفال الروضة عبارة

الكبيرة وتشمل تمك القدرات عمى حركات االتصال

الوثب القفز ,الحجل ,التوازن ,الرمي ,المقف) ,ومن

ثم فيذه الحركات يمارسيا الطفل في ضمن نشاطو
ألعابو اليومية في الروضة أو حياتو العادية ولذلك تعد

بين تنطيط الكرة والقياسات الجسمية(طول الكف,

في المستوى الطبيعي.

أوالً :مناقشة النتائج :
مناقشة نتائج التساؤل األول:

"ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القياسات

طول القدم ,طول الفخذ ,محيط الفخذ ,محيط الرقبة).

مناقشة نتائج التساؤل الثالث:

الجسمية والقدرات الحركية لدى أطفال رياض األطفال

"ما مستوى القياسات الجسمية لدى أطفال رياض

بمديرية سيئون؟"

يتض من نتائج الجدول ( )3أن متوسطات القياسات

إحصائية بين كل من اختبار القدرات الحركية (الوثب

القدم ,طول الفخذ ,طول الجذع ,عرض الكتفين,

الجسم ,طول الكف ,طول الذراع ,طول القدم ,طول

رياض األطفال كانت عمى التوالي(111.07سم,

محيط الساق ,محيط الرقبة) ويعزو الباحثان ذلك أن

56.67سم27.72 ,سم21.72 ,سم28.53 ,سم,

استخدام الجسم أو بعض أجزائو في أداء الوثب

األطفال بمديرية سيئون؟ "

الجسمية(طول الجسم ,طول الكف ,طول الذراع ,طول
محيط الساق ,محيط الرقبة ,محيط الفخذ) لدى أطفال
12.31سم45.51 ,سم17.38 ,سم28.36 ,سم,

يبين الجدول ( )5وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
العمودي من الثبات) والقياسات الجسمية (طول
الفخذ ,عرض الكتفين ,طول الجذع ,محيط الفخذ,

األطفال يتمتعون بنمو جيد ويتمتعون ببراعة في

24.84سم) ,وىي تقع في ضمن الحدود الطبيعية

العمودي من الثبات ,ويؤكد ذلك (المشرفي)2002 ,

المرحمة العمرية.

عشوائي تساعد في بناء وتطوير جيازه الحركي

لقياسات النمو الجسمي لممتوسط العام ألطفال ىذه
مناقشة نتائج التساؤل الثاني:

"ما مستوى القدرات الحركية لدى أطفال رياض
األطفال بمديرية سيئون ؟ "

يتض من نتائج الجدول ( )4أن متوسطات اختبارات

أن مزاولة الطفل لمتمارين الرياضية بشكل مدروس أو
فسيولوجي ا ,وكذلك تعكس في أثناء مزاولتو لمحركة
ردود فعل انعكاسية ونفسية لنشاطو الحركي فينمو

ويزداد إحساسا بالظواىر المحيطة بو ,وتتفق ىذه
النتيجة مع دراسة حميد نجيب (.)2018

القدرات الحركية (الوثب العمودي ,الوثب العريض,

يبد ددين الجد دددول ( )6وجد ددود عالقد ددة ارتباطيد ددة ذات داللد ددة

مسافة ,تنطيط الكرة) لدى أطفال رياض األطفال

العريض من الثبات) والقياسات الجسدمية (طدول الجسدم,

الدقة في التصويب ,العدو30م ,رمي الكرة ألبعد

كانت عمى التوالي (, 6.30 ,92.81 ,35.30

إحصددائية بددين كددل مددن اختبددار القدددرات الحركيددة (الوثددب

طددول الكددف ,طددول الددذراع ,طددول القدددم ,طددول الفخددذ,
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عددرض الكتفددين ,محدديط الفخددذ) ,يعددزو الباحثددان ذلددك أن

والقياسات الجسمية (طول الجسم ,طول الذراع ,طول

العضالت الكبيرة في الجسدم دون الصدريرة والدذي أثبتدت

ذات داللة إحصائية بين اختبار القدرات الحركية

طف د ددل ى د ددذه المرحم د ددة يك د ددون التركي د ددز ف د ددي األداء عم د ددى

الفخذ ,عرض الكتفين ,طول الجذع ) وال توجد عالقة

النتيج ددة ف ددي الج دددول المش ددار إلي ددو ,ويؤك ددد ذل ددك(إبراىيم,

(العدو30م) والقياسات الجسمية (طول الكف ,طول

األطف ددال ينحص ددر ف ددي العض ددالت الكبيد درة وتنم ددو سد دريعا

يعزو ذلك الباحثان إلى عدم وجود عنصر القوة وذلك

 )1999أنو يكاد النمدو الجسدمي فدي أول مرحمدة ريداض
وتسدبق العضدالت الصددريرة حيدث اتفقدت ىددذه مدع د ارسددة

موسد ددي وحبيد ددب ( ,)2019بينمد ددا ال توجد ددد عالقد ددة ذات
داللددة إحصددائية بددين اختبددار القدددرات الحركيددة ( الوثددب

الع د دريض مد ددن الثبد ددات) وقياسد ددات النمد ددو الجسد ددمي(طول
الجذع ,محيط الساق ,محيط الرقبة) ,ويعزو ذلدك كونيدا

تشد ددمل العضد ددالت األصد ددرر حجمد ددا مقارند ددة بعض د ددالت
الفخذ والكتف وغيرىا من العضالت .

يبين الجدول( )7عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة

القدم ,محيط الفخذ ,محيط الساق ,محيط الرقبة),

لعدم اكتمال نمو نضج الجياز العصبي العضمي عند

األطفال ,كما أن ميارة العدو تزداد عالقتو االرتباطية
بالزيادة في األطراف واألطوال الجسمية وليس في

الميارات النوعية لمستوى القدرة الحركية لمفرد فقط.

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

ألبعد مسافة) والقياسات الجسمية (طول الجسم ,طول
الكف ,طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ ,عرض

إحصائية بين اختبار القدرات الحركية (التصويب من

الكتفين ,طول الجذع ,محيط الفخذ ,محيط الرقبة) وال

الكف ,طول الذراع ,طول القدم ,طول الفخذ ,عرض

الحركية (رمي الكرة ألبعد مسافة) والنمو الجسمي

الثبات) والقياسات الجسمية (طول الجسم ,طول

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اختبار القدرات

الكتفين ,محيط الفخذ طول الجذع ,محيط الساق,

(محيط الساق) ,ويعزو الباحثان ذلك إلى أن مترير

أغمب المتريرات غير دالة ماعدا مترير طول الجذع,

الرتباط تمك األجزاء ارتباطا شديدا في أداء ىذه
الميارة ألنيا تتكون من عدة مراحل متتابعة ترتبط

محيط الرقبة) ماعدا (طول الجذع) ,حيث اتض أن
ويعزو ذلك الباحثان إلى ضعف األداء الميارى

محيط الساق غير دال بينما بقية المتريرات دالة وذلك

والبدني عند األطفال الذي يعتمد عمى العالقات

الواحدة باألخرى لتظير كوحدة واحدة ابتداء من أرجل

والخصائص الميكانيكية المرتبطة بالتركيب الحركي

سريع وتوافقي واكساب الكرة أقصى سرعة ويؤكد ذلك

المتبادلة الناتجة عن التكوين البيولوجي لمطفل

لمتصويب من الثبات وأن األطفال في ىذه المرحمة

التزال قدراتيم العقمية في التركيز ضعيفة ويشير إلى

االرتكاز انتقاال الى الجذع ثم إلى الذراع الرامية بشكل

(حسين ,وشاكر )1998 ,في أن اليدف في فعالية

الرمي ىي المسافة االفقية التي يقطعيا المقذوف

ذلك عبدالمجيد ( )1978أن التحميالت في الميكانيكا

بأعمى درجة من التوافق والتكتيك.

من المعمومات الخاصة بالجياز الحركي لإلنسان

إحصائية بين اختبار القدرات الحركية (تنطيط الكرة)

الحيوية لمحركة تتطمب ضرورة توافر معرفة مجموعة

وقدرتو عمى أداء الحركة.

يبين الجدول ( )8وجود عالقة ارتباطية ذات داللة

إحصائية بين اختبار القدرات الحركية (العدو30م)

يبين الجدول ( )10وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
وقياسات النمو الجسمي(طول الجسم ,طول الذراع,
عرض الكتفين ,طول الجذع ,محيط الساق ),وال توجد
عالقة ذات داللة إحصائية بين اختبار القدرات
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الحركية...................

الحركية (تنطيط الكرة) والقياسات الجسمية (طول

 -4وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة

الرقبة) ,ويعزو الباحثان السبب في ذلك إلى ضعف

الجسمية باستثناء محيط الساق.

الكف ,طول القدم ,طول الفخذ ,محيط الفخذ ,محيط
مستوى العينة ألدائيم لميارة (التنطيط) والسيما آدا
ئيم لمميارة والتي توصف بأنيا من الميارات الصعبة

إحصائية بين رمي الكرة ألبعد مسافة وأغمب القياسات

 -5وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة
إحصائية بين تنطيط الكرة والقياسات الجسمية (طول

وتحتاج إلى درجة عالية من التوافق العضمي –

الجسم وطول الذراع وعرض الكتفين وطول الجذع

( )1987بأن ميارة التنطيط تحتاج إلى درجة عالية

ثالثاً :التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان باآلتي:

العصبي و يذا الخصوص يشير كل من جابر وعارف

من التوافق العضمي العصبي.

ومحيط الساق) وال توجد عالقة مع القياسات األخرى.

ثانياً :االستنتاجات:
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا تم التوصل إلى

عمى تطوير القدرات الحركية لدى األطفال وتناسب

 -1وجود عالقات ارتباطية موجبة بين الوثب

 -2توجيو المر ين إلى ضرورة استخدام األساليب

 -2وعدم وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة

تمرينات القدرات الحركية ,فضال عن ضرورة وضع

االستنتاجات اآلتية:

العمودي والوثب العريض وأغمب القياسات الجسمية.

 -1التأكيد عمى وضع برامج وأنشطة رياضية تعمل
مستوى النمو الجسمي.

العممية الدقيقة وتضمين المحددات التعميمية عمى

إحصائية بين التصويب من الثبات وأغمب القياسات

اختبارات خاصة بقياس ىذه القدرات ومدى تطويرىا

ذات داللة

 -3إجراء دراسة مقارنة عمى عينات ل طفال في

الجسمية باستثناء طول الجذع.

-3

وجود عالقة ارتباطية موجبة

لدى األطفال.

احصائية بين العدو30م وأغمب القياسات الجسمية,

الرياض الحكومية واألىمية.

الفخذ ومحيط الساق ومحيط الرقبة.

األخ د ددرى الت د ددي ل د ددم تبح د ددث وب د دداقي القياس د ددات الجس د ددمية.

باستثناء طول الكف وطول القدم وطول الفخذ ومحيط

-4إجراء د ارسدة المشدابية عمدى األطفدال لمقددرات الحركيدة
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Anthropometric measurements and its Correlation with Kinetic
Abilities of Kindergarten Children
Nawal Mahfoudh Marei

Bruk Awadh Basaif

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 .
Keywords:, Anthropometric Measurements, kinetic Abilities kindergarten child
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