
 البحث ستخلصم

العملية  دراسة مستوى بعض القدرات الحركية والمؤشرات الوظيفية وفق تأثير الدروس" 

 "لطالب المرحلة األولى 

 بأشراف                                          الباحث                             

 م . د . سيف عباس جهاد                             ياسر كاظم محمد                       

 : إلىتطرق الباحث فيها  فصولاشتمل البحث على خمسة 

: تضمن هذا الباب المقدمة وأهمية البحث حيث تم  التعريف بالبحث : األول الفصل

بفعل استخدام الطرق   الرياضةوعلوم  البدنية التربيةالتقدم العلمي الحاصل  في  إلىالتطرق 

في  العمليةالحديثة في التدريب الرياضي , كما تضمن التعرف على مدى فاعلية الدروس 

الموضوعة وما تحقق منها  األهدافعلى تطوير قابليات الجسم الحركية والوظيفية والتعرف 

علمية لتحقيق األهداف  ةبالنسبة ألهمية البحث تركزت على كونها وسيل إماوما لم يتحقق 

والتعليمية , فهو يتضمن تحديد مستويات الطالب وانجازاتهم ومعدالت تقدمهم في  التربوية

اعله ومدى تحقيق البرامج جميع الخبرات التي تقدمها المؤسسة التعليمية للطالب ودرجة تف

 .ألهدافها

فقد تناولت عدة جوانب أو ركائز أساسية تدخل ضمن المفهوم العام  إما مشكلة البحث  

للعملية التعليمية أهمها )المنهج , الطالب , المدرس( ومدى تأثير تلك العوامل ومدى ترابطها 

وقدرتها على أعداد الطالب إعدادا متكامال السيما من النواحي الحركية والوظيفية , وللدروس 

مسئولة عن عملية التخطيط والتنظيم للمستوى التربوي والتقويمي  دورها الفعال باعتبارها

 للمناهج الدراسية .

فقد ركز على : التعرف على تأثير مستوى بعض القدرات الحركية والمؤشرات  إما هدف البحث

 الوظيفية لطالب المرحلة األولى لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .

د تأثير ايجابي للدروس العملية في مستوى بعض القدرات : هو وجو وافترض الباحث األتي

 الحركية والمؤشرات الوظيفية في عينة البحث .

 :  وقد شملت مجاالت البحث

فرع   –المجال البشري : طالب المرحلة األولى لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  – 1

 جامعة ميسان .  –العلوم النظرية  

 . 2016 \ 4 \ 21  -  2016 \ 11 \ 13المجال الزماني :  – 2

المجال المكاني : الساحة الخارجية وقاعة المختبر في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  – 3

 جامعة ميسان . –

: فقد تضمن الدراسات النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  الثاني الفصلإما 

توافق (, وبعض المؤشرات  –مرونة  –) رشاقة البحث وتحديدا بعض القدرات الحركية 

الجلدية (, وأهميتها والعوامل  -وسمك الطية  –معدل النبض  –الوظيفية ) السعه الحيوية 



المؤثرة فيها من خالل المصادر العربية واألجنبية المتوفرة كما تطرق الباحث إلى الدراستان 

عبد النبي محمد  لطفيودراسة  وآخرون طه خضير احمد الحياليالسابقتان ومنها , دراسة 

 . الحنتوش وآخرون

 ,الميدانية  وإجراءاتهفكان منهجية البحث  : الثالث الفصل إما

الوصفي بطريقة المسح والعالقات  جوهو المنهنوع المنهج المستخدم  إلىوتطرق الباحث 

 بالطريقة العمدية وهم اختيرت فقد عينة البحث إما االرتباطية لمالءمته ومشكلة الدراسة .

جامعة  –فرع العلوم النظرية  –طالب المرحلة األولى لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

االستطالعية والبالغ عددهم عينه البحث للتجربة  إلى باإلضافة  طالبا( 30وكان عددهم )ميسان 

بارات والقياسات ( واشتمل ايظا على الوسائل واألدوات المستخدمة في البحث واالخت5)

الخاصة المستخدمة في دراسة متغيرات البحث باإلضافة إلى االختبارات القبلية والبعدية 

 والوسائل اإلحصائية المالئمة لمعالجة نتائج االختبارات لغرض الوصول النتائج المرجوة .

البرنامج : فقد تضمن عرض النتائج في جدول وتحليلها ومناقشتها باستخدام  إما الفصل الرابع

( لمعالجة البيانات ومن ثم تم مناقشتها بأسلوب علمي ودقيق ومدعم بالعديد  spss)  اإلحصائي 

 من المصادر المرتبطة بموضوع البحث .

  : فقد استنتج الباحث الخامس الفصلإما 

جامعة ميسان قد أثرت  –إن الدروس العملية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  – 1

 –وبشكل مباشر وايجابي في تحسين بعض القدرات الحركية في عينة البحث ومنها ) المرونة 

 التوافق (. –الرشاقة 

 وقد أوصى الباحث بما يلي :

مناهج الدروس العملية لغرض اكتساب الطالب مستوى جيد لبعض ضرورة اعتماد  – 1 

 .  القدرات الحركية والمؤشرات الوظيفية

 

 تخصيص وقت كافي في الوحدة التدريبية لتطوير القدرات الحركية والوظيفية .  – 3

ضرورة إجراء بحوث مشابهة على بقية المواد الدراسية ) العملية ( في كليات وأقسام  – 4

 التربية البدنية وعلوم الرياضة .
 


