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 امللخص
         یهدف البحث إلى إیجاد الدالة التمییزیة من خالل االختبارات البدنیـة للطالبـات المتقـدمات لكلیـة التربیـة الریاضـیة للعـام 

 ، وٕامكانیة الدالة التمییزیة علـى تـصنیف الطالبـات إلـى مـؤهالت للقبـول أو غیـر مـؤهالت للقبـول فـي ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الدراسي 
ــة .ة الكلیــ ــة التربی ــات المتقــدمات لكلی ــى الفــصل والتــصنیف الطالب ــي لهــا القــدرة عل ــة الت ــة التمییزی ــاحثون إیجــاد الدال افتــرض الب

واشــتمل مجتمــع البحــث علــى الطالبــات المتقــدمات للقبــول فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة للعــام  .٢٠١٠ – ٢٠٠٩الریاضــیة للعــام 
لبحـث بطریقـة عمدیـه وهـن الطالبـات المتقـدمات لكلیـة التربیـة الریاضـیة والبـالغ  ، وتم اختیـار عینـة ا٢٠١٠ – ٢٠٠٩الدراسي 
الوسـط : وبعد الحصول على البیانات تمت معالجة البیانات إحصائیا باسـتخدام الوسـائل اإلحـصائیة اآلتیـة ،) طالبة ٢٨(عددهن 

ء النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا اســتنتج وفــي ضــو )   spss(الحــسابي ،االنحــراف المعیــاري ،تحلیــل التمــایز مــن خــالل برنــامج
  :الباحثون ما یأتي 

 من خالل استخدام الدالة التمییزیة أمكـن اسـتبیان مـن أهمیـة االختبـارات البدنیـة وترتیبهـا حـسب مـا تـم الحـصول علیـة مـن -١
  .نتائج 

  اضیة  الحصول على دالة لها القدرة على وضع قبول الطالبات المتقدمات لكلیة التربیة الری-٢
  .ضمن المقبوالت أو غیر المقبوالت 

  :  الحصول على معادلة التمایز في االختبارات البدنیة للقبول في كلیة التربیة الریاضیة وهي-٣
Y    =    B O   +  B1 X1  +  B2X2  +B3X3 +  B4X4  +  B5X5   

3,453+ 0,64x X1+ 0,005xX2 +0,2xX3+0,389xX4+0,257xX5      = Y  
  :مفردات المعادلة ما یأتي إذ تعني 
BO)    (   تعني المقدار الثابت،)B1 (   تعني معامل اختبار الالعب،)X1 (   تعني قیمة اختبار الالعب ، )Y (  نقصد

  ) .درجة التنبؤ(بها مقدار درجة الالعب النهائیة 
  : ویوصي الباحثون ما یأتي 

  .لدراسة في تصنیف الطالبات المتقدمات لكلیة التربیة الریاضیة  استخدام الدالة التمییزیة التي أسفرت عنها هذه ا-١
 إجراء بحوث مشابهة على بقیة االختبارات في اسـتمارة القبـول سـواء كانـت علـى الطالبـات أو الطـالب وٕاجـراء دراسـة مقارنـة -٢

  .بین الجنسین 
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APPLYING THE DIFFERENTIATION FUNCTION IN THE ADMISSION OF FEMALE STUDENTS TO 
THE COLLEGE OF SPORT EDUCATION FOR THE ACADEMIC YEAR 2009-2010 
Assist.Lecturer.Ayad.A.MAhmood           Assist.Lecturer.Mohammed.T.Salim 

Hiba.A.Mahmood 

Abstract 
The research aims at finding a differentiation function through physical tests for the 

female students applying to the college of sport education for the academic year 2009-2010and 
the potentiality of the differentiation function in classifying female students whether to be 
fitted or not for admission into the college. Researchers hypothesized the differentiation 
function that has the ability to distinguish and classify the female students applying to the 
college of sport education for the academic year 2009-2010. Research population has included 
(28) female students applying for admission to the college of sport education for the academic 
year 2009-2010. The research sample has been intentionally chosen.  data were  collected and 
statistically handled by using the following statistical means: arithmetic mean, normative 
deviation and the analysis of differentiation by applying SPSS application. 

In the light of the findings attained, researchers have concluded the following: 
• By applying the differentiation function, it was possible to find out the 

importance of physical testes and their order according to the findings attained. 
• Obtaining a function that has the ability to differentiate female students who 

are fit or unfitted for admission to the college of sport education. 
• Obtaining a differentiation equation in physical tests for admission to the 

college of sport education as follows: 
Y = BO + B1Xx1 +B2Xx2 +B3Xx3 +B4Xx4 + B5Xx5 

Y = 3,453+0,64 X x1 +0,005 X x2 +0,2 Xx3 +0,389 Xx4   +0,257 Xx5 
( BO) coustent , ( B1) Coofiecent of Playar test, (X1) Value of Playar test ,( Y) Predechin 
Valne. 

Researchers recommend the following: 
• Applying the differentiation function attained by this study in classifying female 

students applying to the college of sport education. 
• Carry out similar researches on the remaining tests included in the admission 

form for male and female students equally and perform a comparative study 
between both sexes. 

  :تعریف البحث ال -١
  : البحث وأهمیة المقدمة ١-١

ها فــي جامعــات القطــر وأقــسام التربیــة الریاضــیة اتتحتــل اللیاقــة البدنیــة دورا مهمــا فــي قبــول الطالبــات فــي كلیــ      
 تعــد اللیاقــة البدنیــة المقیــاس الكمــي لكفــاءة الفــرد البدنیــة إذ(ب المهــاري الــذي یــرتبط باللیاقــة البدنیــة ، فــضال عــن الجانــكافــة

  . )٣٨٥ ،١٩٨٧،لعبیدياصاحب،) (  الحركي والمقاییس الحیویة له األداءوالتي تعكسها لنا اختبارات 
وهنــاك قابلیــات وقــدرات ت والقــدرات البدنیــة فر بعــض القابلیــاا تــو فیــه یتطلــب اإلنــسان نــشاط یقــوم بــه أو كــل عمــل إن      

 الفعالیـة الحركیـة ، وان كـل فـرد أو القـدرات البدنیـة والحركیـة المطلوبـة لتنفیـذ ذلـك النـشاط فیـهممیزة لكل نشاط بدني تتمثل 
  . تختلف عن بعضها من حیث الصفة الممیزة لكل فرد منهاوالقابلیات من تلك القدرات أنواعایمتلك 
فـــي  واهتمامـــا كبیــرا مــن قبـــل العــاملین والبــاحثین )األخــرى أللیاقــات  ( اللیاقــة البدنیـــة طابعــا متمیــزا بـــینخــذتأولقــد       

المجال الریاضي نظرا لما لهذه اللیاقة البدنیة من دور بارز في تحدیـد مـستوى االنجـاز لـیس فـي المجـال الریاضـي فحـسب 
 البدایـة الــصحیحة وصــفهاالبـرامج والخطـط لمراحــل الـتعلم كافـة ببـل فـي جمیــع مجـاالت الحیـاة المختلفــة ، لـذا فقـد وضــعت 

 إن ال یمكـــن فإنهـــا التطـــور المطلـــوب فـــي مـــستوى اللیاقـــة البدنیـــة وان كـــان مـــستوى البـــرامج والخطـــط الموضـــوعة إلحـــداث
قــوة  ، وتــساعد فــي كــشف مــواطن الاألهــداف، لكــي تؤشــر باســتمرار مــا تحقــق مــن تــستغني عــن وجــود االختبــارات والقیــاس 
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الموهــوبین ریاضــیا  الفــروق الفردیــة فــضال عــن اكتــشاف أســاسوالــضعف فــي النــواحي البدنیــة للطالبــات وتــصنیفهم علــى 
    )١٩٥ ،١٩٩٠عزیز ،(.تمهیدا لرعایتهم والتقدم بمستویاتهم 

، م التكنولــوجي الهائــلخاصــة بعــد التقــد، اإلنــسانربــط العلمــاء مفهــوم اللیاقــة البدنیــة بالعدیــد مــن مجــاالت حیــاة ولقــد            
سـواء أكـان ذلـك مـن ، الذي أثر بدرجة كبیرة على تراجع قیـام أفـراد المجتمعـات المختلفـة بـاألداء البـدني فـي حیـاتهم الیومیـة

 لیاقــــة الالعـــب البدنیــــة تــــرتبط إن،)٢٥، ٢٠٠٤،إبــــراهیم ،مفتـــي.(خـــالل مجــــاالت العمـــل المختلفــــة أم فــــي الحیـــاة المنزلیــــة
لیه تأدیتها وبقدرته علـى بـذل المجهـود البـدني فلكـل ریاضـة متطلباتهـا البدنیـة العامـة والخاصـة التـي باألعمال التي یجب ع

    أخر في ضوء استعداداته وتركیبه الجسميإلىكما أن لیاقة كل العب تختلف من العب ، تساعد على تحسین مهاراته
  )١١١، ١٩٨٦،الین (

ختبـــارات اللیاقــة البدنیــة المـــستخدمة فــي قبـــول الطالبــات فـــي كلیــة التربیـــة  البحـــث فــي وضـــع دالــة الأهمیــة وتكمــن            
  .الریاضیة وتصنیفهم للقبول في الكلیة 

  : مشكلة البحث ٢ – ١  
 وهنا تتجلى مـشكلة البحـث فـي إیجـاد دالـة تمییزیـة لهـا القـدرة علـى تـصنیف االختبـارات البدنیـة فـي القبـول وتـصنیف       

تعــد  و.لیــة التربیــة الریاضــیة فــي الوصــول لدرجــة الفــصل والتــي ســتكون بمثابــة المقیــاس فــي القبــولالطالبــات المتقــدمات لك
ـــة هـــذه تقـــوم إذ الـــدوال متعـــددة المتغیـــرات الـــشائعة االســـتخدام فـــي العلـــوم التطبیقیـــة ، إحـــدىالدالـــة التمییزیـــة  بتحویـــل  الدال

حیـث تمثـل موقـع تلـك االختبـارات علـى نقطـة الفـصل ، ) درجـة معینـة ( درجـة تمییزیـة إلـىمجموعة من االختبارات البدنیة 
 عملیــة القبــول والتــصنیف مــن خــالل درجــة الفــصل حیــث كلمــا كانــت إثنــاء الدالــة بمثابــة مقیــاس یــتم اســتخدامه هــذهتكــون 

 اكبر من درجة الفصل كانت درجة الطالبة بدنیا جیدة وبالعكس كلمـا كانـت اقـل مـن درجـة الفـصل كـان مـستوى أومساویة 
  .لطالبة بدنیا ضعیفا ا

  :  هدفا البحث ٣ – ١
ــة التمییزیــة مــن خــالل االختبــارات البدنیــة للطالبــات المتقــدمات لكلیــة التربیــة الریاضــیة للعــام الدراســي إیجــاد ١-٣-١  الدال

٢٠٠٩/٢٠١٠.   
  . الكلیة  للقبول فيت غیر مؤهالأو للقبول ت مؤهالإلى الدالة التمییزیة على تصنیف الطالبات إمكانیة ٢-٣-١
   : فرض البحث ٤ – ١

ـــــة التمییزیـــــة المـــــستخرجة     القـــــدرة علـــــى الفـــــصل وتـــــصنیف الطالبـــــات المتقـــــدمات لكلیـــــة التربیـــــة الریاضـــــیة للعـــــام للدال
٢٠٠٩/٢٠١٠.   

  :  مجاالت البحث٥ – ١
الدراســــي  للعــــام  جامعــــة الموصــــل كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة للقبــــول فــــيالطالبــــات المتقــــدمات:  المجــــال البــــشري ١-٥-١

٢٠٠٩/٢٠١٠.   
  .  الفردیة لكلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل األلعاب قاعة :المجال المكاني ٢-٥-١
  اختبـــــارات الطالبـــــات المتقـــــدمات لكلیـــــة التربیـــــة الریاضـــــیة خـــــالل فتـــــرة التقـــــدیم للفتـــــرة مـــــن : ألزمـــــانيالمجـــــال ٣-٥-١
  ).دنیةفترة االختبارات الب(  ،٢٠٠٩ / ٩ /٨ ولغایة ٨/٢٠٠٩ /٢٤ 
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  :لنظري والدراسات المشابهة  ااإلطار – ٢
  :  الدراسة النظریة ١ – ٢

  :اللیاقة البدنیة العامة
عرف بأنها مقدرة یتسم بها الریاضي تتمكن من خاللها أجهزته الفسیولوجیة وأعضاء جسمه من القیام بوظائفها          ت

   .شطة بدنیة ریاضیة عامةبكفاءة وفاعلیة بصورة شاملة ومتزنة خالل ممارسة أن
   )٣٣٠، ٢٠٠٩الزهیري،االطوي،(

 هـذه تـتحكم إذا الریاضیة المختلفة على عناصر اللیاقة البدنیة ومـستواها عنـد الطالـب بدرجـة كبیـرة األنشطةتعتمد          
   ) .٢٦ ،١٩٩١هارة ،.(  المختلفة واألنشطةفي تحدید المستوى في العدید من الریاضات العناصر 

 وبقدرته على بذل المجهود البدني فلكل تأدیتها التي یجب علیه باإلعمال لیاقة الالعب البدنیة ترتبط إنكما          
 لیاقة كل العب تختلف من العب إنریاضة متطلباتها البدنیة العامة والخاصة التي تساعده على تحسین مهاراته كما 

  )١١١,١٩٨٦،ألین.( في ضوء استعداداته وتركیبه الجسميأخر إلى
 ة الطالبـة المتقدمـمـن یتطلـب إذ اللیاقة البدنیة ضـمن الدراسـة المیدانیـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة أهمیةتبرز   كما        
 بمتطلبــات واإلیفــاء اســتعدادات وقــدرات بدنیــة مختلفــة لكــي یــستطیع تطبیــق الــدروس العملیــة ، فیــهفر ا تتــو إن الكلیــة لهــذه

والریاضــیة فــضال عــن  علــى الجوانــب العملیــة والتطبیقیــة للفعالیــات البدنیــة األســاسي ترتكــز بالدرجــة الدراســة المختلفــة والتــ
 الطالبـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة تختلـف عـن اللیاقـة أوفاللیاقة البدنیة التي یحتاجها الطالـب ( المواد لهذهالجانب النظري 

 حـسب خــصوصیتها مـن جهـة و واختالفهــا  وذلـك مــثال األخـرىكلیـات الطالبـة فـي بقیــة ال أوالبدنیـة التـي یحتاجهـا الطالــب 
   ). ٢٧٩ ،١٩٨٥مروان ، خریبط ،  (أخرى وكذلك باختالف االختصاص من جهة أخرىمن جهة 
ـــة البدنیـــة           ـــدان الریاضـــي أهمیتهـــاوتكتـــسب اللیاق ـــات األساســـیة تعـــد القاعـــدة إذ فـــي المی ـــي تـــستند علیهـــا الفعالی  الت

 او تــوفر اللیاقــة البدنیــة بعناصــرها المختلفــة وكــذلك إتقــان والفعالیــات األنــشطة هــذهختلفــة ، ویتطلــب ممارســة الریاضــیة الم
 عناصـر إلـىها في الطالب او الطالبة المتقدم او المتقدمة للقبول في كلیة التربیة الریاضـیة ، وتختلـف الحاجـة ایشترط توفر 

   .ألخرىطبقا لنوع النشاط وطبیعته من لعبة ضیة  الریااألنشطةاللیاقة البدنیة على وفق وطبیعة 
   )٢٩٢ ،١٩٨٥كمال وحسانین ،               (                                                                    

یاقتـه وادائـة  بجانـب مـستوى ل تربویـاإعـدادا ة الطالبـإعـداد التربیـة الریاضـیة علـى وأقـسامتعمل الدراسة في كلیـات و          
همــا مــن م االعملیــة جــزءوتمثــل المــواد ) . الدراســة النظریــة والدراســة العملیــة ( ، أساســینوتحتــوي علــى جــانبین ، الریاضــي 

 اإلعـــداد مقومـــات أهـــم البـــدني وتنمیـــة عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة والمهـــارة الحركیـــة مـــن فاإلعـــداد، المـــنهج الدراســـي للطـــالب 
  . اضیة لطالب وطالبات التربیة الری

القـــوة والـــسرعة (  كمـــا تـــساعد الدراســـة العملیـــة بكلیـــة التربیـــة الریاضـــیة علـــى تطـــویر عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة مثـــل         
 الریاضــیة األنـشطة أنــواع الریاضــي مـن خــالل التـدریب علـى األداءورفـع مــستوى المهـارة فـي ) والتحمـل والمرونـة والرشــاقة 

  .) ٤٨- ٤٧ ،١٩٧٨، بدیر (المختلفة 
ربیــة الریاضــیة وتهیئتــه لیمــارس دورة القیــادي فــي المدرســة فــي تعلــیم الطلبــة الفعالیــات ت الة مدرســإعــداد عملیــة إن         

 أداءهـا یعنـي تـسهیل ا توفر إن إذ،  اللیاقـة البدنیـة  یكـون علـى درجـة مقبولـة مـنإنواألنشطة الریاضیة المختلفة یتطلب منه 
 الطلبـة إمـام النمـوذج الحركـي أداءل مدرس التربیة الریاضـیة یرتكـز بجـزء كبیـر منـه فـي  عمإن إذ،  صورة أتمعمله وعلى 

 صــغیرة أجــزاء إلــى المهــارات هــذه یتطلــب تجزئــة إذ الحركــي لهــا وخاصــة عنــد تعلیمهــا للمبتــدئین واألداءوعــرض المهــارات 
  . )٩٨ ،١٩٨٦،الشر بیني ومتولي (  علیها من قبل المدرسواإلشرافتقدم لهم لیسهل فهمها واستیعابها من قبل الطلبة 

  : الدراسات المشابهة ٢ – ٢
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 ١٦٥

تحلیل التمایز لبعض الصفات البدنیة والمهاریة بین العبي كرة الماء الممیزین "  ):١٩٩٨( دراسة فهمي ١- ٢-٢
  وغیر الممیزین 

 بـین الالعبـین الممیـزین وغیـر الممیـزین فـي  الدراسـة إلـى تحلیـل التمـایز لـبعض الـصفات البدنیـة والمهاریـةت   هدف
العبــا وقــد قــسم الباحــث  ) ٢٤(كــرة المــاء ، وأســتخدم المــنهج  الوصــفي بأســلوب المــسح وتــم اختیــار عینــة عمدیــه شــملت 

 ، واســتخدم غیــر الممیــزینالالعبــین  إلــى مجمــوعتین  المجموعــة األولــى الالعبــین الممیــزین والمجموعــة الثانیــة الالعبــین 
 االختبارات وسیلة لجمع البیانات وقد شملت على االختبارات البدنیة والمهاریـة الخاصـة بتحدیـد المهـارات األساسـیة الباحث

بكــرة المــاء وبعــد إجــراء االختبــارات تــم معالجتهــا باســتخدام تحلیــل التمــایز علــى الحاســب اآللــي وتــم الوصــول إلــى النتــائج 
  : اآلتیة 

میــزین وهــي قــوة القبــضة ، وســباحة یــزة لالعبــي كــرة المــاء الممیــزین عــن غیــر الم إمكانیــة اســتخالص ســتة متغیــرات مم-
  . حرة ، وتحمل القوة )  م ٢٥( ، والطول ، وسباحة )  م ٤( رجلین ، والتصویب من مسافة )  م ٢٥(
   . العبین ممیزین وغیر ممیزینإلى إمكانیة استخدام الدالة الممیزة للتنبؤ بتصنیف بعض العبي كرة الماء -
   )٦٧ – ٥٣ ، ٢٠٠٤العاصي، (                                                                                
                                                                                                           : البحث إجراءات – ٣
  . طبیعة البحثلمالئمته المسح بأسلوب المنهج الوصفي ون الباحثاستخدم: منهج البحث ١-٣
  : مجتمع البحث ٢-٣

 للعام الدراسي  جامعة الموصلتكون مجتمع البحث من الطالبات المتقدمات للقبول في كلیة التربیة الریاضیة
  ) . طالبة ٢٨ (ن الطالبات المتقدمات  والبالغ عددهن جمیع ، وه٢٠١٠/ ٢٠٠٩

  :مع البیانات  وسائل ج٣-٣
  .٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الدراسي استمارات التقدیم لكلیة التربیة الریاضیة والخاصة باالختبارات البدنیة للطالبات      

  : االختبارات البدنیة الخاصة بالتقدیم ٤-٣
  . من الثانیة ١/١٠٠ ألقربمن البدء العالي )   متر ٥٠(  عدو -
  . الثانیة  من١٠٠ /١ ألقرب)   متر ٤٥٠(  ركض -
  .السنتمتر  أو من الثبات    بالمتر  العریضالقفز -
  . عدد ألقصى   ) الواطئ(العقلة  السحب على -
  . عدد خالل دقیقة واحدة ألكبرین بطن  ر  تم-

-الوســط الحــسابي  :اآلتیــة اإلحــصائیة باســتخدام الوســائل إحــصائیاتمــت معالجــة البیانــات  : اإلحــصائیة الوســائل  ٤-٣
 .)SPSS (اإلحصائيوتم االستعانة بالبرنامج التمایز تحلیل  - المعیاري االنحراف

  : عرض النتائج ومناقشتها –٤
  : عرض النتائج ١-٤

 – ٢٠٠٩جامعة الموصل للعام / بعد استكمال االختبارات البدنیة للطالبات المتقدمات لكلیة التربیة الریاضیة         
ادناة في المبینة ،تم التوصل للنتائج   من قبل اللجنة المتخصصة في الكلیة أجریت في استمارة التقدیم والتي ٢٠١٠

  .الجداول 
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 ١٦٦

   الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالختبارات البدنیة للطالباتاألوساط ) ١(جدول رقم ال

  
  ختبارات البدنیة فیما بینها بشكل عاماالرتباطات لالمصفوفة قیم ) ٢(جدول رقم ال

  شناو  سحب  قفز  ركض  عدو  االختبارات  ت
  ٠،٢٦٩-  ٠،٠١٥  ٠,١٧١-  ٠,١٩٤      متر٥٠عدو    ١
  ٠,١٤٥-  ٠,٢٠٠  ٠,٦٣٣        متر٤٥٠ركض   ٢
  ٠,١٥١-  ٠,٣٥٥         من الثبات العریضالقفز  ٣
  ٠,٣٨٣-          )الواطئ( سحب على العقلة  ٤
            )شناو (تمرین بطن   ٥

  
   ومعامل التحدید ومعنویة كل اختبارF وTقیمة المقدار الثابت وقیمة ) ٣(جدول رقم ال

المقدار   االختبارات  ت
  الثابت

 Tقیمة 
  المحتسبة

  Fقیمة 
  المحتسبة

قیمة معامل 
  االختبار

معامل 
  التحدید

المعنویة بشكل 
  عام

  ٠,٦٤٠-  ٤,٠٢٩-  ٣,٤٥٣-    متر٥٠عدو    ١
  ٠,٠٠٥  ٠,٠٢٥  ٠.٠٠١    متر٤٥٠ركض   ٢
  ٠,٢٠٠-  ٠,٩٨٦-  ٠,٠١٦   من الثبات العریضالقفز  ٣
  ٠,٣٨٩  ٢,٤٧٧  ٠,٢٠٨  )الواطئ( سحب على العقلة   ٤
  ١,٦٥٤  ٠.٠١٧  )شناو(تمرین بطن   ٥

٦,٢٤٧  
  
  

٠,٢٥٧  

  معنوي  ٧٦,٦
٠,٠٠١  

t 
F 

  :اتضح لنا ) ٣(من الجدول رقم 
وهي قیمة معنویة لكل وهي اكبر من الجدولیة   ) f  (لكل اختبار وكذلك قیمة)t (قیمة المقدار الثابت لكل اختبار وقیمة

وتم الحصول على نقطة الفصل ،  عام لكل االختبارات بشكل ) ٠,٠٠١( ة المعنویة تساوي قیمالاالختبارات حیث كانت 
  . )٢٤,٠٠٦( والبالغ قیمتها 

 : مناقشة النتائج ٢ -١
 بیان إلى تم التوصل اإلحصائیةمن خالل نتائج االختبارات البدنیة التي تم الحصول علیها وبعد تحلیلها بالوسائل  
  : جاء البدنیة وحسب أهمیتها بالترتیب األتي حیث االختبارات أهمیة
 . ثانیا  / متر٤٥٠اختبار ركض  -       . أوال  /)الواطئ (اختبار السحب على العقلة -
 .رابعا  /اختبار تمرین البطن   -          .ثالثا /  متر ٥٠ اختبار عدو  -

  المعالجات اإلحصائیة  ت
  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  االختبارات

  ٠,٦١٩    ثا٩.٢٩٢  ةثانی/   متر٥٠عدو    ١
  ٢٨,٠٦٨    ثا١٠٤,٣  ثانیة أو دقیقة/   متر ٤٥٠ركض   ٢
  ٤٠،٥٩٣    م١,٥٧٤  بالسنتمتر أو المتر/ القفز العریض من الثبات  ٣
  ٦,٢٥٥   عدد٣١,٦٤٢  عدد)/الواطئ( سحب على العقلة  ٤
  ٩,٩٠٤   عدد٢٥,٢١٤  عدد/ تمرین بطن   ٥
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 ١٦٧

 . خامسا  /اختبار قفز العریض من الثبات  -  
ا القدرة على التمییز بین الطالبات المتقدمات لكلیة  دالة تمییزیة لهإیجادتم ومن خالل االعتماد على بیانات الدراسة 

  وهذه المعادلة هيالتربیة الریاضیة 
:  Y    =    B O   +  B1 X1  +  B2X2  +B3X3 +  B4X4  +  B5X5    

3,453+ 0,64x X1+ 0,005xX2 +0,2xX3+0,389xX4+0,257xX5    =   Y  
  ) .درجة التنبؤ(ائیة   نقصد بها مقدار درجة الالعب النه) Y ( إن إذ    

)BO(     تعني المقدار الثابت،) B1   (  تعني معامل اختبار الالعب،) X1  ( تعني قیمة اختبار الالعب.   
 كلما كانت درجة الطالبة المتقدمة اكبر أذ) ٢٤,٠٠٦( نقطة الفصل والبالغة إلى ذلك وبعد التوصل فضال عن      

ذا،  في الكلیةتلبة ضمن الطالبات المقبوال تساوي درجة نقطة الفصل تكون الطاأو  كانت درجة الطالبة اقل من وٕا
   . في الكلیة تمقبوالال الطالبة من ضمن الطالبات غیر تكوننقطة الفصل 

لحساب الدالة التمییزیة إلحدى الطالبات المتقدمة للقبول في كلیة التربیة الریاضیة حیث كانت : مثال توضیحي 
  :یأتي بیانات االختبار كما

X1  = ٩,٤٥ / X2 = ثا ٩٨  /X3= م ١,٧٠ /X4 = عدد ٢٥ /X5 = عدد٣٠   
  :عند تعویض البیانات بالمعادلة تكون النتیجة كما یلي 

3,453+ 0,64x 9,45+ 0,005x98 +0,2x1,70+ 0,389x25+0,257x30      = Y  
Y  = 3,453 + 6,048 +0,49 +0,34 +9,725 +7,71                                        

Y  = 27,766                                                                                               
  . أذن فان الطالبة من ضمن الطالبات المقبوالت في الكلیة ،  ) ٢٤,٠٠٦( طة الفصل والتي تساوي  نقإنالحظ ن 

  :  االستنتاجات والتوصیات – ٥
  :االستنتاجات   ١ -٥

  : في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها استنتج الباحثون ما یأتي 
 االختبــارات البدنیــة وترتیبهــا حــسب مــا حــصلنا علیــة مــن أهمیــة اســتبیان مــن أمكــنالدالــة التمییزیــة  مــن خــالل اســتخدام -١

  .نتائج 
 غیـر أولیـة التربیـة الریاضـیة ضـمن المقبـولین وضـع قبـول الطالبـات المتقـدمات لكالحصول علـى دالـة لهـا القـدرة علـى  -٢

  .مقبولین 
  : الحصول على معادلة التمایز في االختبارات البدنیة للقبول في كلیة التربیة الریاضیة وهي -٣

 Y    =    B O   +  B1 X1  +  B2X2  +B3X3 +  B4X4  +  B5X5           
3,453+ 0,64x X1+ 0,005xX2 +0,2xX3+0,389xX4+0,257xX5   =    Y  

  : التوصیات ٢-٥
  . عنها هذه الدراسة في تصنیف الطالبات المتقدمات لكلیة التربیة الریاضیة أسفرت الدالة التمییزیة التي  استخدام-١
 دراســة وٕاجــراء الطــالب مأ بحــوث مــشابهة علــى بقیــة االختبــارات فــي اســتمارة القبــول ســواء كانــت علــى الطالبــات إجــراء -٢

  .جنسین مقارنة بین ال
                                          :واألجنبیةالمصادر العربیة 

 ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، جامعــة ١التــنس ، تعلــم ، تــدریب ، تقیــیم ، تحكــیم ،ط ) : ١٩٨٦( الــین ، ودیــع فــرج  •
  .الموصل 
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 ١٦٨

خدامات  الحاســـوب فـــي ســـتالالتطبیقـــات اإلحـــصائیة ): ١٩٩٩(ودیـــع یاســـین ، ألعبیـــدي حـــسن محمـــد ، التكریتـــي •
 . كلیة التربیة  الریاضیة–بحوث التربیة الریاضیة، جامعة الموصل 

 ،سلــسلة معــالم ١اللیاقــة البدنیــة طریــق إلــى الــصحة والبطــوالت الریاضــیة ، ط ): ٢٠٠٤( حمــاد ، مفتــي إبــراهیم  •
 .ریاضیة ، القاهرة 

اب كرة المضرب ،كتاب منهجـي لكلیـات وأقـسام الع ): ٢٠٠٩( الزهیري ، سبهان محمود ، االطوي،ولید وعدا هللا  •
  .التربیة الریاضیة ،دار ابن األثیر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

وضع مـستویات معیاریـة لطـرق الـسباحة لطلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة  ) :١٩٨٦(ومتولي بهایم،سامي،الشر بیني  •
  .جامعة حلوان  ،٢دد ع،المجاد التاسع ، مجلة دراسات وبحوث،للبنین باإلسكندریة

دائـرة التـدریب ) ٧٧(،رقـم١ البـدني العـسكري ، طاإلعـداد ): ١٩٨٧( ،محمـد حـسنألعبیـديصاحب ،حسن عزیـز ، •
  .مدیریة التطویر القتالي

المواصــــفات المورفولوجیــــة والفــــسیولوجیة والبدنیــــة والمهاریــــة الممیــــزة  )٢٠٠٤(العاصــــي ،فــــالح طــــه عبــــد یحیــــى ، •
 . نینوى ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصللالعبي بعض منتخبات تربیة

مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ،المجلد الخامس ، العدد الثاني عـشر ،كلیـة التربیـة  ) : ١٩٩٩(اء سالمدعزیز ،غی •
 .الریاضیة ، جامعة الموصل

 األولتمر ؤ بي مقتــرح لتطــویر اللیاقــة البدنیــة ،المــبرنــامج تــدری ) : ١٩٨٥(مــروان ، عبــد المجیــد ،خــریبط، ریــسان  •
 .جامعة بغداد، لكلیات التربیة الریاضیة 

 .، دار الفكر العربي٢اللیاقة البدنیة ومكوناتها ،ط )١٩٨٥(كمال ،عبد الحمید ،حسانین، محمد صبحي •
  .  امعة بغداد وزارة التعلیم العالي ، ج ) : ١٩٩١( ، ترجمة عبد علي نصیف ) أصول التدریب ( هارة ، •
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