
 

  

  : التعریف بالبحث -١
  :  مقدمة البحث وأهمیته ١-١

ان استخدام االسالیب العلمیة في تقویم العملیات التربویة یجب ان ینسجم مـع االتجاهـات 
الحدیثـــة للـــدول المتقدمـــة التـــي تبنـــي خططهـــا وتقـــوم أهـــدافها وتعـــدل مـــن برامجهـــا ، وفـــق بیانـــات 

قیـــق البـــرامج والخطـــط ألهـــدافها ووضـــع واحـــصائیات دقیقـــة، ولـــذلك یمكـــن الوقـــوف علـــى مـــدى تح
ویالحـــظ ان تطـــویر النظـــام فـــي ایـــة . الحلـــول لتطـــویر النظـــام كـــامًال أو العـــالج لتعـــدیل المـــسار 

مؤســسة تعلیمیــة بــصورة شــاملة وعمیقــة ال یبــدأ مــن الــصفر ، وانمــا یبــدأ مــن دراســة الواقــع الحــالي 
تلـــك العملیـــة التربویـــة مـــن فلـــسفة للعملیـــة التربویـــة ، دراســـة علمیـــة منهجیـــة تـــشمل علـــى عناصـــر 

وأهــداف تربویــة ومنــاهج وكتــب مدرســیة وطرائــق وأســالیب تدریــسیة ووســائل تعلیمیــة وادارة تربویــة 
تشكل االختبارات الموضوعیة نوعًا من الوسائل الفنیة الرئیسیة (وأسالیب التقویم واالختبارات لذلك 

لین فـــي مجـــال التربیـــة الریاضـــیة یـــشعرون للتقـــویم الحـــدیث فـــي التربیـــة الریاضـــیة ممـــا جعـــل العـــام
 ، ١٩٨١بیــومي ، ) (بالحاجــة الــى مقــاییس یعرفــون فیهــا مــستوى الفــرد وأعــضاء الفــرق الریاضــیة

١١٥ . (  

وتحتــل اللیاقــة البدنیــة دورًا مهمــًا فــضًال عــن الجانــب المهــاري الــذي یــرتبط باللیاقــة البدنیــة 
 الفـــرد البدنیـــة والتـــي تعكـــسها لنـــا اختبـــارات االداء اذ تعـــد اللیاقـــة البدنیـــة المقیـــاس الكمـــي لكفـــاءة(

إذ ان طبیعـــة الدراســـة فـــي كلیـــة ) ٣٥٨، ١٩٨٧عزیـــز وعبـــد ، ) (الحركـــي والمقـــاییس الحیویـــة لـــه
التربیة الریاضیة تركز على الجوانب العملیة والتطبیقیة ولذلك یجب االهتمام باللیاقـة البدنیـة ألنهـا 

الـسرعة االنتقالیـة (اضـیة وخاصـة مكونـات اللیاقـة البدنیـة مثـل أساس التطور في بقیة االلعـاب الری
  ) . والقوة ومطاولة الجهازین الدوري والتنفسي

ان اهمیة البحث تظهر في استخدام اسالیب التقویم الموضوعیة حیـث ان الـدرجات الخـام 
التـــي نحـــصل علیهـــا مـــن االختبـــارات التعطـــي أي معنـــى او مـــدلول فـــي حـــد ذاتـــه فـــضًال عـــن ان 

ســتخدام هــذه المعــاییر تمكننــا مــن الحكــم علــى مــستویات الطــالب فــي اللیاقــة البدنیــة وتعرفنــا بمــا ا
  .تحقق من االهداف الموضوعة لدرس اللیاقة البدنیة لطالب المرحلة االولى

ویكـــسب البحـــث أهمیتـــه فـــي وضـــع درجـــات ومـــستویات معیاریـــة لـــبعض عناصـــر اللیاقـــة 
  . ة البدنیة لطالب كلیة التربیة الریاضی
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  :  مشكلة البحث ٢-١
یتم تقویم مادة اللیاقة البدنیة على وفق معیار لم یستنتج من مجتمع البحـث االصـلي ، اذ 
یفتــرض ان یــشمل المعیــار علــى عینــة ممثلــة للمجتمــع االصــلي لكــي یــأتي هــذا المعیــار منــسجمًا 

  . ومستویات الطالب في اللیاقة البدنیة 

 الـــى وجـــود معـــاییر مناســبة یمكـــن بواســـطتها تحدیـــد إن مــشكلة البحـــث تكمـــن فـــي حاجتنــا
مستوى طـالب كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي اختبـارات اللیاقـة البدنیـة منفـردة او مجتمعـة وتمكننـا مـن 
مقارنــة كــل طالــب بغیــره مــن الطــالب فــي مرحلتــه الدراســیة فــضًال عــن ان اســتخدام هــذه المعــاییر 

 بحیـث تـدل الدرجـة الكلیـة علـى االداء الكلـي للفـرد یمكن جمعها بالنـسبة الي عـدد مـن االختبـارات
  .في االختبارات المختلفة

  :  هدف البحث ٣-١
وضـــع درجـــات ومـــستویات معیاریـــة لـــبعض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة لطـــالب كلیـــة التربیـــة 

  . الریاضیة 

  :  مجاالت البحث ٤-١
  . امعة الموصل ج/ المرحلة االولى / طالب كلیة التربیة الریاضیة : المجال البشري  -
  .١٠/٥/٢٠٠٤ لغایة ١٠/٤/٢٠٠٤للفترة من : المجال الزماني  -
  .  كلیة التربیة الریاضیة / ملعب جامعة الموصل : المجال المكاني  -

  :  االطار النظري والبحوث المشابهة -٢
  : االطار النظري ١-٢
  : اهمیة استخدام الدرجات والمستویات المعیاریة في عملیة التقویم ١-١-٢

ان الدرجات الخامة المستخلـصة مـن تطبیـق االختبـارات لـیس لهـا أي داللـة اال اذا رجعنـا   
الى معیار یحدد معنى هذه الدرجات، لذلك من اجل الوصول الى المعاییر یجب تحویـل الـدرجات 
الخام الى درجات معیاریة، ومن المعروف ان المعاییر هـي احـدى االهـداف االساسـیة التـي ترمـي 

لیــة تقنــین االختبــارات، اذ تــشتق المعــاییر مــن عینــة التقنــین التــي تمثــل المجتمــع االصــلي الیهــا عم
المدروس، وتبرز قیمة استخدام المعاییر في مجال استخدام االختبارات التـي علـى شـكل بطاریـات 
نظرًا الى اختالف وحدات القیاس في االختبارات التي تتضمنها في الغالب فبعضها یستخدم المتر 
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) المختلفـة فـي وحـداتها(خر یستخدم بالثانیة، لذلك یسعى الباحثون الى تحویل الـدرجات الخـام واال
  . فتسهل بذلك عملیة التقویم) موحدة في وحداتها(الى درجات معیاریة 

الـــى انـــه مـــن الـــضروري لكـــي نحكـــم علـــى قیمـــة العمـــل ان ) Rothneyروثنـــي (ویـــشیر   
حیــث االغــراض واالمكانــات والمــنهج واســلوب التعلــیم نقــارن مجموعتهــا بالمجموعــة المعیاریــة مــن 

  ).٢٧، ١٩٨٧حسانین، (

  :  المعاییر ١-١-١-٢
وهي االساس للحكم من داخل الظاهرة موضوع التقویم ولیس من خارجهـا وتأخـذ الـصیغة   

الكمیــة فــي اغلــب االحــوال وتحــدد فــي ضــوء الخــصائص الواقعیــة للظــاهرة وللوصــول الیهــا یجــب 
  ) .٣٥٠، ١٩٨٧حسانین، . (لخام الى درجات معیاریة تحویل الدرجات ا

  :  المستویات ٢-١-١-٢
تتــشابه المــستویات مــع المعــاییر فــي انهــا اســس داخلیــة فــي الحكــم علــى الظــاهرة موضــوع   

  :التقویم، اال انها تختلف عن المعاییر في جانبین هما 

  .تأخذ الصورة الكیفیة -

  .تحدد في ضوء ما یجب ان تكون علیه الظاهرة -

والشك ان كل فرد یجب ان یعرف مكانه بالنـسبة لألفـراد االخـرین، وكـل جماعـة تحـب ان 
  .تعرف این هي بالنسبة للجماعات االخرى، بمقارنة الفرد باالخر القرین له والجماعة باالخرى

اذا االختبـــارات هــــي الوســــیلة المناســـبة الجــــراء عملیــــة المقارنـــة هــــذه ، ووجــــود مــــستویات 
رات یسهل من اجراء هـذه المقارنـات ویجعلهـا اكثـر صـدقًا وموضـوعیة، لـذلك یلـزم ومعاییر لالختبا

، ١٩٨٧حـــسانین، . (تحویـــل الـــدرجات الخـــام المستخلـــصة مـــن االختبـــارات الـــى درجـــات معیاریـــة
١١٠. (  

  :  الدرجات وانواعها ٣-١-١-٢
  :  الدرجة الخام ١-٣-١-١-٢

ات او من أي اداة قیاس اخرى دون ان وهي النتیجة االصلیة المشتقة من تطبیق االختبار   
  ) .٣٥١، ١٩٨٧حسانین، (تعالج احصائیًا 

والدرجـــة الخـــام هـــي درجـــة بـــال داللـــة وال صـــفة معنویـــة وهـــي تعبیـــر عـــن النتیجـــة االولیـــة   
  ). ١٧٣، ١٩٧٨ناجي واحمد ، . (لالختبار
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  : الدرجة المعیاریة ٢-٣-١-١-٢
ضح العالقـة بـین انحـراف درجـة معطـاة لفـرد وتسمى ایضًا بالدرجة الزائیة  وهي وسیلة تو   

رایــستون (عــن المتوســط الحــسابي للمجموعــة وبــین االنحــراف المعیــاري لتوزیــع درجــات المجموعــة 
  ) . ١٢٦، ١٩٦٥واخرون، 

والـــدرجات المعیاریـــة مـــا هـــي اال درجـــات خـــام محولـــة تحـــویًال خطیـــًا یـــساعد فـــي تحویـــل   
  ).١٨٠، ١٩٧٠الغریب، .(ارنة الدرجات في التوزیع الى درجات قابلة للمق

  : الدرجة التائیة ٣-٣-١-١-٢
ـــاري    وتحـــسب مـــن ) ٥٠(ومتوســـطها الحـــسابي ) ١٠(هـــي درجـــة اعتدالیـــة انحرافهـــا المعی

. درجـة ) ٨٠-٢٠(الدرحات المعیاریة ولیس من الدرجات الخام ووتتراوح قیم الدرجات التائیة بین 
  ).٩٧جرادات واخرون، ب ت ، (

  : ویات المعیاریة المئویة بطریقة اللوغاریتمات  المست٤-٣-١-١-٢
انجاز، ) ٢٠(وهو اسلوب یعتمد على عدة متغیرات اهمها افضل انجاز، ومتوسط افضل   

ومتوسط العینة، وعدد سنوات استخدام المعیار، فـضًال عـن قـیم ثابتـة، وتقـسم الـدرجات الـى اربعـة 
ـــدأ المـــستوى االول مـــن  ــــ ) صـــفر(مـــستویات یب ـــدأ بــــ ) ٤٠(وینتهـــي ب ) ٤١(، والمـــستوى الثـــاني یب

، والمــستوى الرابــع یبــدأ بـــ ) ٨٠(وینتهــي فــي ) ٦١(، والمــستوى الثالــث یبــدأ بـــ ) ٦٠(وینتهــي فــي 
  .وتقــــــــــــــــــــل نقطــــــــــــــــــــة التغییــــــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــــــا زاد المــــــــــــــــــــستوى ) . ١٠٠(وینتهــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي ) ٨١(

(Rody, 1974, 119) .   

  : ناسب  الدرجات المعیاریة المعدلة بطریقة النسبة والت٥-٣-١-١-٢
ــــــــین    ــــــــراوح قیمتهــــــــا ب ــــــــة وتت ــــــــدرجات التائی ــــــــى ال ــــــــة تعتمــــــــد عل   ). ١٠٠-٢٥(وهــــــــي طریق

  ) .٤٥٠، ١٩٨٩التكریتي واخران، (

  
  
  
  :  عناصر اللیاقة البدنیة ٢-١-٢
  :  السرعة االنتقالیة ١-٢-١-٢
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هي محاولة االنتقال من مكان الـى آخـر بأقـصى سـرعة ممكنـة ، أي التغلـب علـى مـسافة 
من ممكن ویـستخدم هـذا النـوع مـن الـسرعة فـي حركـات المـشي والـركض والـسباحة معینة بأقصر ز 

  .  الخ …والتجذیف 

هـــي اقـــصى ســـرعة لتبـــادل اســـتجابة العـــضلة بـــین االنقبـــاض (وعرفهـــا عبـــد الخـــالق بأنهـــا 
  ) . ١٥٦ ، ١٩٨١عبد الخالق ، ) (واالنبساط

  :   مطاولة القوة ٢-٢-١-٢
ًال فــي الفعالیــات التــي تتطلــب بقــاء القــوة والمحافظـــة یلعــب هــذا النــوع مــن القــوة دورًا فــاع

أنهـا قـدرة العـضلة او المجموعـة العـضلیة علـى العمـل ضـد (علیها لفترة طویلة وقـد عرفهـا العلمـاء 
وهــي ) ٢٢٩ ، ١٩٧٨خــاطر والبیــك ، ) (مقاومــة خارجیــة ولفتــرة زمنیــة طویلــة دون حلــول التعــب

منیة طویلة في مستوى ثابت دون هبوط فاعلیة العمـل عبارة عن االحتفاظ بالتوتر العضلي لفترة ز 
 .  

  : ویرتبط نمو المطاولة بتنمیة االستمرار الحركي العام وفي النواحي التالیة 

  . مقدار الحمل  -

  . سرعة الحركة  -
  . استمرار العمل وممیزاتھ  -
  . الفترات في الوحدة التدریبیة  -
  . استمراریة فترة التدریب  -

  ) . ٣٥٣ ، ١٩٨٣حسن ،  (القدرة على االستمرار -

  :  مطاولة الجهازین الدوري والتنفسي ٣-٢-١-٢
تعتبــر صــفة المطاولــة فــي الــصفات البدنیــة االساســیة التــي تــستخدم فــي جمیــع الفعالیــات 
وااللعاب الریاضیة التي یتطلبها االعداد البدني لفترة طویلـة ، فالمطاولـة تعبـر عـن قـدرة الریاضـي 

دون هبــوط المــستوى الــوظیفي والبــدني ، وهــذا یعنــي امكانیــة االجهــزة علــى العمــل لفتــرات طویلــة 
، ١٩٨٨حـــسین والعنبكـــي ، (العـــضویة علـــى مقاومـــة التعـــب الرتبـــاط المطاولـــة بظـــاهرة التعـــب ، 

وتعتمــد مطاولــة الجهــازین الــدوري والتنفــسي أساســًا علــى مــد الخالیــا العاملــة باالوكــسجین ) ١٤٣
تــى تــستمر فــي العمــل بجانــب ســرعة الــتخلص مــن فــضالت التعــب والمــواد الغذائیــة الالزمــة لهــا ح
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وقد بلـغ مـن اهمیـة الجلـد الـدوري التنفـسي ان اعتبـره كـوبر المكـون ) . ٣٠٥ ، ١٩٩٦حسانین ، (
  . الوحید للیاقة 

  : البحوث المشابهة ٢-٢

وضــع مــستویات معیاریــة لــبعض عناصــر اللیاقــة "  بعنــوان ١٩٩٠ دراســة االبحــر ، ١-٢-٢
  " لطلبة جامعة الملك فیصل في االحساء بالمملكة العربیة السعودیة البدنیة 

  :هدف البحث الى 

وضــع مــستویات معیاریــة لــبعض عناصــر اللیاقــة البدنیــة لطلبــة جامعــة الملــك فیــصل فــي 
  .االحساء في المملكة العربیة السعودیة 

ى عینـــة اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي لمالئمتـــه وطبیعـــة البحـــث، واجـــري البحـــث علـــ  
طالبـــًا مـــن الطـــالب المـــستجدین لكلیـــات العلـــوم الزراعیـــة واالغذیـــة والتربیـــة والطـــب ) ٤٥(قوامهـــا 

  .من المجتمع االصلي لعینة البحث%) ٩(البیطري، وبلغت النسبة المئویة لعینة البحث 

اختبـارت القـوة العـضلیة والرشـاقة والمرونـة المتحركـة : استخدم الباحـث االختبـارات االتیـة   
  .الجلد العضلي والسرعة والقدرة العضلیة والجلد الدوري التنفسيو 

. اســــتتنج الباحــــث وضــــع جــــداول معیاریــــة لعناصــــر اللیاقــــة البدنیــــة التــــي شــــملها البحــــث  
  ) .٢٦٠، ١٩٩٠االبحر، (

  :  اجراءات البحث -٣
  :  منهج البحث ١-٣

  . البحث استخدم الباحثان المنهج الوصفي باالسلوب المسحي لمالئمته وطبیعة 

  
  
  :  عینة البحث ٢-٣
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جامعـة الموصـل / شملت عینة البحث على طلبة المرحلـة االولـى لكلیـة التربیـة الریاضـیة 
طالـــب أي ) ١٥٠(طالـــب مـــن أصـــل ) ١٠٨( ، والبـــالغ عـــددهم ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣للعـــام الدراســـي 

  %) .٧٢(بنسبة مئویة 

  :  وسائل جمع البیانات ٣-٣
  :  استمارة االستبیان ١-٣-٣

د الباحثـــان اســـتمارة اســـتبیان للتعـــرف علـــى رأي الخبـــراء حـــول عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة أعـــ
 مــن *واالختبــارات المالئمــة لموضــوع البحــث ، وقــد وزعــت االســتمارة علــى مجموعــة مــن الخبــراء 

ذوي االختـــصاص ، فكانـــت أهـــم عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة التـــي تـــم اختیارهـــا مـــن قبـــل الخبـــراء هـــي 
ــــسرعة االنتقال( ــــة ال ــــبطن –ی ــــذراعین وال ــــة القــــوة لعــــضالت ال ــــدوري – مطاول ــــة الجهــــازین ال  مطاول

م مـــن ٥٠اختبـــار عـــدو (وقـــد تـــم اختیـــار االختبـــارات المالئمـــة لموضـــوع البحـــث وهـــي ) والتنفـــسي
 اختبــار –حتـى التعـب ) شـناو( اختبـار ثنـي ومـد الـذراعین مـن وضـع االسـتناد االمـامي –الوقـوف 

  ) . م٢٤٠٠ مشي – اختبار ركض –)  دقیقة١( الرجلین الجلوس من الرقود من وضع ثني

  :  االختبارات المستخدمة ٢-٣-٣
  . م من الوقوف ٥٠ اختبار عدو ١-٢-٣-٣

  . قیاس السرعة االنتقالیة : الهدف 

  . ساعة توقیت ، طریق او مضمار مستقیم : االدوات 

البدایـــة وعنـــد ســـماع یتخـــذ المختبـــر وضـــع االســتعداد للوقـــوف مـــن خلـــف خــط : مواصــفات االداء 
  . م ٥٠االشارة بالبدء ینطلق المختبر بأقصى سرعة حتى یتجاوز خط النهایة بمقدار 

ــــــــــسجیل    الــــــــــذي قطــــــــــع فیــــــــــه المــــــــــسافة المحــــــــــددة) بالثانیــــــــــة (یــــــــــسجل للمختبــــــــــر الــــــــــزمن : الت
  ) ٢٦٨، ١٩٩٥حسانین ، (                   

  

  . حتى التعب) ناوش( اختبار ثني ومد الذراعین من وضع االستناد االمامي ٢-٢-٣-٣
                                           

  : اسماء الخبراء الذین عرض علیهم االستبیان  •
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د ثیالم یونس عالوي .م.أ -
  . جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / بد الكریم غزال د أیثار ع.م.أ -
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د ضرغام جاسم محمد .م.أ -
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  . قیاس مطاولة القوة لعضالت الذراعین : الهدف 

مــن وضــع االســتناد االمــامي یقــوم المختبــر بثنــي الــذراعین ومــدها الــى أقــصى : مواصــفات االداء 
  . مدى ممكن 

  : الشروط 

  . یجب االحتفاظ باستقامة الجسم اثناء االداء  -

  . غیر مسموح بالتوقف للراحة اثناء االداء  -

  . ثني المرفقین ومدها كامًال الى اقصى مدى لهما یجب  -

  . أي مخالفة للشروط تلغي المحاولة  -

  ) . ١٩٩٥،٢٦٩حسانین ، (یسجل للمختبر عدد المحاوالت الصحیحة التي یقوم بها : التسجیل 

  ) . دقیقة١( اختبار الجلوس من الرقود من وضع ثني الرجلین ٣-٢-٣-٣

  . الت البطن قیاس مطاولة القوة  لعض: الهدف 

  ساعة توقیت ، ارض مستویة  : االدوات 

من وضع الجلوس من الرقود بحیث تكون الیدان متشابكتین خلف الرأس علـى : مواصفات االداء 
ان یقوم زمیـل بتثبیـت القـدمین ، عنـد سـماع إشـارة البـدء یقـوم المختبـر بثنـي الجـذع الـى ان یـصل 

 یكرر االداء علـى ان یلمـس المختبـر الـركبتین وذلـك لوضع الجلوس ثم العودة للوضع االبتدائي ،
  ) .  دقیقة١(ألكبر عدد من المرات في 

  : الشروط 

یجــب علــى المختبــر العــودة الــى الوضــع االبتــدائي بحیــث تلمــس االرض بــالمرفقین عقــب كــل  -
  . محاولة 

  . یجب ان تظل الیدین متشابكتین خلف الرأس طیلة فترة أداء االختبار  -

  . قف أثناء أداء االختبار یجب عدم التو  -

  ) .  دقیقة١(االداء یكون الى أكبر عدد ممكن من المرات في  -

  ) ٢٩٠ ، ١٩٩٥حسانین ، ) ( دقیقة١(یسجل للمختبر عدد مرات التكرار التي قام بها في : التسجیل 

  . م ٢٤٠٠ مشي – اختبار ركض ٤-١-٣-٣
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  . قیاس مطاولة الجهازین الدوري والتنفسي : الهدف 

  . م ، ساعة توقیت ٢٤٠٠مضمار : دوات اال

مـــن وضـــع البـــدء العـــالي ومـــن خلـــف خـــط البدایـــة یقـــوم المختبـــر بـــالجري عنـــد : مواصــفات االداء 
  . م جري ٢٤٠٠سماع إشارة البدء لیقطع مسافة 

   ). ٢٧٤ ، ١٩٩٥حسانین ، (یسجل للمختبر الزمن الذي یقطع فیه المسافة المحددة : التسجیل 

  :بارات  تطبیق االخت٤-٣
تـــم تنفیـــذ االختبـــارات خـــالل امتحـــان الفـــصل الثـــاني والنهـــائي حیـــث بـــدأنا باختبـــار عـــدو   

 ولمــدة اســبوع لجمیــع الــشعب وفــي االســبوع الثــاني تــم ٤/١٠/٢٠٠٤مــن الوقــوف یــوم ) متــر٥٠(
حتى التعب وفي االسبوع الثالـث تـم ) شناو(اختبار ثني ومد الذراعین من وضع االستناد االمامي 

، وفــي االســبوع الرابــع تــم )  دقیقــة١( الجلــوس مــن الرقــود مــن وضــع ثنــي الــرجلین خــالل اختبــار
  . ١٠/٥/٢٠٠٤ متر ، وتم االنتهاء من التجربة یوم ٢٤٠٠ مشي –اختبار ركض 

  :  الوسائل االحصائیة ٥-٣
  . الوسط الحسابي  -

  . االنحراف المعیاري  -

  .النسبة المئویة  -

  . الدرجة المعیاریة  -

  . یة الدرجة التائ -

  ) . ١٨٩ -١٥٤ – ١٠١ ، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي ، (الوزن المئوي للدرجة التائیة  -

  ) . ١٥١ ، ٢٠٠٠عالوي ورضوان ، (معادلة التواء كارل بیرسون  -

  
  
  
  

  : عرض النتائج ومناقشتها -٤
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  : الوصف اإلحصائي ألداء أفراد عینة البحث ١-٤
  

  

  )١(الجدول 
  فات المعیاریة والمنوال ومعامل االلتواء ألفراد عینة البحث االوساط الحسابیة واالنحرایبین

  اإلحصائیةالمعالیم 

  االختبارات
وحدات 
  القیاس

الوسط 
الحسابي 

  )س  (

االنحراف 
معامل   المنوال  )ع+(المعیاري 

  النتیجة  االلتواء

موجب   ٠ر١١٦  ٧ر-  ٠ر٦١٢  ٦ر٩٩١  ثانیة  م من الوقوف٥٠عدو 
  *طبیعي 

ع ثني ومد الذراعین من وض
موجب   ٠ر٦٩٧  ٢٥ر-  ١٠ر٢٨٦  ٢٨ر٥٦٥  تكرار  )شناو(االستناد االمامي 

  طبیعي

الجلوس من الرقود من وضع 
سالب   ٠ر١٢٣-  ٣٥ر-  ٧ر٤٤٣  ٣٤ر٩٦٣  تكرار  ) دقیقة١(ثني الرجلین 

  طبیعي

موجب   ٠ر٨٨٦  ٩ر٣٦  ١ر١٣٠  ٩ر٩١٠  دقیقة  م٢٤٠٠ مشي –ركض 
  طبیعي

) ١- ، ١(+ئمـــة للعینـــة إذا وقـــع معامـــل االلتـــواء بـــین یعـــد االلتـــواء طبیعیـــًا وان االختبـــارات مال* 
  ) ٢٠٦-٢٠٤، ١٩٨٠االطرقجي ، (

  : عرض الدرجات والمستویات المعیاریة ٢-٤
  )٢(الجدول 

   الدرجات الخام والدرجة المعیاریة والتائیة والوزن المئوي للدرجة التائیةیبین

  م من الوقوف مقاسًا بالثانیة٥٠الختبار عدو 

  الوزن المئوي للدرجة التائیة  الدرجة التائیة  الدرجة المعیاریة  الدرجات الخام

  ٢٥ر٩١٨  ٢٠ر٧٣٤  ٢ر٩٢٦  ٥ر٢

  ٢٧ر٩٦٠  ٢٢ر٣٦٨  ٢ر٧٦٣  ٥ر٣
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  ٣٠ر٠٠١  ٢٤ر٠٠١  ٢ر٥٩٩  ٥ر٤

  ٣٢ر٠٤٣  ٢٥ر٦٣٤  ٢ر٤٣٦  ٥ر٥

  ٣٤ر٠٨٤  ٢٧ر٢٦٧  ٢ر٢٧٣  ٥ر٦

  ٣٦ر١٢٦  ٢٨ر٩٠٠  ٢ر١٠٩  ٥ر٧

  ٣٨ر١٦٧  ٣٠ر٥٣٤  ١ر٩٤٦  ٥ر٨

  ٤٠ر٢٠٩  ٣٢ر١٦٧  ١ر٧٨٣  ٥ر٩

  ٤٢ر٢٥٠  ٣٣ر٨٠٠  ١ر٦١٩  ٦

  ٤٤ر٢٩٢  ٣٥ر٤٣٣  ١ر٤٥٦  ٦ر١

  ٤٦ر٣٣٣  ٣٧ر٠٦٦  ١ر٢٩٣  ٦ر٢

  ٤٨ر٣٧٤  ٣٨ر٦٩٩  ١ر١٣٠  ٦ر٣

  ٥٠ر٤١٦  ٤٠ر٣٣٣  ٠ر٩٦٦  ٦ر٤

  ٥٢ر٤٥٧  ٤١ر٩٦٦  ٠ر٨٠٣  ٦ر٥

  ٥٤ر٤٩٩  ٤٣ر٥٩٩  ٠ر٦٤٠  ٦ر٦

  ٥٦ر٥٤٠  ٤٥ر٢٣٢  ٠ر٤٧٦  ٦ر٧

  ٥٨ر٥٨٢  ٤٦ر٨٦٥  ٠ر٣١٣  ٦ر٨

  ٦٠ر٦٢٣  ٤٨ر٤٩٩  ٠ر١٥٠  ٦ر٩

  ٦٢ر٦٦٥  ٥٠ر١٣٢  ٠ر٠١٣-  ٧

  ٦٤ر٧٠٦  ٥١ر٧٦٥  ٠ر١٧٦-  ٧ر١

  ٦٦ر٧٤٨  ٥٣ر٣٩٨  ٠ر٣٣٩-  ٧ر٢

  ٦٨ر٧٨٩  ٥٥ر٠٣١  ٠ر٥٠٣-  ٧ر٣

  ٧٠ر٨٣١  ٥٦ر٦٦٥  ٠ر٦٦٦-  ٧ر٤

  ٧٢ر٨٧٢  ٥٨ر٢٩٨  ٠ر٨٢٩-  ٧ر٥

  ٧٤ر٩١٤  ٥٩ر٩٣١  ٠ر٩٩٣-  ٧ر٦

  ٧٦ر٩٥٥  ٦١ر٥٦٤  ١ر١٥٦-  ٧ر٧

  ٧٨ر٩٩٧  ٦٣ر١٩٧  ١ر٣١٩-  ٧ر٨
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  ٨١ر٠٣٨  ٦٤ر٨٣٠  ١ر٤٨٣-  ٧ر٩

  ٨٣ر٠٨٠  ٦٦ر٤٦٤  ١ر٦٤٦-  ٨

  ٨٥ر١٢١  ٦٨ر٠٩٧  ١ر٨٠٩-  ٨ر١

  ٨٧ر١٦٣  ٦٩ر٧٣٠  ١ر٩٧٣-  ٨ر٢

  ٨٩ر٢٠٤  ٧١ر٣٦٣  ٢ر١٣٦-  ٨ر٣

  ٩١ر٢٤٦  ٧٢ر٩٩٦  ٢ر٢٩٩-  ٨ر٤

  ٩٣ر٢٨٧  ٧٤ر٦٣٠  ٢ر٤٦٣-  ٨ر٥

  ٩٥ر٣٢٩  ٧٦ر٢٦٣  ٢ر٦٢٦-  ٨ر٦

  ٩٧ر ٣٧٠  ٧٧ر٨٩٦  ٢ر٧٨٩-  ٨ر٧

  ٩٩ر٤١٢  ٧٩ر٥٢٩  ٢ر٩٥٢-  ٨ر٨

  )٣(الجدول 

  م من الوقوف٥٠في اختبار عدو   المستویات المعیاریة وعدد  الطالب والنسبة المئویةیبین

  النسبة المئویة  عدد الطالب  المستوى  الدرجة الخام

  ٩ر٢٦  ١٠  جید جداً   ٦ر٤٠اقل من 

  ١١ر١١  ١٢  جید  ٦ر٨٠- ٦ر٤١

  ٤٦ر٣٠  ٥٠  متوسط  ٧ر٢٠- ٦ر٨١

  ٢٤ر٠٧  ٢٦  مقبول  ٧ر٦٠- ٧ر٢١

  ٦ر٤٨  ٧  ضعیف  ٨- ٧ر٦١

  ٢ر٧٨  ٣  ضعیف جداً   فأكثر- ٨ر٠١

  %١٠٠  ١٠٨    العدد والنسبة

  :یتضح مایأتي ) ٣(من الجدول 
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، فـــي ) ٩ر٢٦(مــن التكــرارات ویمثـــل نــسبة مئویــة ) ١٠(حــصل مــستوى جیــد جـــدًا علــى   
، وحــصل مــستوى متوســط ) ١١ر١١(تكــرار ویمثــل النــسبة ) ١٢(حــین حــصل مــستوى جیــد علــى 

) ٢٦(، امــا مــستوى مقبــول فقــد حــصل علــى ) ٤٦ر٣٠(لمئویــة تكــرار ویمثــل النــسبة ا) ٥٠(علــى 
تكـرارت ونـسبة ) ٧(، بینما حـصل المـستوى ضـعیف علـى ) ٢٤ر٠٧(تكرار ونسبة مئویة مقدارها 

تكــرارات وبنــسبة مئویــة ) ٣(، واخیــرًا حــصل مــستوى ضــعیف جــدًا علــى ) ٦ر٤٨(مئویــة مقــدراها 
  ). ١٠٠(طالب وبنسبة مئویة مقدارها ) ١٠٨(، من مجموع القیمة المتكونة من )٢ر٧٨(مقدارها 

  )٤(الجدول 

 الدرجات الخام والدرجة المعیاریة والتائیة والوزن المئوي للدرجة التائیة الختبار ثني ومد یبین
  مقاسًا بالتكرار) شناو(الذراعین من وضع االستناد االمامي 

  لدرجة التائیةالوزن المئوي ل  الدرجة التائیة  الدرجة المعیاریة  الدرجات الخام

  ٣١ر٤٣٢  ٢٥ر١٤٥  ٢ر٤٨٥-   ٣
  ٣٢ر٦٤٧  ٢٦ر١١٨  ٢ر٣٨٨-   ٤
  ٣٣ر٨٦٢  ٢٧ر٠٩٠  ٢ر٢٩٠-   ٥
  ٣٥ر٠٧٨  ٢٨ر٠٦٢  ٢ر١٩٣-   ٦
  ٣٦ر٢٩٣  ٢٩ر٠٣٤  ٢ر٠٩٦-   ٧
  ٣٧ر٥٠٨  ٣٠ر٠٠٦  ١ر٩٩٩-   ٨
  ٣٨ر٧٢٣  ٣٠ر٩٧٩  ١ر٩٠٢-   ٩
  ٣٩ر٩٣٨  ٣١ر٩٥١  ١ر٨٠٤-   ١٠
  ٤١ر١٥٤  ٣٢ر٩٢٣  ١ر٧٠٧-   ١١
  ٤٢ر٣٦٩  ٣٣ر٨٩٥  ١ر٦١٠-   ١٢
  ٤٣ر٥٨٤  ٣٤ر٨٦٧  ١ر٥١٣-   ١٣
  ٤٤ر٧٩٩  ٣٥ر٨٣٩  ١ر٤١٦-   ١٤
  ٤٦ر٠١٥  ٣٦ر٨١٢  ١ر٣١٨-   ١٥
  ٤٧ر٢٣٠  ٣٧ر٧٨٤  ١ر٢٢١-   ١٦
  ٤٨ر٤٤٥  ٣٨ر٧٥٦  ١ر١٢٤-   ١٧
  ٤٩ر٦٦٠  ٣٩ر٧٢٨  ١ر٠٢٧-   ١٨
  ٥٠ر٨٧٦  ٤٠ر٧٠٠  ٠ر٩٢٩-   ١٩
  ٥٢ر٠٩١  ٤١ر٦٧٣  ٠ر٨٣٢-   ٢٠
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  لدرجة التائیةالوزن المئوي ل  الدرجة التائیة  الدرجة المعیاریة  الدرجات الخام

  ٥٣ر٣٠٦  ٤٢ر٦٤٥  ٠ر٧٣٥-   ٢١
  ٥٤ر٥٢١  ٤٣ر٦١٧  ٠ر٦٣٨-   ٢٢
  ٥٥ر٧٣٧  ٤٤ر٥٨٩  ٠ر٥٤١-   ٢٣
  ٥٦ر٩٥٢  ٤٥ر٥٦١  ٠ر٤٤٣-   ٢٤
  ٥٨ر١٦٧  ٤٦ر٥٣٤  ٠ر٣٤٦-   ٢٥
  ٥٩ر٣٨٢  ٤٧ر٥٠٦  ٠ر٢٤٩-   ٢٦
  ٦٠ر٥٩٨  ٤٨ر٣٧٨  ٠ر١٥٢-   ٢٧
  ٦١ر٨١٣  ٤٩ر٤٥٠  ٠ر٠٥٤-   ٢٨
  ٦٣ر٠٢٨  ٥٠ر٤٢٢  ٠ر٠٤٢  ٢٩
  ٦٤ر٢٤٣  ٥١ر٣٩٥  ٠ر١٣٩  ٣٠
  ٦٥ر٤٥٩  ٥٢ر٣٦٧  ٠ر٢٣٦  ٣١
  ٦٦ر٦٧٤  ٥٣ر٣٣٩  ٠ر٣٣٣  ٣٢
  ٦٧ر٨٨٩  ٥٤ر٣١١  ٠ر٤٣١  ٣٣
  ٦٩ر١٠٤  ٥٥ر٢٨٣  ٠ر٥٢٨  ٣٤
  ٧٠ر٣٢٠  ٥٦ر٢٥٦  ٠ر٦٢٥  ٣٥
  ٧١ر٥٣٥  ٥٧ر٢٢٨  ٠ر٧٢٢  ٣٦
  ٧٢ر٧٥٠  ٥٨ر٢٠٠  ٠ر٨٢٠  ٣٧
  ٧٣ر٩٦٥  ٥٩ر١٧٢  ٠ر٩١٧  ٣٨
  ٧٥ر١٨١  ٦٠ر١٤٤  ١ر٠١٤  ٣٩
  ٧٦ر٣٩٦  ٦١ر١١٧  ١ر١١١  ٤٠
  ٧٧ر٦١١  ٦٢ر٠٨٩  ١ر٢٠٨  ٤١
  ٧٨ر٨٢٦  ٦٣ر٠٦١  ١ر٣٠٦  ٤٢
  ٨٠ر٠٤٢  ٦٤ر٠٣٣  ١ر٤٠٣  ٤٣
  ٨١ر٢٥٧  ٦٥ر٠٠٥  ١ر٥٠٠  ٤٤
  ٨٢ر٤٧٢  ٦٥ر٩٧٨  ١ر٥٩٧  ٤٥
  ٨٣ر٦٨٧  ٦٦ر٩٥٠  ١ر٦٩٥  ٤٦
  ٨٤ر٩٠٣  ٦٧ر٩٢٢  ١ر٧٩٢  ٤٧
  ٨٦ر١١٨  ٦٨ر٨٩٤  ١ر٨٨٩  ٤٨
  ٨٧ر٣٣٣  ٦٩ر٨٦٦  ١ر٩٨٦  ٤٩
  ٨٨ر٥٤٨  ٧٠ر٨٣٩  ٢ر٠٨٣  ٥٠
  ٨٩ر٧٦٣  ٧١ر٨١١  ٢ر١٨١  ٥١
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  لدرجة التائیةالوزن المئوي ل  الدرجة التائیة  الدرجة المعیاریة  الدرجات الخام

  ٩٠ر٩٧٩  ٧٢ر٧٨٣  ٢ر٢٧٨  ٥٢
  ٩٢ر١٩٤  ٧٣ر٧٥٥  ٢ر٣٧٥  ٥٣
  ٩٣ر٤٠٩  ٧٤ر٧٢٧  ٢ر٤٧٢  ٥٤
  ٩٤ر٦٢٤  ٧٥ر٦٩٩  ٢ر٥٦٩  ٥٥
  ٩٥ر٨٤٠  ٧٦ر٢٧٢  ٢ر٦٦٧  ٥٦
  ٩٧ر٠٥٥  ٧٧ر٦٤٤  ٢ر٧٦٤  ٥٧
  ٩٨ر٢٧٠  ٧٨ر٦١٦  ٢ر٨٦١  ٥٨
  ٩٩ر٤٨٥  ٧٩ر٥٨٨  ٢ر٩٥٨  ٥٩
  ١٠٠ر٧٠١  ٨٠ر٥٦٠  ٣ر٠٥٦  ٦٠

  ١٠ر٢٨٦= ع +  ٢٨ر٥٦٥ = -س
  )٥(الجدول 

   المستویات المعیاریة وعدد  الطالب والنسبة المئویة في یبین
  )شناو(قوة لعضالت الذراعین اختبار مطاولة ال

  النسبة المئویة  عدد الطالب  المستوى  الدرجة الخام

  -  -  ضعیف جداً   ٤اقل من 

  ٦ر٤٨  ٧  ضعیف  ١٥-٥

  ٤٢ر٥٩  ٤٦  مقبول  ٢٦- ١٦

  ٣٤ر٢٦  ٣٧  متوسط  ٣٧- ٢٧

  ١١ر١١  ١٢  جید  ٤٨- ٣٨

  ٥ر٥٦  ٦  جید جداً    فما فوق٤٩

  %١٠٠  ١٠٨    العدد و النسبة

  :یأتي یتضح ما) ٥(من الجدول 

، فـي ) صـفر(من التكـرارت ویمثـل نـسبة مئویـة ) صفر(حصل مستوى ضعیف جدًا على   
، أمـا مـستوى مقبـول ) ٦ر٤٨(تكـرارت ویمثـل نـسبة مئویـة ) ٧(حین حصل مستوى ضعیف على 
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  ، بـــــــــــــــــین)٤٢ر٥٩(تكـــــــــــــــــرار ویمثـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــسبة  المئویـــــــــــــــــة ) ٤٦(فقـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــصل علـــــــــــــــــى 
، بینمــا حــصل ) ٣٤ر٢٦(نــسبة المئویــة تكــرار ویمثــل ال) ٣٧(مــا حــصل المــستوى متوســط علــى 

، وأخیـرًا حـصل ا لمـستوى جیـد ) ١١ر١١(تكـرار ویمثـل النـسبة المئویـة ) ١٢(المستوى جید علـى 
) ١٠٨(، من مجموع القیمة المتكونـة  مـن ) ٥ر٥٦(تكرارات ویمثل النسبة المئویة ) ٦(جدًا على 

  %).١٠٠(طالب وبنسبة مئویة مقدارها 
  

  )٦(الجدول 

رجات الخام والدرجة المعیاریة والتائیة والوزن المئوي للدرجة التائیة الختبار الجلوس  الدیبین
  مقاسًا بالتكرار)  دقیقة١(من الرقود من وضع ثني الرجلین 

  الوزن المئوي للدرجة التائیة  الدرجة التائیة  الدرجة المعیاریة  الدرجات الخام

  ٢٨ر٩٧٣  ٢٣ر١٧٨  ٢ر٦٨٢-   ١٥

  ٣٠ر٦٥٢  ٢٤ر٥٢٢  ٢ر٥٤٧-   ١٦

  ٣٢ر٣٣٢  ٢٥ر٨٦٥  ٢ر٤١٣-   ١٧

  ٣٤ر٠١١  ٢٧ر٢٠٩  ٢ر٢٧٩-   ١٨

  ٣٥ر٦٩١  ٢٨ر٥٥٣  ٢ر١٤٤-   ١٩

  ٣٧ر٣٧٠  ٢٩ر٨٩٦  ٢ر٠١٠-   ٢٠

  ٣٩ر٠٥٠  ٣١ر٢٤٠  ١ر٨٧٥-   ٢١

  ٤٠ر٧٢٩  ٣٢ر٥٨٣  ١ر٧٤١-   ٢٢

  ٤٢ر٤٠٨  ٣٣ر٩٢٧  ١ر٦٠٧-   ٢٣

  ٤٤ر٠٨٨  ٣٥ر٢٧٠  ١ر٤٧٢-   ٢٤

  ٤٥ر٧٦٧  ٣٦ر٦١٤  ١ر٣٣٨-   ٢٥
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  الوزن المئوي للدرجة التائیة  الدرجة التائیة  الدرجة المعیاریة  الدرجات الخام

  ٤٧ر٤٤٧  ٣٧ر٩٥٧  ١ر٢٠٤-   ٢٦

  ٤٩ر١٢٦  ٣٩ر٣٠١  ١ر٠٦٩-   ٢٧

  ٥٠ر٨٠٦  ٤٠ر٦٤٤  ٠ر٩٣٥-   ٢٨

  ٥٢ر٤٨٥  ٤١ر٩٨٨  ٠ر٨٠١-   ٢٩

  ٥٤ر١٦٤  ٤٣ر٣٣١  ٠ر ٦٦٦-   ٣٠

  ٥٥ر٨٤٤  ٤٤ر٦٧٥  ٠ر٥٣٢-   ٣١

  ٥٧ر٥٢٣  ٤٦ر٠١٩  ٠ر٣٩٨-   ٣٢

  ٥٩ر٢٠٣  ٤٧ر٣٦٢  ٠ر٢٦٣-   ٣٣

  ٦٠ر٨٨٢  ٤٨ر٧٠٦  ٠ر١٢٩-   ٣٤

  ٦٢ر٥٦٢  ٥٠ر٠٤٩  ٠ر٠٠٤  ٣٥

  ٦٤ر٢٤١  ٥١ر٣٩٣  ٠ر١٣٩  ٣٦

  ٦٥ر٩٢٠  ٥٢ر٧٣٦  ٠ر٢٧٣  ٣٧

  ٦٧ر٦٠٠  ٥٤ر٠٨٠  ٠ر٤٠٨  ٣٨

  ٦٩ر٢٧٩  ٥٥ر٤٢٣  ٠ر٥٤٢  ٣٩

  ٧٠ر٩٥٩  ٥٦ر٧٦٧  ٠ر٦٧٦  ٤٠

  ٧٢ر٦٣٨  ٥٨ر١١٠  ٠ر٨١١  ٤١

  ٧٤ر٣١٨  ٥٩ر٤٥٤  ٠ر٩٤٥  ٤٢

  ٧٥ر٩٩٧  ٦٠ر٧٩٨  ١ر٠٧٩  ٤٣
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  الوزن المئوي للدرجة التائیة  الدرجة التائیة  الدرجة المعیاریة  الدرجات الخام

  ٧٧ر٦٧٧  ٦٢ر١٤١  ١ر٢١٤  ٤٤

  ٧٩ر٣٥٦  ٦٣ر٤٨٥  ١ر٣٤٨  ٤٥

  ٨١ر٠٣٥  ٦٤ر٨٢٨  ١ر٤٨٢  ٤٦

  ٨٢ر٧١٥  ٦٦ر١٧٢  ١ر٦١٧  ٤٧

  ٨٤ر٣٩٤  ٦٧ر٥١٥  ١ر٧٥١  ٤٨

  ٨٦ر٠٧٤  ٦٨ر٨٥٩  ١ر٨٨٥  ٤٩

  ٨٧ر٧٥٣  ٧٠ر٢٠٢  ٢ر٠٢٠  ٥٠

  ٨٩ر٤٣٣  ٧١ر٥٤٦  ٢ر١٥٤  ٥١

  ٩١ر١١٢  ٧٢ر٨٨٩  ٢ر٢٨٨  ٥٢

  ٩٢ر٧٩١  ٧٤ر٢٣٣  ٢ر٤٢٣  ٥٣

  ٩٤ر٤٧١  ٧٥ر٥٧٧  ٢ر٥٥٧  ٥٤

  ٩٦ر١٥٠  ٧٦ر٩٢٠  ٢ر٦٩٢  ٥٥

  ٩٧ر٨٣٠  ٧٨ر٢٦٤  ٢ر٨٢٦  ٥٦

  ٩٩ر٥٠٩  ٧٩ر٦٠٧  ٢ر٩٦٠  ٥٧

   ٧ر٤٤٣ ع +            ٣٤ر٩٦٣ = -س

  

  

  

  )٧(الجدول 
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 المستویات المعیاریة وعدد  الطالب والنسبة المئویة في اختبار الجلوس من الرقود من یبین
  ) دقیقة١(وضع ثني الرجلین 

  النسبة المئویة  عدد الطالب  المستوى  الدرجة الخام

  ١٢ر٩٦  ١٤  ضعیف جداً   ٢٥اقل من 

  ١٧ر٥٩  ١٩  ضعیف  ٣٠- ٢٦

  ٢٢ر٢٢  ٢٤  مقبول  ٣٥- ٣١

  ٢٥  ٢٧  متوسط  ٤٠- ٣٦

  ١٥ر٧٤  ١٧  جید  ٤٥- ٤١

  ٦ر٤٨  ٧  جید جداً   فما فوق- ٤٦

  %٩٩ر٩٩  ١٠٨    العدد والنسبة

  :یتضح مایأتي ) ٧(من الجدول 

، في ) ١٢ر٩٦(من التكرارت ویمثل نسبة مئویة ) ١٤(حصل مستوى ضعیف جدًا على   
، أما مستوى مقبول ) ١٧ر٥٩(تكرار ویمثل نسبة مئویة ) ١٩(حین حصل مستوى ضعیف على 

، بینمــا حــصل المــستوى متوســط )٢٢ر٢٢(تكــرار ویمثــل النــسبة  المئویــة ) ٢٤(فقــد حــصل علــى 
تكـــرار ) ١٧(، بینمــا حــصل المـــستوى جیــد علــى ) ٢٥(تكــرار ویمثــل النـــسبة المئویــة ) ٢٧(علــى 

ت ویمثــل تكــرارا) ٧(، وأخیــرًا حــصل ا لمــستوى جیــد جــدًا علــى ) ١٥ر٧٤(ویمثــل النــسبة المئویــة 
طالـب وبنـسبة مئویـة مقـدارها ) ١٠٨(، من مجموع القیمـة المتكونـة  مـن ) ٦ر٤٨(النسبة المئویة 

  %).٩٩ر٩٩(

  

  

  

  )٨(الجدول 
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   الدرجات الخام والدرجة المعیاریة والتائیة والوزن المئوي للدرجة التائیة یبین
  م مقاساً بالدقیقة٢٤٠٠ مشي –الختبار ركض 

  الوزن المئوي للدرجة التائیة  الدرجة التائیة  معیاریةالدرجة ال  الدرجات الخام
  ٤٢ر٤٧٧  ٣٣ر٩٨٢  ١ر٦٠١  ٨ر١
  ٤٣ر٥٨٤  ٣٤ر٨٦٧  ١ر٥١٣  ٨ر٢
  ٤٤ر٦٩٠  ٣٥ر٧٥٢  ١ر٤٢٤  ٨ر٣
  ٤٥ر٧٩٦  ٣٦ر٦٣٧  ١ر٣٣٦  ٨ر٤
  ٤٦ر٩٠٢  ٣٧ر٥٢٢  ١ر٢٤٧  ٨ر٥
  ٤٨ر٠٠٨  ٣٨ر٤٠٧  ١ر١٥٩  ٨ر٦
  ٤٩ر١١٥  ٣٩ر٢٩٢  ١ر٠٧٠  ٨ر٧
  ٥٠ر٢٢١  ٤٠ر١٧٦  ٠ر٩٨٢  ٨ر٨
  ٥١ر٣٢٧  ٤١ر٠٦١  ٠ر٨٩٣  ٨ر٩

  ٥٢ر٤٣٣  ٤١ر٩٤٦  ٠ر٨٠٥  ٩
  ٥٣ر٥٣٩  ٤٢ر٨٣١  ٠ر٧١٦  ٩ر١
  ٥٤ر٦٤٦  ٤٣ر٧١٦  ٠ر٦٢٨  ٩ر٢
  ٥٥ر٧٥١  ٤٤ر٦٠١  ٠ر٥٣٩  ٩ر٣
  ٥٦ر٨٥٨  ٤٥ر٤٨٦  ٠ر٤٥١  ٩ر٤
  ٥٧ر٩٦٤  ٤٦ر٣٧١  ٠ر٣٦٢  ٩ر٥
  ٥٩ر٠٧٠  ٤٧ر٢٥٦  ٠ر٢٧٤  ٩ر٦
  ٦٠ر١٧٦  ٤٨ر١٤١  ٠ر١٨٥  ٩ر٧
  ٦١ر٢٨٣  ٤٩ر٠٢٦  ٠ر٠٩٧  ٩ر٨
  ٦٢ر٣٨٩  ٤٩ر٩١١  ٠ر٠٠٨  ٩ر٩

  ٦٣ر٤٩٥  ٠٥ر٧٩٦  ٠ر٠٧٩-  ١٠
  ٦٤ر٦٠١  ٥١ر٦٨١  ٠ر١٦٨-  ١٠ر١
  ٦٥ر٧٠٧  ٥٢ر٥٦٦  ٠ر٢٥٦-  ١٠ر٢
  ٦٦ر٨١٤  ٥٣ر٤٥١  ٠ر٣٤٥-  ١٠ر٣
  ٦٧ر٩٢٠  ٥٤ر٣٣٦  ٠ر٤٣٣-  ١٠ر٤
  ٦٩ر٠٢٦  ٥٥ر٢٢١  ٠ر٥٢٢-  ١٠ر٥
  ٧٠ر١٣٢  ٥٦ر١٠٦  ٠ر٦١٠-  ١٠ر٦
  ٧١ر٢٣٨  ٥٦ر٩٩١  ٠ر٦٩٩-  ١٠ر٧
  ٧٢ر٣٤٥  ٥٧ر٨٧٦  ٠ر٧٨٧-  ١٠ر٨
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  الوزن المئوي للدرجة التائیة  الدرجة التائیة  معیاریةالدرجة ال  الدرجات الخام
  ٧٣ر٤٥١  ٥٨ر٧٦١  ٠ر٨٧٦-  ١٠ر٩

  ٧٤ر٥٥٧  ٥٩ر٦٤٦  ٠ر٩٦٤-  ١١
  ٧٥ر٦٦٣  ٦٠ر٥٣٠  ١ر٠٥٣-  ١١ر١
  ٧٦ر٧٦٩  ٦١ر٤١٥  ١ر١٤١-  ١١ر٢
  ٧٧ر٨٧٦  ٦٢ر٣٠٠  ١ر٢٣٠-  ١١ر٣
  ٧٨ر٩٨٢  ٦٣ر١٨٥  ١ر٣١٨-  ١١ر٤
  ٨٠ر٠٨٨  ٦٤ر٠٧٠  ١ر٤٠٧-  ١١ر٥
  ٨١ر١٩٤  ٦٤ر٩٥٥  ١ر٤٩٥-  ١١ر٦
  ٨٢ر٣٠٠  ٦٥ر٨٤٠  ١ر٥٨٤-  ١١ر٧
  ٨٣ر٤٠٧  ٦٦ر٧٢٥  ١ر٦٧٢-  ١١ر٨
  ٨٤ر٥١٣  ٦٧ر٦١٠  ١ر٧٦١-  ١١ر٩

  ٨٥ر٦١٩  ٦٨ر٤٩٥  ١ر٨٤٩-  ١٢
  ٨٦ر٧٢٥  ٦٩ر٣٨٠  ١ر٩٣٨-  ١٢ر١
  ٨٧ر٨٣١  ٧٠ر٢٦٥  ٢ر٠٢٦-  ١٢ر٢
  ٨٨ر٩٣٨  ٧١ر١٥٠  ٢ر١١٥-  ١٢ر٣
  ٩٠ر٠٤٤  ٧٢ر٠٣٥  ٢ر٢٠٣-  ١٢ر٤
  ٩١ر١٥٠  ٧٢ر٩٢٠  ٢ر٢٩٢-  ١٢ر٥
  ٩٢ر٢٥٦  ٧٣ر٨٠٥  ٢ر٣٨٠-  ١٢ر٦
  ٩٣ر٣٦٢  ٧٤ر٦٩٠  ٢ر٤٦٩-  ١٢ر٧
  ٩٤ر٤٦٩  ٧٥ر٥٧٥  ٢ر٥٥٧-  ١٢ر٨
  ٩٥ر٥٧٥  ٧٦ر٤٦٠  ٢ر٦٤٦-  ١٢ر٩

  ٩٦ر٦٨١  ٧٧ر٣٤٥  ٢ر٧٣٤-  ١٣
  ٩٧ر٧٨٧  ٧٨ر٢٣٠  ٢ر٨٢٣-  ١٣ر١
  ٩٨ر٨٩٣  ٧٩ر١١٥  ٢ر٩١١-  ١٣ر٢
  ١٠٠  ٨٠  ٣-  ١٣ر٣

  ١ر١٣٠=  ع +            ٩ر٩١٠ = -س

  

  

  )٩(الجدول 
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  م٢٤٠٠مشي -ركضاختبار  المستویات المعیاریة وعدد  الطالب والنسبة المئویة في یبین

  النسبة المئویة  عدد الطالب  المستوى  الدرجة الخام
  ١٢ر٠٤  ١٣  جید جداً   فأقل-٩
  ٣٥ر١٩  ٣٨  جید  ٩ر٥٠- ٩ر٠١

  ٣ر٧٠  ٤  متوسط  ١٠- ٩ر٥١
  ٢٧ر٧٨  ٣٠  مقبول  ١٠ر٥٠-١٠ر٠١

  ٤ر٦٣  ٥  ضعیف  ١١-١٠ر٥١
  ١٦ر٦٦  ١٨  ضعیف جداً   فما فوق-١١ر٠١

  %١٠٠  ١٠٨    العدد والنسبة

  : یتضح مایأتي )٩(من الجدول 

، فـــي حـــین ) ١٢ر٠٤(تكـــرار ویمثـــل نـــسبة مئویـــة ) ١٣(حـــصل مـــستوى جیـــد جـــدًا علـــى   
، وحـصل المـستوى متوسـط ) ٣٥ر١٩(تكـرار ویمثـل نـسبة مئویـة ) ٣٨(حصل مـستوى جیـد علـى 

) ٣٠(، امـــا المـــستوى مقبـــول فقـــد حـــصل علـــى ) ٣ر٧٠(تكـــرار ویمثـــل النـــسبة المئویـــة ) ٤(علـــى 
تكـرارات ویمثـل ) ٥(، بینمـا حـصل المـستوى ضـعیف علـى )٢٧ر٧٨( المئویـة تكرار ویمثل النسبة

تكــرار ویمثــل النــسبة ) ١٨(، واخیــرًا حــصل مــستوى ضــعیف جــدًا  علــى )٤ر٦٣(النــسبة المئویــة 
طالـــــب وبنــــسبة مئویــــة مقـــــدارها ) ١٠٨(، مــــن مجمــــوع القیمـــــة المتكونــــة مــــن )١٦ر٦٦(المئویــــة 

)١٠٠ .(%  

  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥
توزعـــت اختبـــارات بعـــض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة علـــى طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة المرحلـــة  -

  .االولى توزیعًا طبیعیًا مما یدل على مالئمة هذه االختبارات لعینة البحث

اظهــرت المعالجــات االحــصائیة مــستویات ودرجــات معیاریــة وتائیــةووزن مئــوي للدرجــة التائیــة  -
  .ت بعض عناصر اللیاقة البدنیة لطلبة كلیة التربیة الریاضیة المرحلة االولىالختبارا

  .من الوقوف )  متر٥٠(في اختبار عدو ) متوسط(اغلب العینة ظهرت في مستوى  -

  .في اختبار مطاولة القوة لعضالت الذراعین) مقبول(اغلب العینة ظهرت في مستوى  -
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ار الجلــوس مــن الرقــود مــن وضــع ثنــي فــي اختبــ) متوســط(اغلــب العینــة ظهــرت فــي مــستوى  -
  ). دقیقة١(الرجلین 

  . متر ٢٤٠٠ مشي –في اختبار ركض ) جید(اغلب العینة ظهرت في مستوى  -

  

  

  : التوصیات ٢-٥
التــــي اظهرتهــــا الدراســــة مــــن قبــــل ) المــــستویات والــــدرجات المعیاریــــة(اســــتخدام المعــــاییر هــــذه  -

  . للمرحلة االولىالمدرسین لتقییم طلبتهم في مادة اللیاقة البدنیة

اجــراء معــاییر دوریــة لطلبــة المرحلــة االولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة لكافــة عناصــر اللیاقــة  -
  .البدنیة لغرض التقویم الموضوعي

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   :المصادر العربیة واألجنبیة
وضـــع مـــستویات معیاریـــة لـــبعض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة ): ١٩٩٠(االبحـــر، عـــاطف مـــصطفى  -١

الملــك فیــصل بالحــساء بالمملكــة العربیـة الــسعودیة، مجموعــة بحــوث منــشورة ، جمــع لطلبـة جامعــة 
  .ریسان خریبط، جامعة البصرة
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، دار الطلیعـة، ١الوسـائل التطبیقیـة فـي الطـرق االحـصائیة، ط): ١٩٨٠(االطرقجي، محمد علـي  -٢
  .بیروت

م للطلبـة الجـدد وضـع اختبـارات لقیـاس المهـارات االساسـیة لكـرة القـد): ١٩٨١(بیومي، فرج حـسن  -٣
المتقدمین لكلیات التربیة الریاضـیة، مجلـة دراسـات وبحـوث ، جامعـة حلـوان، المجلـد الرابـع، العـدد 

  .الثالث

الدرجات التأهیلیة للیاقة البدنیة للطلبة المتقدمین للقبول ) : ١٩٨٩(التكریتي، ودیع یاسین واخران  -٤
مر العلمـــي الخـــامس لكلیـــات التربیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة بجامعـــة الموصـــل، بحـــوث المـــؤت

  .الریاضیة في العراق، جامعة البصرة

التطبیقات االحصائیة فـي بحـوث التربیـة ): ١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حسن محمد  -٥
  .الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

  .ة التربویة المعاصرةمبادئ القیاس والتقویم، المكتب) : ب ت(جرادات، عزت واخرون  -٦

، دار الفكـــر ١، ط١التقـــویم والقیـــاس فـــي التربیـــة البدنیـــة، ج) : ١٩٨٧(حـــسانین، محمـــد صـــبحي  -٧
  .العربي، القاهرة

، دار ٣، ط١القیاس والتقـویم فـي التربیـة البدنیـة والریاضـیة، ج): ١٩٩٥(حسانین، محمد صبحي  -٨
  .الفكر العربي، القاهرة

، دار ٣، ط٢اس والتقـویم فـي التربیـة البدنیـة والریاضـیة، جالقی): ١٩٩٦(حسانین، محمد صبحي  -٩
 الفكر العربي، القاهرة

  .المدخل الى التدریب الریاضي، مطبعة جامعة الموصل): ١٩٨٣(حسن، سلیمان علي  - ١٠

اللیاقــة البدنیــة وطــرق تحقیقهــا، مطبعــة ): ١٩٨٨(حــسین، قاســم حــسن والعنبكــي، منــصور جمیــل  - ١١
  .التعلیم العالي، بغداد

  .القیاس في المجال الریاضي، دار المعارف، مصر): ١٩٧٨( احمد والبیك، علي فهمي خاطر، - ١٢

التقویم في المدرسة ): ١٩٦٥(محمد محمد عاشور واخرون ) ترجمة(واین واخرون ، .رایستون، ج - ١٣
  .الحدیثة، مطبعة االنجلو المصریة، القاهرة

، دار المعــــارف، ٤، ط)تطبیقــــات-نظریــــات(التــــدریب الریاضــــي ): ١٩٨١(عبــــد الخــــالق، عــــصام  - ١٤
  .مصر
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، سلــــسلة ١االعـــداد البــــدني العـــسكري، ط): ١٩٨٧(عزیـــز، صـــاحب حــــسن وعبـــد، حــــسن محمـــد  - ١٥
  .، دائرة التدریب، مدیریة التطویر القتالي)٧٧(بحوث عسكریة، الرقم 

القیـاس فـي التربیـة الریاضـیة وعلــم ): ٢٠٠٠(عـالوي، محمـد حـسن ورضـوان، محمـد نــصر الـدین  - ١٦
  .ر الفكر العربي، القاهرةالنفس الریاضي، دا

  .التقویم والقیاس النفسي والتربوي، مطبعة االنجلو المصریة، القاهرة): ١٩٧٠(الغریب، رمزیة  - ١٧

االختبـارات ومبـادئ االحـصاء فـي المجـال الریاضـي، ) : ١٩٧٨(ناجي، قیس واحمـد، بسطویـسي  - ١٨
  .مطبعة التعلیم العالي ، بغداد

19- Rody Stmmler (1974) : Die Entwiectungeier punk Hobelle Fur Leicht 
atheletikimkinder and Tugendalter wiss ENSC HAF TCICHVIE 
FURKOR per RLUCULT UR Leipzig JAHR NC 4, 1974.  
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