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ملخص البحث :
تحدیـــد (وضـــع) درجـــات ومســـتویات معیاریـــة الختبـــارات مـــادة اللیاقـــة هـــدف البحـــث إلـــى

ـــة  ـــة التربی ـــة األولـــى فـــي كلی البدنیـــة المســـتخدمة فـــي قیـــاس التحصـــیل لهـــذه المـــادة لطـــالب المرحل

الریاضیة بجامعة صالح الدین.

تمثل مجتمع استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالئمته وطبیعة البحث.و 

البحــث بطــالب المرحلــة األولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة صــالح الــدین للعــام الدراســي 

) طالبًا وطالبة، اما عینـة البحـث فقـد اشـتملت علـى الطـالب ١٤٠والبالغ عددهم ( ٢٠٠٨/٢٠٠٩

) طالب وذلك بعد استبعاد الطلبة الراسبون وكذلك عینة الصدق ١٠٥لبالغ عددهم (الذكور فقط وا

ـــذلك أصـــبحت عینـــة البحـــث تمثـــل نســـبة  ـــات والتجربـــة االســـتطالعیة واســـتبعاد الطالبـــات، وب والثب

واستخدم الباحثان االختبارات التالیة:%) من المجتمع الكلي للبحث.٧٥(

بعد مسافة لقیاس القوة االنفجاریة لألطراف العلیا.اختبار رمي الكرة الطبیة من الوقوف أل

) م) من الوضع الطائر لقیاس السرعة االنتقالیة.٣٠اختبار الجري لمسافة

.اختبار الجري المكوكي (الزكزاكي) بین الشواخص لقیاس الرشاقة

) م) لقیاس المطاولة.٢٤٠٠اختبر الجري لمسافة

 لألسفل ألقصى مسافة لقیاس المرونة.اختبار الوقوف على المصطبة وثني الجذع

واستخدم الباحثان الوسائل اإلحصائیة التالیة: (النسـبة المئویـة ، الوسـط الحسـابي ، االنحـراف 

المعیـــاري ، المنـــوال ، معامـــل االلتـــواء ، الدرجـــة الزائیـــة ، الدرجـــة التائیـــة ، الـــوزن المئـــوي للدرجـــة 

التائیة ، معامل االرتباط البسیط (بیرسون)) 

واستنتج الباحثان:

تتالءم ومستوى عینة البحث.لقیاس الصفات البدنیةإن االختبارات المأخوذة -
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مـــادة اللیاقـــة البدنیـــة المســـتخدمة فـــي قیـــاس تـــم إیجـــاد الـــدرجات والمســـتویات المعیاریـــة الختبـــارات -

التحصیل للطالب.

اختبارات مـادة اللیاقـة البدنیـة إن اغلب أفراد عینة البحث كانوا في المستوى المعیاري متوسط في-

المستخدمة في التقویم.
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Abstract:
The research aims at:

- Applying standard classes and levels to evaluation tests to first class
students in physical education college / university of sallahulden.

The samples of data included (105) students out of (140) after
excluding a female student, and the data collection has become (75%) out
of the main data analyses.

Throughout the statistical treatment of the data analyses, the research
has come up with the following conclusion:

- The tests used for the basic skills are suitable for the level of the basic
analyses.

- The most individuals of the data collection are in the medium standard
level.

التعریف بالبحث-١
یة البحث: المقدمة وأھم١-١

ان استخدام األسالیب العلمیة في تقـویم العملیـات التعلیمیـة والتربویـة یجـب ان ینسـجم مـع 

االتجاهــات الحدیثــة للــدول المتقدمــة التــي تبنــي خططهــا وأســس تقــدمها وتقــوم أهــدافها وتعــدل مــن 

برامجها وطرق وأسالیب تقدمها وفق بیانات وٕاحصائیات دقیقة ومتقدمة ومنظمة ومدروسة.
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ولذلك یمكن الوقوف على مدى تحقیـق البـرامج والخطـط ألهـدافها ووضـع الحلـول لتطـویر 

النظــام كــامًال او وضــع العــالج لتعــدیل المســار حیــث "یالحــظ ان تطــویر النظــام فــي ایــة مؤسســة 

تعلیمیــة بصــورة شــاملة وعمیقــة ال یبــدا مــن الصــفر، وانمــا یبــدأ مــن دراســة الواقــع الحــالي للعملیــة 

لتربویــة دراســة علمیــة منهجیــة تشــتمل علــى عناصــر تلــك العملیــة التربویــة" (حمــودات التعلیمیــة وا

)، لـــذلك "تشـــكل االختبـــارات الموضـــوعیة نوعـــًا مـــن الوســـائل الفنیـــة الرئیســـیة ٩١: ٢٠٠٥وعزیـــز، 

للتقـــویم الحـــدیث فـــي التربیـــة الریاضـــیة ممـــا جعـــل العـــاملین فـــي مجـــال التربیـــة الریاضـــیة یشـــعرون 

یس واختبــارات موضــوعیة یســتطیعون التعــرف مــن خاللهــا علــى مســتوى االفــراد بالحاجــة الــى مقــای

  ).١١٥: ١٩٨١واعضاء الفرق الریاضیة" (بیومي، 

وتعتبر مادة اللیاقة البدنیة هي احـدى المـواد األساسـیة التـي تـدرس ضـمن منـاهج المرحلـة 

دریس صــفات بدنیــة االولـى لكلیــات واقســام التربیــة الریاضــیة فــي العــراق، وهـي تقــوم علــى اســاس تــ

والتــدریب علیهــا خــالل ســنة دراســیة كاملــة او فصــل دراســي كامــل الیصــال الطالــب فــي المرحلــة 

االولـــى الـــى اعلـــى مســـتوى ممكـــن مـــن اللیاقـــة البدنیـــة التـــي تســـاعده فـــي اداء المهـــارات األساســـیة 

ألساســـیة للـــدروس العملیـــة خـــالل ســـنوات الدراســـة فـــي الكلیـــة، ولمـــا كـــان التقیـــیم هـــو مـــن االمـــور ا

لغــرض قیــاس تحصــیل الطالــب والن هــذا التقیــیم كــان یعتمــد فــي الغالــب علــى التقــدیر الشخصــي 

للمــدرس وبطریقــة المالحظــة الذاتیــة، كــان البــد مــن وضــع معــاییر ثابتــة ومحــددة تســاعد المدرســین 

في عملیة التقییم (قیاس التحصیل) والتقویم.

معـاییر (الـدرجات والمسـتویات المعیاریـة) لذا فان اهمیـة البحـث الحـالي تكمـن فـي إیجـاد ال

لالختبــارات المســتخدمة لقیــاس التحصــیل فــي الصــفات البدنیــة التــي تــدرس خــالل الســنة الدراســیة 

وكذلك لقیـاس التحصـیل النهـائي للطلبـة، لكـي یـتم االسـتعانة بهـذه الـدرجات والمسـتویات المعیاریـة 

اب الـدرجات والتقییمـات للطلبـة ویكــون للـتخلص مـن تـأثیرات التقـدیر الشخصـي للمـدرس فـي احتسـ

التقویم وفق أسس علمیة ومنهجیة ثابتة.

مشكلة البحث٢-١
یعتبر القیاس واالختبار هو األساس في عملیة التقییم والتقویم والذي یتم االستناد الیه في 

ذا بــدا قیــاس تحصــیل الطلبــة او الالعبــین فــي ایــة مهــارة حركیــة او صــفة بدنیــة تتطلبهــا الفعالیــة، لــ

المهتمون بتسخیر كل اإلمكانیات والقدرات مـن اجـل الوصـول الـى المسـتوى األفضـل فـي االنجـاز 

والتحصــیل، باالعتمــاد علــى الدراســات والبحــوث لالســتفادة مــن جمیــع العلــوم االخــرى فــي تحســین 

ـــاس والتقـــویم، ومـــن خـــالل خ ـــوم االختبـــارات والقی ـــة، ومـــن هـــذه العل ـــة والتدریبی ـــرة العملیـــة التعلیمی ب

الباحثین واطالعهما باعتبارهما جزءًا من العملیة التعلیمیة في التربیة الریاضیة، الحظا عدم وجود 
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مـا یمكــن االسـتناد الیــه (مـن معــاییر ثابتــة ومحـددة) یمكــن االعتمـاد علیهــا فـي تقــویم اداء الطــالب 

في اختبارات مادة اللیاقة البدنیة لطالب المرحلة االولى.

لتقویم تتم مسبقًا عـن طریـق المـدرس باالسـتعانة بـالخبر ة الشخصـیة، حیث كانت عملیة ا

األمـر الـذي قـد یغــبن حـق بعـض الطـالب فــي عملیـة التقـویم، ویلعـب عامــل التحیـز دورًا كبیـرًا فــي 

عملیة التقویم لذا سوف یفتقد هذا التقویم نوعًا ما إلى الموضوعیة.

د معــاییر ثابتــة ومحــددة (درجــات حیــث تبــرز مشــكلة البحــث فــي الحاجــة الماســة الــى وجــو 

ومستویات معیاریة) یمكن بواسطتها تحدید مستوى الطالب فـي اداء اختبـارات مـادة اللیاقـة البدنیـة 

باعتبارها احد مطالـب النجـاح والتحصـیل فـي هـذه المـادة لطـالب المرحلـة االولـى فـي كلیـة التربیـة 

مثلون الغالبیة العظمى في المرحلة.الریاضیة بجامعة صالح الدین ومن الذكور خاصة لكونهم ی

ھدف البحث٣-١
ـــة إلـــى یهـــدف البحـــث - ـــة الختبـــارات مـــادة اللیاقـــة البدنی ـــد (وضـــع) درجـــات ومســـتویات معیاری تحدی

المســتخدمة فــي قیــاس التحصــیل لهــذه المــادة لطــالب المرحلــة االولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة 

بجامعة صالح الدین.

مجاالت البحث ٤-١

طالب المرحلة االولى في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة صالح الـدین المجال البشري: ١-٤-١

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي 

  .٢٥/٥/٢٠٠٩ولغایة  ١/١٠/٢٠٠٨الفترة من المجال الزماني: ٢-٤-١

ملعــب الســاحة والمیــدان فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة صــالح المجــال المكــاني: ٣-٤-١

الدین.

إلطار النظري والدراسات السابقةا-٢
اإلطار النظري١-٢
المعاییر ١-١-٢

ان الدرجة الخام التـي یسـجلها الفـرد فـي أي اختبـار ال یكـون لهـا أي داللـة فـي حـد ذاتهـا، 

ولكي تكتسب هذه الدرجة معنى او مفهومًا یجب ان تحول الى معیار وهناك بعض الشـروط التـي 

ر، وهي:تمیز هذه الوحدات او المعایی

ان یكــون للدرجــة الواحــدة مــن اختبــار الــى اخــر معنــى موحــدًا حتــى تــوفر اساســًا یمكــن بــه ان .١

نقارن بین الدرجات التي یحصل علیها االفراد في االختبارات المختلفة.
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) ٥ان تكون هذه الوحدات او المعاییر متساویة، بحیث ان العدد المعین من الوحدات ولیكن (.٢

) درجـات علـى جـزء اخـر ٥ختبار یدل على نفس الشئ الذي تعنیـه (درجات على جزء من اال

من نفس االختبار.

وجود نقطة صفر حقیقیة، صفر مطلق، تعبر عن انعدام الصفة التي نقیسها، بحیث نسـتطیع .٣

ان نقول بان درجة ضعف درجة اخرى.

وتوجد بعض األنماط األساسیة لتفسیر درجة الفرد، وهي:

ي تفسیر الدرجة التي یحصل علیها طفل معین في اختبار للمفردات.وتفید فمعاییر العمر:.١

تفیــد فــي تفســیر درجــة الفــرد علــى اســاس وضــعه فــي جماعــة معینــة ولكــي المعــاییر المئینیــة:.٢

تكــون الرتبــة المئینیــة ذات معنــى یجــب ان تكــون الجماعــة التــي یقــارن علــى اساســها صــالحة 

خاصة بالمعاییر المئینیة الخاصة بفئات مختلفة، لتحقیق ذلك وتحتاج في العادة الى جداول ال

اذا كـان علینـا ان نسـتخدم االختبـار مـع اعمــار او مسـتویات تعلیمیـة او مهـن مختلفـة (بــاهي، 

٦٦: ١٩٩٩.(

االختبارات والدرجات المعیاریة٢-١-٢
تعــــد االختبــــارات مــــن االدوات التقویمیــــة فــــي مجــــاالت الحیــــاة عامــــة والمجــــال الریاضــــي 

)، ٢٧: ١٩٨٩(خـریبط،مصمم الظهار عینة من سـلوك الفرد"فاالختبار هو "موقف مقنن خاصة، 

)، ویعرفـه ٣٨٧: ١٩٩٩وهو ایضًا "طریقـة او مـنهج تجریبـي لتقـویم حالـة او عـدة حـاالت" (احمـد،

) "بانـــــه عبـــــارة عـــــن الوقـــــوف علـــــى مســـــتوى االداء الـــــراهن للمختبـــــر وقدراتـــــه ٢٠٠٦الفرطوســـــي (

  ).١٠٠: ٢٠٠٦(الفرطوسي،عي مقنن في مهارة او عدة مهارات" وضو واستعداداته وفق قیاس م

والدرجة الخام المستخلصة من االختبار لیس لها أي داللة اال اذا رجعنا الى معیار یحـدد 

معنـــى هـــذه الـــدرجات لـــذلك ومـــن اجـــل الوصـــول الـــى المعـــاییر یجـــب تحویـــل الـــدرجات الخـــام الـــى 

مـي المعـاییر هـي احـدى االهـداف األساسـیة التـي تر درجات معیاریة (قیاسـیة)، ومـن المعـروف ان 

، اذ تشــتق المعــاییر مــن عینــة التقنــین التــي تمثــل المجتمــع االصــلي الیهــا عملیــة تقنــین االختبــارات

المدروس، وتبرز قیمة استخدام المعاییر في مجال استخدام االختبارات التـي علـى شـكل بطاریـات 

ارات التي تتضمنها في الغالب فبعضها یستخدم المتر نظرًا الى اختالف وحدات القیاس في االختب

ـــدرجات الخـــام  ـــل ال ـــى تحوی ـــاحثون ال ـــة او التكـــرارات، لـــذلك یســـعى الب ـــاس واالخـــر الثانی كوحـــدة قی

ـــــة  ـــــذلك عملی ـــــي وحـــــداتها) فتســـــهل ب ـــــة (موحـــــدة ف ـــــى درجـــــات معیاری ـــــي وحـــــداتها) ال (المختلفـــــة ف

  ).٩٣-٩٢: ٢٠٠٥التقویم(حمودات وعزیز،
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) الى انه من الضروري لكي نحكم على قیمة العمـل ان نقـارن Rothneyویشیر (روثني 

مجموعتهــــا بالمجموعـــــة المعیاریــــة مـــــن حیـــــث األغــــراض واإلمكانیـــــات والمــــنهج وأســـــلوب التعلـــــیم 

  ).٢٧: ١٩٨٧(حسانین،

اللیاقة البدنیة٣-١-٢
تعاریف اللیاقة البدنیة١-٣-١-٢

ة الریاضــیة اللیاقــة البدنیــة بتعــاریف عــدة عــرف العلمــاء والخبــراء العــاملون فــي حقــل التربیــ

تناولــت جوانــب مختلفــة مــن المجــاالت التــي یتطلــب االداء فیهــا الــى لیاقــة بدنیــة عامــة او خاصــة 

وفیما یاتي عـرض لـبعض تعـاریف اللیاقـة وحسب طبیعة الواجب الحركي المطلوب انجازه بكفاءة.

البدنیة:

استعادة حالتهما الطبیعیة بعد اداء عمل معین.هي قدرة جهازي التنفس والدورة الدمویة على -

هــي القــدرة علــى اداء الواجبــات الیومیــة بحیویــة ویقظــة دون تعــب ال مبــرر لــه مــع تــوافر جهــد -

كاف للتمتع بهوایات وقت الفراغ ومقابلة الحاالت الطارئة غیر المتوقعة.

صـــى حـــدود قوتهـــا هـــي الصـــفة الفطریـــة والمكتســـبة التـــي تجعـــل الفتـــاة قـــادرة علـــى العمـــل الق-

الجسمیة وبذل اقصى امكانیاته وقدراته العقلیة بروح معنویة عالیة.

هي احدى مظاهر اللیاقة العامة للفرد والتي تشمل اللیاقة العاطفیة والعقلیة واالجتماعیة.-

هي عبارة عن تكیف االعضاء مع البیئـة والحفـاظ علـى التـوازن مـع الشـدة والقـدرة فـي التجدیـد -

اط الحركي.السریع للنش

هــي قــدرة الفــرد علــى انجــاز نشــاط معــین بدرجــة معقولــة مــن الكفایــة وباقــل مجهــود بــدني مــع -

قدرته على الشفاء السریع من اثار االجهاد.

هي قدرة الفرد على اداء اعماله في حیاته الیومیـة بكفـاءة دون شـعوره بالتعـب مـع بقـاء بعـض -

الطاقة التي تلزمه للتمتع بوقت فراغه.

تقــدم مــن تعــاریف شــاملة للیاقــة البدنیــة یمكننــا وضــع تعریــف او عــدة تعــاریف للیاقــة وممــا 

البدنیة تتعلق بجانب االداء البدني في االنشطة الریاضیة وهذه التعاریف هي:

الحركي بجهد اقتصادي وتاخیر ظهور حالة التعب مـع سـرعة مقدرة الفرد على انجاز الواجب-

طبیعي.في الشفاء والرجوع الى الوضع ال

كفاءة تصرف الفرد في حل المواقف الحركیة بما ینسجم وطبیعة الموقف.-

كفــاءة عمــل االجهــزة الوظیفیــة لالیفــاء بمتطلبــات العمــل العضــلي والعصــبي واالنفعــالي الداء -

الواجب الحركي.

اھمیة اللیاقة البدنیة٢-٣-١-٢
تشتمل اهمیة اللیاقة البدنیة على عدة اقسام، منها:

الجتماعیة.االهمیة ا.١
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االهمیة الصحیة..٢

االهمیة النفسیة..٣

االهمیة العقلیة..٤

االهمیة اإلنتاجیة والدفاع عن الوطن..٥

أنواع اللیاقة البدنیة٣-٣-١-٢
اللیاقة البدنیة العامة.. ١

اللیاقة البدنیة الخاصة.. ٢

)٤٧- ٢٥: ١٩٨٦(التكریتي والحجار، 

الدراسات السابقة٢-٢
٢٠٠٩وآخران، دراسة الحیالي ١-٢-٢

(إیجاد الدرجات والمستویات المعیاریة لتقویم بعض المهارات الهجومیة األساسیة بكرة الید 

لطلبة قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة االساسیة)

تكمن أهمیة البحث في إیجـاد الـدرجات والمسـتویات المعیاریـة لـبعض المهـارات الهجومیـة 

تـوفر معـاییر ثابتـة ومحـددة یـتم مـن خاللهـا قیـاس اداء الطـالب فـي األساسیة بكرة الید وذلك لعدم

ادائهم للمهارات الهجومیة في كرة الید.

حیـــث ان مشـــكلة البحـــث تظهـــر مـــن خـــالل عـــدم وجـــود معـــاییر یمكـــن الرجـــوع الیهـــا عنـــد 

محاولتنا لتحدید مستوى الطالب في مهارات كرة الید وخاصًة الهجومیة منها.

ویهدف البحث الى:

ضع درجات ومستویات معیاریة لبعض المهارات الهجومیة األساسیة بكرة الید.و .١

علـى الـدرجات باالعتمـاد تقویم االداء المهاري لـبعض المهـارات الهجومیـة االساسـیة بكـرة الیـد .٢

والمستویات المعیاریة لطلبة قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة االساسیة.

اما مجاالت البحث فقد كانت:

: طالب المرحلة االولى فـي قسـم التربیـة الریاضـیة/ كلیـة التربیـة األساسـیة فـي لمجال البشريا-

  م.٢٠٠٨-٢٠٠٧جامعة الموصل للعام الدراسي 

  .١/٢/٢٠٠٨ولغایة  ١/١١/٢٠٠٧: الفترة منالمجال الزماني-

: القاعة الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة.المجال المكاني-

ــــى (وقــــد اشــــتملت عینــــة البحــــث ع ــــًا مــــن اصــــل (٩٥ل ــــًا بعــــد اســــتبعاد ١٠٥) طالب ) طالب

%) مـن المجتمـع األصـلي ٨٢.٦٠الطالبات والطلبة الراسبین، حیـث اصـبحت العینـة تمثـل نسـبة (

للبحث.
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ومن خالل المعالجات اإلحصائیة للبیانات الخام استنتج الباحث ما یلي:

عینة البحث.ان االختبارات المأخوذة للمهارات األساسیة تتالءم ومستوى -

تم ایجاد الدرجات والمستویات المعیاریة الختبارات المهارات األساسیة بكرة الید.-

ان اغلب أفراد عینة البحث كانوا في المستوى المعیاري متوسط.-

  )١٨٨ -  ١٦١: ٢٠٠٩(الحیالي وآخران، 

إجراءات البحث-٣
منھج البحث١-٣

ح لمالئمته وطبیعة البحث.استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب المس

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
تمثــل مجتمــع البحــث بطــالب المرحلــة األولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة صــالح 

) طالبــًا وطالبــة، امــا عینــة البحــث فقــد ١٤٠والبــالغ عــددهم ( ٢٠٠٨/٢٠٠٩الــدین للعــام الدراســي 

ـــالغ عـــددهم ( ـــى الطـــالب الـــذكور فقـــط والب ـــك بعـــد اســـتبعاد الطلبـــة  )١٠٥اشـــتملت عل طـــالب وذل

الراســبون وكــذلك عینــة الصــدق والثبــات والتجربــة االســتطالعیة واســتبعاد الطالبــات والبــالغ عــددهم 

%) من المجتمع الكلي للبحث.٧٥) طالبًا وطالبة، وبذلك أصبحت عینة البحث تمثل نسبة (٣٥(

وسائل جمع البیانات٣-٣
االختبارات١-٣-٣

لبحث في قیاس التحصـیل لمـادة اللیاقـة البدنیـة لطـالب المرحلـة االولـى نظرًا لخصوصیة ا

وألجــل تحقیــق هــدف البحــث، كــان لزامــًا علــى الباحثــان اســتخدام نتــائج االختبــارات المســتخدمة فــي 

االمتحان النهائي لمادة اللیاقة البدنیة والتي یقوم باستخدامها مدرس المادة سنویًا في عملیة التقییم 

لطلبـــة باعتبارهـــا اختبـــارات موضـــوعیة وصـــادقة وثابتـــة ویمكـــن اســـتخدامها علـــى عینـــة والتقـــویم ل

البحث، وهي:

.اختبار رمي الكرة الطبیة من الوقوف ألبعد مسافة لقیاس القوة االنفجاریة لألطراف العلیا

) م) من الوضع الطائر لقیاس السرعة االنتقالیة.٣٠اختبار عدو لمسافة

) الزكزاكي) بین الشواخص لقیاس الرشاقة.اختبار الجري المكوكي

) م) لقیاس المطاولة.٢٤٠٠اختبر الجري لمسافة

.اختبار ثني الجذع لألمام األسفل ألقصى مسافة لقیاس المرونة

)١٥٠- ٢٥: ١٩٨٩(عبد الجبار وبسطویسي، 

األسس العلمیة لالختبارات المستخدمة٢-٣-٣
رات الخمســــة المســــتخدمة فــــي البحــــث لغـــرض التعــــرف علــــى المعــــامالت العلمیــــة لالختبــــا

(والتي سیتم إیجاد الدرجات والمستویات المعیاریة لها) وأسسها العلمیة لكي یتم اعتمادهـا وبصـورة 

علمیــة ونهائیــة فــي البحــث، قـــام الباحثــان بعــرض االختبــارات علـــى مجموعــة مــن الســادة الخبـــراء 
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ق الظــاهري لالختبــارات وٕامكانیــة لغــرض التعــرف علــى الصــد)١(والمختصــین فــي التربیــة الریاضــیة

اســتخدامها فــي البحــث، وكانــت نســبة اتفــاق الســادة الخبــراء حــول صــالحیة االختبــارات تتــراوح بــین 

%) ممــا یــدل علــى وجــود صــدق ظــاهري لالختبــارات، وكــذلك قــام الباحثــان بتطبیــق ٨٥ -% ٧٥(

لالختبارات، وكمـا لذاتي االختبارات على عینة الصدق والثبات الستخراج معامل الثبات والصدق ا

  ).١(موضح في الجدول

  )١جدول (ال

معامالت الثبات والصدق الذاتي لالختبارات الخمسةدرجات اتفاق الخبراء و یبین

المستخدمة في البحث

االختبارات  ت
درجة اتفاق 

الخبراء
  الداللةالثبات

الصدق 

الذاتي
  الداللة

١.

د اختبار رمي الكرة الطبیة من الوقوف ألبع

مسافة لقیاس القوة االنفجاریة لألطراف العلیا
معنوي  ٠.٩٥معنوي  ٠.٩١  %٧٧

٢.

م) من الوضع ٣٠اختبار الجري لمسافة (

الطائر لقیاس السرعة االنتقالیة
معنوي  ٠.٩٣معنوي  ٠.٨٧  %٨١

٣.

اختبار الجري المكوكي (الزكزاكي) بین 

الشواخص لقیاس الرشاقة
يمعنو   ٠.٩٤معنوي  ٠.٨٩  %٨٥

٤.
م) لقیاس ٢٤٠٠الجري لمسافة (اختبر 

المطاولة
معنوي  ٠.٩٣معنوي  ٠.٨٨  %٧٥

٥.
اختبار الوقوف على المصطبة وثني الجذع 

لألسفل ألقصى مسافة لقیاس المرونة
معنوي  ٠.٩٣معنوي  ٠.٨٧  %٧٧

  )٠.٦٣) = (٨) ودرجة حریة (٠.٠٥قیمة (ر) الجدولیة عند مستوى معنویة (

) طـــالب مـــن مجتمـــع ١٠االختبـــارات الخمســـة علـــى عینـــة مؤلفـــة مـــن (وذلـــك بعـــد إجـــراء

  .١١/٥/٢٠٠٩و١٠وٕاعادة تطبیقها على نفس العینة بتاریخ  ٤/٥/٢٠٠٩و٣البحث بتاریخ 

األجھزة واألدوات المستخدمة٣-٣
.ساعة إیقاف

.شریط قیاس

.مصطبة

السادة الخبراء هم كل من: )١(

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدینأ.د. صفاء طه محمد علي الحجار

ة التربیة األساسیة / جامعة الموصلكلیأ.م.د. سعد فاضل عبد القادر

كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصلأ.م.د. ریان عبد الرزاق الحسو

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدینم.د. ثائر عبد االحد اوغسطین

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدینم.د. سرهنك عبد الخالق
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) كغم.٣كرة طبیة زنة (

.مسطرة مدرجة

التجربة االستطالعیة ٤-٣
) طالب من مجتمع البحث وذلـك ٣إجراء التجربة االستطالعیة على عینة مؤلفة من (تم 

-وذلك للتأكد من: ١٣/٥/٢٠٠٩بتاریخ 

.مدى قدرة الطالب على تطبیق االختبارات وتحدید مدى سهولة او صعوبة االختبارات

.تحدید الوقت الالزم لتنفیذ االختبارات وكیفیة تقسیم االختبارات على یوم واحد او یومین

على كیفیة إجراء االختبـارات وعملیـة إجـراء القیاسـات وتسـجیل )١(تدریب فریق العمل المساعد

النتائج.

التجربة النھائیة ٥-٣
ة الرئیســـیة والبالغـــة تـــم تطبیـــق االختبـــارات الخمســـة الخاصـــة بالبحـــث علـــى عینـــة التجربـــ

  .٢٥/٥/٢٠٠٩-١٧) طالب وذلك للفترة ١٠٥(

الوسائل اإلحصائیة ٦-٣
ـــة: ـــان الوســـائل االحصـــائیة التالی ـــة(اســـتخدم الباحث االنحـــراف ، الوســـط الحســـابي، النســـبة المئوی

ة الـــوزن المئـــوي للدرجـــ، الدرجـــة التائیـــة، الدرجـــة الزائیـــة، معامـــل االلتـــواء، المنـــوال، المعیـــاري

  )٢٧٢-١٠: ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي، )معامل االرتباط البسیط (بیرسون)، التائیة

منحنـى كــاوس (التوزیـع الطبیعــي): تـم اســتخدام طریقـة منحنــى كـاوس للتوزیــع الطبیعـي فــي تعیــین 

المستویات المعیاریة بعد ان تم تقسیم المدى الى ستة مستویات معیاریة.

  )٣٠٠(جرادات، ب.ت: 

ساعد یتكون من السادة:فریق العمل الم )١(

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین–مدرب العاب ریاضیة السید فؤاد رشید

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین–مدرب العاب ریاضیة السید دانا محمد غریب

جامعة صالح الدینكلیة التربیة الریاضیة /–مدرب العاب ریاضیة السید دلشاد محمد عبد الرحمن
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  ج ــلنتائعـرض ا -٤
  )٢جدول (ال

لالختبارات البدنیة المستخدمة ط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل االلتواءااألوسیبین

في البحث

االختبارات  ت
الصفة 

المقاسة

وحدة 

القیاس

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء
النتیجة

١.  

اختبار رمي الكرة 

وف الطبیة من الوق

ألبعد مسافة

القوة 

االنفجاریة
- ٠.٢٠  ٦.١٠  ٠.٩١  ٥.٩١  متر

سالب 

طبیعي

٢.  

اختبار الجري لمسافة 

م) من الوضع ٣٠(

الطائر

السرعة 

االنتقالیة
  ٠.٤٧  ٣.٨٠  ٠.٦١  ٤.٠٩  ثانیة

موجب 

طبیعي

٣.  

اختبار الجري 

المكوكي (الزكزاكي) 

بین الشواخص

  ٠.٦٧  ٥.٨٠  ٠.٦٢  ٦.٢٢  ثانیةالرشاقة
موجب 

طبیعي

٤.  
اختبر الجري لمسافة 

  م)٢٤٠٠(
  ٠.٤٦  ٩.٥٥  ١.٤٥  ١٠.٢٣  دقیقةالمطاولة

موجب 

طبیعي

٥.  

اختبار الوقوف على 

المصطبة وثني 

الجذع لألسفل 

ألقصى مسافة

- ٠.٨٧  ١٩  ٣.٧٢  ١٥.٧٣  سمالمرونة
سالب 

طبیعي

) ٥.٩١بلــغ (رمــي الكــرة الطبیــة الوســط الحســابي الختبــار ) بــان٢یتضــح مــن الجــدول (

) وهـو سـالب طبیعـي -٠.٢٠) بینما بلغ معامل االلتواء لهذا االختبـار (٠.٩١وبانحراف معیاري (

  ).-١+،١وهو ما یعني مالئمة هذا االختبار لعینـة البحث الن معامل االلتواء بین (

م) مـن ٣٠الجـري لمسـافة (الوسـط الحسـابي الختبـار ) بـان٢یتضـح مـن الجـدول (وكذلك   

) بینمـا بلــغ معامــل االلتــواء لهــذا االختبــار ٠.٦١) وبــانحراف معیــاري (٤.٠٩غ (بلــالوضـع الطــائر 

هذا االختبار لعینـة البحث الن معامل االلتواء ءمةطبیعي وهو ما یعني مالموجبوهو  )٠.٤٧(

  ).-١+،١بین (

الجــــري المكــــوكي بــــین الوســــط الحســــابي الختبــــار ) بــــان٢یتضــــح مــــن الجــــدول (وكــــذلك   

) بینمــــا بلـــغ معامــــل االلتــــواء لهــــذا االختبــــار ٠.٦٢) وبــــانحراف معیــــاري (٦.٢٢بلــــغ (الشـــواخص 

مة هذا االختبار لعینـة البحث الن معامل االلتواء ءطبیعي وهو ما یعني مالموجبوهو  )٠.٦٧(

  ).-١+،١بین (
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م) ٢٤٠٠الجــري لمســافة (الوســط الحســابي الختبــار ) بــان٢یتضــح مــن الجــدول (وكــذلك   

وهـو  )٠.٤٦) بینمـا بلـغ معامـل االلتـواء لهـذا االختبـار (١.٤٥ف معیـاري () وبانحرا١٠.٢٣بلغ (

-١+،١مة هذا االختبار لعینـة البحث الن معامل االلتواء بین (ءطبیعي وهو ما یعني مالموجب

.(

الوقـــوف علـــى المصـــطبة وثنـــي الوســـط الحســـابي الختبـــار ) بـــان٢یتضـــح مـــن الجـــدول (

ــــغ (ع لألســــفل ١الجــــذ ــــاري () وبــــانحر ١٥.٧٣بل ــــواء لهــــذا ٣.٧٢اف معی ــــغ معامــــل االلت ) بینمــــا بل

) وهـــو ســـالب طبیعـــي وهــو مـــا یعنـــي مالئمـــة هــذا االختبـــار لعینــــة البحـــث الن -٠.٨٧االختبــار (

  ).-١+،١معامل االلتواء بین (

  )٣( جدولال

رمي الكرة الطبیة لقیاس القوةالمستویات المعیاریة وعدد الطالب والنسبة المئویة الختبار یبین

النسبة المئویةعدد الطالبالمستوى المعیاريالدرجات الخام

%٣٢.٨٥ضعیف جداً ٤.٣٠اقل من 

%١١١٠.٤٧ضعیف٤.٩٠–٤.٤٠

%٣١٢٩.٥٢مقبول٥.٧٠–٥

%٤٩٤٦.٦٦متوسط٦.٥٠–٥.٨٠

%٧٦.٦٦جید٧.١٠–٦.٦٠

%٤٣.٨٠جید جداً ٧.٩٠–٧.٢٠

  ٠.٩١اف المعیاري: االنحر       ٥.٩١الوسط الحسابي: 

) المســـتویات المعیاریـــة وعـــدد الطـــالب فـــي كـــل مســـتوى معیـــاري ٣تضـــح مـــن الجـــدول (ی

حیث بلـغ عـدد الطـالب فـي المسـتوى المعیـاري ضـعیف رمي الكرة الطبیةوالنسبة المئویة الختبار

، امــا فــي المســتوى المعیــاري ضــعیف فقــد %)٢.٨٥(فقــط وبنســبة مئویــة مقــدارها  ) طــالب٣جــدًا (

، وفي المستوى المعیـاري مقبـول %)١٠.٤٧(وبنسبة مئویة مقدارها طالباً ) ١١لغ عدد الطالب (ب

، امــا فــي المســتوى المعیـــاري %)٢٩.٥٢(وبنســبة مئویــة مقــدارها اً ) طالبــ٣١بلــغ عــدد الطــالب (

، وفــي المســتوى %)٤٦.٦٦() طالــب وبنســبة مئویــة مقــدارها ٤٩متوســط فقــد بلــغ عــدد الطــالب (

، وفـي المسـتوى %)٦.٦٦(وبنسـبة مئویـة مقـدارها  البط) ٧فقد بلغ عدد الطالب (لمعیاري جیدا

حیث كان %)،٣.٨٠( وبنسبة مئویة مقدارها البط) ٣لمعیاري جید جدًا فقد بلغ عدد الطالب (ا

اغلب الطالب في المستوى المعیاري متوسط حیث كانـت نسـبتهم المئویـة فـي هـذا المسـتوى اعلـى 

  . %)٤٦.٦٦( مستویات المعیاریة الباقیة حیث بلغتمن النسب المئویة لل

  )٤( جدولال
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م) من ٣٠الجري لمسافة (المستویات المعیاریة وعدد الطالب والنسبة المئویة الختبار یبین

الوضع الطائر لقیاس السرعة

النسبة المئویةعدد الطالبالمستوى المعیاريالدرجات الخام

%١٠.٩٥ضعیف جداً فأكثر-٥.١٠

%١٠٩.٥٢ضعیف٤.٧١–٥.١٠

%٣٦٣٤.٢٨مقبول٤.٢١–٤.٧٠

%٤٤٤١.٩٠متوسط٣.٧١–٤.٢٠

%٩٨.٥٧جید٣.٢١–٣.٧٠

%٥٤.٧٦جید جداً ٢.٧١–٣.٢٠

  ٠.٦١االنحراف المعیاري:       ٤.٠٩الوسط الحسابي: 

) المســـتویات المعیاریـــة وعـــدد الطـــالب فـــي كـــل مســـتوى معیـــاري٤تضـــح مـــن الجـــدول (ی

حیــث بلــغ عــدد الطــالب فــي م) مــن الوضــع الطــائر٣٠الجــري لمســافة (والنســبة المئویــة الختبــار

، امـــا فـــي  %)٠.٩٥( فقـــط وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها ) طالـــب١المســـتوى المعیـــاري ضـــعیف جـــدًا (

، %)٩.٥٢(وبنسبة مئویـة مقـدارها  طالب) ١٠المستوى المعیاري ضعیف فقد بلغ عدد الطالب (

، %)٣٤.٢٨( ) طالب وبنسبة مئویة مقدارها٣٦عیاري مقبول بلغ عدد الطالب (وفي المستوى الم

) طالـــب وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها ٤٤امـــا فـــي المســـتوى المعیـــاري متوســـط فقـــد بلـــغ عـــدد الطـــالب (

وبنســـبة مئویـــة  البطـــ) ٩لمعیـــاري جیـــد فقـــد بلـــغ عـــدد الطـــالب (، وفـــي المســـتوى ا%)٤١.٩٠(

وبنســبة  البطــ) ٥عیــاري جیــد جــدًا فقــد بلــغ عــدد الطــالب (لم، وفــي المســتوى ا%)٨.٥٧(مقـدارها 

حیـث كـان اغلـب الطـالب فـي المسـتوى المعیـاري متوسـط حیـث كانـت %)، ٤.٧٦( مئویة مقدارها

نسبتهم المئویة في هذا المستوى اعلى من النسب المئویة للمستویات المعیاریة الباقیة حیـث بلغـت 

)٤١.٩٠.(%  

  )٥( جدولال

الجري المكوكي بین عیاریة وعدد الطالب والنسبة المئویة الختبار المستویات المیبین

الشواخص لقیاس الرشاقة

النسبة المئویةعدد الطالبالمستوى المعیاريالدرجات الخام

%٣٢.٨٥ضعیف جداً فأكثر-٧.٣١

%٧٦.٦٦ضعیف٦.٨١–٧.٣٠

%٣٢٣٠.٤٧مقبول٦.٣١–٦.٨٠

%٤٣٤٠.٩٥متوسط٥.٨١–٦.٣٠
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النسبة المئویةعدد الطالبالمستوى المعیاريالدرجات الخام

%١٣١٢.٣٨جید٥.٣١–٥.٨٠

%٧٦.٦٦جید جداً ٤.٨١-٥.٣٠

  ٠.٦٢االنحراف المعیاري:       ٦.٢٢الوسط الحسابي: 

) المســـتویات المعیاریـــة وعـــدد الطـــالب فـــي كـــل مســـتوى معیـــاري ٥تضـــح مـــن الجـــدول (ی

حیــث بلــغ عــدد الطــالب فــي المســتوى الختبــار الجــري المكــوكي بــین الشــواخصوالنســبة المئویــة 

ـــدارها  ) طـــالب٣معیـــاري ضـــعیف جـــدًا (ال ـــة مق ، امـــا فـــي المســـتوى %)٢.٨٥(فقـــط وبنســـبة مئوی

، وفـــي %)٦.٦٦(وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها  طـــالب) ٧المعیـــاري ضـــعیف فقـــد بلـــغ عـــدد الطـــالب (

، امـا %)٣٠.٤٧(وبنسـبة مئویـة مقـدارها اً ) طالبـ٣٢المستوى المعیاري مقبول بلـغ عـدد الطـالب (

وبنســـــبة مئویـــــة مقـــــدارها اً ) طالبـــــ٤٣متوســـــط فقـــــد بلـــــغ عـــــدد الطـــــالب (فـــــي المســـــتوى المعیـــــاري 

ـــغ عـــدد الطـــالب (، وفـــي المســـتوى ا%)٤٠.٩٥( ـــد فقـــد بل ـــة البـــاً ط) ١٣لمعیـــاري جی وبنســـبة مئوی

وبنسـبة  البطـ) ٧لمعیاري جید جدًا فقد بلـغ عـدد الطـالب (، وفي المستوى ا%)١٢.٣٨(مقدارها 

الطـالب فـي المسـتوى المعیـاري متوسـط حیـث كانـت حیـث كـان اغلـب %)،٦.٦٦( مئویة مقدارها

نسبتهم المئویة في هذا المستوى اعلى من النسب المئویة للمستویات المعیاریة الباقیة حیـث بلغـت

)٤٠.٩٥.(%   

  )٦( جدولال

م) ٢٤٠٠الجري لمسافة (المستویات المعیاریة وعدد الطالب والنسبة المئویة الختبار یبین

لقیاس المطاولة

النسبة المئویةعدد الطالبالمستوى المعیاريت الخامالدرجا

%٤٣.٨٠ضعیف جداً فأكثر-١٢.٨١

%٩٨.٥٧ضعیف١١.٦١–١٢.٨٠

%٣٣٣١.٤٢مقبول١٠.٥١–١١.٦٠

%٣٥٣٣.٣٣متوسط٩.٣١–١٠.٥٠

%١٨١٧.١٤جید٨.٢١–٩.٣٠

%٦٥.٧١جید جداً ٧.٠١–٨.٢٠

  ١.٤٥نحراف المعیاري: اال      ١٠.٢٣الوسط الحسابي: 

) المســـتویات المعیاریـــة وعـــدد الطـــالب فـــي كـــل مســـتوى معیـــاري ٦تضـــح مـــن الجـــدول (ی

حیـث بلـغ عـدد الطـالب فـي المسـتوى المعیـاري  م)٢٤٠٠لمسـافة (الختبار الجـري والنسبة المئویة 

ـــدارها  ) طـــالب٤ضـــعیف جـــدًا ( ـــاري %)٣.٨٠(فقـــط وبنســـبة مئویـــة مق ، امـــا فـــي المســـتوى المعی
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، وفـــي المســـتوى %)٨.٥٧(وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها  طـــالب) ٩یف فقـــد بلـــغ عـــدد الطـــالب (ضـــع

ـــغ عـــدد الطـــالب ( ـــاري مقبـــول بل ـــدارها اً ) طالبـــ٣٣المعی ، امـــا فـــي %)٣١.٤٢(وبنســـبة مئویـــة مق

، %)٣٣.٣٣() طالب وبنسبة مئویة مقدارها ٣٥المستوى المعیاري متوسط فقد بلغ عدد الطالب (

ـــــاريوفـــــي المســـــتوى ا ـــــغ عـــــدد الطـــــالب (لمعی ـــــد فقـــــد بل ـــــبط) ١٨جی ـــــدارها  ال ـــــة مق وبنســـــبة مئوی

وبنسـبة مئویــة  البطــ) ٦لمعیـاري جیــد جـدًا فقــد بلـغ عــدد الطـالب (، وفـي المســتوى ا%)١٧.١٤(

حیث كان اغلب الطالب في المستوى المعیاري متوسـط حیـث كانـت نسـبتهم %)، ٥.٧١( مقدارها

ـــى مـــن النســـب المئ ویـــة للمســـتویات المعیاریـــة الباقیـــة حیـــث بلغـــت المئویـــة فـــي هـــذا المســـتوى اعل

)٣٣.٣٣.(%  

  )٧( جدولال

المستویات المعیاریة وعدد الطالب والنسبة المئویة یبین

لقیاس المرونةختبار الوقوف على المصطبة وثني الجذع لألسفل ألقصى مسافةال

النسبة المئویةعدد الطالبالمستوى المعیاريالدرجات الخام

%١٠.٩٥یف جداً ضع٩اقل من 

%٨٧.٦١ضعیف١١–٩

%٣٢٣٠.٤٧مقبول١٤–١٢

%٣٦٣٤.٢٨متوسط١٧–١٥

%١٨١٧.١٤جید٢٠–١٨

%١٠٩.٥٢جید جداً ٢٣–٢١

  ٣.٧٢االنحراف المعیاري:       ١٥.٧٣الوسط الحسابي: 

) المســـتویات المعیاریـــة وعـــدد الطـــالب فـــي كـــل مســـتوى معیـــاري ٧تضـــح مـــن الجـــدول (ی

حیــث بلــغ الختبــار الوقــوف علــى المصــطبة وثنــي الجــذع لألســفل ألقصــى مســافةوالنســبة المئویــة 

فقــــط وبنســــبة مئویــــة مقــــدارها  ) طالــــب١عــــدد الطــــالب فــــي المســــتوى المعیــــاري ضــــعیف جــــدًا (

وبنسـبة مئویــة  طـالب) ٨، امـا فـي المسـتوى المعیــاري ضـعیف فقـد بلـغ عــدد الطـالب (%)٠.٩٥(

وبنسـبة مئویـة اً ) طالبـ٣٢المسـتوى المعیـاري مقبـول بلـغ عـدد الطـالب (، وفـي %)٧.٦١(مقدارها 

) طالـــب ٣٦، امـــا فـــي المســـتوى المعیـــاري متوســـط فقـــد بلـــغ عـــدد الطـــالب (%)٣٠.٤٧(مقـــدارها 

) ١٨لمعیــاري جیــد فقــد بلــغ عــدد الطــالب (، وفــي المســتوى ا%)٣٤.٢٨(وبنســبة مئویــة مقــدارها 

لمعیاري جید جدًا فقـد بلـغ عـدد الطـالب ، وفي المستوى ا%)١٧.١٤(وبنسبة مئویة مقدارها الباً ط

حیث كان اغلب الطـالب فـي المسـتوى المعیـاري %)، ٩.٥٢( وبنسبة مئویة مقدارها البط) ١٠(
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متوســـط حیـــث كانــــت نســـبتهم المئویـــة فــــي هـــذا المســــتوى أعلـــى مـــن النســــب المئویـــة للمســــتویات 

  %).٣٤.٢٨(المعیاریة الباقیة حیث بلغت 

الدرجات الخـام ومـا یقابلهـا مـن الـدرجات المعیاریـة المئویـة لالختبـارات یبین )١والملحق (

المأخوذة في البحث.الخمسة

االستنتاجات والتوصیات: -٥
االستنتاجات:١-٥

استنتج الباحثان ما یأتي:

ان االختبارات المأخوذة لقیاس الصفات البدنیة تتالءم ومستوى عینة البحث. ١-١-٥

د الدرجات والمستویات المعیاریـة الختبـارات مـادة اللیاقـة البدنیـة المسـتخدمة فـي تم ایجا ٢-١-٥

قیاس التحصیل للطالب.

ان اغلــب افــراد عینــة البحــث كــانوا فــي المســتوى المعیــاري متوســط فــي اختبــارات مــادة  ٣-١-٥

اللیاقة البدنیة المستخدمة في التقویم.

التوصیات:٢-٥
بما یلي:یوصي الباحثان

تحصــیلاعتمــاد الــدرجات والمســتویات المعیاریــة المستخلصــة مــن هــذه الدراســة لتقــویم  ١-٢-٥

فـي االمتحانـات بجامعـة صـالح الـدینالتربیـة الریاضـیةكلیـةطالب السنة األولى في 

اختبارات مادة اللیاقة البدنیة.النهائیة في العملیة 

المصـــــــادر

القران الكریم-

، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، سس ونظریات التـدریب الریاضـيا): ١٩٩٩بسطویسي (احمد،.١

مصر.

، مركـز المعامالت العلمیة العملیة بین النظریـة والتطبیـق): ١٩٩٩مصطفى حسـین (باهي، .٢

الكتاب للنشر، القاهرة، مصر.

للطلبـة وضع اختبـارات لقیـاس المهـارات األساسـیة لكـرة القـدم): ١٩٨١فرج حسن (بیومي، .٣

، مجلــة دراســات وبحــوث، المجلــد الرابــع، العــدد مین لكلیــات التربیــة الریاضــیةالجــدد المتقــد

الثالث، جامعة حلوان، مصر.

، للنســاءاالعـداد البـدني ):١٩٨٦التكریتـي، ودیـع یاسـین والحجـار، یاسـین طـه محمــد علـي (.٤

مطبعة جامعة الموصل، الموصل، العراق.
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التطبیقـــــات االحصـــــائیة ):١٩٩٩التكریتـــــي، ودیـــــع یاســـــین والعبیـــــدي، حســـــن محمـــــد عبـــــد (.٥

، مطبعــة جامعــة الموصــل، الموصــل، واســتخدامات الحاســوب فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة

  العراق.

، المكتبة التربویة، القاهرة، مصر.مبادئ القیاس والتقویمعزت واخرون (ب.ت): جرادات،.٦

ــة): ١٩٨٧محمــد صــبحي (حســانین،.٧ ــة البدنی ــي التربی ــاس ف ــویم والقی ر الفكــر ، دا١، جالتق

العربي، القاهرة، مصر.

معیاریـــة وضـــع درجـــات ومســـتویات ):٢٠٠٥وعزیـــز، غیـــداء ســالم (محمــدحمــودات، مكـــي.٨

، بحــث الریاضــیةلــبعض عناصــر اللیاقــة البدنیــة لطــالب المرحلــة االولــى فــي كلیــة التربیــة

اضــیة، ، كلیــة التربیــة الری٣٩، العــدد ١١منشــور فــي مجلــة الرافــدین للعلــوم الریاضــیة، المجلــد 

جامعة الموصل، الموصل، العراق.

لتقــویم ایجــاد الــدرجات والمســتویات المعیاریــة ):٢٠٠٩واخــران (معــن عبــد الكــریمالحیــالي،.٩

كلیـة التربیـة بعض المهارات الهجومیة األساسیة بكرة الید لطلبة قسم التربیة الریاضیة فـي

ول، العـدد االول، كلیـة التربیـة ، بحث منشور في مجلة الثقافـة الریاضـیة، المجلـد االاألساسیة

الریاضیة، جامعة تكریت، تكریت، العراق.

، ١، جالریاضیةموسوعة االختبارات والقیاسات في التربیة): ١٩٨٩ریسان مجیـد (خریبط، .١٠

مطابع دار الحكمة، البصرة، العراق.

ت االختبــــارا): موســــوعة ١٩٨٩.عبــــد الجبــــار، قــــیس نــــاجي وبسطویســــي، احمــــد بسطویســــي (١١

، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، العراق.٢، جالبدنیة والمهاریة

بعـض ایجاد الدرجات والمستویات المعیاریـة لتقـویم اداء): ٢٠٠٦علي سموم (الفرطوسي،.١٢

، المجلـد المهارات الهجومیة بكرة السلة، بحث منشـور فـي مجلـة الرافـدین للعلـوم الریاضـیة

كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، الموصل، العراق.،٤١، العدد ١٢
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  )١الملحق (

یبین الوزن المئوي للدرجات التائیة لالختبارات الخمسة المستخدمة في البحث

الوزن المئوي 
للدرجات التائیة

الوزن المئوي الدرجات الخام
للدرجات التائیة المطاولةالرشاقةالمرونةالسرعةالقوة

١٠٠٢٧١٠٠
٩٩٨.٦٠٢.٣٠٤.٤٠٥.٩٠٩٩
٩٨  ٦          ٩٨
٩٧٢.٤٠٢٦٤.٥٠٦.٢٠٩٧
٩٦٨.٤٠٦.٣٠٩٦
٩٥٢.٥٠٤.٦٠٦.٤٠٩٥
٩٤٦.٥٠٩٤
٩٣٨.٢٠٢.٦٠٢٥٤.٧٠٦.٦٠٩٣
٩٢٦.٧٠٩٢
٩١٨٤.٨٠٦.٩٠٩١
٩٠٢.٧٠٢٤٧٩٠
٨٩٤.٩٠٧.١٠٨٩
٨٨٧.٨٠٢.٨٠٧.٢٠٨٨
٧.٢٠٨٧  ٥        ٨٧
٨٦٢.٩٠٢٣٧.٤٠٨٦
٨٥٧.٦٠٥.١٠٧.٦٠٨٥
٨٤٣٧.٧٠٨٤
٨٣٢٢٥.٢٠٧.٨٠٨٣
٨٢٧.٤٠٣.١٠٧.٩٠٨٢
٨١٥.٣٠٨٨١
٨٠٧.٢٠٣.٢٠٢١٨.١٠٨٠
٧٩٥.٤٠٨.٣٠٧٩
٧٨٣.٣٠٨.٤٠٧٨
٧٧٧٥.٥٠٨.٥٠٧٧
٧٦٣.٤٠٢٠٨.٦٠٧٦
٧٥٥.٦٠٨.٧٠٧٥
٧٤٦.٨٠٣.٥٠٨.٨٠٧٤
٧٣١٩٨.٩٠٧٣
٧٢٣.٦٠٥.٧٠٩.١٠٧٢
٧١٦.٦٠٩.٢٠٧١
٧٠٣.٧٠١٨٥.٨٠٩.٣٠٧٠
٦٩٦.٤٠٩.٤٠٦٩
٦٨٣.٨٠٥.٩٠٩.٥٠٦٨
٦٧٩.٦٠٦٧
٦٦  ٩.٨٠  ٦  ٦.٢٠٣.٩٠١٧  ٦٦  
٦٥  ٩.٩٠          ٦٥  
٦٤  ٦.١٠١٠    ٤    ٦٤  
١٦١٠.١٠٦٣    ٦  ٦٣
٦٢٤.١٠٦.٢٠١٠.٢٠٦٢
٦١١٠.٣٠٦١
٦٠٥.٨٠٤.٢٠١٥٦.٣٠١٠.٥٠٦٠
٥٩١٠.٦٠٥٩
٥٨٥.٦٠٤.٣٠٦.٤٠١٠.٧٠٥٨
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الوزن المئوي 
للدرجات التائیة

الوزن المئوي الدرجات الخام
للدرجات التائیة المطاولةالرشاقةالمرونةالسرعةالقوة

٥٧١٠.٨٠٥٧
٥٦  ٥.٤٠٤.٤٠١٤٦.٥٠١٠.٩٠  ٥٦  
٥٥  ١١          ٥٥  
٥٤  ٤.٥٠٦.٦٠١١.٢٠    ٥٤  
٥٣١٣١١.٣٠٥٣
٥.٢٠٤.٦٠٦.٧٠١١.٤٠٥٢  ٥٢
٥١١١.٥٠٥١
٤.٧٠٦.٨٠١١.٦٠٥٠  ٥  ٥٠
٤٩١٢١١.٧٠٤٩
٤٨٦.٩٠١١.٨٠٤٨
٤٧٤.٨٠٤.٨٠١٢٤٧
٤٦  ١١٧١٢.١٠      ٤٦  
٤٥  ٤.٩٠١٢.٢٠    ٤٥  
٤٤  ٤.٦٠٧.١٠١٢.٣٠  ٤٤  
١٠١٢.٤٠٤٣  ٥    ٤٣
٤٢٧.٢٠١٢.٥٠٤٢
٤١٤.٤٠٥.١٠١٢.٧٠٤١
٤٠٧.٣٠١٢.٨٠٤٠
٣٩٤.٢٠٥.٢٠٩١٢.٩٠٣٩
٣٨٧.٤٠١٣٣٨
٣٧٥.٣٠١٣.١٠٣٧
٨٧.٥٠١٣.٢٠٣٦    ٤  ٣٦
٣٥٥.٤٠١٣.٤٠٣٥
٣٤٧.٦٠١٣.٥٠٣٤
٣٣٣.٨٠٥.٥٠٧١٣.٦٠٣٣
٣٢٧.٧٠١٣.٧٠٣٢
٣١٥.٦٠١٣.٨٠٣١
٣٠٣.٦٠٧.٨٠١٣.٩٠٣٠
١٤.١٠٢٩    ٦  ٥.٧٠    ٢٩
٢٨٣.٤٠٧.٩٠١٤.٢٠٢٨
٢٧٥.٨٠١٤.٣٠٢٧
٢٦٥٨١٤.٤٠٢٦
٢٥٣.٢٠٥.٩٠١٤.٥٠٢٥
٢٤٨.١٠١٤.٦٠٢٤
٢٣٦٤١٤.٧٠٢٣
٢٢٣٨.٢٠١٧.٨٠٢٢
٢١٦.١٠١٨٢١
٢٠٨.٣٠١٨.١٠٢٠
١٩٢.٨٠٦.٢٠٣١٨.٢٠١٩
١٨٨.٤٠١٨.٣٠١٨
١٧٢.٦٠٦.٣٠١٨.٤٠١٧
١٦٢٨.٥٠١٨.٥٠١٦
١٥٦.٤٠١٨.٦٠١٥
١٤٢.٤٠٨.٦٠١٨.٧٠١٤
١٣٦.٥٠١١٨.٩٠١٣
١٢٨.٧٠١٩١٢
١١٢.٢٠٦.٦٠١٩.١٠١١
١٠٨.٨٠١٩.٢٠١٠



أحمد مؤید و وهیام صادق

٥٥٣

الوزن المئوي 
للدرجات التائیة

الوزن المئوي الدرجات الخام
للدرجات التائیة المطاولةالرشاقةالمرونةالسرعةالقوة

٩٢٦.٧٠١٩.٣٠٩
٨٨.٩٠١٩.٤٠٨
٧٦.٨٠١٩.٥٠٧
٦١.٨٠٩١٩.٦٠٦
٥٦.٩٠١٩.٨٠٥
٤١.٦٠٩.١٠١٩.٩٠٤
٣٧٢٠٣
٢٩.٢٠٢٠.١٠٢
١١.٤٠٧.١٠٢٠.٢٠١

صفر٩.٣٠٢٠.٣٠صفرصفر


