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  ملخص

 للتعرف الى مستوى القدرات البدنية، وبناء مستويات معيارية لبعض هدفت هذه الدراسة
ة التربية الرياضية عناصر اللياقة البدنية للطلبة الذآور والمسجلين في مادة األعداد البدني في آلي

 ، وقد)٢٠٠٩-٢٠٠٨(، )٢٠٠٨-٢٠٠٧(، )٢٠٠٧-٢٠٠٦(في الجامعة األردنية في األعوام 
 ٩٠ وقد تكونت عينة الدراسة من ة الدراسة،عأستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبي

ارهم يتعداد البدني، حيث تم أخاإل والمسجلين في مادة آلية التربية الرياضية طالب طالبًا من
وري التنفسي، التحمل ارات بدنية ممثلة في التحمل الدببالطريقة العشوائية، وتم أختيار سبعة أخت

 نفجارية، السرعة، المرونةاإلالقوة ) الجلوس من الرقود والضغط على اليدين( في العضلي ممثل
دنى والحد نحرافات المعيارية، الحد األإلستخدام المتوسطات الحسابية،اإوالرشاقة، وقد تم 

وقد توصلت نتائج الدراسة   .حصائيةإللتواء والدرجات المئينية في المعالجة ااإلاألعلى، معامل 
أوصى عداد البدني، وإل للطلبة الذآور في مادة اصر اللياقة البدنيةالى بناء مستويات معيارية لعنا

  موضوعيًا في الجزء العملييمُاي للطالب تقالباحث بأستخدام هذه المعايير لتقييم القدرات البدنية
 .عداد البدنيإللمادة ا

 
Abstract 

The purpose of the current study was to evaluate the physical fitness 
components levels for the male students were participated in the physical 
fitness preparetion course at the faculty of physical education at the 
University of Jordan during the study years (2006-2007) (2007-2008) 
2008-2009). Descriptive approach was used as statistical treatment. 
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Ninety male students were selected randomly for the study, seven fitness 
tests were selected (respiratory endurance, muscle endurance (sit-up and 
push-up), explosive -power, speed, flexibility and agility). Means, 
standard deviation, skew ness and percentile ranks were used. The 
resercher recommended to utilize the norms obtained to construct 
percentil norms to assess the physical fitness ability objectively in the 
practical part of the physical fitness course. 

 
 لمقدمـــــةا

رة     ة                    ا لقد شهدت العقود األخي ة واللياق ة البدني دول باللياق ر من ال ل آثي دًا من قب ًا متزاي هتمام
ل        ذي الصحية وآنتيجة للتقدم التكنولوجي الهائ ر من                 وال ق آثي راد وخل اة األف ى حي دوره عل ر ب  أث

صحية وا شاآل ال أمراض     إلالم سمى ب ا ي ور م ى ظه ذي أدى ال دم وال ذا التق ة له ة آنتيج جتماعي
ى ومنهاالعصر دوره ال ذي أدى ب ة وال ة الحرآ ةإ قل ة البدني ستوى اللياق ي م اض ف راد نخف ين أف  ب

ع آث      ا دف ر المجتمع مما أدى الى ظهور آثير من األمراض مم ى تخصيص وقت      ًاي راد ال  من األف
ر من           ك آثي أمراض العصر، وهنال سمى ب معين لممارسة بعض األنشطة البدنية للتغلب على ما ي

ر                      ع آثي ا دف راد مم شعوب واألف اة ال ة في حي ة البدني دول     ًاالدراسات أثبتت مدى أهمية اللياق  من ال
ا           الى جعل اللياقة البدنية هدفًا هامًا ضمن األهدا       والحكومات   ًا منه ا إيمان ى تحقيقه ف التي تسعى ال

ات والمراآز             أدى الدور اإليجابي الذي تلعبه في حياة الشعوب مما       با ر من الجمعي  الى ظهور آثي
ة، وحيث                   إلوا شطة البدني ة ممارسة األن شر ثقاف تحادات األهلية أخذت على عاتقها المساعدة في ن

ي تجعل    "ية بأن اللياقة البدن) ١٩٩٦(أشار آل من خاطر والبيك      سبة الت تلك الصفة الفطرية المكت
ل  ى العم ادرًا عل رد ق روح   الف ة ب ه العقلي ه وقدرات ذل إمكانيات سمية، وب ه الج دود قدرت صى ح ألق

  ".عالية

ى    سعى ال ي ت ات الت م المؤساس د أه ة أح ة البدني ات التربي ر آلي ة إوتعتب ة اللياق ساب الطلب آ
ام  شكل ع ة ب ابي فالبدني ر إيج ن أث ا م ا له م ولم ية لمختلف إي سرعة تعل ارات األساس ان المه تق

 تلعب اللياقة البدنية دورًا فعاًال وأساسيًا       والتمارين الرياضية خالل مسيرته الدراسية، آما     األلعاب  
ا           إللتحقيق التفوق وا   ة آانت وم ة البدني شطة الرياضية إذ أن اللياق نجاز  في مختلف األلعاب واألن

ى       زالت احد األهداف الهامة لل     ا من الموضوعات الت تربية الرياضية آما أن قياسها وطرق تنميته
سعى                 إلثارت ا أ ي ت ة الرياضية الت ات التربي هتمام في مختلف المجتمعات وخاصة في معاهد وآلي

ذى                      ى مدى التطور ال سين للوقوف عل بشكل مستمر الى تقييم الحالة البدنية لطلبتها ومن آال الجن
ة وضع و ق نتيج تخدام الاتحق ة س ة عناصر اللياق ن أجل تنمي ة م دريب المختلف رامج وطرق الت ب

ى ا          ،البدنية المطلوبة  ادة ال ة حيث        إل وقبل عملية التقويم فإننا نلجأ بالع ارات والقياسات المختلف ختب
 . تعتبران وسائل علمية فعالة من وسائل التقويم في مجال التربية البدنية
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ده     و عب ن أب ل م ق آ سنين ) ١٩٩٥(يتف د  ) ١٩٩٥(وح د الحمي ة  ) ١٩٩٤(وعب ى أهمي عل
رورة  تخدام إوض اء    س ي بن ي والموضوعي ف نهج العلم ى   اإلالم م عل ات للحك ارات والقياس ختب

  .الظواهر أو األشخاص أو الموضوعات

ذ  اإلنسانية حيث توصل  إلنتشار في جميع مجاالت الحياة ا     إلفالقياس ظاهرة واسعة ا    نسان من
ر من المق       االقدم الى    ار الكثي ه              إلاييس وا بتك ه ومحاوالت ا نتيجة تجارب ان معظمه ى آ ارات الت ختب

ذا       ور ه د تط شري وق نس الب ة للج صفات المختلف واهر وال بعض الظ ول ل اد الحل ستمرة إليج الم
ة ل إلا ت الحاضر وآنتيج ي الوق اه ف ن   إلتج ر م يم آثي ل وتقي ي تحلي ي ف ى البحث العلم اد عل عتم

صميم   ار وت ن ابتك فر ع ا أدى وأس واهر مم اس واالظ ددة للقي ائل متع االت إلوس ي المج ار ف ختب
واهر        ذه الظ ى ه ي عل م المنطق ك للحك ة وذل ة المتناهي ز بالدق ي تتمي ة والت رف  ،المختلف د ع  وق

ل    اس قب دماء القي صريون الق اآن    ٣٠٠٠الم سومريون س ه ال ا عرف يالد آم ل الم نة قب  وادي و س
انوا    غريق القدماء القإلف السنين آما مارس ا   االالرافدين قبل    ة إذ آ ياس أيضًا ولكن بصورة بدائي

ة                 . يقيسون مساحات الجري بأقدامهم    رة طويل ر موضوعية لفت ذه القياسات غي وقد آانت معظم ه
ام        ة ع ا جاء العالم      ١٨٦٠من الزمن ولغاي ذي           انم حينم ي وال سويدي آيت شكوك وال  األمريكى هت

اس أسلو     اإليرجع الفضل لهما في جعل       ار والقي شير المراجع        ًا موضوعي  بًاختب ويم وت ن أول  أللتق
ام             شري بصورة موضوعية آانت ع سلوك الب اس ال ة من   ١٨٧٩المحاوالت في مجال قي  ميالدي

  .)Wilhelm Wundt(قبل العالم األلماني فلهلم فوندت 

تج عن                ) ٢٠٠٢(ويعرف جيمس أر مورو وآخرون        ا ين ادة م د ع ة التحدي ه عملي اس بأن القي
  .لمقاسذلك إعطاء أرقام لسمة الشيءا

أن القياس يعني جمع معلومات ومالحظات آمية عن موضوع           ) ١٩٧٧(وفي رأي الغريب    
ى  شير ال اس وت صورة  أالقي اس ب ف القي ن تعري ه يمك ستويات  ان ياء والم دير األش ه تق ة بأن جرائي

ك        إتقديرًا آميًا وفق     أن          اطار معين من المقاييس المدرجة وذل ة ب سائدة القائل رة ال ى الفك ادًا عل عتم
  .ل ما يوجد بمقدار يمكن قياسهآ

انلي     ه ن ه قواعد  ) ١٩٧٨ (Nunnallyآما يعرف دل       ابأن ام أو األعداد بحيث ت ستخدام األرق
  .على األشياء بصورة تشير الى مقادير آمية من الصفة أو الخاصية

ا            إلويمكن القول بأن القياس يشير الى تلك ا        ي تكون نتائجه ة والموضوعية الت جرآأت المقنن
اس حيث       ،حصائيةإلللمعالجة اقابلة   ستخدم وسائل وأدوات القي د وأن ن اس ال ب  ولكي نستطيع القي

ر اإل ي    تعتب داخالن ف ا يت رًا م ا آثي ن أنهم الرغم م اس ب ائل القي م وس ن أه اييس م ارات والمق ختب
  .المعنى

ه جيمس أر مورو     أما اإلختبار فيعني باللغة اإل     ة ويعرف ه أداة  ) ٢٠٠٢( متحان أو التجرب بأن
ة، أو                         فهية، أو أداة ميكانيكي ة أو ش ذه األداة مكتوب د تكون ه ين ق أو وسيلة تستخدم للقيام بقياس مع

ختبار بأنه طريقة منظمة لمقارنة سلوك      اإل) ١٩٦٤ (Cronbach آخر آما يعرف آرونباخ      ًانوع
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ة لإل       Hellerشخصين أو أآثر ويعرفه هيلر       نن وطريق ستازي      بأنه قياس مق ا تعرف أن متحان آم
Anastasi) ختبار بأنه مقياس موضوعي مقنن لعينة من السلوكوآخرون اإل) ١٩٦٩.   

ر اإل ن المراجع تعتب ر م ك آثي اس أو هي  وهنال ائل القي ن وس ة م يلة هام ارات هي وس ختب
ا أن اإلبمث اس آم ن للقي ارات وف ة مه ل  اب ى آ شتمل عل اس ي ن صور القي ر صورة م ار يعتب ختب

دلول في       الوسائل التي تستخدم في جمع ال  ى أو م ارات ال تعطي أي معن ائج األختب بيانات ولكن نت
ا في اإل         ف ،حد ذاتها  اس في حد                 نحن ال نختبر لمجرد رغبتن اييس للقي ق المق ا ال نطب ا أنن ار آم ختب

  . بر ونقيس من أجل عملية التقويمذاته لكننا نخت

ه ويعرف   الشيء أي قدمي تقدير القيمة أو الوزن ويقال قوالتقويم في اللغة يعن   ر قيمته ووزن
 عملية ديناميكية لصناعة قرار والتي تعطي حكمًا        التقويم بأنه ) ٢٠٠٢(مورو وآخرون   جيمس أر   
ن  ًا ع ه   قيمي م قياس ا ت ودة م دني ( ج ار أو أداء ب ة إختب ل، عالم رف ) مث ستر ويع اموس ويب  ق
Websterويم ي ارتنر   أن التق شير باومج ة وي ن قيم ق م ي التحق ) ١٩٧٥( Baumgartner عن

ات          وآخرون الى أن التقويم هو     اييس جمع البيان  وفي  ، العملية التي تستخدم المقاييس وغرض المق
ى      تخاذ قرار وحيث  بيانات لتحديد مستويات حتى يمكن ا     عملية التقويم تفسر هذه ال     ويم عل  يقوم التق

ائج اإل  اس نت ف    أس ذا تتوق اييس ل ارات والمق ة اإل    ختب ى دق ويم  عل ة التق المة عملي اس رات ختب
إذا آانت ا       و ة أو                إلالمقاييس المستخدمة ف ر ثابت ة أو غي ر دقيق اييس المستخدمة غي ارات والمق ختب

ويم               ة التق ة مضللة، فعملي ام       غير صادقة فإن عملية التقويم سوف تكون عملي  تتضمن إصدار أحك
وم الت          ى مفه ضًا ال د أي ديل   على قيمة األشياء أو األشخاص أو الموضوعات، ويمت أو حسن أو التع

ى         ،ن هذه العمليات تعتمد أساسًا على فكرة إصدار األحكام        التطوير، حيث أ   م عل التقويم هو الحك ف
ى                    تم عل ي ي األشياء أو األفراد إلظهار المحاسن والعيوب ومراجعة صدق الفروض األساسية الت

  ).   ١٩٩٥(أساسها تنظيم العمل وتطويره حسانين 

ادة اإل دما أضيفت م ى اعن دني ال داد الب ي  ع ة الرياضية ف ة التربي ي آلي ية ف اهج الدراس لمن
ة                الجامعة األردنية آانت هذه الخطوة بحق ذات أهمية خاصة بالنسبة لتطويروتنمية عناصر اللياق

ة المستجدين إل  البدنية للطلبة حيث تطرح هذه المادة في      واد    بداية آل فصل للطلب دنيًا للم عدادهم ب
ين           العملية حيث أن أسس القبول في آلية       التربية الرياضية تعتمد على مبدأ التنافس وعدم األخذ بع

ارات األساسية             اإل ة والمه درات البدني وفر الق عتبار خصوصية آلية التربية الرياضية من حيث ت
درات           لعاب الرياضية للطلبة الملتحقين ب    لأل ى الق رون ال ة يفتق كلية التربية الرياضية، فأغلب الطلب

ية لأللعاب الرياضية، لذلك فهذه المادة تعتبر وسيلة هامة لرفع المستوى      البدنية والمهارات األساس  
ة ة لكلي واد العملي ات الم اراة متطلب نهم من مج ستجدين لتمكي ة الم اري للطلب دني والمه ة الب  التربي

ان                  ا مما أدي الي     الرياضة ى حد سواء وآ ة عل هتمام حقيقي بهذه المادة من قبل المدرسين والطلب
ر        ي أن من الطبيع  ا لتصبح أحد المق رات الدراسية األساسية    تتطور هذه المادة ويزداد اإلهتمام به

د  ة وخاصة بع ة  اوالمهم ة المختلف ة البدني ز اللياق شار مراآ ا زاد اإلنت د  مم ا أح ا لكونه ام به هتم
ا              وة العضلية لتأثيره الرآائز األساسية لتمكين الطلبة من تنمية وتطوير لياقتهم البدنية وخاصة الق

سبق و              م ي مارسوا  أن المباشر على بقية عناصر اللياقة البدنية للطلبة المستجدين لكون آثير منهم ل
  . األنشطة البدنية والرياضية قبل التحاقهم بكلية الرياضة
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ادة لمر   ذه الم وى ه نا محت ا أستعرض ى إ  وإذا م ظ ال ا نالح الوريس فإنن ة البك ذا  حل ار ه فتق
ة  ارف حول عملي ى بعض المع ساق ال ث  الم ادة حي ذه الم ي له ي الجزء العمل ويم وخاصة ف  التق

ن            ة م ل مجموع ن قب درس م ي وت صل دراس ل ف ة آ ي بداي ب ف ى األغل ادة عل ذه الم رح ه تط
د                   ا تعتم سهلة لكونه ة ال  المدرسين وحيث أن تدريس هذه المادة وطريقة تقويم الطلبة ليست بالعملي

ى ة عنا     اعل ة تنمي ة وآيفي دريب المختلف رق الت تخدام ط ا   س ة تطويره ة وآيفي ة البدني ر اللياق  ص
اوإ ها وتقويمه ة قياس ا وآيفي ى . ختباره دريب وحرصًا عل ي مجاالت الت رة الباحث ف ونظرًا لخب

ايير         ختبارات فقد قام البا    أدوات قياس موضوعية في تنفيذ اإل      توفير اء مع حث بدراسته من أجل بن
ايير لكل         لمساق للطلبة ختبارات اللياقة البدنية الخاصة للجزء العملي لهذا ا       إل د مع ار  إ مع تحدي ختب

متحانات إجراء اإل بهدف مساعدة المدرسين والمدربين في وضع ضوابط علمية وموضوعية عند           
ة             العملية لهذه المادة مما يساعد في تقييم عناصر اللياقة البدنية الخاصة لهذا المساق بصورة علمي

 . وموضوعية

ة ا       في ضوء  ي    ما تقدم يمكن توضيح أهمي ادة اإل         لدراسة لتقي ة لم درات الطالب البدني عداد  م ق
  :لبدني للجزء العملي، حيث يمكن تلخيص هذه الدراسة في النقاط التاليةا

ة الرياضية      لمستوى اللياقة البدنية لمساق اإل تعد مرشدَا ودليَال       .١ ة التربي ة آلي دني لطلب عدادالب
 .في الجامعة األردنية

ة      تفيد في قياس مستوى اللياقة ا      .٢ لبدنية عند الطلبة في المساقات الخاصة باللياقة البدنية في آلي
 .الرياضةالتربية 

ة إ    عداد البدني    مدرسي مادة اإل   تساعد .٣ ة            في عملي ساقات العملي رامج الخاصة في الم عداد الب
 .وتقويمها

و  .٤ ة الموض رامج التدريبي يم الب ديل وتقي ي تع ساعد ف ة ت ادة نتيج ي الم ل مدرس ن قب عة م
 .  العملية الموضوعة من أجل تطوير المستوى البدني لدى الطلبةختباراتاإل

 . نحو تحسين المستوى البدني لديهمتساعد في زيادة الدافعية لدى الطلبة .٥
  

  مشكلة الدراسة

ادة اإل ي  تهدف م ستجدين ف ة الم ساعدة الطلب ى م ة الرياضية ال ة التربي ي آلي دني ف داد الب ع
ار     اء بمستوى         تنمية وتطويرالمستوى البدني والمه ك لإلرتق ة وذل ي في مجال الرياضات المختلف

ة                ة لكلي الطلبة من الناحية التطبيقية والمعرفية، وذلك للتغلب على المتطلبات الخاصة للمواد العملي
ا، ولكون        الرياضة من الناحيتين البدنية والمهارية، وللتعرف على القدرات البدنية للطالب وتقيمه

درس من قب  ادة ت ذه الم دراس وا ل مه ارف جموعة من المدرسين من م رات  تجاهات ومع وخب
ادة من    ستخدام وسيلة علمية وموضوعية يتفق عليها جميع مدرسي مختلفة، ال بد من توفير وا الم

  .مًا علميًا وموضوعيًايأجل تقييم الطلبة تقي
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دريب الرياضي عدم                   وقد الحظ الباحث من خالل خبرته التدريبية والتدريسية في مجال الت
ة توفر معايير علمية وموضوعية خا  ة الموضوع    صة بتقييم مستوى القدرات البدني ، ونظرًا ألهمي

سهم في مساعدة مدرسي                            د ت ة ق ة مقنن ة مئيني ستويات معياري اء م ة بن ى محاول فقد دفع الباحث ال
ائج اإل المادة في وضع مناهجهم وبرامجهم التدريبي    ارات والقياس  ة وتعديلها بما يتناسب ونت ت اختب

  .الموضوعية
  

  أهداف الدراسة

دني الجزء     مساق اإل  بناء مستويات معيارية ميئنية لعناصراللياقة البدنية الخاصة في        .١ عداد الب
 .ة في الجامعة األردنية لدى طالب  آلية التربية الرياضيالعملي للمادة

ادة اإل  التعرف الى المستويات المعي    .٢ ة   ني في آل دعداد الب  ارية للطلبة المسجلين في م ة التربي ي
  .الرياضية

  
  تساؤالت الدراسة

ة البدني     .١ اس عناصر اللياق ي توظف لقي ة الت ستويات المعياري ي الم ا ه الجزء م ة الخاصة ب
 .عداد البدنيالعملي لمساق اإل

 .ختبارات البدنية للطلبة توزيعًا طبيعيًاهل تتوزع نتائج اإل .٢
  

  مصطلحات الدراسة

ام      هي المعايير القيا   :لمعياريةالدرجات ا  سية التي تستخدم لتحديد الحالة النسبية للدرجات الخ
ا            طبيق اإل الناتجة عن ت   ويم نتائجه درجات وتق عالوي،  (ختبارات والقياسات بغرض تفسير هذه ال

١٩٨٨.(  

ة ة المئيني ا ال   : الدرج ي يحتله ة الت ة المئوي ى المرتب دل عل ي ت ة الت ي الدرج سبة ه رد بالن ف
  ).١٩٩٩عدس، ( حالته وفق الظاهرة المدروسة ماثل حالتهملمجموعة من األفراد ت

ام   ي ي       :الدرجة الخ ه لإل           هي الدرجة الت رد نتيجة تطبيق ا الف ا حصل عليه رات أو أي أداة    ختب
  ). ١٩٨٧حسانين، (جراء أي معالجة أحصائية لها قياس آما هي دون إ

سعادة والصحة،   تعني آفاءة البدن في مواجهة متطلبات الحياة بما يحقق له ال           :اللياقة البدنية 
ضل صورة    ى أف ع عل ي المجتم دوره ف رد ب ام الف ضمن قي ا ي دان(وبم رزاق،  .حم د ال ليم عب وس

٢٠٠١.(  

نتاجه ألداء   ا ا ألساسية وهى تعني أقصى جهد يمكن       هي إحدى مكونات اللياقة البدنية ا      :القوة
  ).١٩٩٧أبو العال، (نقباض عضلي إرادي واحد إ
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مل حرآي تحت الظروف المعطاه في أقصر وقت ممكن           آفاءة الفرد على أنهاء ع     :السرعة
  ).١٩٨١عبد الخالق، (

ل ى اإل:التحم درة عل و المق ام ه ل الع ر   التحم دني غي ل ب ي أداء عم ة ف تمرار بفاعلي س
تخصصي له تأثيره اإليجابي على عمليات بناءالمكونات الخاصة بالنشاط التخصصي نتيجة لرفع           

بالتونف  (نتقال تأثيرها الى النشاط الرياضي التخصصي  ا و التكيف ألداء األحمال البدنية   مستوى
  .)١٩٩٧أبو العال، (نقَال عن ) ١٩٨٦

ة ل : المرون ن المفاص ة م صل أو مجموع ي لمف دى الحرآ ي الم ال(تعن و الع يد، . أب وس
١٩٩٣.(  

اقة ي وضع وا    :الرش تحكم ف ى ال رد عل اءة الف َا    آف ة وفق ق ودق سرعة وتواف سمه ب اه ج تج
  ).١٩٨١عبد الخالق، (ف المتغيرة لمتطلبات المواق

  
  الدراسات السابقة

ة                لقد أجريت العديد من الدراسات والتي هدفت بناء مستويات معيارية للياقة البدنية على طلب
أجرى آل   .آليات التربية الرياضية وعلى عينات مختلفة ومن آال الجنسين ومن مختلف األعمار       

ات   الوه وبرآ ن ح ى  ) ٢٠٠٨(م دفت ال ة ه اء   دراس ة، وبن درات البدني ستوى الق ى م رف ال التع
مستويات معيارية لبعض القدرات البدنية لتقييم الطالب المستجدين في آلية التربية الرياضية في          

ة الدراسة من               د تكونت عين ة، وق ام           ًا طالب  ١١٣الجامعة األردني ى خالل الع سنة األول  مستوى ال
ي  ام  ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراس ذلك الع بعة     و،٢٠٠٧/٢٠٠٨ وآ راء س ة إج الل الدراس م خ د ت ق

وة، إ سي، تحمل الق دوري التنف اس التحمل ال ي قي ة ف ة وهي ممثل درات البدني اس الق ارات لقي ختب
سرعة     زة بال وة الممي ة، والق اقة، المرون ة، الرش سرعة األنتقالي نهج   . ال ان الم تخدم الباحث د أس لق

ستوي            اء م ى بن ة وأو   الوصفي، وقد توصلت الدراسة ال ى إ     صى ات معياري ذه    الباحث ال ستخدام ه
  .المعايير آأساس لتقييم القدرات البدنية للطالب المستجدين

ات              ) ٢٠٠٦(وأجرى الرحاحلة    ة لطالب ة البدني ايير لعناصر اللياق اء مع ى بن دراسة هدفت ال
ة    طالبة تم أختيارهن٦٥آلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، وقد شملت الدراسة  بالطريق

ة           العش اس اللياق ة لقي م ترشيح خمسة عناصر بدني  وائية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، وت
م             البدنية ممثلة في التحمل العضلي     د ت سي، وق دوري التنف ، السرعة، المرونة، الرشاقة والتحمل ال

  .التوصل الى بناء معايير ورتب مئينية لعناصر اللياقة البدنية

أختبارين جديدبن ومطورين    ختبار صدق ومشروعية    إل) ٢٠٠٦ (Kathleenفي دراسة ل    
ى فحص  للجري اإل ذه الدراسة ال دفت ه دماغي، ه شلل ال ال المصابين بمرض ال دادي لألطف رت

دين ومطورين للجري                  مصداقية ومشروع  ارين جدي ا من إختب ية البيانات التي يتم الحصول عليه
شل  اإل صابين بال ال الم ة لألطف درة الهوائي اس الق دادي لقي ى   رت صنيفهم ال م ت ذين ت دماغي وال ل ال

 GMFCS)  (Gross Motor Function Classification بنظام  II ومستوى  Iمستوى  
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System د    تنختبارين حتى  وطور اإل دماغي وق شلل ال اسب المستويين من األطفال المصابين بال
ن  ة م ة الدراس ًال٢٥تكونت عين ارهم  طف ان متوسط أعم ار) ١١,٩(، وآ د ش نوات، وق ي س ك ف

اني          ، طفالً ١٤المستوى األول    ار          طفالً  ١١ وشارك في المستوى الث ام المشارآون في اإلختب ، ق
ة      ختبار ا  أمتار خالل أسبوعين إل    ١٠ لمسافة   رتداديبأداء إختبار الجري اإل    م مقارن لصالحية، وت

ع إ  ار م ذا اإلختب ائج ه صمم ل  نت شي الم از الم ار جه صوى   )GMFCS(ختب سعة الق اس ال لقي
أن    لألآ  د أوضحت الدراسة ب ر من إ     سجين، وق زات أآث ه مي دادي لدي ار الجري اإلرت ار إختب ختب

ستويين                  رآض للم ى المشي وال ادرين عل دماغي الق شلل ال ال المصابين بال  Iالمشي بالنسبة لألطف
  .IIو

ي   ة  المغرب دفت دراس ة    ) ٢٠٠٤(ه ة للطلب ة البدني ة للياق ستويات معياري ع م ى وض ال
ة  دمين لالئح ة، و التفالمتق ة األردني م  اوق الرياضي بالجامع نهج الوصفي وت تخدم الباحث الم س

امعي         إ ام الج ي للع وق الرياض ة التف دمين لالئح ة المتق ن الطلب ة م ة الدراس ار عين ختي
ددهم  )٢٠٠٢/٢٠٠٣( الغ ع ًا و٧٠والب ن   ١٥ طالب ة م ار مكون ة أختب ق بطاري م تطبي ة، وت  طالب

يس ثالث  ةثالث ارات تق ر أة أختب ل ا   عناص ي التحم ية ه وة    ساس اقة والق سي، الرش دوري التنف ل
ة ومسط           اإل ستويات مئيني ذآور    ١٠رة مدرجة من      نفجارية، وقد تم التوصل الى بناء م  درجات لل
ار لتي تم التوصل اليها في عملية اإلختب      عتماد الدرجات المعيارية ا   بإوقد أوصى الباحث    . ناثواإل

 . بطريقة موضوعية

سعود   رى ال وم        ) ٢٠٠٣(وأج ة عل ة آلي ة لطلب ات معياري ع درج ى وض دفت ال ة ه دراس
بعض عناصر الل         ه ل ستوياتها،       الرياضة بجامعة مؤت د م ة وتحدي ة البدني ى       ا ياق شتملت الدراسة عل

ثًا طالب٢٤٠ ة وحي لت  ا وطالب سحي، وتوص لوب الم في باألس نهج الوص ث الم تخدم الباح س
ة ا           دها لطلب ة وتحدي ددًا           الدراسة الى وضع مستويات معياري اك ع ة، وأظهرت الدراسة أن هن لكلي

ستوى   ي الم سبيًا ف ر ن دد أآب ة بع دًا مقارن د ج ستوى جي ي الم دًا ف يًال ج دًا، وأوصى قل ضعيف ج
  . مًا موضوعيًايعتماد الدرجات والمستويات المعيارية المعدة لتقييم الطلبة تقياالباحث بضرورة 

ستوي       )٢٠٠١(الهدابي  وأجرت   اء م ة     دراسة هدفت الى بن بعض عناصر اللياق ة ل ات معياري
ة من                            ى عين ع عل سنوات الدراسية األرب ًا لل ان وفق ابوس في سلطنة عم ة ق ات جامع البدنية لطالب

يق بطارية  طالبات موزعات على مختلف التخصصات المختلفه، وقد تم تطب         ٤٠٧الطالبات بلغت   
ع وحدات             اإل ة من أرب ار  إ تحاد األمريكي للرياضة والصحة والمكون اس سمك       ختب ة في قي  متمثل

و ن الرق وس م ة، الجل ا الجلدي ل، إالثناي وس الطوي ن الجل ي الجذع م وبر ختبد، ثن ة ١٢ار آ  دقيق
اء      ، و  الوصفي لمالئمته ألغراض الدراسة    ستخدمت الباحثة المنهج  جري ومشي، وقد إ    م بن حيث ت

ي    نية وفقًا للسنوات الدراسية األربع وقد أوصت الباحثة         مستويات معيارية مئي   بأعتماد المعايير الت
وظ       وق ملح ى تف ارت ال د أش ات وق ة للطالب ة البدني ستوى اللياق د م ة لتحدي ا الدراس توصلت اليه

  .ختبارات مقارنة بالسنوات الدراسية األخرىطالبات السنة الثالثة في آافة اإلل

ب   رت الخطي ة        ) ٢٠٠١(وأج صفات البدني ة لل ستويات معياري اء م ى بن دفت ال ة ه دراس
ة تكونت من     ٩ -٧ عند العبات الجمباز األردنيات للمراحل السنية من       الخاصة ى عين  سنوات عل
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 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفات و       ، وتم ترشيح مجموعة من اإل      ناشئة ٧٠ ذه ال اس ه نهج      اختبارات لقي ة الم ستخدمت الباحث
م  ا ت في آم سابية واإل  االوص طات الح تخدام المتوس ة   س درجات المعياري ة وال ات المعياري نحراف

ويات من الدرجات الخام، وتوصلت الباحثة الى بناء معايير خاصة لعناصر اللياقة            المئينية والمست 
  .البدنية الخاصة لتلك الفئة

الى اجراء دراسة مقارنة في القياسات الجسمية    ) ١٩٩٨( وآخرون  Greenوهدفت دراسة
ار العب                       م إختي سلة، حيث ت رة ال ا في آ دارس العلي رة   واألداء البدني بين العبي والعبات الم ي آ

ة من                      د تكونت العين ار، وق ة إختب دارس بواسطة بطاري ع م ة و   ٥٤السلة من أرب  العب   ٦١ العب
ًا وطوًال                  ر وزن ذآور أآث ين ال مثلو منتخبات آرة السلة لمدارسهم، وقد دلت النتائج على أن الالعب

د    دني فق رات األداء الب سبة لمتغي ًا، وبالن ى دهن اث أعل ا اإلن اث، بينم ات اإلن ن الالعب رت م  أظه
ار الجري المتعرج                دو         ٢٥النتائج أن الذآور آانوا أسرع في إختب ار الع اردة و إختب اردة   ٢٠ ي  ي

  .  وأعلى في الوثب العامودي، وال يوجد فروق بين الجنسين في متغير التوازن
  

 التعليق على الدراسات السابقة

الدراسة  ختبارات م أن إعلمية السابقة يتبين بشكل عاطالع على الدراسات والبحوث البعد اإل 
الحالية قد ظهرت في آثير من الدراسات واألبحاث العلمية العربية منها واألجنبية لتحقيق أهداف               

ذه اإل    م ة ه ى أهمي دل عل ا ي ة، مم ذه     ختلف ت ه ث تناول ة، حي ة الحالي ارة للدراس ارات المخت ختب
ة، وتناولت الدرا                 ر من جوانب الدراسة الحالي ًا أو أآث ة        الدراسات جانب ات عمري سابقة فئ سات ال

ى           اومن آال الجنسين، فمنها من عمل على در       مختلفة   سة مقارنة بين الجنسين، ومنها من هدف ال
ا م         إبناء بطارية    ات، ومنه ة   ختبار، ومنها من أهتم ببناء المعايير الخاصة بالبطاري ن بحث العالق

  . ختبارات المختلفةاألرتباطية بين اإل

آ   راساتوقد أشارت معظم الد    شكل أو ب ة ب ة   خر والبحوث العلمي ى أهمي اس   اإل ال ار والقي ختب
ويم، اوالتق د   آم مأن نج اتمعظ ذه الدراس ة لإل ه ستويات معياري ى وضع م ت عل ارات  عمل ختب

  .البدنية وذلك لدورها الهام والمساهم في معرفة مستوى اللياقة البدنية للطلبة

سابقة      من اإلطالع      ستفاد الباحث  إو ى الدراسات ال ام للدراسة من             عل د اإلطار الع  في تحدي
ذلك   ختيار عينة الدراسة،    وأسلوب إ  في تحديد منهجية الدراسة الحالية،    حيث صياغة المقدمة و     وآ

  .لقدرات البدنية قيد الدراسة الحاليةالتعرف على بعض اإلختبارات الخاصة با

اإل       وما ميز هذه ا    سابقة وب ى المراجع وال     لدراسة عن الدراسات ال ة  ممصادر ال  طالع عل ختلف
شابهة                      م الباحث عدم وجود دراسة م ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، فقد تبين على حد عل

بناء مستويات ليميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو السعي     لهذه الدراسة، وعليه فإن ما      
اص بالجزء العملي لهذه    عداد البدني الخ  ات البدنية الخاصة لطلبة مساق اإل     معيارية لمستوى القدر  

                         .المادة والتي تعكس قدراتهم البدنية ومدى التطور الذى حدث من خالل المساق
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  جراءات الدراسةإ

ة  مت  نظرًا لمأل  ستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي       ا:  منهج الدراسة  ه لطبيع
  .تهاالدراسة وأهدافها وتساؤال

ة الرياضية والمسجلين في                   تك :  مجتمع الدراسة   ة التربي ة آلي ون مجتمع الدراسة من طلب
دني في األعوام   مساق اإل الغ  ) ٢٠٠٩ -٢٠٠٨) (٢٠٠٨-٢٠٠٧) (٢٠٠٧- ٢٠٠٦( عداد الب والب

  . طالبًا١٦٥عددهم 

ة  :  عينة الدراسة  ًا    ٩٠ الدراسة من      تكونت عين دني   مساق اإل  ( طالب شكل    ) عداد الب ذي ي وال
ة           مساق اإل سجلين في   من مجموع الطلبة الم   % ٥٥ دني خالل األعوام الجامعي - ٢٠٠٦(عداد الب

شوائية   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨) (٢٠٠٨-٢٠٠٧) (٢٠٠٧ ة الع ارهم بالطريق م أختي ث ت ت   ،حي د تم وق
ع اإل ة،   جمي ة األردني ة الرياضية بالجامع ة التربي ي مالعب وصاالت آلي ارات ف إذ يوضح  ختب

م  ال دول رق راف ال  ) ١(ج سابي واإلنح ط الح ل اإل المتوس اري ومعام د معي واء والح ى ينلت  األدن
  .واألعلى لمتغيرات العمر، الطول والوزن

  ).طالب(توصيف عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات العمر والوزن والطول :  )١(جدول 

  المتغيرات
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

 الحد األعلى  الحد األدنى  لتواءاإل

  ٢٤  ١٨  ١.٠٤  ١.٥٤  ١٩.٤٨٨  )سنة(العمر
  ٧٧  ٦٠  -٠.٥٣  ٣.٩١  ٧٠.٠٤٤  )آغم(الوزن
  ١٨٠  ١٦٥  -٠.٣٦  ٣.٥٤  ١٧٢.٩٠  )سم(الطول

وزن والطول          قيم المتوسط الحسابي واإل    ) ١(رقم  يبين الجدول    اري للعمر وال نحراف المعي
ة   الى إ  ١.٠٤ و   -٠. ٣٦لتواء أنحصرت ما بين     د الدراسة حيث تشير قيم معامل اإل      للعينة قي  عتدالي

  .توزيعًا طبيعيًا  ات المتغيرات لدى عينة الطالبتوزيع بيان

  ختباراتت التالية في عملية القياسات واإلتم األستعانة باألجهزة واألدوا

  .األدوات واألجهزة المستخدمة:  )٢(جدول 

  ستخداماإل  العدد  األداة
  لقياس الطول  ١  جهاز الرستاميتر

  لقياس الوزن  ١  ميزان طبي
  لتسجيل زمن الجري  ٣  ساعات توقيت إلكترونية
  لقياس المرونة  ١  صندوق قياس المرونة

  رتفاعاتلقياس المسافات واإل  ١  متر طويل 
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  ختبارات الدراسةالمعامالت العلمية إل

ا معامل صدق          وقد تبين بأن اإل   :  ختبارصدق اإل  ختبارات المستخدمة في الدراسة المعنية له
ام الباحث بإ      في آثير من الدراسات واألبحاث السابقة ومع ذ        ك ق م          ل وى بحيث ت اد صدق المحت يج

ى مجموعة من الخبعرض اإل ارات عل م  (راءختب ي الملحق رق راء ف ماء الخب ال )٨أس ي مج  ف
ة واإل ة البدني ن خا اللياق ة أو م ة األردني ن داخل الجامع واء م ارات س ار ختب م إختي ث ت ا حي رجه

  . سة موضع البحثمتها للتطبيق على عينة الدرامجموعة من اإلختبارات لمالء

ار موضوعية اإل  د تم   :  ختب ة الماجستير             ت اإل لق زمالء وبعض طلب تعانة بمجموعة من ال  س
ختبار  حيث تم أخذ متوسط المحكمين لكل إ       ختبارات لعينة البحث،  للمساعدة في القياس وإجراء اإل    

 .من أجل الدقة والموضوعية

ات اإل ارثب ات اإل:  ختب ستخدمة وامن أجل حساب ثب ارات الم بتها ختب دى مناس د من م لتأآ
د ة الدراسة فق ى عين ق عل ار وإ اللتطبي ق اإلختب ة تطبي تخدم الباحث طريق ه س ادة تطبيق -Testع

Retest) (                       ة عشوائية من مجتمع ى عين ه عل م تطبيق د ت  وذلك بفارق زمني وقدره خمسة أيام وق
م    ة وي  ستبعادهم فيما بعد من عينة الدراس       ا  طالبًا حيث تم   ١٥لدراسة وعددهم   ا ) ٣(شيرالجدول رق

ائج اإل ارنت ادة اإلختب ا وإع ل  ختب اري ومعام سابي واإلنحراف المعي ين المتوسط الح ث يب ر وحي
ات ، ويتضح من الجدول    اإل امالت الثب اني لحساب مع اس الث اس األول والقي ين القي ا ب اط  م رتب

ارات الدراسة،    لجميع إ  وجود معامل ثبات عالٍ    د صالحية اإل         ختب ا يؤآ ذا م ق   ختب  وه ارات للتطبي
  . طالبَا٩٠الدراسة والبالغ عددهم على عينة 

دول  ل اإل :  )٣(ج ـاري ومعام راف المعيـ سابي واإلنح ـن  المتوسط الح ا بيـ ـون م اط  بيرسـ رتب
ـة    اس الثاني لحساب معامالت ثبات اإلالقيــاس األول والقي  ـي الدراسـ ختبارات المستخدمـــة فـــــ

  .)١٥طالب عدد (

  ختبارالثانياإل  ختباراألولاإل
  ختباراتاإل

 نحرافاإل  المتوسط نحرافاإل  المتوسط
  معامل

  رتباطاإل

  ٠.٩١  ٢.١٢  ١١.٢٤  ٢.١٨  ١٠.٦٣  ثانية/ دقيقة /  م ٢٤٠٠جري 
دو  ة /  م ٥٠ع زاء / ثاني أج
  الثانية

٠.٩٥  ٠.٩٢  ٧.٧٨  ٠.٧٧  ٧.٥١  

ري اإل دادي الج ة / رت / ثاني
  أجزاء الثانية

٠.٩٤  ٠.٩١  ١٠.٥٨  ٠.٩٢  ١٠.٤٧  

  ٠.٩٤  ٨.١٣  ٣٩.٢٠  ٨.٦٢  ٤٠.٧٠  سم/ الوثب لألعلى 
  ٠.٩١  ٢١.٢٣  ٥٤.١٠  ١٩.٤٣  ٥٥.٢٠  عدد/ الجلوس من الرقود 

ن     فل م ام أس ذع أم ي الج ثن
  سم/الوقوف 

٠.٩٢  ٤.٦٧  ١٣.٦٠  ٥.٣٣  ١٣.٣٠  

  ٠.٩٦  ١٠.٧٤  ٣٤.٥٠  ١١.٨١  ٣١.٩٠  عدد/الضغط على اليدين 
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  رات الدراسةإختبا

د  تملت الدراسلق بعة إاش ى س ات  ة عل ي الملحق و موضح ف ا ه ارات آم ى ١ختب ي ٧ ال  وه
ري ( دو ،  م٢٤٠٠الج دادي  ، م٥٠ع ري اإلرت ى  م، ١٠ ٤x الج ب لألعل ن  ،الوث وس م  الجل

ام أسفل من الوقوف و          ثني الجذ   الرقود، دين     ع أم ى الي ذه اإل      ) الضغط عل يس ه ارات  حيث تق ختب
  .العناصر البدنية المطلوبة لمساق األعداد البدني

  
  حصائي المستخدمالتحليل اإل

ة     حصاء الوصفي الذي يتمثل في المتوسطات الحسابي       ستخدام اإل اتم   ات المعياري ة واإلنحراف
د الرتب المئيني        على باإل لتواء والحدين األدنى واأل   رتباط بيرسون، واإل  اومعامل   ى تحدي ة ضافة ال

  . ةضافة الى المستويات المعياريوالنسب المئوية والتكرارات باإل
  

  عرض النتائج ومناقشتها

ساؤالتها ا         ف ات         ستخد ي ضوء أهداف الدراسة وت م الباحث المتوسطات الحسابية واإلنحراف
ة واإل ى ا  لالمعياري افة ال ى باإلض ى واألعل دين األدن واء والح سب  ت ة والن ة المئيني تخراج الرتب س

ة ستويات المعياري رارات والم ة والتك ل إالمئوي ن  لك ار م ارات الإختب ل ختب ن أج ة، وم دراس
ة لكل عنصر من                   الوصول الى الدرجات المعيارية تم تحويل الدرجات الخام الى درجات معياري
ى الطبيعي في                      م استخدام المنحن ا ت ة آم ة المئيني عناصر اللياقة البدنية باستخدام الدرجة المعياري

  ).١(تعيين المستويات المعيارية، وذلك آما هو موضح بالشكل رقم 

  

 .المنحنى اإلعتدالي وخصائصه المختلفة:  )١(شكل 



 ٧٢١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باآيرمحمد 

 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سا ى الت ة عل اس عناصر   ،ل األولؤولإلجاب ي توظف لقي ة الت ستويات المعياري ي الم ا ه  م
ة البدني  ساق اإل  اللياق ي لم الجزء العمل ة ب دني ة الخاص داد الب دع ث بإ ، فق ام الباح داول   ق داد ج ع

م            م إ ات المعياريه المئينية لكل من اإلختبارات التي ت        المستوي ل أه ا في الدراسة والتي تمث عتماده
ى  ٤والجداول ) الجزء العملي للمادة (عداد البدني    البدنية لمساق اإل   العناصر  توضح الرتب   ١١ ال
ة ال ن اإل المئيني ل م سبة لك داول  محت سبعة، والج ارات ال ى ١٢ختب ستويات ١٨ ال ح الم  توض

  .ختباراتفي اإلالمعيارية والنسب المئوية لكل مستوى 

دو سابي واإل :  )٤(ل ج ط الح د األ  المتوس ى والح د األدن اري والح راف المعي ى واإلنح واء عل لت
رًا عن      ،ًا طالب ٩٠لمتغيرات الدراسة لجميع أفراد عينة الدراسة وعددهم        يم تعبي ر الق  وحيث تعتب

  .لتواء طبيعيإ

  المتغيرات
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اإل
 المعياري

 الحد األدنى
الحد 
  األقصى

 ءلتوااإل

  ٠. ٠١  ١٤.٣٣  ٧.٢٥  ١.٧٢  ١١.٢١  م٢٤٠٠جري 
  -.٠٧  ٩.٠٨  ٦.٠٧  ٠. ٧٣  ٧. ٦٣  م٥٠عدو 

  ٠.٢٦  ١٣.٤٢  ٩.١٥  ١.٠٦  ١١. ١٨  رتداديالجري اإل
  ٠.٧٠  ٦٥.٠٠  ٢٦.٠٠  ٩.١٠  ٤٠.٤١  الوثب لألعلى

  ١.٠٣  ١٢٠.٠٠  ٢٧.٠٠  ٢١.٠٦  ٥٤.٤٣  الجلوس من الرقود
ن      ن م فل م ام أس ذع أم ي الج ثن

  الوقوف
٠.١٩  ٢٥+  ٣+  ٥.٤٩  ١٣.٤٧  

  ٠.٥٧  ٥٦.٠٠  ١٢.٠٠٠  ٩.٦٩  ٣٠.٩٠  الضغط على اليدين

ة     :  )٥(جدول   ة المئيني ام أسفل من الوقوف               إل الدرجة الخام والرتب ي الجذع أم ار ثن طالب  (ختب
  ).٩٠عدد 

  الرتبة المئينية  الدرجة الخام الرتبة المئينية الدرجة الخام  الرتبة المئينية الدرجة الخام

٢٥.٠٠  ٩.٠٠  ٧١.٦٧  ١٧.٠٠  ١٠٠  ٢٥.٠٠  
٢٠.٠٠  ٨.٠٠  ٦٧.٢٢  ١٦.٠٠  ٩٧.٧٨  ٢٤.٠٠  
١٣.٣٣  ٧.٠٠  ٦٢.٧٨  ١٥.٠٠  ٩٥.٥٦  ٢٣.٠٠  
٧.٧٨  ٦.٠٠  ٥٧.٢٢  ١٤.٠٠  ٩٣.٨٩  ٢٢.٠٠  
٥.٠٠  ٥.٠٠  ٥٠.٥٦  ١٣.٠٠  ٩٠.٥٦  ٢١.٠٠  
٢.٧٨  ٤.٠٠  ٤٣.٨٩  ١٢.٠٠  ٨٥.٠٠  ٢٠.٠٠  
١.١١  ٣.٠٠  ٣٧.٢٢  ١١.٠٠  ٨٠.٠٠  ١٩.٠٠  
٣٠.٥٦  ١٠.٠٠  ٧٦.١١  ١٨.٠٠      



 "......لـ  لبعض عناصر اللياقة البدنية يةرعيا م مستوياتبناء "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ي الجذع    إقيم المعايير التي توصلت اليها الدراسة من خالل   ) ٥(يبين الجدول رقم   ار ثن ختب
ة (أمام أسفل من الوقوف        ام آانت             ،للطالب ) المرون ة خ ين أن أفضل قيم سم وهي   ٢٥ حيث يتب
ام          ١٠٠تقابل رتبة مئينية قدرها      ى درجة خ درها           ٣ بينما آانت أدن ة ق ة مئيني ل رتب  سم وهي تقاب

١.١١.  

 ).٩٠طالب عدد ( م ٢٤٠٠ختبار الجري الدرجة الخام والرتبة المئينية إل:  )٦(ول جد

 ةالدرج
  الخام

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

١٤.٤٤  ١٣.٣٣  ٣١.١١  ١٢.١١  ٤٧.٧٨  ١١.٣٢  ٦٥.٥٦  ١٠.٣٥  ٨٢.٢٢  ٩.٣٨  ١٠٠  ٧.٢٥  
١٣.٣٣  ١٣.٤٢  ٣٠.٠٠  ١٢.١٩  ٤٦.٦٧  ١١.٣٦  ٦٤.٤٤  ١٠.٣٩  ٨١.١١  ٩.٤٢  ٩٨.٨٩  ٨.٢٩  
١٢.٢٢  ١٣.٥٥  ٢٨.٨٩  ١٢.٢٣  ٤٥.٥٦  ١١.٣٩  ٦٣.٣٣  ١٠.٤٢  ٨٠.٠٠  ٩.٤٥  ٩٧.٧٨  ٨.٤٢  
١١.١١  ١٣.٧٧  ٢٧.٧٨  ١٢.٢٩  ٤٤.٤٤  ١١.٤٢  ٦٢.٢٢  ١٠.٤٨  ٧٨.٨٩  ٩.٥١  ٩٦.٦٧  ٨.٤٧  
١٠.٠٠  ١٣.٨٢  ٢٦.٦٧  ١٢.٣٣  ٤٣.٣٣  ١١.٤٨  ٦١.١١  ١٠.٥٦  ٧٧.٧٨  ٩.٥٣  ٩٥.٥٦  ٨.٥١  
٨.٨٩  ١٣.٨٧  ٢٥.٥٦  ١٢.٣٥  ٤٢.٢٢  ١١.٥٢  ٦٠.٠٠  ١٠.٦٢  ٧٦.٦٧  ٩.٦٢  ٩٤.٤٤  ٨.٥٨  
٧.٧٨  ١٣.٩٤  ٢٤.٤٤  ١٢.٣٩  ٤١.١١  ١١.٥٩  ٥٨.٨٩  ١٠.٧٧  ٧٥.٥٦  ٩.٧١  ٩٣.٣٣  ٨.٦٣  
٦.٦٧  ١٤.٠٩  ٢٣.٣٣  ١٢.٥٤  ٤٠.٠٠  ١١.٦٦  ٥٧.٧٨  ١٠.٨٢  ٧٤.٤٤  ٩.٧٥  ٩٢.٢٢  ٨.٧٤  
٥.٥٦  ١٤.١١  ٢٢.٢٢  ١٢.٥٩  ٣٨.٨٩  ١١.٧٢  ٥٦.٦٧  ١٠.٩٦  ٧٣.٣٣  ٩.٨١  ٩١.١١  ٨.٩٨  
٤.٤٤  ١٤.١٣  ٢١.١١  ١٢.٦٤  ٣٧.٧٨  ١١.٧٦  ٥٥.٥٦  ١١.٠٥  ٧٢.٢٢  ٩.٨٧  ٩٠.٠٠  ٩.٠٤  
٣.٣٣  ١٤.١٦  ٢٠.٠٠  ١٢.٧٢  ٣٦.٦٧  ١١.٨٣  ٥٣.٨٩  ١١.٠٩  ٧١.١١  ٩.٩٦  ٨٨.٨٩  ٩.١٢  
٢.٢٢  ١٤.٢٣  ١٨.٨٩  ١٢.٨٥  ٣٥.٥٦  ١١.٨٩  ٥٢.٢٢  ١١.١٣  ٧٠.٠٠  ١٠.١٦  ٨٧.٧٨  ٩.١٧  
١.١١  ١٤.٣٣  ١٧.٧٨  ١٢.٩٧  ٣٤.٤٤  ١١.٩٤  ٥١.١١  ١١.١٩  ٦٨.٨٩  ١٠.٢١  ٨٦.١١  ٩.٢٥  
١٦.٦٧  ١٣.١٥  ٣٣.٣٣  ١٢.٠٦  ٥٠.٠٠  ١١.٢٢  ٦٧.٧٨  ١٠.٢٨  ٨٤.٤٤  ٩.٢٨      
١٥.٥٦  ١٣.٢٥  ٣٢.٢٢  ١٢.٠٩  ٤٨.٨٩  ١١.٢٨  ٦٦.٦٧  ١٠.٣٢  ٨٣.٣٣  ٩.٣٥      

ا الدراسة من خالل الجري                 ) ٦(يبين الجدول رقم     ي توصلت اليه  م  ٢٤٠٠قيم المعايير الت
سي للطالب  دوري والتنف ل ال اس التحم ت  ،لقي ام آان ة خ ضل قيم ين أن أف ث يتب ة ٧.٢٥ حي  دقيق

ة مئيني        ١٤.٣٣ بينما آانت أدنى درجة خام       ١٠٠تقابلها رتبة مئينية قدرها      ل رتب ة  دقيقة وهي تقاب
  .١.١١قيمتها 

  ).٩٠طالب عدد ( م ٥٠ختبار العدو الدرجة الخام والرتبة المئينبة إل:  )٧(جدول 

 الدرجة
  الخام

الرتبة 
  المئينية

 الدرجة
  الخام

الرتبة 
  المئينية

 الدرجة
  لخاما

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

١٤.٤٤  ٨.٤٣  ٣٦.٦٧  ٧.٨٨  ٥٨.٨٩  ٧.٤٨  ٧٧.٧٨  ٦.٩٣  ١٠٠  ٦.٠٧  

١٣.٣٣  ٨.٤٤  ٣٥.٥٦  ٧.٩٣  ٥٧.٧٨  ٧.٤٩  ٧٦.٦٧  ٦.٩٥  ٩٨.٨٩  ٦.١١  

١٢.٢٢  ٨.٥١  ٣٤.٤٤  ٧.٩٦  ٥٦.٦٧  ٧.٥١  ٧٥.٥٦  ٦.٩٨  ٩٧.٧٨  ٦.١٤  

١١.١١  ٨.٥٥  ٣٣.٣٣  ٧.٩٧  ٥٥.٥٦  ٧.٥٤  ٧٤.٤٤  ٧.٠٥  ٩٦.٦٧  ٦.٢١  

١٠.٠٠  ٨.٦١  ٣٢.٢٢  ٧.٩٨  ٥٣.٨٩  ٧.٦١  ٧٣.٣٣  ٧.١١  ٩٥.٥٦  ٦.٤١  

٨.٨٩  ٨.٦٦  ٣١.١١  ٧.٩٩  ٥٢.٢٢  ٧.٦٢  ٧٢.٢٢  ٧.١٥  ٩٤.٤٤  ٦.٥١  



 ٧٢٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باآيرمحمد 

 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(تابع جدول رقم ... 
 الدرجة
  الخام

الرتبة 
  المئينية

 الدرجة
  الخام

الرتبة 
  المئينية

 الدرجة
  لخاما

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
  المئينية

٧.٧٨  ٨.٧٧  ٣٠.٠٠  ٨.٠٥  ٥٠.٥٦  ٧.٦٦  ٧١.١١  ٧.١٩  ٩٢.٧٨  ٦.٥٦  

٦.٦٧  ٨.٨١  ٢٨.٨٩  ٨.١٢  ٤٨.٨٩  ٧.٦٧  ٧٠.٠٠  ٧.٢١  ٩١.١١  ٦.٥٩  

٥.٥٦  ٨.٨٥  ٢٦.٦٧  ٨.١٣  ٤٧.٧٨  ٧.٧٢  ٦٨.٨٩  ٧.٢٩  ٩٠.٠٠  ٦.٦٢  

٤.٤٤  ٨.٩١  ٢٣.٨٩  ٨.١٥  ٤٦.٦٧  ٧.٧٥  ٦٧.٧٨  ٧.٣٢  ٨٨.٣٣  ٦.٧١  

٣.٣٣  ٨.٩٢  ٢٢.٢٢  ٨.٢١  ٤٥.٠٠  ٧.٧٦  ٦٦.٦٧  ٧.٣٥  ٨٦.٦٧  ٦.٧٣  

٢.٢٢  ٨.٩٨  ٢١.١١  ٨.٢٢  ٤٣.٣٣  ٧.٧٧  ٦٥.٥٦  ٧.٣٧  ٨٥.٥٦  ٦.٧٧  

  ١.١١  ٩.٠٨  ٢٠.٠٠  ٢٤ز٨  ٤٢.٢٢  ٧.٧٨  ٦٤.٤٤  ٧.٣٨  ٨٣.٨٩  ٦.٧٨

١٨.٨٩  ٨.٢٥  ٤١.١١  ٧.٧٩  ٦٣.٣٣  ٧.٣٩  ٨٢.٢٢  ٦.٨١      

١٧.٧٨  ٨.٣١  ٤٠.٠٠  ٧.٨١  ٦٢.٢٢  ٧.٤٣  ٨١.١١  ٦.٨٢      

١٦.٦٧  ٨.٣٨  ٣٨.٨٩  ٧.٨٢  ٦١.١١  ٧.٤٤  ٨٠.٠٠  ٦.٨٨      

١٥.٥٦  ٨.٤٢  ٣٧.٧٨  ٧.٨٧  ٦٠.٠٠  ٧.٤٥  ٧٨.٨٩  ٦.٩٢      

دو              ) ٧(يبين الجدول رقم     اس   ٥٠قيم المعايير التي توصلت اليها الدراسة من خالل الع م لقي
ام آانت              ،السرعة لدى عينة الطالب    ة خ ين أن أفضل قيم ة         ٦.٤١ حيث يتب ل رتب ة وهي تقاب  ثاني

  .١.١١ ثانبة وهي تقابل رتبة مئينية قيمتها ٩.٠٨ بينما آانت أدنى درجة خام ١٠٠مئينية قدرها 

  ).٩٠طالب عدد (رتدادي إلختبار الجري الدرجة الخام والرتبة المئينية إلا:  )٨(جدول 

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

رجة الد
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

١٢.٢٢ ٢٨.٨٩ ١٢.٧٩ ٤٦.٦٧ ١١.٨٦ ٦٥.٥٦ ١١.١٥ ٨٢.٢٢ ١٠.٥٧ ٩.١٥ ١٠٠ ١٠.٢١ 

١١.١١ ٢٧.٧٨ ١٢.٨٣ ٤٥.٥٦ ١١.٨٩ ٦٤.٤٤ ١١.١٧ ٨١.١١ ١٠.٦٢ ٩٨.٨٩ ١٠.٢٧ ٩.٤٨ 

١٠.٠٠ ٢٦.٦٧ ١٢.٨٩ ٤٣.٨٩ ١١.٩١ ٦٣.٣٣ ١١.٢٢ ٨٠.٠٠ ١٠.٦٦ ٩٧.٧٨ ١٠.٢٨ ٩.٥٤ 

٢٥.٥٦ ١٢.٩٣ ٨.٨٩ ٤٢.٢٢ ١١.٩٥ ٦٢.٢٢ ١١.٢٧ ٧٨.٨٩ ١٠.٦٨ ٩٦.٦٧ ١٠.٣١ ٩.٥٦ 

٢٤.٤٤ ١٢.٩٦ ٧.٧٨ ٤١.١١ ١٢.٠٤ ٦١.١١ ١١.٣١ ٧٧.٧٨ ١٠.٧٦ ٩٥.٥٦ ١٠.٣٣ ٩.٦٥ 

٢٣.٣٣ ١٢.٩٨ ٦.٦٧ ٤٠.٠٠ ١٢.٠٧ ٦٠.٠٠ ١١.٣٧ ٧٦.٦٧ ١٠.٧٩ ٩٤.٤٤ ١٠.٣٥ ٩.٧١ 

٢٢.٢٢ ١٣.٠١ ٥.٥٦ ٣٨.٨٩ ١٢.٢٢ ٥٨.٨٩ ١١.٤١ ٧٥.٥٦ ١٠.٨٢ ٩٣.٣٣ ١٠.٣٦ ٩.٧٥ 

٢١.١١ ١٣.٠٧ ٤.٤٤ ٣٧.٧٨ ١٢.٣٢ ٥٧.٢٢ ١١.٤٤ ٧٤.٤٤ ١٠.٨٨ ٩٢.٢٢ ١٠.٣٩ ٩.٨٢ 

٢٠.٠٠ ١٣.٠٩ ٣.٣٣ ٣٦.٦٧ ١٢.٤٥ ٥٥.٥٦ ١١.٤٧ ٧٣.٣٣ ١٠.٩١ ٩١.١١ ١٠.٤٢ ٩.٩١ 

١٨.٨٩ ١٣.٤٢ ١.٦٧ ٣٥.٥٦ ١٢.٥٢ ٥٤.٤٤ ١١.٥٢ ٧٢.٢٢ ١٠.٩٥ ٩٠.٠٠ ١٠.٤٥ ١٠.٠٢ 

  ١٧.٧٨ ٣٤.٤٤ ١٢.٥٥ ٥٣.٣٣ ١١.٥٥ ٧١.١١ ١٠.٩٨ ٨٨.٨٩ ١٠.٤٦ ١٠.١١ 

  ١٦.٦٧ ٣٣.٣٣ ١٢.٥٩ ٥١.٦٧ ١١.٦٢ ٧٠.٠٠ ١١.٠١ ٨٧.٧٨ ١٠.٤٨ ١٠.١٢ 
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)٨(تابع جدول رقم ...   
الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

رجة الد
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

  ١٥.٥٦ ٣٢.٢٢ ١٢.٦٣ ٥٠.٠٠ ١١.٦٥ ٦٨.٨٩ ١١.٠٥ ٨٦.٦٧ ١٠.٥١ ١٠.١٣ 

  ١٤.٤٤ ٣١.١١ ١٢.٦٦ ٤٨.٨٩ ١١.٧٣ ٦٧.٧٨ ١١.٠٩ ٨٥.٥٦ ١٠.٥٢ ١٠.١٤ 

  ١٣.٣٣ ٣٠.٠٠ ١٢.٧٤ ٤٧.٧٨ ١١.٨١ ٦٦.٦٧ ١١.١٣ ٨٣.٨٩ ١٠.٥٥ ١٠.١٩ 

ي توصلت     ) ٨(يبين الجدول رقم     ا الدراسة من خالل الجري اإل         قيم العايير الت دادي   اليه رت
يس عن  ذي يق ن خال ل إ وال ة م دى الطلب اقة ل ار الجرصر الرش ين أن , م ٤x١٠ي ختب ث يتب حي

ام       ١٠٠ ثانيةوهي تقابل رتبة مئينية قدرها       ٩.١٥أفضل قيمة خام آانت       بينما آانت أدنى درجة خ
  . ١.٦٧ ثانية وهي تقابل رتبة مئينية قيمتها ١٣.٤٢

  ).٩٠طالب عدد (لى اليدين ختبارالضغط عالدرجة الخام والرتبة المئينية إل:  )٩(جدول 

الدرجة 
  الخام

 الرتبة
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

١٦.١١ ١٣.٠٠ ٢.٢٢ ٤٦.٦٧ ٢٢.٠٠ ٧٦.١١ ٢٩.٠٠ ٨٨.٨٩ ٣٦.٠٠ ٥٦.٠٠ ١٠٠ ٤٣.٠٠ 
١٢.٧٨ ١٢.٠٠ ١.١١ ٤١.٦٧ ٢٠.٠٠ ٧٢.٧٨ ٢٨.٠٠ ٨٧.٧٨ ٣٥.٠٠ ٩٨.٣٣ ٤٢.٠٠ ٥٤.٠٠ 

  ١٠.٥٦ ٣٨.٣٣ ١٩.٠٠ ٧٠.٠٠ ٢٧.٠٠ ٨٦.١١ ٣٤.٠٠ ٩٦.٦٧ ٤١.٠٠ ٥٢.٠٠ 
  ٣٥.٠٠ ١٨.٠٠ ٧.٧٨ ٦٦.١١ ٢٦.٠٠ ٨٣.٨٩ ٣٣.٠٠ ٩٥.٠٠ ٤٠.٠٠ ٥٠.٠٠ 
  ٢٧.٧٨ ١٧.٠٠ ٥.٥٦ ٦٠.٥٦ ٢٥.٠٠ ٨١.١١ ٣٢.٠٠ ٩٣.٣٣ ٣٩.٠٠ ٤٩.٠٠ 
  ٢١.١١ ١٥.٠٠ ٤.٤٤ ٥٦.٦٧ ٢٤.٠٠ ٧٨.٨٩ ٣١.٠٠ ٩١.٦٧ ٣٨.٠٠ ٤٦.٠٠ 
  ١٨.٨٩ ١٤.٠٠ ٣.٣٣ ٥٢.٢٢ ٢٣.٠٠ ٧٧.٧٨ ٣٠.٠٠ ٩٠.٠٠ ٣٧.٠٠ ٤٤.٠٠ 

م       ايير ال    ) ٩(يبين الجدول رق يم المع ا الدراسة من خالل إ           ق ي توصلت اليه ار الضغط   ت ختب
ر مؤشر      ذي يعتب ة الدراسة       ًاعلى اليدين ال ين لعين ذراعين والكتف  من   لعنصر التحمل لعضالت ال

ة       ٥٦ حيث يتبين أن أفضل قيمة خام آانت         ،الطلبة المشارآين بالمساق    مرة وهي تقابل رتبة مئيني
  .١.١ مرة وهي تقابل رتبة مئينية قدرها ١٢ بينما آانت أدني درجة خام قيمتها ١٠٠قدرها 

  ).٩٠طالب عدد (ختبار الجلوس من الرقود الدرجة الخام والرتبة المئينية إل:  )١٠(جدول 

لدرجة ا
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

٧.٢٢ ٣١.٠٠  ٣٣.٨٩ ٤٢.٠٠  ٥٥.٥٦ ٥٢.٠٠  ٧٣.٣٣ ٦٦.٠٠  ٨٩.٤٤ ٨١.٠٠  ١٠٠ ١٢٠.٠٠  

٤.٤٤ ٣٠.٠٠  ٣١.٦٧ ٤٠.٠٠  ٥٤.٤٤ ٥١.٠٠  ٧١.٦٧ ٦٥.٠٠  ٨٧.٢٢ ٧٩.٠٠  ٩٨.٨٩ ١١٥.٠٠  

٢.٧٨ ٢٩.٠٠  ٢٨.٨٩ ٣٩.٠٠  ٥٢.٧٨ ٤٩.٠٠  ٦٩.٤٤ ٦١.٠٠  ٨٥.٠٠ ٧٧.٠٠  ٩٧.٧٨ ١١٠.٠٠  

١.١١ ٢٧.٠٠  ٢٦.٦٧ ٣٨.٠٠  ٥٠.٥٦ ٤٨.٠٠  ٦٧.٢٢ ٥٨.٠٠  ٨٣.٣٣ ٧٦.٠٠  ٩٦.٦٧  ٩٨.٠٠  

٢٤.٤٤ ٣٧.٠٠  ٤٧.٧٨ ٤٧.٠٠  ٦٥.٥٦ ٥٧.٠٠  ٨١.٦٧ ٧٤.٠٠  ٩٥.٥٦  ٩٧.٠٠      

٢١.١١ ٣٦.٠٠  ٤٤.٤٤ ٤٦.٠٠  ٦٣.٨٩ ٥٦.٠٠  ٨٠.٠٠ ٧٣.٠٠  ٩٤.٤٤  ٩٢.٠٠      



 ٧٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باآيرمحمد 

 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠(تابع جدول رقم ... 
لدرجة ا

  الخام
الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

١٨.٣٣ ٣٥.٠٠  ٤١.٦٧ ٤٥.٠٠  ٦١.١١ ٥٥.٠٠  ٧٨.٣٣ ٧٢.٠٠  ٩٣.٣٣  ٨٥.٠٠      

١٦.١١ ٣٤.٠٠  ٤٠.٠٠ ٤٤.٠٠  ٥٨.٣٣ ٥٤.٠٠  ٧٦.١١ ٧١.٠٠  ٩٢.٢٢  ٨٣.٠٠      

١٢.٢٢ ٣٣.٠٠  ٣٧.٢٢ ٤٣.٠٠  ٥٦.٦٧ ٥٣.٠٠  ٧٤.٤٤ ٦٩.٠٠  ٩١.١١  ٨٢.٠٠      

ا الدراسة من خ              ) ١٠(يبين الجدول رقم     ي توصلت اليه ايير الت ارالجلوس  الل إ قيم المع ختب
ر    ر مؤش ذي يعتب ود ال ن الرق ة    ًام ن الطلب ة م ة الدراس بطن لعين ضالت ال ل لع صر التحم  لعن

ساق شارآين بالم ام آانت ،الم ة خ ين أن أفضل قيم ة ١٢٠ حيث يتب ة مئيني ل رتب رة وهي تقاب  م
  .١.١١ مرة وهي تقابل رتبة قدرها ٢٧ بينما آانت أدني درجة خام قيمتها ١٠٠قدرها 

  ).٩٠طالب عدد (ختبارالوثب لألعلى إلالدرجة الخام والرتبة المئينية :  )١١(جدول 

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 ئينيةالم

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

الدرجة 
  الخام

الرتبة 
 المئينية

١.١١ ٢٦.٠٠  ٣٠.٠٠ ٣٤.٠٠  ٥٦.٦٧ ٤١.٠٠  ٧٧.٢٢ ٤٧.٠٠  ٩١.٦٧ ٥٥.٠٠  ١٠٠ ٦٥.٠٠  

٢٥.٥٦ ٣٣.٠٠  ٥٢.٢٢ ٣٩.٠٠  ٧٥.٥٦ ٤٦.٠٠  ٨٩.٤٤ ٥٤.٠٠  ٩٨.٣٣ ٦١.٠٠      

٢٠.٠٠ ٣٢.٠٠  ٤٨.٨٩ ٣٨.٠٠  ٧٣.٣٣ ٤٥.٠٠  ٨٧.٢٢ ٥٢.٠٠  ٩٦.٦٧ ٥٩.٠٠      

١٣.٣٣ ٣١.٠٠  ٤٥.٥٦ ٣٧.٠٠  ٧٠.٥٦ ٤٤.٠٠  ٨٥.٠٠ ٥١.٠٠  ٤٥.٠٠ ٥٨.٠٠      

٦.٦٧ ٢٩.٠٠  ٤١.١١ ٣٦.٠٠  ٦٧.٧٨ ٤٣.٠٠  ٨١.٦٧ ٤٩.٠٠  ٩٤.٤٤ ٥٧.٠٠      

٢.٧٨ ٢٨.٠٠  ٣٥.٠٠ ٣٥.٠٠  ٦٢.٧٨ ٤٢.٠٠  ٧٨.٨٩ ٤٨.٠٠  ٩٣.٣٣ ٥٦.٠٠      

م  ين الجدول رق ن خال ) ١١(يب ة م ا الدراس ي توصلت اليه ايير الت يم المع ب إل ق ختبارالوث
لعينة الدراسة من   ) قوة الدفع لألعلى( نفجارية للرجلينًا لعنصرالقوة اإل  لألعلى الذي يعتبر مؤشر   
ة         ٦٥ حيث يتبين أن أفضل قيمة خام آانت         ،الطلبة المشارآين بالمساق   ة مئيني ل رتب  سم وهي تقاب

  .١.١١درها  سم وهي تقابل رتبة ق٢٦ بينما آانت أدني درجة خام قيمتها ١٠٠قدرها 

ائج اإل     ل الثاني، ولألجابة على التساؤ   ًا           هل تتوزع نت ًا طبيعي ة توزيع ة للطلب ارات البدني ختب
ل               ١٨ الى   ١٢حيث الجداول    ى الطبيعي في آ ار من     تبين توزيع أفراد العينة ضمن المنحن إختب

  .ختبارات الدراسةإ



 "......لـ  لبعض عناصر اللياقة البدنية يةرعيا م مستوياتبناء "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ف      توزيع أفراد العينة في إ    :  )١٢(جدول   ام أس ي الجذع ام ى     ختبار ثن ل من الوقوف ضمن المنحن
   .الطبيعي

  النسبة المئوية المستويات المعيارية  العدد  الفئة
  %١,١١  ضعيف جدًا  ١   فما دون٣

  %٨,٨٨  ضعيف  ٨   ٨.٣٣-٣,٠١
  %٢٤,٤٤  تحت المتوسط  ٢٢  ١٣,٤٨ -٨.٣٤
  %٤٤,٤٤  فوق المتوسط  ٤٠  ١٨,٩٨ -١٣,٤٩
  %١٨,٨٨  جيد   ١٧  ٢٤,٤٨ -١٨,٩٩

  %٢,٢٢  جيد جدًا  ٢   فما فوق٢٥

ة             ) ١٢(يبين الجدول رقم     يم النسب المئوي توزيع أفراد العينة ضمن المدى الطبيعي وتشير ق
راد الع ع أف ل وتجم ى تكت شكالنال ين ت ة واللت ة والرابع ين  الثالث ي يجب أن ينت اطق الت ر المن  أآب

اتين الفئ        من ه راد ض سبة األف ت ن ث بلغ ي حي ى الطبيع ات المنحن ضمهما فئ ين ت ع ٦٨.٨٨ت  م
  . تقريبًا٦٨عتدالي هي مالحظة أن النسب اإلفتراضية ضمن المنحنى اإل

ين         ويرى الباحث في ضوء  ا ب راوح م ة يت ة في عنصر المرون  هذه النتائج أن مستوى الطلب
سبة            المتوسط ر ن د وقعت اآب دًا، وق وفوق المتوسط الى الضعيف والضعيف جدًا والجيد والجيد ج

ط، وق المتوس أن غالبي ف د ب ا يؤآ وف     مم ا س ة مم ن المرون ب م ستوى طي ون بم ة يتمتع ة الطلب
يؤآد بعض الخبراء أن صفة   وأتقان األداء الحرآي لأللعاب الرياضية، حيث     يساعدهم في سرعة    

شكل مع       . النوعية أو الكمية  المرونة من الصفات الهامة لألداء الحرآي سواء من الناحية           ا ت إذ أنه
ا   باقي الصفات البدنية األخرى الرآائز ا      ان األداء الحرآي       سرعة    لتي يتأسس عليه ساب وإتق  ،أآت

   . التعرض لإلصابات أنها تساعد في التجنب من باألضافة

  .م ضمن المنحنى الطبيعي٢٤٠٠ختبار جري  إتوزيع أفراد العينة في:  )١٣(جدول 

  النسبة المئوية  المستويات المعيارية  العدد  الفئة
  %٣.٣٣  جيد جدًا  ٣   فما دون٧.٢٥
  %٢١.١١  جيد   ١٩  ٩.٥٠ - ٧.٢٦
  %٣٦.٦٦  فوق المتوسط  ٣٣  ١١.٢٢ -٩.٥١
  %٣٢.٢٢  تحت المتوسط  ٢٩  ١٢.٩٤ -١١.٢٣
  %٦.٦٦  ضعيف   ٦  ١٤.٣٣ -١٢.٩٥
    ضعيف جدًا  --------   فما فوق١٤.٣٤

ة             ) ١٣(يبين الجدول رقم     يم النسب المئوي توزيع أفراد العينة ضمن المدى الطبيعي وتشير ق
ر         أفراد العينة ضمن انحراف معياري واحد     الى تكتل وتجمع     ل أآب عن الوسط الحسابي والتي تمث
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 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتين                           راد ضمن ه سبة األف ى الطبيعي حيث بلغت ن ات المنحن ي يجب أن تضمهما فئ المناطق الت
  . تقريبًا٦٨عتدالي هي  مع مالحظة أن النسب اإلفتراضية ضمن المنحنى اإل٦٨.٨٨تين الفئ

ذه الن  ويرى الباحث في ض    ائج أ وء ه ا         ت راوح م دني يت ذا العنصر الب ة في ه ن مستوى الطلب
داً    د ج ضعيف والجي ى ال ط ال وق المتوس ط وف ين المتوس ة  ب ستوى الطلب ول لم ر مقب و مؤش   ، وه

ع األلعاب الرياضية إذ                   عنصر التحمل    ويعتبر صفات األساسية في جمي سي من ال الدوري والتنف
ة وتطوير  ق تنمي ي تحق ة الت صفات المهم ن ال ه م سم أن زة ووظائف الج ي أجه ددة ف  صفات متع

ن       ومقاومة التعب   للوصول الى درجة عالية من الكفاءة في العمل         وذلك المختلفة ساب ف ى اآت  ، وال
ره       ر   األداء الحرآي بصورة توافقية، وحيث يعتب دريب الرياضي    م آثي اء الت  المكون األول  ن علم

د ان           بدنية وخاصة علماء الدول الشرقية، بينما     في اللياقة ال   ة تؤآ  هنالك آثير من الدراسات الحديث
    .عنصر القوة تحتل المرتبة األولى من حيث الترتيب لعناصر اللياقة البدنية

   .لمنحنى الطبيعيضمن ام ٥٠ختبار عدو توزيع أفراد العينة في إ:  )١٤(جدول 

  النسبة المئوية  المستويات المعيارية  العدد  الفئة
  %٤.٤٤  جيد جدًا  ٤   فما دون٦.١٥
  %٢٢.٢٢  جيد  ٢٠  ٦.٨٩ -٦.١٦
  %٤٢.٢٢  فوق المتوسط  ٣٨  ٧.٦٣ -٦.٩٠
  %٢٧.٧٧  تحت المتوسط  ٢٥  ٨.٣٧ -٧.٦٤
  %٣.٣٣   ضعيف  ٣  ٩.١١ -٨.٣٨
  ------  ًضعيف جدًا  -------   فما فوق٩.١٢

ة             ) ١٤(يبين الجدول رقم     يم النسب المئوي توزيع أفراد العينة ضمن المدى الطبيعي وتشير ق
ل             الى تكتل  ر    وتجمع أفراد العينة ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي والتي تمث  أآب

ضمها ي يجب أن ت اطق الت اتين  المن راد ضمن ه سبة األف ث بلغت ن ي حي ى الطبيع ات المنحن  فئ
  . تقريبًا٦٨عتدالي هي  مع مالحظة أن النسب اإلفتراضية ضمن المنحنى اإل٦٩.٩٩ين الفئت

ائج   يشير الجدول وفي ضوء       ة ه    النت ة الطلب راوح      أن غالبي وق المتوسط ويت م في مستوى ف
داً       د ج عيف وجي ين ض ا ب ة م ة الطلب ستوى بقي ر،م فة وتعتب ة     ص صفات البدني ن ال سرعة م  ال

ة              ها ويمكن تقسيم  الموروثة، سرعة الحرآي ال، ال ة، وهي سرعة األنتق سية التالي  الى األنواع الرئي
ال             ٥٠ وسرعة األستجابة، ويعتبر إختبار عدو     ة االنتق ال أو محاول سرعة األنتق ار ل  مترًا هو إختب

ل سرعة ا        ى          من مكان آلخر حيث تحت شتمل عل ي ت شطة الت ع األن ة قصوى في جمي ال أهمي النتق
وى،    اب الق ي ألع شي والجري ف ي رياضات الم ال ف و الح ا ه ررة، آم ة المتك ات المتماثل الحرآ

خ  درجات ال وب ال ديف ورآ سباحة، والتج ا... وال ًا آم شطة  تلعب دورًا هام ن األن د م ي العدي  ف
  . الرياضية حيث أنها ترتبط وتؤثر في آثير من العناص البدنية األخرى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  .رتدادي ضمن المنحنى الطبيعيإختبار الجري اإلتوزيع أفراد العينة في :  )١٥(جدول 

  النسبة المئوية  المستويات المعيارية  العدد  الفئة
  %١.١١  جيد جدًا  ١   فما دون٩.١٥
  %٢٢.٢٢  جيد   ٢٠  ١٠.١٢ -٩.١٦
  %٣٧.٧٧  فوق المتوسط  ٣٤  ١١.١٩ -١٠.١٣
  %     ٣٢  تحت المتوسط  ٢٩  ١٢.٢٦ -١١.٢٠
  %٥.٥٥  ضعيف   ٥  ١٣.٣٣ -١٢.٢٧
  %١.١١  ضعيف جدًا  ١   فما فوق١٣.٣٤

ة             ) ١٥(يبين الجدول رقم     يم النسب المئوي توزيع أفراد العينة ضمن المدى الطبيعي وتشير ق
ر    تي  ياري واحد عن الوسط الحسابي وال     كتل وتجمع أفراد العينة ضمن انحراف مع      الى ت  ل أآب تمث

من         راد ض سبة األف ت ن ث بلغ ي حي ى الطبيع ات المنحن ضمها فئ ب أن ت ي يج اطق الت ذه المن ه
  . تقريبًا٦٨عتدالي هي  مع مالحظة أن النسب اإلفتراضية ضمن المنحنى اإل٦٩.٧٧

وق المتوسط            ختبار الرشاقة ب   إتشير نتائج    ستويين المتوسط وف ع في الم ائج تق ة النت أن غالبي
دًا،                    د ج د والجي دًا والجي ين الضعيف والضعيف ج ا ب ائج م وهنالك طالب واحد فقط    وتقع بقية النت

آنت نتيجته جيد جدًا، حيث ان صفة الرشاقة تتميز بالطابع  ) احد أفراد المنتخب الوطني للجمباز (
ا الو     الداء            المرآب نظرًا الرتباطه ة ل النواحي المهاري ة، وب ة من جه صفات البدني ق بكل من ال ثي

ة في                ارات حرآي الحرآي من جهة اخرى، ويحتاج الفرد لصفة الرشاقة للنجاح في ادماج عدة مه
ة،          اطار واحد،    رة ومتباين ة تحت ظروف متغي دًا في   او في اداء حرآة معين ة ج   سرعة وهي مهم

   .ف األلعاب الرياضيةتعلم واتقان المهارات الحرآية لمختل

  .ختبار الضغط على اليدين ضمن المنحنى الطبيعيإتوزيع أفراد العينة في :  )١٦(جدول 

  النسبة المئوية  المستويات المعيارية  العدد  الفئة
  %٢.٢٢  ضعيف جدًا  ٢   فما دون١٢
  %٢٠  ضعيف  ١٨  ٢١.٢٠ - ١٢

  %٣٣.٣٣  تحت المتوسط  ٣٠   ٣٠.٩٠ -  ٢١.٢١
  %٣٥.٥٥  فوق المتوسط  ٣٢  ٤٠.٥٩ -٣٠.٩١
  %٧.٧٧  جيد  ٧  ٥٠.٢٨ -٤٠.٦٠

  %١.١١  جيد جدًا  ١   فما فوق٥٦

ة             ) ١٦(يبين الجدول رقم     يم النسب المئوي توزيع أفراد العينة ضمن المدى الطبيعي وتشير ق
ر     عياري واحد عن الوسط الحسابي وال     الى تكتل وتجمع أفراد العينة ضمن انحراف م        ل أآب تي تمث

ي ي  اطق الت من       المن راد ض سبة األف ت ن ث بلغ ي حي ى الطبيع ات المنحن ضمها فئ ب أن ت ذه ج ه
 . تقريبًا٦٨عتدالي هي  مع مالحظة أن النسب اإلفتراضية ضمن المنحنى اإل٦٨.٨٨
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 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين  ة ي  يب ة الطلب ستوى غالبي أن م دول ب ضعيف   الج ط وال وق المتوس ط وف ابين المتوس ع م ق
ة يقعون         النتائ ، وتشير والضعيف جدًا والجيد والجيد جداً     ة الطلب أن غالبي  ضمن المؤشر تحت       ج ب

وة      المتوسط ى عنصر تحمل الق ة ال وي من الجسم     مما يشير الى افتقار الطلب ، وينظر   للجزء العل
وة                   د صفة تحمل الق ل، وتع وة العضلية والتحم الى تحمل القوةعلى أنه صفة مرآبة من صفتي الق

ين من           يةاألنشطة الرياض نية الضرورية ألنواع    من الصفات البد    آلها التي تحتاج الى مستوى مع
ى       القوة العضلية لفترات طويلة، آما       ي ال غن ة الت م العناصر البدني يعتبر مؤشرتحمل القوة أحد أه

ا دور  ث أن له ة حي ة والحرآي شطة البدني ع األن ي جمي ا ف اًالًاعنه ة  فع ارات بدرج ة المه ي تأدي  ف
  .    ناء عن هذا العنصرستغ يوجد نشاط بدني رياضي يمكنه اإلممتازة وال

  .ختبار الجلوس من الرقود ضمن المنحنى الطبيعيالعينة في إتوزيع أفراد :  )١٧(جدول 

  النسبة المئوية  المستويات المعيارية  العدد  الفئة
  %١.١١  ضعيف جدًا  ١   فما دون٢٧
  %١٥.٥٥  ضعيف  ١٤          ٣٣.٣٧ - ٢٧

  %٣٠  تحت المتوسط  ٢٧  ٥٤.٤٣ - ٣٣.٣٨
  ٣٨.٨٨  فوق المتوسط  ٣٥  ٧٥.٤٩ -٥٤.٤٤
  %١٢.٢٢  جيد   ١١  ٩٦.٥٥ -٧٥.٥٠
  %٢.٢٢  جيد جدًا  ٢   فما فوق١٢٠

ة             ) ١٧(يبين الجدول رقم     يم النسب المئوي توزيع أفراد العينة ضمن المدى الطبيعي وتشير ق
ر     عياري واحد عن الوسط الحسابي وال     الى تكتل وتجمع أفراد العينة ضمن انحراف م        ل أآب تي تمث

من        الم راد ض سبة األف ت ن ث بلغ ي حي ى الطبيع ات المنحن ضمها فئ ب أن ت ي يج اطق الت ذه ن ه
  . تقريبًا٦٨عتدالي هي  مع مالحظة أن النسب اإلفتراضية ضمن المنحنى اإل٦٨.٨٨

ط   وق المتوس ط وف ين المتوس ا ب راوح م ة يت ستوى الطلب رى أن م دول ن الل الج ن خ م
دًا د ج د والجي دًا والجي ضعيف ج ضعيف وال سبة  وال وق المتوسط ون ع ف ى تق سبة األعل ن الن ، ولك

 تعتبر عضالت البطن من العضالت المهمة في جسم األنسان   .ضئيلة تقع ضمن الفئة ضعيف جداً     
حيث تلعب دورًا آبيرًا على مساعدة الجسم على االنتصاب بصورة صحيحة، وتعمل على تعزيز              

شوآي والنظام العصبي           ومساندة العامود الفقري على االمتداد الصحيح، وبالتا       ل ال ة الحب لي حماي
وازن الج                  ال في ت ا دور فع ام،     المرآزي من التأثر بانحرافات العمود الفقري، آما له شكل ع سم ب

إن أول   ثًال، ف شي م دء بالم د الب بطن، فعن ن عضالت ال دأ م ية تب ات األساس م الحرآ ا ان معظ آم
سا        ل عضالت ال ك قب بطن وذل درك أن     عضلة تبدأ بالعمل هي عضالت ال ا ان ن ذا علين ا، ل ق ذاته

ا                   ى م د ال ا يمت ة الجسم وأن تأثيره عضالت البطن هي عضالت ذات تأثير شامل وفعال في حرآ
  .  هو أعم وأآثر مما يعتقد آثير من الرياضيين
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  .ختبار الوثب لألعلى ضمن المنحنى الطبيعيالعينة في إتوزيع أفراد :  )١٨(جدول 

  النسبة المئوية  عياريةالمستويات الم  العدد  الفئة  
  %٣.٣٣  ضعيف جدًا  ٣   فما دون٢٦
  %١١.١١  ضعيف  ١٠  ٣١.٣١ - ٢٦

  %٤٠  تحت المتوسط  ٣٦  ٤٠.٤١ - ٣١.٣٢
  %٢٨.٨٨  فوق المتوسط  ٢٦  ٤٩.٥١ -٤٠.٤٢
  %١٥.٥٥  جيد   ١٤  ٥٨.٦١ -٤٩.٥٢

  %١.١١  جيد جدًا  ١   فما فوق٦٥

ة         توزيع أفراد العينة ضمن المد    ) ١٨(يبين الجدول رقم     يم النسب المئوي ى الطبيعي وتشير ق
ر                  ل أآب الى تكتل وتجمع أفراد العينة ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي والتي تمث

من         راد ض سبة األف ت ن ث بلغ ي حي ى الطبيع ات المنحن ضمها فئ ب أن ت ي يج اطق الت ذه المن ه
  . تقريبًا٦٨عتدالي هي  مع مالحظة أن النسب اإلفتراضية ضمن المنحنى اإل٦٨.٨٨

ع         ن مستوى الطلبة في عنصر القوة اإل      يشير الجدول بأ   سفلي يق نفجارية لعضالت الطرف ال
ا    لكن من،ما بين متوسط وفوق المتوسط وضعيف وضعيف جدًا وجيد وجيد جداً         خالل عرض م

ذا المكون                          ة، ه وة األنفجاري اني من ضعف في مؤشر الق ة تع ة الطلب  تقدم وتحليله، نجد أن غالبي
ألساسي والجوهري لإلنجاز الرياضي، خاصة       تطلب ا لم يعد ا  رآب من السرعة والقوة والذي    الم

سلة  رة ال دم وآ رة الق اب الرياضية آك ي األلع ذلك ف ررة، وآ ات المتك سابقات ذات الحرآ ي الم ف
   .وغيرها من الرياضات األخرى

  
  األستنتاجات

  :ت التاليةستنتاجادراسة أمكن للباحث التوصل الى اإلفي ضوء نتائج ال

ة لعن  .١ ة مئيني ات معياري اء درج ى بن م التوصل ال ساق اإل ت ة م ة لطلب ة البدني دااصر اللياق د ع
ة والتى      البدني لطلبة آلية التربية الريا   ة البدني ات اللياق يس مكون ضية في الجامعة األردنية تق

 .سبق ذآرها

ائج اإل .٢ ت نت د حقق ا  لق ي له ع الطبيع ة التوزي ة الدراس ى عين ارات عل ت ضمن ختب ث آان حي
 .ستخدامها على طلبة المساق لتقييم القدرات البدنيةا وبالتالي يمكن ،المنحنى الطبيعي
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  التوصيات

  :ستنتاجات أمكن للباحث التوصل الى التوصيات التاليةوفي ضوء اإل

ي     إاستخدام الدرجات المعيارية التي تم بناؤها في عملية تقييم و     .١ ختبار الطلبة في الجزء العمل
 .ياضية في الجامعة األردنيةعداد البدني لطلبة آلية التربية الرإلاق المس

 .راء دراسات مشابهة على الطالباتجإ .٢

ضلية  إ .٣ وة الع ة للق ستويات معياري اء م شابهة لبن ات م راء دراس زاء  باج ال ألج تخدام األثق س
 .الجسم المختلفة

ة ولكال        ختبارات المهار مشابهة لبناء مستويات معيارية لإل    جراء دراسات   إ .٤ سية للطلب ة والنف ي
 .الجنسين

دني متطلب         .٥ ادة األعداد الب ي  ًاجعل م ى     أساس ا عل سنوات الدراسية    ًا لكل سنة وتوزيعه دار ال  م
 .األربعة لمرحلة البكالوريس

  
   واألجنبيةالمراجع العربية

 راهيما روان،ب د م د المجي ة والطرق اإلحصائية لإل)."١٩٩٩. ( عب ارات األسس العلمي ختب
 . عمان.دار الفكر للطباعة والنشر". ت في التربية الرياضيةوالقياسا

  ال و الع اح ، أب د الفت د عب دريب الرياضي ). "١٩٩٧( .أحم سيولوجية : الت دار ". األسس الف
  . القاهرة.الفكر العربي

  ة  ). "١٩٩٣. ( احمد نصر الدين،وسيد.  احمد عبد الفتاح  ،أبو العال ة البدني ".  فسيولوجيا اللياق
  .القاهرة .لعربيدار الفكر ا

 ة         ).١٩٦٩ (. وآخرون .أنستازي ة والتطبيقي نفس النظري م ال ادين ال  . (ميادين عل ة نالمي  .)ظري
  .مصر . القاهرة. . دار المعارف. ترجمة يوسف مراد.٣ط. ٢ح

 ة د،الرحاحل ة  ). "٢٠٠٦. ( ولي ات آلي ة لطالب ة البدني ة لعناصر اللياق ستويات معياري اء م بن
  .)٤(٢١ .مجلة مؤته للبحوث والدراسات". امعة األردنيةالج/ التربية الرياضية 

 ي ي ،المغرب ايير للي). " ٢٠٠٣. ( عرب اء مع دمين لالئبن ة المتق ة للطلب ة البدني وق اق ة التف ح
اة المعاصرة       .مؤتمر التربية الرياضية  ". الرياضي بالجامعة األردنية    . الرياضة نموذج للحي

  . الجامعة األردنية.٢٠٠٤عدد خاص 

 سعود ة " ).٢٠٠٣. ( حسن،ال ة لطلب ة البدني بعض عناصر اللياق ة ل ستويات معياري د م تحدي
  .)١(١٨ .مجلة مؤته للبحوث والدراسات". آلية العلوم الرياضية بجامعة مؤته
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 ي و . جعفر ،العرجان ه بالتحصيل          " ).٢٠٠١. ( هاشم  ،الكيالن ة وعالقت ة البدني مستوى اللياق
  . الجامعة األردنية.رسالة غير منشورة". عام) ١٨-١٦(الدراسي لطالب المرحلة العمرية 

 بناء مستويات معيارية للصفات البدنية عند ناشئات الجمباز في " ).٢٠٠١. ( رانية،الخطيب
  . الجامعة األردنية.رسالة غير منشورة". األردن

 داهللا    ،الوحشة د عب ا        ). "١٩٩٧. ( مؤي ة األساسية العلي ة للمرحل ة البدني الة  ".مستوى اللياق رس
  . الجامعة األردنية. آلية الدراسات العليا.ماجستير غير منشورة

 امولي ي ،الح د زآ ة محم ة إل ). "١٩٩٦ (. نادي ستويات معياري ع م شروع  وض ارات م ختب
ام  ة لع كندرية  ١٩٩٦-١٩٩٥اللياق رق األس إدارة ش امس ب صف الخ ذات ال ذ وتلمي ".  لتالمي

ي     نحو مستقبل أفضل للرياضة في     -ؤتمر العلمي الثاني  مال ة     . مصر والعالم العرب ة التربي  آلي
  . جامعة أسيوط.الرياضية

 وم فيق ،العت ي اإل" ).١٩٨٢( .ش ادىء ف صاءمب ضة اإل . "ح ة النه شورات مكتب الميةمن  .س
  .  األردن.عمان

 ب ة، الغري وي  " ).١٩٧٧( .رمزي سي والترب اس النف ويم والقي صرية  اإل".التق و الم  .نجل
  .القاهرة

  ساني ياس والتقويم في األداء اإل    الق). "٢٠٠٢( . وآخرون .جيمس ،أر مورو ة   .١ط". ن  ترجم
  . الرياض.سعيد بن أحمد الرفاعي. د

 ورد رون. ب. ج ،جيلف ة    " ).١٩٦٩. (وآخ ة والتطبيقي نفس النظري م ال ادين عل زء ". مي الج
  . القاهرة. دار المعارف. ترجمة يوسف مراد وآخرون.الثاني

 ات.  رامي،حالوة ا" ).٢٠٠٨. ( حسام،وبرآ ة مئينيبن ستويات معياري ستوى ء م يم م ة لتقي
  ". للطالب المستجدين في آلية التربية الرياضية في الجامعة األردنيةالقدرات البدنية 

 دان اري،حم رزاق  . س د ال ا،وعب صحة  " ).٢٠٠١. ( نورم ة وال ة البدني ل ". اللياق دار وائ
  .األردن. عمان .للطباعة والنشر

 سانين د صبحي،ح ة والرياضة الق" ).١٩٩٥( . محم ة البدني ي التربي ويم ف اس والتق دار ". ي
  . مصر.الفكر العربي

 ص د ،حم سن محم يو.  مح ل ، عفيف د آام ة   ). "١٩٩٠( .محم ستويات معياري ع م وض
 عداد المعلمين بجيزان  مين لقسم التربية البدنية بكلية إ     ختبارات اللياقة البدنية للطالب المتقد    إل
ات - ات وتطبيق اني  ".   نظري دد الث شرالع ين  .ع ية للبن ة الرياض ة التربي كندرية . آلي  .األس

  .مصر
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 اس في المجال الرياضي     ).١٩٩٦. ( علي فهمي ،والبيك. أحمد محمد ،  خاطر  دار .٦ط. القي
  . القاهرة.الكتاب الحديث

 ون ايش،زيت يات اإلحصاء الوصفي ).١٩٨٤( . ع ع.١ط. أساس شر والتوزي ار للن  . دار عم
  . األردن.عمان

 القاهرة. دار الفكر العربي.١ط. فسيولوجيا الرياضة ).٢٠٠٣. (حمد نصرالدين أ،سيد .  

 ة إل      ). "٢٠٠٥(.  وآخرون .براهيما محمود   ،شبر ستويات معياري درات    وضع م ارات الق ختب
ية    ة الرياض سم التربي ي ق ات ف ول الطالب ة لقب رين/ البدني ة البح ة ". جامع ة التربي مجل

  .)١(١٤.  جامعة بغداد.الرياضية

 نفس         مبادىء اإل  ).١٩٩٩. (لرحمنبد ا  ع ،عدس م ال ة وعل  دار الفكر    .٥ط. حصاء في التربي
  . األردن. عمان.للنشر والتوزيع

 ال  ،عبدالحميد د صبحي    ،وحسنين .  آم ا       " ).١٩٩٧( . محم ة ومكوناته ة البدني األسس  (اللياق
  . القاهرة. دار الفكر العربي.٣ط)". طرق القياس - عداد البدنياإل -النظرية 

 د مح،عالوي دين،ورضوان. م صر ال د ن ي ).١٩٨٢( . محم ارات األداء الحرآ دار .  أختب
  .كر العربيفال

 دار المعارف. ٤ط. تطبيقات-نظريات. التدريب الرياضي  ).١٩٨١( . عصام،عبد الخالق.  

 م    ).١٩٧٩( . محمد نصر الدين،رضوانو.  محمد ،عالوي القياس في التربية الرياضية وعل
  .الفكر العربيدار . ١ط. النفس الرياضي

 ار د الجب يس،عب سىسوب.  ق د، طوي ادىء اإل ".أحم ارات ومب ال اإلختب ي المج صاء ف ح
  جامعة بغداد بدون سنة طبع". الرياضي

 ة         " ).١٩٩٩. ( عبد الحميد  ،فراج تحديد مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية لطلب
سعودية ية  قسم التربية الرياضية بجامعة أم القرى بالمملكة العرب        ؤتمر العلمي     ". ال ع  (الم واق

ستقبلية      ا الم ة    .)الرياضة العربية وطموحاته ة التربي ة المتحدة        . آلي ارات العربي ة اإلم  . جامع
  .اإلمارات

 ذات        بناء بطارية إ  ). " ١٩٩٩( . عبداهللا  راغدة قاسم  ،فتحي اس األداء الحرآي لتلمي ختبار لقي
دنيا ية ال ة األساس ر م". المرحل ستير غي الة ماج شورةرس ا.ن ة الدراسات العلي ة . آلي  الجامع

  .األردنية

  ون ود زيت ايش ،محم في    ).١٩٨٤( . ع صاء الوص يات اإلح شر   .١ط. أساس ار للن  دار عم
  . األردن. عمان.والتوزيع
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  )١(ملحق رقم 
 

  غرض األختبار
  

  قياس السرعة القصوى في الجري
  
  
  

  )١(ختبار رقم إ
  

  م من البدء العالي٥٠العدو 

  األدوات المستخدمة
  

 ساعات توقيت 
 خط بداية ونهاية 
 محكمين 
 آذن بدء 
  مسجل لتسجيل النتائج والنداءعلى

 المختبرين
  م٦٠أرضية مستوية ال تقل عن  

  ختبارإلوصف أداء ا
  

ر بأقصى              إعطاء إ  ستعداد من البدء العالي وعند      ر وضع اإل  يتخذ المختب  دء يجري المختب ل آذن الب دء من قب شارة الب
  .سرعة ممكنة حتى يقطع خط النهاية

  
  حساب الدرجات

  
ة واألخرى          يعطى آل مخ   زمن ألقرب            ٥تبر محاولتين بين آل محاول سجل ال ائق للراحة وي ة    ١/١٠٠ دق ,  من الثاني

   .ويحتسب للمختبر أحسن زمن يسجل في المحاولتين
  ختبارتقويم اإل
  

 صدق المحتوى: ختبارصدق اإل 
 ختبارموضوعية اإل 
 ٩٥ختبار ثبات اإل%  

  

  مستوى السن
  

 للبنين والبنات 
 للناشئين 
 للكبار  

  ختبارإلخطاء أثناء ااأل
  

  شارة الحكمإالجري قبل 
  في التوقيتخطأ 
 من الحكام  عدد  آاٍفعدم وجود 
 األرضية غير مناسبة  

  ختباررسم اإل
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  )٢(ملحق رقم 

 
  ختبارغرض اإل
  

قياس آفاءة الجهازين الدوري 
  والتنفسي

  )٢(ختبار رقم إ
  

  م٢٤٠٠الجري والمشي 
  )التحمل( 

  األدوات المستخدمة
  

 ات توقيتساع 
 خط بداية ونهاية 
 محكمين 
 آذن بدء 
      داءعلى مسجل لتسجيل النتائج والن

 المختبرين
 مضمار أللعاب القوى  

  ختباراإلوصف أداء 
  

د                يؤدي اإل  الي، عن دء الع دء   إعطائهم إ ختبار أآثر من مختبر وحسب الحارات المتوفرة دفعة واحدة ومن الب شارة الب
ه و  ارة المخصصة ل ي الح ل ف ون آ ى أول ينطلق ي ير ٢٠٠حت ارة الت ر بالح ل مختب دها يجري آ سمح م وبع د، وي ي

اء اإل      ا   بالجري والمشي أثن ار ألآم ؤدى اإل                 ختب ار ألخذ الراحة وي اء اإلختب ع التوقف أثن سافة ويمن رة    ل الم ار لم ختب
  . واحدة، ويعين ميقاتي لكل مختبر ويسجل الزمن الذي يستغرقه المختبر لقطع المسافة المطلوبة

  
  الدرجاتحساب 

  
  . ثانية١/١٠٠م ألقرب ٢٤٠٠يحتسب الزمن الذي يستغرقه المختبر لقطع مسافة 

  ختبارتقويم اإل
  

 صدق المحتوى: ختبارصدق اإل 
 ختبارموضوعية اإل 
 ٩٨ختبار ثبات اإل%  

  

  مستوى السن
  

 للبنين والبنات 
 للناشئين 
 للكبار  

  ختباراألخطاء أثناء اإل
  

 شارة الحكمالجري قبل إ 
 وقيت في التخطأ 
 من الحكامدم وجود عدد آاٍفع  
 األرضية غير مناسبة  

  ختباررسم اإل
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  )٣(ملحق رقم 
 

  ختبارإلغرض ا
  

قياس السرعة اإلنتقالية وسرعة 
  تجاهتغيير اإل
  
  
  
  

  )٣(ختبار رقم إ
  

  م٤x١٠رتدادي الجري اإل
  )م رشاقة ٤٠( 

  األدوات المستخدمة
  

 ساعات توقيت 
 خط بداية ونهاية 
 ٥خشب أبعاد  مكعبات ٤x ٥x سم١٠  
 مجموعة ميقاتيين 
 أرضية مناسبة 
 آذن بدء 
 مسجل لتسجيل النتائج  

  وصف أداء األختبار
  

ا  يرسم خطان متوازيان على األرض طول آل منه         ران، توضع إ    ١٠م ا مت ار بينهم ات الخشبية      أمت ان من المكعب ثن
د إ          عستتبر وضع اإل  خلف خط النهاية والمقابل لخط البداية ، يتخذ المخ         الي وعن دء   داد من وضع الوقوف الع شارة الب

ينطلق المختبر بأقصى سرعة نحو المكعبات بحيث يلتقط أحد المكعبات ويعود به بأقصى سرعة ويضعه خلف خط            
  . البداية ثم ينطلق مرة أخرى ليلتقط المكعب الثاني ويعود به ليقطع خط البداية بأقصى سرعة ممكنة

  
  حساب الدرجات

  
زمن                     يعطى آل مختب   ة األحسن ويحسب ال ه المحاول ر محاولتين متتاليتين بينهما فترة زمنية آافية للراحة وتحسب ل

اني        من الثانية من لحظة إعطاء إ      ١٠/١رب  ألق ه المكعب الث ة ومع ر خط البداي ر  . شارة البدء وحتى يقطع المختب غي
   .نما يوضع باليدإسقاط المكعب األول خلف خط البداية وإمسموح برمي أو 
  ختبارتقويم اإل
  

 صدق الحتوى: ختبارصدق اإل 
 ختبارموضوعية اإل 
 ٩٤ختبار ثبات اإل%  

  مستوى السن
  

 للبنين والبنات 
 للناشئين 
 للكبار  

  ختباراألخطاء أثناء اإل
  

  شارة الحكمإالجري قبل 
 سقاط المكعب خلف خط البدايةرمي أو إ 
 في التوقيتخطأ  
 من المحكمينعدم وجود عدد آاٍف  
 ير مناسبةاألرضية غ  

  ختباررسم اإل
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  )٤(ملحق رقم 
 

  ختبارغرض اإل
  

نفجارية لعضالت الطرف قياس القوةاإل
  السفلي 

  
  
  
  

  )٤(ختبار رقم إ
  

  الوثب العامودي لألعلى
  )نفجارية القوة اإل( 

  األدوات المستخدمة
  

            اللون األسود ة ب لوحة من الخشب مدهون
 م٢/١م وعرض ١ ٢/١ومدرجة بطول 

 حائط أملس 
 طع طباشير أو مسحوق مغنيسيومق 
 ن اإل ة م ات  قطع سح عالم فنج لم س

 المغنيسيوم
 مسجل لتسجيل النتائج  

  ختباروصف أداء اإل
  

ا هو موضح   يمسك المختبر قطعة من الطباشير ثم يقف جانبًا مواجهًا للوحة ويمد ذراعه عال        يًا ألقصى ما يمكن وآم
يقوم . وم على اللوحة مع مالحظة مالصقة العقبين على األرضبالرسم ويحدد عالمة بالطباشير أو مسحوق المغنيسي      

ام و لأل       المختبر بمرجحة الذراعين ألسفل وال     ي الجذع لألم ة       ى الخلف مع ثن ى وضع الزاوي رآبتين ال ي ال سفل وثن
سيوم ع  أالقائمة، يقوم بعدها بالوثب بالقدمين معًا ألقصى أرتفاع ممكن ويضع عالمة بالطباشير   ى  و مسحوق المغني ل

  . اللوحة في أعلى نقطة يصل اليها
  حساب الدرجات

  
ا نتيجة                        ي يصل اليه ة الت درجة المختبر هي عدد السنتيمترات بين الخط الذي يصل اليه من وضع الوقوف والعالم

  .  يعطى آل مختبر محاولتين متتاليتين وتحسب له نتيجة أحسن محاولة. الوثب ألعلى مقربة الى واحدٍ سم
  ارختبتقويم اإل

  
 صدق الحتوى: ختبارصدق اإل 
 ختبارموضوعية اإل 
 ٩٤ختبار  ثبات اإل%  

  مستوى السن
  
 للبنين والبنات 
 للناشئين 
 للكبار  

  ختباراألخطاء أثناء اإل
  

 الوثب ألعلى بقدم واحدة 
 أخذ خطوة واألرتقاء 
 مد قطعة الطباشير خارج األصابع  

  ختباررسم اإل
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  )٥(ملحق رقم 
 

  ختبارغرض اإل
  

التحمل  العضلي لمجموعة  سقيا
  عضالت البطن

  
  
  

  )٥(ختبار رقم إ
  

  الجلوس من الرقود
  من وضع ثني الرآبتين

  األدوات المستخدمة
  

 سفنجبساط من اللباد أو اإل 
 مسجل 
 مساعد لمسك عقبي المختبر باليدين  

  ختباروصف أداء اإل
  

 درجة واليدين بجانب الرأس أو متشبكتين ٩٠يتخذ المختبر وضع الرقود على الظهر مع وضع ثني الرآبتين بزاوية 
ار،             يمسك المساعد عقبي المخ   . أمام الصدر  دة اإلختب تبر لتثبيتهم على األرض، ويجب اإلحتفاظ بهذا الوضع طوال م

د إعطاء إ   ارة عن وس، وي    ش اذ وضع الجل ي الجذع إلتخ ر بثن وم المختب دء يق دون توقف أو أخذ وقت    الب ك ب كرر ذل
  . للراحة

  جاتحساب الدر
  

 .ختباررات التي أستطاع أداءها أثناء اإلتحتسب للمختبر عدد التكرا
  

  ختبارتقويم اإل
  
 صدق الحتوى: ختبارصدق اإل 
 ختبارموضوعية اإل 
 ٩١ختبار  ثبات اإل% 
  

  مستوى السن
  
 للبنين والبنات 
 للناشئين 
 للكبار  

  ختباراألخطاء أثناء اإل
  
 التوقف ألخذ الراحة 
 رأس أو الصدرترك اليدين من جانبي ال  

 ختباررسم اإل
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 )٦(ملحق رقم 
 

  ختبارغرض اإل
  

قياس مدى مرونة الجذع وعضالت 
الفخذ الخلفية في حرآة الثني لألمام من 

  وضع الوقوف
  
  
  

  )٦(ختبار رقم إ
  

  ختبار ثني الجذع من الوقوفإ
  )المرونة ( 

  

  األدوات المستخدمة
  

       صندوق خشبي مثبت عليه مسطرة
ى وح ة ال دة مدرج ل وح دات آ

سم،  ٤٠سم ومدى التدرج    ١تساوي  
  سم ألسفل٣٠ ألعلى و١٠

 مسجل  

 ختبارإلوصف أداء ا
  

ر                      وم المختب انبي المسطرة، يق ستان لج دمان مالم صندوق بحيث تكون الق ة ال ى حاف يتخذ المختبر وضع الوقوف عل
ذا الوضع   ن ه سطرة، وم ام الم دين أم صبح أصابع الي فل بحيث ت ام أس ي الجذع أم ي الجذع بثن ر ثن اول المختب يح

دين في مستوى واحد وأن تتحرك ألسفل                      رآبتين مع مالحظة أن تكون أصابع الي ي ال ألقصى مدى ممكن دون ثن
  .موازية للمسطرة

 حساب الدرجات
  

أطراف أصابعه                       ه ب ستطيع الوصول الي ذي ي صندوق للمدى ال ا لل ة العلي م      . تقاس المسافة من الحاف سجل أحسن رق ت
 .ت متتاليةلثالث محاوال

  
  ختبارتقويم اإل

  
 صدق الحتوى: ختبارصدق اإل 
 ختبارعية اإلموضو 
 ٩١ختبار  ثبات اإل% 
  

  مستوى السن
  
 للبنين والبنات 
 للناشئين 
 للكبار  

  ختباراألخطاء أثناء اإل
  

 ثني الرآبتين 
        عدم مالمسة المسطرة بكلتا أصابع

  .اليدين أثناء ثني الجذع لألسفل

  األختباررسم 
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