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 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

فََسَيرَى الّلُه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُه    }َوقُ ِل اْعَمُلواْ 
وَاْلُمْؤِمُنوَن َوَسُترَدُّوَن إَِلى َعالِِم اْلَغْيِب  

سورة  وَالشََّهاَدِة فَُينَبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{

 (105)صالتوبة
 
 
 
 
 

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

}َوقُ ِل اْعَمُلواْ فََسَيرَى الّلُه َعَمَلُكْم  
َورَُسوُلُه وَاْلُمْؤِمُنوَن َوَسُترَدُّوَن  

إَِلى َعالِِم اْلَغْيِب وَالشََّهاَدِة  
 فَُينَبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{

 (105)صالتوبةسورة  
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 ورعاهما.ا اهلل مالوالدة حفظهالوالد و إلــى  -
 ا اهلل.مهحفظ و أنس تالين وأوالديإلــى زوجتي الفاضلة  -
 إلــى إخوتـــي وأخواتــــي -
 وامتنانا   إلــى جميع األصدقاء عرفانا   -
 . بعيد لكم الشكر جميعا  من لي في ظهر الغيب من قريب أو  اكذلك إلى كل شخص دع -

 إلتمام هذا العمل. من وقف إلى جانبي صدقا  وإخالصا  إلى كل واإلهداء موصول 
ملك في هذه الدنيا إلى وطني الحبيب الغالي اليمن السعيد بلد أهدي هذا العمل إلى أغلى ما أكما 

دوام التطور و و الحضارات و الذي سأظل وفيا  له إلى آخر قطرة من دمي والذي أتمنى له االستقرار 
 االزدهار، وإلى كل من يعشق الحرية.

 
 .هدي ثمرة هذا العمل المتواضعأ إليهــــم جميعا  

 
 
 
 
 

 الباحث                                                                                      
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 شكر وعرفان

الحمد هلل الملك المحمود و المالك الودود مصور كل مولود و مال كل مطرود ساطع المهاد و مرسل 
إلنجاز هذا العمل األمطار وعالم األسرار ومورد األمور ومصدرها له الشكر سبحانه و تعالى على توفيقه لي 

الدكتور /الذي اسأل اهلل أن ينفع به. كما أوجه أسمى وأغلى وأرقى معاني الشكر والعرفان إلى أستاذي القدير
بوجمعة بلوفه على مجهوداته الطيبة و مالحظاته القيمة وتوجيهاته التي ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذا 

العزيمة و اإلرادة إلنجاز هذا العمل فشكرا  لك أستاذي  العمل فكان معي في البحث خطوة بخطوة و زرع في 
الدكتور محمد احمد منصر نائب عميد كلية التربية والعلوم  /كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى المشرف الداخلي

كما أوجه جزيل   الذي سهل لي جميع إجراءات البحث الميداني فلك مني جزيل الشكر. برداع جامعة البيضاء
فان إلى أساتذة معهد التربية الرياضية بجامعة مستغانم  على سبيل الذكر ال الحصر الدكاترة: بن الشكر و العر 

يفوتني أن أتقدم  والحمد عطاء اهلل أ –التواتي بن قالوز  –بن قناب الحاج  -قاصد علي الحاج مدير المعهد
في جانب لي على كل التسهيالت والمساعدة التي قدمها  الدكتور ناصر عبد القادربالشكر الجزيل إلى 

التدريس بالكلية  ةكما أتقدم بالشكر إلى عمادة كلية التربية البدنية بجامعة صنعاء وجميع أعضاء هيئ،  اإلحصاء
والشكر موصول لألستاذ/ علي المشرقي مدير عام الدراسات ،  أثناء تطبيق البحث الصادقة المعاونة على

. كما والى كل موظفي الجامعة وكذلك عمادة كلية التربية والعلوم برداع بحث العلمي بجامعة البيضاءالعليا وال
الجزيل إلى الزمالء األعزاء/ فؤاد طارش ، عدنان مقبل ، حبيب احمد ،علي زميم ، صادق  رأتقدم بالشك

 والتقدير بالشكر الباحث يتقدم الحب الصلوي ، محمد النظاري ، عرفات الرعيني ، عبداهلل الصالحي وبكل
وكذلك  فلكم مني كل الشكر والتقدير. إنجازه في وأسهموا البحث مشقة معي تحملوا الذين الدراسة عينة إلى

من اجلي أثناء إقامتي  هالذي اعتبرهم عائلتي الثانية في مستغانم على كل ما قدمو  األخضر أشكر عائلة دهينه
كما أوجه تحية معطرة بنكهة البن اليمني إلى بلد األحرار والثوار إلى بلد المليون ونصف هذا البلد الطيب  في 

               المليون شهيد إلى بلدي الثاني الجزائر على حسن كرمهم و ضيافتهم كما أتمنى لها دوام التقدم واالزدهار.                            
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  مقدمة:-
بالعلوم األخرى، ومن هنا  بذاته، فكان ال بد من كليات ومعاهد وأقسام خاصة هبا إسوة   قائما   أصبحت الرياضة علما  

يدرس يف خمتلف جامعات العامل  لتصبح العلوم البدنية والرياضية علما   الفتتاح مثل تلك املرافق العلميةجاءت احلاجة 
ومنها اليمن، فكلما كانت املخرجات األكادميية الرياضية تتمتع بتعليم تقين عايل، كلما استفادت منها املدارس 

 واجلامعات. واألندية واالحتادات
حيث تعترب كليات وأقسام الرتبية الرياضية هي املؤسسات الرتبوية املسوولة عن إعداد وتأهيل معلم الرتبية الرياضية 
والذي يعترب حجر الزاوية يف صرح البناء الرتبوي وعصب عملية التعليم ملسايرة ومواكبة العصر واستشراق املستقبل 

 تمد على إعداد املعلم القادر على تنفيذ خطته وأهدافه.وتوقع حتدياته، وجناح التعليم يع
كما تظل عملية رفد مواقع التكوين االكادميي بعناصر الئقة من النواحي البدنية والفسيولوجية واملهارية واجلسمية 

ال بد أن تتنبه له كليات وأقسام الرتبية البدنية والرياضية، لتكتسب فيما بعد الفنون واملعارف  ا  مر أوالصحية والنفسية 
الرياضية على مدى السنوات األربع اليت يقضوهنا يف التعليم اجلامعي، فاالنتقاء اجليد ال يقل عن عملية التكوين ذاهتا، 

لتدقيق يف استقبال املتقدمني لكليات وأقسام الرتبية لنجاحها، ومن هنا تكون احلاجة ماسة ل بل قد يكون أساسا  
 البدنية والرياضية.

ألمهية االنتقاء السليم، فإن العملية برمتها تعد مشكلة للقائمني عليها، فليس من السهل استبعاد أي عنصر  ونظرا  
على اختبارات تقيس  كزا  ذا كان ذلك مرتإيف إحدى كليات وأقسام الرتبية البدنية والرياضية، إال  االخنراطيريد 

املتغريات البدنية، والفسيولوجية واملهارية واملعرفية، والنفسية املطلوبة ملن يلتحقون هبذا التخصص، لذلك فكليات 
وأقسام الرتبية البدنية والرياضية تعد أحد الصروح العلمية املتخصصة واملتنوعة يف مقرراهتا الدراسية واملشتملة على 

تطبيقي تدرس للطالب للمراحل الدراسية األربعة، وهي عبارة عن أنشطة مجاعية )كرة القدم ـ كرة جانب نظري وأخر 
السلة ـ الكرة الطائرة ـ كرة اليد( وأنشطة فردية )ألعاب قوى، مترينات، مجباز، سباحة، منازالت، ألعاب املضرب( 

 (18، صفحة 2000)كامل،  إضافة إىل جمموعة مقررات ترتبط بالعلوم األساسية.
 تعترب لذا ، النتائج املستقبلية على السليب أثرها هلا يكون ، ذاتية معايري علىا  بناء واالنتقاء االختيار يتم ما فكثريا  

 . للنجاح أكرب فرصة يتيح والذي االختيار اجليد لتحقيق الصادقة املوضوعية الوسيلة هي املقاييس و االختبارات
 نوع إىل توجيهها مث ، ومن املمتازة البشرية العناصر عن الستار تكشف عندما هام دور تلعب املقاييس فاالختبارات و

،  هلا املناسب النشاط يف املناسبة وضع اإلمكانية يف سامهت قد بذلك فتكون ، وإمكاناهتم يتناسب الذي النشاط
 عليه ما سيكون معرفة أهدافها من يكون اليت التنبؤية للدراسات الفقري العمود املقاييس و كما تعترب االختبارات
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املعايري  بناء يف وأمهية فائدة املقاييس و لالختبارات إن ، و الدراسة موضوع للظاهرة بالنسبة املستقبل يف التقدم معدل
 حتويلها بدون حمدودة فائدة ذات تعترب االختبارات تطبيق من املستخلصة الدرجات اخلام ألن وذلك املستويات، و
 االختبارات أمهية إىل إضافة اآلخرين لألفراد بالنسبة مكانه معرفة يف الفرد أو اجملموعة تساعد  أو مستويات معايري إىل
 العلمية. واألحباث الدراسات من إجراء العديد خالهلا من يتم حيث ،  ميالعل البحث جمال يف املقاييس و

عن غريها  اليت حتدد عملية االنتقاء هي من جتعل من كليات الرتبية البدنية والرياضية أكثر متيزا  ولعل هذه االختبارات 
كل النواحي البدنية والفسيولوجية، من   الئقا   -طالب اليوم –من الصروح العلمية األخرى، كوهنا تنتقي معلم املستقبل 
 عرفية.اجلسمية، والصحية، واالجتماعية، والنفسية، واملهارية، وامل

فالتقومي ال ميكن احلصول عليه إال عرب تلك االختبارات واليت من خالهلا فقط ميكن معرفة مدى قدرة األفراد، فال 
للقياس والتقومي، واملتمثلة يف االختبار اجليد الذي يستند  ميكن ألي شخص أو جهة احلكم الصحيح إال بواسطة أداة  

ة للجوانب البدنية والفسيولوجية واجلسمية واملهارية نقيس هبا مستوى قدرات إىل مستويات معيارية حمددة ومقننة شامل
الطالب ومعرفة هل تتناسب هذه القدرات مع األنشطة الرياضية اليت تدرس يف كليات الرتبية البدنية والرياضية ليتم 

 قبوله فيها أو العكس.
كليات وأقسام الرتبية الرياضة قبل التحاق الطالب هبا وتعد اختبارات القبول وغريها من أساليب التقومي اليت تعقدها  

إىل التعرف على اجلوانب الصحية والبدنية والفسيولوجية  من األمور اهلامه يف هذا التخصص، ألهنا هتدف أساسا  
  (3، صفحة 2013)اخلوالين م.،  .النفسية واملعرفية هلؤالء الطالبواملهارية و 

)سيد س.، ،  (1997)مدين،  ،(1993)سعد،  ،(1983)سيد.،  وتشري توصيات العديد من الدراسات
إىل ضرورة إعادة النظر يف اختبارات القبول للطالب املتقدمني لاللتحاق بكليات . (1995)مجعة،  ، (2003

وأقسام الرتبية البدنية والرياضية لتكون اكثر مشوال  للمواصفات واخلصائص البدنية والفسيولوجية واملهارية اليت ينبغي أن 
  .تتوفر لدى الطالب الذي يرغب يف ممارسة هذه املهنة

مستويات معيارية لبعض  حتديدأمهية هذه الدراسة اليت يقوم هبا الباحث، واليت يرمي من خالهلا إىل  ومن هنا جاءت
البدنية والفسيولوجية واملهارية حبيث توفر قاعدة بيانات تساعد على حتديد مستويات الطالب املتقدمني  تغرياتامل

وبالتايل يسهل مقارنتهم بأنفسهم وقرنائهم يف بعض  لاللتحاق بكليات وأقسام الرتبية الرياضية باجلامعات اليمنية 
هذه اخلصائص املميزة هلم، حيث متثل النتائج املستخلصة السبيل للمفاضلة بينهم، مما قد يساعد املسوولني يف 

 األقسام والكليات اليت تقبل طالهبا دون إجراء تلك االختبارات بان تعتمدها ضمن شروط القبول فيها.
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تقسيم الدراسة إىل جانب نظري وجانب تطبيقي حماولني من خالهلا اجلمع بني املعاجلة النظرية من أجل ذلك مت 
 والتطبيقية للموضوع حيث يتضمن اجلانب النظري ثالثة فصول وهي كااليت:الفصل األول حيتوي على مفهوم

 ملتغرياتالبدنية، تعريفات اتغريات امل  والقياس والتقومي واالختبارات بشيء من التفصل باالضافة اىلرياملستويات واملعاي
بينما مشل الفصل الثاين  ،الرشاقة البدنية القوة العضلية، التحمل العضلي، املرونة، السرعة، تغرياتمكونات امل البدنية،
تعريفات علم الفسيولوجي، أمهية اخلصائص الفسيولوجية أنواع املتغريات الفسيولوجية حيث احتوى على على 

 ،،احلد االقصى الستهالك االكسجني،معدل النبض، ضغط الدم فسيولوجية، القياسات الفسيولوجيةاخلصائص ال
 هاواهداف هامن حيث انواعاملهارة الرياضية تعاريف  املتغري املهاري الذي احتوى على  بينما مشل الفصل الثالث على

تصرة عن اقسام وكليات الرتبية الرياضية يف ا ومراحل تعلم املهارة احلركية وكما مت التطرق اىل نبذة خموتقسيماهت
 .اجلامعات اليمنية

 اإلشكالية:-
تعـد مشــكلة اختيــار أقـل العناصــر البشــرية الالزمـة لطبيعــة ومتطلبــات مـدرس الرتبيــة البدنيــة والرياضـية مــن أهــم املشــاكل 

البدنية والرياضـية وذلـك لعـدم وجـود اليت تواجه القائمني على اختيار وإعداد الطالب املتقدمني لكليات وأقسام الرتبية 
ذلك لتعــدد املتغـريات البدنيـة، والفســيولوجية كـو علميـة خاصــة هبـا  يـتم علـى ضــوئها قبـول املتقـدمني  مسـتويات ومعـايري

واملهارية، والنفسية املطلوبة ملن يلتحقون هبذه املهنـة، خاصـة إذا اسـتلزم األمـر انتقـاء أو اختيـار عـدد  حمـدود  مـن األفـراد 
  جمموعة كبرية من املتقدمني ملمارسة هذه املهنة. بني

الكليات النوعية بني  الكليات على مستوى اجلمهورية اليمنية واليت وألن كلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاء تعترب من 
إىل إدارة براجمها  هتدف إىل إعداد الطالب لتدريس منهج الرتبية البدنية والرياضية يف مدارس التعليم العام باإلضافة

خمتلف مدن وحمافظات وقرى اجلمهورية  خرجيي الثانوية العامة منكبرية من   وأنشطتها، حيث يتقدم هلا كل عام أعداد  
البد من إجراء اختبارات قبول تشمل  كاناليمنية مبستويات وخصائص بدنية وفسيولوجية ومهارية خمتلفة حيث  

واملهارية مع وجود مستويات ومعايري علمية هلذه االختبارات الن طبيعة الدراسة يف   البدنية والفسيولوجية تغرياتامل
البدنية  تغرياتكليات وأقسام الرتبية الرياضية تتطلب أن يكون الطالب ميتلك على األقل احلد األدىن من هذه امل

 جماالت يف املستويات خداماست حيث اصبح ،والفسيولوجية واملهارية لضمان النجاح واالستمرار يف هذا التخصص
 الثانوية على احلاصلني الطلبة لقبول الرياضية الرتبية كليات حتددها اليت املستويات وخصوصا   ،ا  شائع ا  أمر  البدنية الرتبية
 التخصص هلذا الطالب هذا مناسبة عن ا  جيدا  مؤشر  يعطي الرياضية الرتبية يف املستويات ماستخدا نأل وذلك العامة،
 .ا  ناجح ا  رياضي ا  مربي يكون الن باستعداده تتنبأ وبالتايل غريه دون
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أن السـبب  كونـه مدرسـا  للرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف قسـم الرتبيـة الرياضـية جامعـة البيضـاء )الـيمن(  حيث يرى الباحـث
الرئيســي وراء تلـــك املشــكالت هـــو عــدم االختيـــار املالئــم للطلبـــة املتقــدمني للدراســـة يف أقســام وكليـــات الرتبيــة البدنيـــة 
والرياضـــية، وعـــدم إجـــراء اختبـــارات وقياســـات بدنيـــة وفســـيولوجية ومهاريـــة مـــع عـــدم وجـــود مســـتويات ومعـــايري علميـــة 

الب لاللتحاق هبذه الكليات و األقسـام وهـذا مـا تؤكـد عليـة العديـد مـن واضحة هلذه االختبارات واملقاييس لقبول الط
الـــيت أجريـــت علـــى الطـــالب املعلمـــني . (1991)عفيفـــي، ،  (1994)عبـــدا ،  ،(1992)ســـويدان د.، الدراســـات 
مـــن دولـــة الكويـــت، مصـــر ، الســـعودية، والـــيت هـــدفت إىل وضـــع مســـتويات  وأقســـام الرتبيـــة الرياضـــية يف كـــال  بكليـــات 

معيارية الختبارات اللياقة البدنية للمتقدمني هلـذه الكليـات واألقسـام، حيـث أكـدت علـى أمهيـة وضـع وبنـاء مسـتويات 
 هذه املعايري وحتديثها بصفة مستمرة.معيارية يتم يف ضوئها اختيار هؤالء الطالب املتقدمني ، ومراجعة 

حيث الحظ الباحث أن اختبارات القبول اليت جتريها كل من كلييت الرتبية الرياضية يف جامعة صـنعاء وجامعـة احلديـدة 
عبـــاره عـــن اختبـــارات تقليديـــة قدميـــة وينقصـــها اجلانـــب الفســـيولوجي واملهـــاري وال ختضـــع لشـــروط علميـــة واضـــحة، وال 

ي الشخصـــي أايري موضـــوعية ومقننـــة تتناســـب وإمكانيـــات الطـــالب املتقـــدمني وتعتمـــد علـــى الـــر توجـــد مســـتويات ومعـــ
يف أقســام الرتبيــة  عــن عــدم وجــود اختبــارات قبــول أصــال   والتقــدير الــذايت للجنــة القبــول ، ممــا يفقــدها املوضــوعية فضــال  

كليـــات وأقســــام الرتبيــــة البدنيــــة    )البيضـــاء ، عــــدن، حضــــرموت(. وذلــــك الن البدنيـــة والرياضــــية يف اجلامعــــات اليمنيــــة
والرياضــية باجلمهوريــة اليمنيــة مازالــت  قليلــه وحديثــة النشــأة وتســعى للرقــي و اجلــودة مــن خــالل إنشــاء خمتــربات علميــة 

 ومواكبة التطور احلاصل يف التكنولوجيا والقياس.
ومن خالل ما قام بـه الباحـث مـن االطـالع ومراجعـة للدراسـات والبحـوث املتعلقـة هبـذا املوضـوع فقـد الحـظ الباحـث 

بدنيـة الختبـارات املتغـريات العدم وجود دراسات علـى مسـتوى اجلمهوريـة اليمنيـة تطرقـت إىل وضـع مسـتويات معياريـة 
هــذا املنطلـق جــاءت فكـرة الدراســة احلاليـة بعنــوان حتديــد هاريــة يـتم علــى أساسـها قبــول الطـالب ومــن املفسـيولوجية و الو 

كليـات وأقسـام الرتبيـة ب لاللتحـاقاملتقـدمني  بالبدنيـة والفسـيولوجية واملهاريـة للطـال املتغرياتمستويات معيارية لبعض 
 الرياضية يف اجلامعات اليمنية.

 هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على:  أهداف الدراسة:-
بكليـــة الرتبيـــة البدنيـــة  امللتحقـــني الســـنة األوىل بالـــالزم توفرهـــا لـــدى طـــال والفســـيولوجية واملهاريـــة البدنيـــةاملتغـــريات  -1

 .والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(
للمتغـــــريات البدنيـــــة  املتحققـــــة حتديـــــد وإجيـــــاد املعـــــايري واملســـــتويات املعياريـــــة وحـــــدودمها واســـــتخراج النســـــب املوويـــــة -2

 .(اليمن) صنعاء جامعة والرياضية البدنية الرتبية بكلية امللتحقني األوىل السنة طالبلة والفسيولوجية واملهاري
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 :الدراسة تساؤالت-
 :األتية تساؤالتهذه الدراسة اإلجابة على ال ستحاول

بكليــة الرتبيــة البدنيــة والرياضــية جامعــة صــنعاء  امللتحقــني الســنة األوىل بمــا مســتوى بعــض املتغــريات البدنيــة لطــال -1
 ؟)اليمن(

بكليـــة الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية جامعـــة  امللتحقـــني الســـنة األوىل بمـــا مســـتوى بعـــض املتغـــريات الفســـيولوجية لطـــال 2-
 ؟صنعاء )اليمن(

بكليــة الرتبيــة البدنيــة والرياضــية جامعــة صــنعاء  امللتحقــني الســنة األوىل بمــا مســتوى بعــض املتغــريات املهاريــة لطــال -3
 ؟)اليمن(

للمتغـــريات البدنيـــة املتحققـــة النســـب املوويـــة  مـــامـــا إمكانيـــة حتديـــد وإجيـــاد املعـــايري واملســـتويات املعياريـــة وحـــدودمها و  4-
 ؟بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن( امللتحقني السنة األوىل بلطال
للمتغــــريات  املتحققــــة النســــب املوويـــة مـــا هــــيإمكانيــــة حتديـــد وإجيــــاد املعــــايري واملســـتويات املعياريــــة وحــــدودمها و مـــا  5-

 ؟بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن( امللتحقني السنة األوىل بالفسيولوجية لطال
للمتغــريات املهاريـــة املتحققــة النســب املوويــة  مــامها و مــا إمكانيــة حتديــد وإجيــاد املعــايري واملســتويات املعياريـــة وحــدود -6

 ؟بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن( امللتحقني السنة األوىل بلطال
 أهمية الدراسة :-

 اآلتي : فيتكتسب الدراسة الحالية أهميتها 
 الطالب وبالتايل يسهل مقارنتهممعيارية يتيح توافر بيانات تساعد علي حتديد مستويات  وضع مستويات -1

النتائج املستخلصة الواقع امللموس  بأنفسهم وقرناؤهم يف بعض املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية، حيث متثل
 .للطالب

قد تساعد هذه الدراسة يف وضع اختبارات بدنية وفسيولوجية ومهارية علمية ومقننة يستفاد منها يف اختبارات  -2
 .اليمنية امعاتلكليات وأقسام الرتبية البدنية والرياضية باجل قدمنيللطلبة املتالقبول 

 .اهلامة واألساسية املساعدة لالنتقاء يف اجملال الرياضي إن املستويات املعيارية من العوامل -3
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  المفاهيم الدالة:-
   Standards :المستويات

وليس من خارجها وتأخذ الصبغة الكيفية وحتدد يف ضوء ما موضوع التقييم  هي أساس للحكم من داخل الظاهرة
 .(41، صفحة 1996)حسانني م.،  علية الظاهرة جيب أن تكون

 N0rms المعايير:
موضوع التقييم وليس من خارجها وتأخذ الصبغة الكمية يف غالب األحوال  هي أساس للحكم من داخل الظاهرة

 .(233، صفحة 1992)اخلالق ع.،  وحتدد يف ضوء اخلصائص الواقعية للظاهرة
  : Raw Scoreالدرجة الخام 

)حسانني  هي النتيجة األصلية  املشتقة من تطبيق االختبارات )أو أي أداة قياس أخرى( قبل أن تعاجل إحصائيا .  
 ..(40، صفحة 1996م.، 

  Standard Score  :الدرجة المعيارية
 هي درجة يعرب فيها عن درجة كل فرد على أساس عدد وحدات االحنراف املعياري لدرجته عن املتوسط.  

 .(29، صفحة 2001)حسانني.، 
و هي املعايري القياسية اليت تستخدم لتحديد احلالة النسبية للدرجات اخلام الناجتة عن تطبيق االختبارات أ  

 .(150، صفحة 2000)الدين م.،  .والقياسات بغرض تفسري هذه الدرجات وتقومي نتائجها 
 التتابع:الدرجة المعيارية المعدلة بطريقة 

( وميثل الوسط احلسايب درجة التقومي 100وهي درجات معيارية ميثل حدها األعلى للتوزيع درجة التقومي القصوى )
( ومن طرح قيمة احلد األعلى من قيمة 0( يف حني ميثل احلد األدىن للتوزيع درجة التقومي الصغرى )50الوسطى )

( ونستخرج بذلك املقدار الثابت 100تني مث يتم قسمة املقدار على )احلد األدىن نستخرج املقدار احملصور بني القيم
( ، 100الذي جيب إضافة أو طرح املقدار تنازليا  أو تصاعديا  عن الوسط احلسايب حىت يصل التصاعد إىل درجة )

 .(59، صفحة 1995)القادر،  (.0بينما يصل التنازل إىل درجة )
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 البدنية: متغيراتال
بأهنا " جمموعة العناصر واملكونات البدنية املرتبطة باألداء املهاري يف النشاط  كاظم جابر أمير"يعرفها        

 .(48، صفحة 1997)أمري،  "الرياضي املمارس
البدنيــة يف هــذة الدراســة عناصــر اللياقــة البدنيــة األتيــة )القــوة العضــلية، التحمــل العضــلي،  تغــرياتاملحيــث يقصــد       

 .)السرعة، املرونة، الرشاقة
 القوة العضلية:

بأهنــا "إمكانيــة العضــالت أو اجملموعــة العضــلية يف التغلــب 1973ســتيلرنقــال  عــن  الســيد عبدالمقصــودعرفهــا       
 .(113، صفحة 1997)املقصود،  خارجية"على مقاومة أو عدة مقاومات 

)اهلـــزاع.،  بأهنـــا" القـــوة القصـــوى الـــيت ميكـــن بـــذهلا بواســـطة جمموعـــة مـــن العضـــالت" الهـــزاع هـــزاع محمـــدكماعرفهـــا   
 .(70، صفحة 1997/1417

 التحمل العضلي:
بأهنـا "قـدرة العضـلة أو العضـالت يف التغلـب علـى مقاومـات  محمد حسـن عـالوي ومحمـد نصـر الـدينعرفها       

ذات شـدة مـا بـني الشـدة األقــل مـن القصـوى إىل الشـدة املتوسـطة أو مواجهــة هـذه املقاومـات أثنـاء األداء لفـرتة طويلــة 
 .(103، صفحة 2001)رضوان م.،  نسبيا "

 السرعة:
نقـال  عـن الرسـون ويـوكم بأهنـا" قـدرة الفـرد علـى أداء حركـات متتابعـة مـن  أحمـد كسـر و محمـد صـبحييعرفها       

 .(75، صفحة 1998)معاين،  نوع واحد يف أقصى زمن"
، 2000)الـــدين م.،  بالقـــدرة علـــى التحـــرك مـــن مكـــان إىل كخـــر يف أقـــل زمـــن ممكـــن عـــالوي ورضـــوانكمـــا يعرفهـــا 

 (140صفحة 
 المرونة:  
   .(70، صفحة 1997/1417)اهلزاع.،  هي املدى احلركي للفرد عند مفصل أو جمموعة من املفاصل   

 الرشاقة:
تعــين الرشــاقة مقــدرة الالعــب علــى تغيــري أوضــاع جســمه، أو ســرعته أو اجتاهــه ســواء علــى األرض أو يف اهلــواء بدقــة    

     .(1995)إبراهيم ع.،  وانسيابية وتوقيت سليم خالل أدائه للمتطلبات البدنية أو املهارية أو اخلططية
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)ياسـني،  الرشاقة بأهنا املقدرة على التوافق اجليـد للحركـات بكـل أجـزاء اجلسـم أو عـزء معـني منـه Mainelويعرف  
 .(179، صفحة 1992

 الفسيولوجية: متغيراتال  
     Maximum Oxygen Volume(VO2max): الحد االقصى الستهالك االكسجين

)الفتـاح  مـن عضـالت اجلسـم%  50هو اكرب سرعة الستهالك االكسـجني اثنـاء العمـل العضـلي باسـتخدام اكثـر مـن 
 .(473، صفحة 2003ا.، 

 Heart Rate(HR): معدل النبض
هــو موجــة تبتــدأل مــن األورطــي نتيجــة انــدفاع الــدم مث تنتشــر علــى مجيــع جــدران االوعيــة الدمويــة إىل كخــر الشــرايني   

 ..(174، صفحة 1992)سالمة ب.،  وميكن إحساسها باللمس على الشرايني القريبة من سطح اجللد
 Systolic Blood Pressure(DBP): ضغط الدم االنقباضي

، صـــفحة 1998)الفتـــاح ا.،  مـــم زئبـــق160-100هـــو أقصـــى ضـــغط أثنـــاء انقبـــاض عضـــلة القلـــب ويـــرتاوح مـــابني 
331). 

 Diastolic Blood Pressure(DBP):  ضغط الدم االنبساطي
، صــــفحة 1998)الفتــــاح ا.،  مــــم زئبــــق 100-60هــــو أدىن ضــــغط أثنــــاء انبســــاط عضــــلة القلــــب ويــــرتاوح مــــابني   

331). 
 المهارية:متغيرات ال

 األداء المهاري:
يســتهدف اإلعــداد املهــاري لالعبــني تعلــيم وتطــوير وصــقل وإتقــان وتثبيــت املهــارات احلركيــة الرياضــية الــيت ميكــن         

إستخدامها يف املنافسات الرياضية لتحقيق أعلى االجنازات الرياضـية. فمهمـا بلـس مسـتوى اللياقـة البدنيـة للفـرد الرياضـي 
لن حيقق النتائج املرجوة مـا مل يـرتبط ذلـك كلـه باإلتقـان التـام للمهـارات ومهما أتصف به من مسات خلقية وإرادية فأنة 

 .(245، صفحة 1999)علي ع.،  احلركية الرياضية يف نوع النشاط التخصصي الذي ميارسه
 اإلعداد المهاري:

الالعبني أسس تعلـم املهـارات احلركيـة وهتـدف إىل وصـوهلم يقصد باإلعداد املهاري كافة العمليات اليت تبدأ بتعلم       
فيهــا ألعلــى درجــة أو رتبــة حبيــث تــؤدى بــأعلى مواصــفات اآلليــة والدقــة واإلنســيابية والدافعيــة الــيت تســمح بــه قــدراهتم 

 .(103، صفحة 2002)محاد م.،  خالل املنافسات الرياضية هبدف حتقيق أفضل النتائج مع اإلقتصاد يف اجلهد
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 :المهارات األساسية
علـــى أهنـــا املهـــارات احلركيـــة الـــيت تعتـــرب ضـــرورية وجوهريـــة إلجـــادة أو إتقـــان أي نشـــاط مـــا، مثـــل اجلـــري، والوثـــب  تعـــرف

 .(208، صفحة 2002)محاد م.،  والرمي،...اخل، وهي مبفهوم أخر مزج متوافق من احلركات األساسية
 الدراسات السابقة والمشابهة:

 األولى:الدراسة  

" اجياد مستويات معيارية لعناصر  دراسة عزيز كريم وناس، اياد ناصر العزاوي، نبيل كاضم هريبد تحت عنوان 
 اللياقة البدنية اخلاصة واملهارات االساسية بالكرة الطائرة للناشوني يف اندية الفرات االوسط " 

اىل التعرف على مستوى عناصر اللياقة البدنية اخلاصة واملهارات االساسية لالعبني الناشوني بالكرة  وهدفت الدراسة
الوسط، وكذلك حتديد مستويات معيارية الختبارات عناصر اللياقة البدنية اخلاصة واملهارات الطائرة يف اندية الفرات ا

 االساسية لالعبني الناشوني بالكرة الطائرة يف اندية الفرات االوسط.

 املنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث واستخدم الباحث  

جة االوىل املمتازة يف حمافظات الفرات االوسط )بابل، كربالء، النجف، على العيب اندية الدر  واشتملت عينة البحث
( العبا ، واجرى الباحثون التجارب االستطالعية ومن مث 120الديوانية( بالكرة الطائرة لفوة الناشوني البالس عددهم)

ومنها )الوسط احلسايب ، ( spssاستخراج االسس العلمية لالختبارات واستعمل ملعاجلة بياناته احلقبية االحصائية )
 كالتايل:  اهم االستنتاجاتاالحنراف املعياري ، معامل االرتباط ، الدرجة املعيارية( وكانت 

 .أن اعلى نسبة حققتها عينة البحث كانت يف املستوى املعياري )جيد( يف اختبارات االعداد والرشاقة والقوة 
 ملعياري )متوسط( يف اختبارات السرعة.أن اعلى نسبة حققتها عينة البحث كانت يف املستوى ا 
 .أن اقل نسبة حققتها عينة البحث كانت يف املستوى املعياري )ضعيف جدا ( يف اختبار الضرب الساحق 

 .(2013)هريبد، 
 الدراسة الثانية:

 لبعض معيارية مستويات حتديد" أمين بعنوان محمد خالد ،وليد جاسم حسن ،مازن جواد سلوم دراسة علي
 "الرياضية الرتبية كليات األوىل يف املرحلة لطلبة السلة بكرة األساسية املهارات
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 كليات يف املرحلة األوىل لطلبة السلة بكرة األساسية املهارات لبعض معيارية مستويات حتديد إىل وهدفت الدراسة
 فقد الدراسة عينة أمااملنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث  ونواستخدم الباحث ، الرياضية الرتبية
عبارة اختبارات مهارية بكرة السله  ادوات البحثاالختبارات حيث كانت  عليهم أجريت طالبا  (  102)  مشلت

 بيد التمرير واختبار اجلدارعلى  التمرير واختبار احملاورة سرعة واختبار بالتصويب املنتهية احملاورة باختبار تلخصت
 ستة إىل واملقسمة كافة لالختبارات املبحوثة املعيارية املستويات حتديد االستنتاجات اهم كانت كما ، واحدة

 .(2012)أمني ع.،  . الطبيعي التوزيع من جدا قريبا كان العينة توزيع عن فضال مستويات

  الثالثة:الدراسة 

" بناء مستويات معيارية لبعض املتغريات البدنية واملهارية  دراسة عمر خليل محمد شرعب تحت عنوان        
اىل التعرف اىل مستوى بعض  وهدفت الدراسةلدى ناشوي اندية احملرتفني لكرة القدم يف الضفة الغربية)فلسطني( " 

 املتغريات البدنية واملهارية لدى ناشوي اندية احملرتفني لكرة القدم يف الضفة الغربية)فلسطني(،

 املنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث واستخدم الباحث  

الفلسطيين لكرة القدم ظمن اندية ( ناشوا  ميثلون الناشوني املسجلني يف االحتاد 145مكونة من ) وكانت العينة
 2010/2011احملرتفني يف فلسطني للعام 

مرت عدو، الوثب العمودي 30جمري، 1500عبارة عن ترشيح ست اختبارات بدنية)األدوات المستخدمة وكانت 
 ث، اجلري املتعرج لبارو، املرونة من وضع اجللوس( وست اختبارات مهارية 30من الثبات، اجللوس من الرقود 

)التنطيط بالكرة ملدة دقيقة، دقة التمرير القصري االرضي، اجلري بالكرة يف خط متعرج، دقة التصويب على احلائط، 
ضرب الكرة بالرأس، رمية التماس ألبعد مسافة( ، وقام الباحث من اجل معاجلة البيانات استخدام برنامج الرزم 

ث اىل بناء مستويات معيارية لالختبارات البدنية واملهارية ( حيث توصل الباحSPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية )
وأظهرت النتائج اخنفاض مستوى املتغريات البدنية واملهارية لدى عينة الدراسة، واوصى الباحث بضرورة اعتماد املعايري 

 .(2011 )شرعب، لتقييم القدرات البدنية واملهارات االساسية لناشوي كرة القدم.

 الرابعة:الدراسة 

" بناء مستويات معيارية للمهارات االساسية بالكرة الطائرة لدى طالبات   دراسة احمد عكور تحت عنوان        
 كلية الرتبية الرياضية يف جامعة الريموك " 
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واستخدم اىل اىل بناء مستويات معيارية موينية لالختبارات املهارية بكرة الطائرة لدى عينة الدراسة  وهدفت الدراسة
مكونة من الطالبات املسجالت  وكانت العينةاملنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث الباحث 

 ( طالبة  34البالس عددهن )( و 2010ملساق نظرية التدريب بالكرة الطائرة للفصل الدراسي الثاين)

عبارة عن بطارية اختبار مكونة من ستة اختبارات تقيس دقة اداء املهارات االساية األدوات المستخدمة وكانت 
بالكرة الطائرة وهي )الضرب الساحق، حائط الصد، االرسال، االعداد، االستقبال، الدفاع عن امللعب( حيث مت 

املستويات املعيارية املوينية اليت مت بناؤها يف عملية اختيار الطالبات وتقييم مستوى االداء التوصل اىل تثبيت وبناء 
 .(2011)عكور،  املهاري يف لعبة الكرة الطائرة.

 الخامسة:الدراسة 

" اجياد الدرجات  عنوان دراسة معن عبد الكريم الحيالي، احمد مؤيد العنزي، محمد خالد الدباغ تحت        
واملستويات املعيارية لتقومي بعض املهارات اهلجومية االساسية بكرة اليد لطلبة قسم الرتبية الرياضية كلية الرتبية 

 االساسية " 

اىل وضع درجات ومستويات معيارية لبعض املهارات اهلجومية االساسية بكرة اليد لعينة الدراسة،  وهدفت الدراسة
داء املهاري لبعض املهارات اهلجومية االساسية بكرة اليد على الدرجات واملستويات املعيارية لطالب قسم وتقومي اال

 الرتبية الرياضيةيف كلية الرتبية االساسية جامعة املوصل.

 املنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث واستخدم الباحث  

 ( طالبا  .115با من اصل )( طال95حيث اشتملت على ) وكانت العينة

ومن خالل املعاجلات عبارة عن اختبارات للمهارات اهلجومية األساسية بكرة اليد،  األدوات المستخدمةوكانت 
 االحصائية للبيانات اخلام استنتج الباحثون االيت:

 ان االختبارات املأخوذة للمهارات االساسية تتالئم ومستوى عينة البحث. -1
 واملستويات املعيارية الختبارات املهارات االساسية بكرة اليد.مت اجياد الدرجات  -2
 ان اغلب افراد عينة البحث كانوا يف املستوى املعياري متوسط يف بعض املهارات اهلجومية االساسية. -3

 وأوصى الباحثون اىل مايلي:
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 قسم يف االوىل السنة طالب اداء لتقومي الدراسة هذه من املستخلصة املعيارية واملستويات الدرجات اعتماد -
 .(2009)الدباغ م.،  .اليد بكرة االساسية املهارات يف والنهائية الفصلية االمتحانات يف الرياضية الرتبية

 السادسة:الدراسة    

" حتديد  دراسة أمان خصاونة،نارت شوكة، اسماعيل غصاب، عبد الباسط عبد الحافظ، تحت عنوان        
 مستويات معيارية للياقة البدنية لدى طلبة كلية الرتبية الرياضية يف جامعة الريموك " 

املنهج واستخدم الباحث اىل حتديد املستويات املعيارية للياقة البدنية لطالب كلية الرتبية الرياضية،  وهدفت الدراسة
طالب كلية الرتبية الرياضية املسجلني يف مادة وكانت العينة الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث 

 ( طالبة والباقي من الذكور78( طالبا  منهم )152م والبالس عددهم )2005/2006االعداد البدين للعام اجلامعي 
عبارة عن اختبارات لستة عناصر اساسية هي)السرعة، التحمل، القدرة، الرشاقة، األدوات المستخدمة وكانت 

رونة، التحمل العضلي(، ومتت معاجلة البيانات احصائيا  حيث مت التوصل اىل بناء املستويات املعيارية للذكور امل
 واالناث. وأوصى الباحثون باعتماد هذه املستويات املعيارية يف عملية االختبار واختيار الطالب بطريقة موضوعية.

  .(2009)احلافظ، 

  السابعة:الدراسة 

 دراسة  احمد مؤيد حسين العنزي، احمد رعد ابراهيم الساقي، العاب محمد خالد الدباغ تحت عنوان        
" وضع درجات ومستويات معيارية لبعض املهارات االساسية بكرة السلة لطلبة قسم الرتبية الرياضية يف كلية الرتبية 

 االساسية  " 

واستخدم الباحث اىل وضع درجات ومستويات معيارية لبعض املهارات االساسية بكرة السلة  وهدفت الدراسة
 املنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث 

مكونة من طالب املرحلة االوىل يف قسم الرتبية الرياضية/ كلية الرتبية االساسية جامعة املوصل للعام  وكانت العينة
عبارة عن اختبارات األدوات المستخدمة ( طالبا  وكانت 60م البالس عددهم )2008/ 2007الدراسي 

 للمهارات االساسية بكرة السلة حيث توصل الباحثون من خالل املعاجلات االحصائية للبيانات اخلام اىل مايلي:
 ان االختبارات املأخوذة للمهارات االساسية تتالئم ومستوى عينة البحث. -1
 واملستويات املعيارية الختبارات املهارات االساسية بكرة السلة. مت اجياد الدرجات -2
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 ان اغلب افراد عينة البحث كانوا يف املستوى املعياري متوسط. -3
 وأوصى الباحثون اىل مايلي:

اعتماد الدرجات واملستويات املعيارية املستخلصة من هذه الدراسة لتقومي اداء طالب السنة االوىل يف قسم  -1
 اضية يف االمتحانات الفصلية والنهائية يف املهارات االساسية بكرة السلة.الرتبية الري

)الدباغ ا.، ة. اجراء دراسة مشاهبه على بقية االلعاب الفرقية يف قسم الرتبية الرياضية يف كلية الرتبية االساسي -2
2008) 

 الثامنة:الدراسة 

سنة يف مسابقة  13 -12" حتديد مستويات معيارية النتقاء التالميذ الناشوني دراسة بن سي قدور حبيب بعنوان
إىل  هدفت الدراسةجامعة مستغامن معهد الرتبية البدنية والرياضية حيث  2008 – 2007الرباعي أللعاب القوى 

ني يف بعض أنشطة الكشف عن طبيعة التقومي السائد من خالل معرفة احملددات اليت يتم على أساسها انتقاء الناشو
فرد  3929عبارة عن  عينة البحثسنة يف املسابقات املركبة الرباعي حيث كانت  13-12التالميذ من الناشوني 

سنة ومدريب ألعاب القوى لبعض واليات  13-12مشلت كل من أساتذة الرتبية البدنية وتالميذ التعليم املتوسط 
عباره عن استبيانات موجهه ألساتذة  األدوات المستخدمةكانت الغرب اجلزائري مستغامن، وهران ، وتيسمسيلت و 

الرتبية البدنية واستطالع راي مدريب ألعاب القوى واستبيان عرض على األساتذة احملكمني الختيار انسب االختبارات 
يل، جري مرت، دفع اجللة، الوثب الطو  60للبطارية املقرتحة لالختبارات البدنية واخلاصة ملسافة الرباعي "عدو 

قوائم خشبية، شريط مرتي ، شواخص ، كرات طبية،  4ميزان طيب و 3عدادات إلكرتونية و  4م" إضافة إىل 1200
حيث خلص الباحث إىل أن استخدام املستويات املعيارية على ضوء بطارية  النتائجصفارات، أالت تصوير وكانت 

)حبيب،  سنة يف املسابقات املركبة الرباعي. 13-12 لالختبارات املقرتحة تساعد على انتقاء التالميذ الناشوني
2008). 

 التاسعة:الدراسة 

" الدرجات املعيارية لبعض  دراسة زهير قاسم الخشاب ، وليد خالد رجب، يحي محمد علي تحت عنوان   
 املهارات االساسية يف مادة كرة القدم لطالب السنة الدراسية االوىل يف كلية الرتبية الرياضية " 
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اىل وضع درجات معيارية لبعض املهارات االساسية يف مادة كرة القدم لطالب السنة الدراسية  وهدفت الدراسة
( باالضافة اىل التعرف على مدى  σ 6 ملوصل باستخدام الدرجة املعيارية )االوىل يف كلية الرتبية الرياضية عامعة ا
املنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث واستخدم الباحث مالئمة االختبار لعمر وجنس العينة 

  ( طالبا  161( طالبا  من اصل )119من )حيث تكونت العينة 

عبارة عن اختبارات ملهارات الدحرجة واإلمخاد والسيطرة على الكرة ودقة التمرير  األدوات المستخدمةوكانت 
وكانت الوسائل اإلحصائية اليت استخدمها الباحثون الوسط احلسايب واالحنراف املعياري والدرجة املعيارية والدرجة 

نتائج أمهها مالئمة االختبارات لعمر وجنس املعيارية املعدلة والنسبة املووية ومعامل االلتواء، وتوصل الباحثون إىل عدة 
العينة باستثناء اختبار السيطرة على الكرة وأوصى الباحثون باستخدام اجلداول بالدرجات املعيارية يف اختبار وتقومي 

 . (2007)علي ز.،  الطالب يف املهارات املذكورة.

 العاشرة:الدراسة 

" حتديد مستويات معيارية لبعض )الصفات  تحت عنوان م2007عام  الالميدراسة نوار عبداهلل حسين       
  يف كرة القدم البدنية اخلاصة و املهارات األساسية و القياسات اجلسمية( خلطوط اللعب املختلفة

إىل التعرف على مستوى الصفات البدنية اخلاصة واملهارات األساسية وبعض القياسات اجلسمية  وهدفت الدراسة" 
لدى العبني الشباب يف منتخبات حمافظات الفرات األوسط لكرة القدم وفق خطوط اللعب الثالثة وحتديد مستويات 

سمية لدى العبني الشباب يف معيارية لبعض الصفات البدنية اخلاصة واملهارات األساسية وبعض القياسات اجل
منتخبات الفرات األوسط بكرة القدم وفق خطوط اللعب الثالثة وكذلك الفروق يف مستويات الصفات البدنية 

واستخدم الباحث  اخلاصة واملهارات األساسية وبعض القياسات اجلسمية لالعبني حسب خطوط اللعب الثالثة
قوامها العبو منتخبات حمافظات الفرات  وكانت العينةكلة البحث املنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مش

اختبارات اللياقة البدنية األدوات المستخدمة ( العبا  بعد استبعاد حراس املرمى وكانت 88األوسط البالس عددهم )
إىل  الدراسة وتوصلتلعناصر اللياقة البدنية )قوة، سرعة( واختبارات مهارية اساسية يف كرة القدم وقياسات جسمية 

أن ال فرق دال معنوي يف اللياقة البدنية اخلاصة خلطوط اللعب الثالثة باستثناء سرعة االستجابة والرشاقة وعدم وجود 
 فرق دال إحصائيا  يف األداء املهاري جلميع الالعبني وملختلف اخلطوط .

 ثناء الطول الكلي لالعب..وكذلك الفرق دال معنويا يف القياسات اجلسمية خلطوط اللعب الثالثة باست
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تقارب مستويات الالعبني وجلميع اخلطوط يف املتغريات املبحوثة عند املستوى املتوسط باستثناء )التوافق، دقة املناولة ، 
 .(2007)الالمي،  .املراوغة ، اإلمخاد( عند املستوى اخلامس)جيد جدا(

 الحادية عشر: الدراسة

" اجياد الدرجات واملستويات املعيارية لتقومي اداء بعض املهارات  دراسة علي سموم الفرطوسي تحت عنوان        
 اهلجومية بكرة السلة " 

اىل اجياد درجات ومستويات معيارية للمهارات اهلجومية بكرة السلة للطالب، وتقومي مستوى اداء  وهدفت الدراسة
 ققةالطالب وفقا  ملستوياهتم املتح

 املنهج الوصفي لكونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث واستخدم الباحث  

واشتملت عينة البحث على طالب السنة االولى في كلية التربية الرياضية بجامعة ديالى للعام الدراسي 
 (. 256( من اصل )208البالغ عددهم ) 2005/ 2004

ارات اهلجومية األساسية بكرة السلة، ومن خالل عرض عبارة عن اختبارات للمه األدوات المستخدمةوكانت 
 وحتليل ومناقشة النتائج توصل الباحث إىل االيت:

 أن االختبارات للمهارات األساسية بكرة السلة تتالءم ومستوى عينة البحث. -1
 أن اغلب عينة البحث كانت يف مستوى متوسط. -2

 وخرج الباحث بالتوصيات األتية:

ضمن اختبارات الطالب الفصلية والنهائية للسنة األوىل وكذلك للمتقدمني للقبول يف   ضرورة اعتماد االختبارات -1
 كليات الرتبية الرياضية.

اعتماد الدرجات واملستويات املعيارية هلذه الدراسة لتقومي أداء طلبة السنة األوىل يف املهارات األساسية بكرة  -2
 .(2006)الفرطوسي،  السلة.

 الثانية عشر:الدراسة 

بناء بطارية اختبار لقياس املتغريات البدنية واملهارية والفسيولوجية لدى دراسة رائد محمد إبراهيم السطري بعنوان "
إىل التعرف على البناء العاملي البسيط للقياسات اجلسمية " حيث هدفت الدراسة  ناشوي كرة السلة يف األردن
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واالختبارات البدنية واملهارية والفسيولوجية قيد الدراسة، لدى ناشوي كرة السلة يف األردن ، وبناء وتقنني بطارية 
اختبار كمؤشر لقياس وتقومي املتغريات قيد الدراسة، ومن مث بناء مستويات معيارية ملفردات البطارية املستخلصة، وقد 

مجيع العيب كرة السلة  وكانت عينة الدراسةمته لطبيعة وأهداف الدراسة املنهج املسحي نظرا  ملالء استخدم الباحث
 -2005سنة واملسجلني رمسيا  ضمن سجالت االحتاد األردين لكرة السلة للموسم الرياضي ) 14الذكور حتت سن 

عبا  ويف ( ال145( العبا  يف االختبارات املهارية )161( حيث بلغت عينة الدراسة يف االختبارات البدنية )2006
( قياسات 5ل ) قام الباحث بإجراء التحليل العاملي( حيث 151القياسات اجلسمية واالختبارات الفسيولوجية )

( اختبارات فسيولوجية واستخدم الباحث الرزمة 4( اختبارات مهارية و)9( اختبارا  بدنيا  و)23جسمية، و)
باستخدام البطارية املستخلصة  أوصى الباحثراسة وقد ( لتحليل بيانات الدSPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

يف عمليات تقومي اجلوانب اليت اشتملت عليها الدراسة )القياسات اجلسمية ، القدرات البدنية، القدرات املهارية، 
القدرات الفسيولوجية( لدى ناشوي كرة السلة يف األردن ، واالعتماد عليها كأداة للتقومي والتصنيف والتوجيه 

االختيار والتنبؤ ، واستخدام املعايري اليت مت بنائها يف هذه الدراسة واالعتماد عليها يف تقييم ناشوي كرة السلة يف و 
 .(2005)السطري،  سنة 14األردن حتت سن 

 الدراسة الثالثة عشر:

املسـتويات املعياريـة " تحـت عنـوان م(2005)عـام  علـى عبـداهلل الجفـري، دراسة أحمد محمد عبـد السـالم      
لبعض اخلصائص البدنية والصحية والوظيفيـة املميـزة لطـالب كليـة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية باململكـة العربيـة السـعودية"، 

: على مستوى اللياقـة البدنيـة لـبعض اخلصـائص البدنيـة والصـحية والوظيفيـة املميـزة وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف
لطـــالب كليــــة الرتبيـــة البدنيــــة والرياضـــية بالريــــاض وإجيــــاد العالقـــة بــــني القياســـات البدنيــــة والصـــحية والوظيفيــــة وحتديــــد 

وشــملت عينــة عــة البحــث، الوصــفي ملناســبته لطبي واســتخدم الباحثــان المــنهجمســتويات معياريــة لتلــك القياســات، 
وكانـت طالب من طالب كلية الرتبية البدنية والرياضية بالرياض ميثلون مجيع املستويات الدراسية، 571  البحث على

 للخطوة واختبـارات اللياقـة البدنيـة وقيـاس احلـد األقصـى السـتهالك األكسـجني هارفارداختبار  األدوات المستخدمة
وتوصــلت جهــاز لقيــاس نســبة الشــحوم(  -جهــاز العقلــة -مراتــب -ة إيقــافســاع –)شــريط قيــاس وكانــت األدوات

ــــة والرياضــــية بالريــــاض متوســــطة وأن حتديــــد الدراســــة إلــــى ــــة الرتبيــــة البدني : أن مســــتوى اللياقــــة البدنيــــة للطــــالب بكلي
ليــة الرتبيــة مســتويات معياريــة ميكــن اإلســتعانة هبــا يف تقيــيم مســتوى القياســات البدنيــة والصــحية والوظيفيــة للطــالب بك
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)اجلفـــري،  .البدنيـــة والرياضـــية بالريـــاض كمـــا يوجـــد ارتبـــاط إجيـــايب بـــني املتغـــريات البدنيـــة والصـــحية والوظيفيـــة للطـــالب
2005). 

 عشر:الرابعة الدراسة 

بعنوان " حتديد درجات معيارية من بطارية اختبارات مقرتحة لتقومي بعض املهارات األساسية  بن برنو عثماندراسة 
إىل معرفة الكيفية والطريقة املستخدمة لتقومي التالميذ يف األلعاب اجلماعية لكرة  هدفت الدراسةيف كرة اليد" حيث 

قومي التالميذ يف األلعاب اجلماعية كرة اليد وفق اليد على بعض الثانويات اجلزائرية وكذلك حتديد بطارية اختبارات لت
الوسائل املتوفرة واستخالص طريقة علمية وموضوعية لعملية تقومي التالميذ يف األلعاب اجلماعية "كرة اليد" من خالل 

الم عبارة عن اختبارات مهارية لكرة اليد ومشلت التمرير واالست األدوات المستخدمةإعداد مستويات معيارية وكانت 
املتحصل عليها  وكانت النتائجواختبار تنطيط الكرة حول امللعب واختبار اجلري املتعرج والتصويب واالختبار الدائري 

هو توصل الباحث إىل إمكانية حتديد بطارية اختبارات موضوعية تساعد املدرس على التقومي الصحيح ألداء التالميذ 
 . (2005)عثمان ب.،  .أداء التالميذ لكل مرحله دراسية وان هناك فروق ذات دالله إحصائية يف مستوى

 الخامسة عشر: الدراسة

 2003 مــن محمــود ابــراهيم شــبر، نــزار مجيــد الطالــب، ســامي عبــد الفتــاح محمــد عــام كــال   دراســة 
" وضع مستويات معيارية الختبارات القدرات البدنيـة لقبـول الطالبـات يف قسـم الرتبيـة الرياضـية جامعـة البحـرين بعنوان

اىل وضـع مسـتويات معياريـة الختبـارات القـدرات البدنيـة لقبـول الطالبـات يف قسـم الرتبيـة  حيث هدفت هذه الدراسة
ـــاحثون الرياضـــية  ـــة البحـــث علـــىوشـــملت عاملـــنهج الوصـــفي املســـحي واســـتخدم الب ـــة مـــن الطالبـــات  201 ين طالب

عبـارة عـن  األدوات المسـتخدمةوكانت م 2003-1997املرشحات للقبول يف قسم الرتبية الرياضية خالل االعوام 
مـرت، الشـد العلـى علــى العقلـة، اجللـوس مـن الرقــود، الوثـب الطويـل مـن الثبــات، 50اختبـارات القـدرات البدنيـة )عــدو 

وضـــع مســـتويات معياريـــة الختبـــارات اىل  وتوصـــلت الدراســـةاجلســـمية  التـــوازن، الـــركض املتعـــرج(املشـــي علـــى عارضـــة 
 .  (2003)حممد م.،  .القدرات البدنية لقبول الطالبات يف قسم الرتبية الرياضية جامعة البحرين

 السادسة عشر:الدراسة 

" بناء مستويات معيارية لبعض القياسات اجلسمية وبعض االختبارات  بعنوانالسامرائي عبد الكريم محمود دراسة 
إىل  هدفت الدراسةسنة حيث  16البدنية والوظيفية النتقاء ناشوي املنتخب الوطين العراقي بكرة القدم بأعمار حتت 
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 16وطين بكرة القدم حتت إجياد درجات معيارية لقياسات اجلسمية واالختبارات البدنية والوظيفية لناشوي املنتخب ال
العبا ميثلون املنتخب الوطين  22من  عينة البحثاملنهج الوصفي بطريقة املسح وتكونت  واستخدم الباحثسنة 

 8، بدنيا   اختبارا   12قياسا جسميا،  23 استخدم الباحثإىل أهداف الدراسة  العراقي بكرة القدم ، ووصوال  
ت على عينة البحث استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية األتية )املتوسطات اختبارات وظيفية وبعد تطبيق االختبارا

إىل بناء درجات  وتوصل الباحثاحلسابية ، االحنرافات املعيارية، الدرجات املعيارية )ت، ز(، املستويات املعيارية( 
نتخب الوطين العراقي بكرة معيارية ومستويات معيارية للقياسات اجلسمية واالختبارات البدنية والوظيفية لناشوي امل

   .(2000)السامرائي،  سنة. 16القدم حتت 

 عشر: سابعةالالدراسة 

بعنوان: مستوى املقاييس املعيارية لقياس بعض اللياقة البدنية واملهارات األساسية لالعيب كرة  دراسة ناصر عبد القادر
حيث  1995سنة معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة مستغامن سنة  18 -16القدم حسب مراكزهم لألعمار من 

الوسط  –األواسط حسب مراكزهم الدفاع إىل عمل مقارنة ملستوى اللياقة البدنية لالعيب كرة القدم  هدفت الدراسة
اهلجوم وكذلك دراسة مقارنة ملستوى بعض املهارات األساسية لنفس العينة كذلك إعداد مستويات معيارية للياقه  –

العبا املسجلني  149 عينة البحثاملنهج املسحي حيث مشلت  واستخدم الباحثالبدنية واملهارية لنفس العينة 
عبارة عن اختبارات أدوات البحث م وكانت 1994 – 1993الغربية الدرجة األوىل لسنة ضمن البطولة اجلهوية 

للياقة البدنية )السرعة، القوة، التحمل ،الرشاقة، املرونة( واختبارات مهارية )اختبار الركنية، اختبار التصويب، اختبار 
وكانت النتائج  بار مهارة اجلري بالكرة (مهارة السيطرة على الكرة، اختبارات مهارة قذف الكرة ألبعد مسافة، اخت

 توصل الباحث إىل حتديد اختبارات بدنية ومهارية لالعبني قيد الدراسة وكذلك مستويات معيارية هلذه االختبارات.
 .(1995)القادر، 

 :ثامنة عشرالالدراسة 

بعنوان "مدخل فسيولوجي مقرتح لتطوير اختبارات قبول  الدينأبو العالء احمد عبد الفتاح واحمد نصر دراسة 
إىل إمكانية تطوير اختبارات  هدفت هذه الدراسةالطالب اجلدد املتقدمني لاللتحاق بكلية الرتبية الرياضية" حيث 

للياقة قبول الطلبة اجلدد املتقدمني لاللتحاق بكلية الرتبية الرياضية من خالل مدخل فسيولوجي يعرب عن مستوى ا
فسيولوجيا  مكونات اتفقت عليها أراء معظم خرباء اللياقة البدنية وعلماء 6 الباحثان استخدمالبدنية للطالب حيث 
القدرات  –القدرات اهلوائية  –التحمل العضلي  –القوة العضلية  –تركيب اجلسم  –املرونة  الرياضة وهي كالتايل:
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: اختبارات املرونة: ثين -عن اختبارات للعناصر السابقة الذكر كااليت عباره وكانت األدوات المستخدمةالالهوائية 
،  اختبار التحمل العضلي: االنبطاح املائل للوقوف إىل اكرب عدد ممكن، مسافة  اجلذع لألمام من الوقوف ألقصى

القصوى واختبار القوة اختبار اسرتاند لتقدير احلد األقصى الستهالك األكسجني باإلضافة إىل اختبار القدرة اهلوائية 
العضلية الكلية وكانت األجهزة املستخدمة عبارة عن جهاز حتليل تركيب اجلسم وجهاز دينامومرت الضهر والرجلني، 

ميزان  –جهاز ريستامرت  –دراجات ارجومرتية  –ساعة إيقاف  –صندوق اختبار املرونة  -جهاز دينامومرت القبضة
إىل تصميم مقرتح الختبارات القبول وذلك من خالل تقسيم االختبارات  انثوكانت النتائج حيث توصل الباحطيب 

إىل أربعة أيام تشمل اليوم األول تقتصر فقط عرب مرور الطالب بإجراءات القوميسون الطيب العام مث يتوجه الطالب 
واختبار املهارة يف نوع  –لطول الالئق طبيا الستكمال باقي اختبارات األيام التالية يف اليوم الثاين فيتم قياس الوزن وا

من النشاط الرياضي ويف اليوم الثالث فتتم اختبارات اللياقة البدنية ويف اليوم الرابع فتتم اختبارات القوام واختبارات 
  .(1995)الدين ا.،  .الشخصية

 :التاسعة عشرالدراسة   

بعنوان معايري تقدير احلد األقصى الستهالك األكسجني باستخدام اختباري اسرتاند  احمد نصر الدين سيد دراسة
 وكلية كوينز لطلبة كلية الرتبية الرياضية اجلدد

إىل وضع جداول معيارية ملقدار احلد األقصى الستهالك األكسجني للطلبة امللتحقني حديثا لكلية  وهدفت الدراسة
الرتبية الرياضية للبنني بالقاهرة من خالل وضع جداول معياريه باستخدام طريقة اختبار اسرتاند واختبار كلية كوينز 

عينة ملنهج الوصفي للدراسات املسحية وكانت ا المنهج المستخدملتقدير احلد األقصى الستهالك األكسجني وكان 
ومتوسطات  1,2سنه _+  18,4طالب من الطلبة اجلدد أعمارهم  200عبارة عن عينة عشوائية بلغت  الدراسة
)دراجة ارجومرتية طراز مونارك هبا لوحة  المستخدمة في جمع البيانات لوسائلوكانت ا 6,4سم _+ 173الطول 

سم، جهاز ضبط إيقاع مرتونوم ، ساعة  41ز قياس النبض، صندوق خشيب بارتفاع حتكم الكرتوين باللمس، جها
انه ميكن االعتماد على معايري تقدير احلد األقصى الستهالك األكسجني اليت مت  توصل الباحثإيقاف ( حيث 

ة للبنني بالقاهرة التوصل إليها بواسطة دراسته يف تقدير مستوى الطالب املتقدمني لاللتحاق بكلية الرتبية الرياضي
  .(1995)سيد ا.،  .ويقرتح الباحث إدراج احد هاذين االختبارين ضمن اختبارات القبول الختبار الطلبة املتقدمني
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 :العشرونالدراسة 

بعنوان حتديد مستويات معيارية لبطارية اختبار مقرتحة هبدف تقومي  دولت عبد الرحمن وأسماء سويداندراسة 
اجلوانب املهارية واملعرفية يف كرة السلة لدى املتقدمات لاللتحاق لقسم الرتبية البدنية والرياضية بدولة الكويت 

مهارات كرة  إىل حتديد مستويات معياريه للبطارية وذلك من خالل وضع بطارية اختبار لتقومي وهدفت الدراسة
السلة للطالبات املتقدمات لقسم الرتبية البدنية والرياضية وتقنني اختبار معلومات يف كرة السلة وحتديد مستويات 

طالبة  300على  عينة البحثاملنهج املسحي الوصفي واشتملت  المنهج المستخدممعيارية هلذه االختبارات وكان 
م 89/1990م،  88/1989لتحاق بكلية الرتبية البدنية يف العام الدراسي ممن اهنو املرحلة الثانوية واملتقدمات لال

عباره عن اختبارات مهارية يف كرة السلة من خالل عمل عشرة اختبارات للتمرير  األدوات المستخدمةوكانت 
هارة التمرير الباحثتان إىل وضع أربعة اختبارات مل النتائج توصلتواحملاورة واجلري وتنطيط الكرة والتصويب وكانت 

مرات من حتت  10ثانية ، التصويب  30والتصويب والتنطيط وحركات القدمني يف كرة السلة وهي التمرير السريع يف 
السلة، تنطيط الكرة بطول امللعب، التنطيط والوقوف واالرتكاز)حركات القدمني( كما توصلتا إىل وضع اختبار 

 .(1992)سويدان د.،  .أسولة 10سلة للطالبات يشتمل على معلومات يقيس من الناحية املعرفية يف كرة ال

  الدراسات السابقة: تعقيب على 

من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة اليت متكن الباحث من الوصول إليها واليت اشتملت مجيعها على دراسات 
واملهارية، وان معظمها أشارت إىل أمهية االختبار والقياس والتقومي ووضع وصفية للمتغريات البدنية والفسيولوجية 

 الدرجات واملستويات املعيارية ومن خالل حتليل الدراسات السابقة ميكن مالحظة ما يأيت:

جند بان أهداف هذه الدراسات تنوعت كال حسب نوع الدراسة فمنها من وضع جمموعة من االختبارات الهدف: 
املتغريات البدنية مث وضع مستويات ودرجات معيارية هلا ومنها من وضع جمموعة من االختبارات لقياس لقياس 

املتغريات املهارية للعبه رياضية معينه ووضع مستويات و درجات معيارية هلا وكذلك بالنسبة للمتغري الفسيولوجي ومع 
ستويات معيارية  إال أهنا اختلفت يف جمال البحث أن هذه الدراسات اتفقت على موضوع واحد وهو بناء أو حتديد م

يف هذا املوضوع من حيث عينة الدراسة، والبلد، و املنطقة، وأدوات مجع البيانات، وطريقة اشتقاق الدرجة املعيارية 
 وكذلك طرق اإلحصاء والتحليل.

 مجيع الدراسات استخدمت املنهج الوصفي. من حيث المنهجية:
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( 3929( إىل )22جم العينات يف مجيع الدراسات واليت استخدمت املنهج الوصفي ما بني )تراوح ح عينة الدراسة:
 مبحوث.

تنوعت االختبارات واملقاييس املستخدمة يف الدراسات السابقة تبعا  لنوع الدراسة  أدوات جمع البيانات ووسائلها:
وامليدانية والبعض األخر تناول االختبارات  ومتغرياهتا، حيث جند أن بعض الدراسات قد تناولت االختبارات املعملية

 امليدانية فقط ، وكذلك اختلفت أجهزة القياس املستخدمة من دراسة ألخرى.

اختلفت وتعددت األساليب اإلحصائية املستخدمة لبيانات كل دراسة على حده، إال أهنا المعالجات اإلحصائية: 
ملتوسط احلسايب ، االحنراف املعياري، االلتواء ،ومعامل اتفقت على استخدام بعض األساليب اإلحصائية مثل )ا

 االرتباط ( ويرجع ذلك إىل هدف الدراسة املراد حتقيقه.

 وقد أستطاع الباحث من خالل عرضه ومراجعته هلذه الدراسات أن يسرتشد إىل ما يلي:

 منهج البحث املستخدم واملالئم لطبيعة الدراسة. .1
تعلقة هبذه الدراسة، باإلضافة إىل طريقة اختيار العينة وحجمها، وأهم االختبارات وسائل وطرق مجع البيانات امل .2

 واملقاييس املستخدمة يف هذه الدراسة.
 حتديد االطار العام للدراسة احلالية وكذلك اخلطوات املتبعة يف إجراءات البحث سواء النواحي الفنية أو اإلدارية. .3
 ة اليت تساعد يف حتقيق أهداف الدراسة.التعرف على الطرق واألساليب اإلحصائي .4
 االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة يف تدعيم نتائج الدراسة احلالية. .5
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 مدخل الباب األول:
 جوانبـهبكـل  واإلحاطـةمبوضـوع البحـث  اإلملـاميف الدراسـة النظريـة والـيت مـن خالهلـا حـاول الباحـث  األوليتمثل الباب 

فصـول، اشـتمل  ثالثـة إىل النظريـةمن الناحيـة النظريـة بالنسـبة ملتغـريات البحـث قيـد الدراسـة ، حيـث مت تقسـيم الدراسـة 
والتطــرق  واألمهيــة واألهــداف واألنــواعمنهــا علــى املســتويات واملعــايري واملتغــريات البدنيــة مــن حيــث املفهــوم  األولالفصــل 

 فيـهالفصـل الثـاين فـتم التطـرق  أمـا(، 22 -18خصـائص املرحلـة العمريـة مـن ) إىل باإلضـافةاليهم بشيء من التفصـيل 
مت التعـريج فيـه علـى  وكـذلك وأقسـامه وفوائـده وأمهيتـهاملتغريات الفسيولوجية حيث اشتمل على مفهـوم الفسـيولوجي  إىل

احلد األقصى الستهالك األكسجني ومعدل النبض وضغط الـدم بشـيء مـن التفصـيل كمـا احتـوى الفصـل الثالـث علـى 
حيث مفهومهـا وأنواعهـا والغـرض مـن قياسـها وأسـاليب  املتغري املهاري حيث مت التطرق فيه على املهارات األساسية من

قياسها كمـا اشـتمل علـى املهـارات احلركيـة مـن حيـث مفهومهـا وتصـنيفها وخصائصـها ونظريـات ومراحـل الـتعلم احلركـي 
ـــة والرياضـــية  ـــات وأقســـام الرتبيـــة البدني للمهـــارة بشـــيء مـــن التفصـــيل كمـــا مت التطـــرق يف هـــذا الفصـــل إىل التعريـــف بكلي

                                                                                                                                                         اليمنية. عاتامباجل
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 تمهيد:
 العلمي والقياس للتقومي أساليب باستخدام ، هذا عصرنا يف التقدم حنو واسعة خطوات الرياضية الرتبية خطت لقد 

 تلك الرياضية الرتبية تتخذ أن يف عاونت اليت األساسية الدعامات احدى هي احلديثة التكنولوجيا وتعترب ، السليم
 مل إن منها االستفادة ميكن ال املتحققة النتائج ومجع الرياضية االختبارات إجراء أنكما    التقدم حنو الواسعة اخلطوات
 القرارات اختاذ هو االختبارات إعطاء من الرئيس فاهلدف ، االختبارات هلذه معينة أهداف أو هدف بتثبيت تفرتن
 حتديد جيب لذا ، الالعب مستوى حتسني التدريب أو التعلم مستوى لتحسني القرارات ودعم واملدروسة العلمية
 الظواهر لبعض قياس كأداة تستخدم الرياضية االختبارات أن كما إعطائه قبل االختبار من الغرض أو اهلدف

 تعتربحيث م التقيي أداة تستخدم بدورها اليت املهاري أو احلركي بالنشاط املرتبطة واالجتماعية والنفسية الفسلجية
 اخلمول و الكسل يصاحبه قد بالقياس املصحوب غري فاألداء ، ة اإلثار و للتشويق وسيلة املقاييس و رات االختبا
 هلا يكون ، ذاتية معايري على ا  بناء يف كليات وأقسام الرتبية الرياضية واالنتقاء االختيار يتم ما كثرياف، احلماس وعدم
 لتحقيق الصادقة املوضوعية الوسيلة هي املقاييس و االختبارات تعترب لذا ، املستقبلية النتائج على السليب أثرها

 تكشف عندما هام دور تلعب املقاييس و االختبارات، كما أن  للنجاح أكرب فرصة يتيح والذي اجليد االختيار
 قد بذلك فتكون ، وإمكاناهتم يتناسب الذي النشاط نوع إىل توجيهها مث ،ومن املمتازة البشرية العناصر عن الستارة
 الفقري العمود هي املقاييس و االختبارات، حيث تعد  هلا املناسب النشاط يف املناسبة اإلمكانية وضع يف سامهت

 موضوع للظاهرة بالنسبة املستقبل يف التقدم معدل عليه سيكون ما معرفة ، أهدافها من يكون اليت التنبؤية للدراسات
 اخلام الدرجات ألن وذلك ، املستويات و املعايري بناء يف وأمهية فائدة املقاييس و لالختبارات إن و، الدراسة

 اجملموعة تساعد ، مستويات أو معايري إىل حتويلها بدون حمدودة فائدة ذات تعترب االختبارات تطبيق من املستخلصة
البدنية للفرد من أهم الواجبات ملواجهة  ملتغرياتويعترب تطوير ا اآلخرين لألفراد بالنسبة مكانه معرفة يف الفرد أو

قدرات البدنية لألفراد مطلبا  قوميا  إلعداد املواطن صحيح اجلسم القوي متطلبات احلياة بصورة عامه، إذ تعد تنمية ال
البنية ليتمتع حبياة صحية سليمة، القادر على العمل واإلنتاج املستعد للدفاع عن نفسه ووطنه بكفاءة تامة ولذا 

اته وحنو جمتمعة، وحىت أهتمت األمم بإعداد مواطنيها بدنيا  لتحقيق أهداف الدولة بقيام كل فرد مبسوولياته حنو ذ
يتمتع حبياة توفر له الكفاءة الالزمة للقيام بأعماله اليومية واملهنية وجماهبة مواقف احلياة املختلفة حبيوية وفاعلية، وأن 
هتيوة الفرد بدنيا ملواجهة متطلبات النشاط الرياضي أحد الواجبات الرئيسية لعملية التدريب الرياضي، واليت تؤدي إىل 

 تويات العالية يف النشاط املمارس.باحلالة التدريبية للفرد للوصول به إىل املس التقدم
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   Standards :تالمستويا .1.1
، وتعد املستويات كأسس للتقومي من داخل لتفسري درجة املفحوص بردها اليه وهي عبارة عن وسائل تستخدم

 .(24-23، الصفحات 2006)رضوان م.،  الضاهرة املقيسة، اال اهنا متثل ماجيب ان تكون عليه هذه الظاهرة.
، مثل املستويات اليت حتددها كليات الرتبية الرياضية لقبول ايضا   واستخدام املستويات يف الرتبية البدنية اصبح شائعا  

احلاصلني على الثانوية العامة، حيث تشرتط هذه الكليات جناح الطالب يف شهادة الثانوية العامة مبجموع  الطالب
يف اختبارات مقننة لقياس االستعدادات البدنية، هذا عالوة على كفائته الطبية  ملستوى حمدد   همعني، وظرورة جتاوز 

.كما تستخدم املستويات يف رياضيا   عداداته الن يكونه مربيا  والقوامية  واجتيازة الختبارات الشخصية اليت تتنبأ باست
من االداء اذا تعداه الفرد يعد  بعض االختبارات اليت تقيس كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي حيث حتدد مستوى معينا  

 . (30، صفحة 2004 )حسانني م.، اىل عناية". ، واذا مل يتجاوزه يصبح "حمتاجا  الئقا  
 حلساب األداء من معني مستوى لتحديد احلكم أساس املستويات اىل أن( م1992" )اخلالق عبد عصام"كما  يشري 

 الظاهرة على للحكم داخلية أسس أهنا يف املعايري مع تتشابه املستويات وأن الدراسة، عينة للمجموعة بالنسبة مكانته
 :           مها جانبني يف املعايري عن ختتلف أهنا إال التقومي موضوع

  Quantity الكمية الصورة املعايري تأخذ بينما Quality الكيفية الصورة تأخذ أهنا •
       الواقعة اخلصائص ضوء يف فتحدد املعايري أما الظاهرة عليه تكون أن جيب ما ضوء يف املستويات حتدد •

 .(233، صفحة 1992)اخلالق ع.، للظاهرة. 
م( أن املستويات معلومات تدلنا على كيفية األداء 2000ويضيف "حممد حسن عالوى وحممد نصر الدين رضوان" )

لألفراد فمقارنة درجة الفرد مبعيار درجات جمموعة من األفراد ال تدلنا على ما جيب أن تكون عليه درجة الفرد  الفعلي
ولكنها تدلنا فقط كيف أن هذا الفرد أدى االختبار عند مقارنته بآخرين من نفس مستواه وذلك عن طريق حتديد 

، صفحة 2000)رضوان م.، الذى جيب أن يكون عليه. مكانته بالنسبة لعينة التقنني فقط وليس بالنسبة للمستوى 
م( أن املستويات املعيارية تستند إىل الوضع الراهن أو املستوى الالئق ملا 1980يشري "إبراهيم سالمة" ). كما (301

على ضرورهتا من أجل غرض معني أو  اتفقهو درجة إحراز وحتقيق صفة أو خاصة  القياسيجيب أن يكون فاملستوى 
 .(83، صفحة 1980)سالمة ا.،  وظيفة حمددة، وعادة ما حتدد هذه الصفة جتريبيا  من أجل جمموعة خاصة.

خواص ولتحديد املستويات ميكن استخدام منحىن كاوس )التوزيع الطبيعي( اذ ان للمنحىن التكراري االعتيادي 
احصائية متعددة يستفاد منها يف عمل معايري االختبارات او يف احلصول على معلومات احصائية خمتلفة، وكذلك يعد 
التوزيع الطبيعي من اكثر التوزيعات شيوعا  يف ميدان الرتبية الرياضية الن كثري من الصفات واخلصائص اليت تقاس يف 

يعي ، ومن خصائص التوزيع الطبيعي ان قاعدته مقسمة اىل وحدات معيارية هذا اجملال يقرتب توزيعها من املنحىن الطب
بداللة )ع(، حيث يتم حتديد الدرجات املعيارية لكل مستوى وذلك حسب عدد املستويات وبذلك يكون لكل 

 مستوى عدد من الدرجات وهذا مامييز املستويات املعيارية عن الدرجات املعيارية.



 الفصل األول                                                                                                المتغيرات البدنية

28 

 

 N0rms :المعايير. 2.1
ر:المعايي ماهية  .1. 2.1

ان الدرجات اليت حنصل عليها من تطبيق االختبار والقياس هي أرقام ال معىن هلا وتدعى درجة خام وتعرف بأهنا 
النتيجة األصلية املشتقة من تطبيق االختبارات أو أي أداة قياس أخرى قبل أن تعاجل إحصائيا  ، وعليه ال بد من 

معيارية ، والدرجة املعيارية هي درجة يعرب فيها عن درجة كل فرد التعامل إحصائيا  مع الدرجة اخلام لتحويلها إىل درجة 
على اساس عدد وحدات االحنراف املعياري لدرجته عن املتوسط، وتستخدم كلمة املعايري كثريا  يف جمال القياس 
الرتبوي الرياضي وهي تستخدم يف بعض االحيان كمرادف لكلمة معدل أو متوسط ويف أحيان أخرى تستخدم 

 طات درجات جمموعة خاصه من األفراد تلك اجملموعة من األفراد يطلق عليها اسم جمموعة التقنني. متوس
" على اهنا جداول تستخدم لتفسري درجات االختبار، حيث يستطيع املدرس او Scottتعرفها" سكوت حيث 

املستوى املتوسط او فوق املتوسط او املدرب استخدام تلك املعايري لتدله عما اذا كانت درجات االفراد الرياضيني يف 
اقل من املتوسط بالنسبة لعينة التقنني اليت استخدمت بناء املعايري. اذ تعد الدرجات املعيارية وسيلة لتحديد احلالة 

 . (2012)جواد،  النسبية للدرجات اخلام وبالتايل ميكن تفسري هذه الدرجات وتقومي نتائجها
ولذلك فانه للوصول اىل املعايري جيب حتويل الدرجات اخلام اىل درجات معيارية، من املعروف ان املعايري هي احد 
االهداف االساسية اليت ترمي عليها عملية تقنني االختبارات، حيث تشتق املعايري من عينة التقنني اليت متثل اجملتمع 

تطبيق االختبارات على عينة التقنني وهي مصدر املعايري، ويتم  االصلي املدروس، والدرجات اخلام املستخلصة من
 ذلك باستخدام بعض االساليب االحصائية املعينة.

وتربز قيمة استخدام املعايري يف جمال الرتبية البدنية عند استخدام االختبارات اليت على شكل بطارية نظرا الختالف 
مثل هذه البطاريات، وبعضها يستخدم السنتيمرت واالخر يستخدم  وحدات القياس يف االختبارات اليت تتضمنها عادة

الزمن )ثانية، دقيقة، ساعة( والثالث يستخدم عدد املرات التكرار، لذلك يسعى الباحثون اىل حتويل الدرجات اخلام، 
اخذ هذه )خمتلفة يف وحداهتا( اىل درجات معيارية )موحده يف وحداهتا( فتسهل بذلك عملية التقومي، وعادة مات

 املعايري شكل جداول يطلق عليها البعض اسم "املسطره" ومن اشهر الدرجات املعيارية:
 .Score .Tالدرجة التائية                   .1
 .  .Score Z                ئيةالدرجة الزا .2
 Persentile Score.الدرجة املوينية       .3
 الدرجة اللوغاريتمية. .4
 الدرجة املعدلة لثورانديك. .5
  (29، صفحة 2004)حسانني م.،  الدرجة املعدلة بطريقة التتابع. .6

ويضيف حممد نصر الدين رضوان اننا ال جيب النظر اىل املعايري على اهنا مستويات قياسية، او على اهنا متثل االداء 
االمثل الذي جيب ان يصل اليه املفحوصني، او على اهنا متثل ماجيب ان يصل اليه الطلبة او الالعبني يف التحصيل 
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)رضوان م.، املدخل اىل القياس يف الرتبية  ل املقارنه او حمكات للتقومي.وامنا ميكن النظر اليها على اهنا وسيلة من وسائ
 .(464، صفحة 2006البدنية والرياضية، 

لذا فالنتائج اليت نتحصل عليها من خالل االختبارات والقياسات سواء كانت هذه النتائج درجات او مسافات او 
نا اىل معيار يفسر هذه الدرجات فمن خالله ميكن ان نوضح موقع عليس هلا معىن اال اذا رج ازمنة او تكرارات

 الشخص بالنسبة جملموعته. 
 همية المعايير:أ .2.2.1

 تكمن امهية املعايري يف النقاط االتية:
 اهنا اساس للحكم على الظاهرة من الداخل. .1
 مركز الفرد بالنسبة للمجموعة.تاخذ الصيغة الكمية يف اغلب االحوال فهي تشري اىل  .2
 تتحدد يف ضوء اخلصائص الواقعية للظاهرة )ما مدى بعد الفرد عن متوسط اجملموعة اليت ينتمي اليها( .3
 تعكس املستوى الراهن للفرد. .4
 وسيلة من وسائل املقارنه والتقومي. .5
ارات اليت تتضمنها مهمة يف االختبارات اليت تكون على شكل بطارية نظرا الختالف وحدات قياس االختب .6

البطارية كالثانية ، السنتميرت ،عدد مرات، تكرار ...اخل. حيث حتول الدرجات اخلام )املختلفة بواحداهتا لدرجات 
 معيارية)املوحده يف وحداهتا.( وتسهل بذلك عملية التقومي.

 (2005)الطائي ا.،  ميكن االستفادة منها يف التنبؤ ويف تشخيص نواحي القوة والضعف وغريها.
 همية المعايير للمدرب والمدرس:أ 3.2.1
 حتدد الوضع النسيب للفرد يف العينه املعيارية كما حتدد مستواه. .1
 تقومي اداء الفرد يف ضوء اداء االخرين. .2
العب او تلميذ تصبح مقاييس قابلة للمقارنة، سواء بني االفراد او بني االختبارات ويعين ذلك مقارنة اداء  .3

 باخر، او اداؤه على اختبار بادائه يف اختبار اخر.
 .(174، صفحة 2003)فرحات،  حتدد مدى التقدم يف التحصيل ملختلف اجلوانب.

 .متطلبات اعداد المعايير:4.2.1
 االجراء واحتساب الدرجة وغريها.حتديد االختبارات املطلوبة وشروط تطبيقها وتعليمات -1
كرب حجمها ،   –اختيار عينة تدعى عينة التقنني )يشرتط فيها اعتدالية التوزيع واالختيار بالطريقة العشوائية  -2

 متثيلها للمجتمع(.
 تطبيق االختبارات واستخراج الدرجات املعيارية. -3
 قابلة للتغيري مع مرور الوقت.مراعاة التوقيت الزمين فاملعايري دائما مؤقتة لكوهنا  -4
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 مراعاة طريقة العرض اذ جيب ان يتم عداول واضحة ميكن التعامل معها بسهولة الغراض التشخيص او املقارنة. -5
 .(213، صفحة 2013)مشتت، 

 شروط استخدام المعايير : .5.2.1
 أن تكون املعايري حديثة : -1

مع مرور الوقت تصبح غري صاحلة للمقارنة نظرا  لتغري  فهيفمعايري أي اختبار هي دائما  معايري مؤقتة  
معايري االختبارات من حني آلخر  يفخصائص األفراد وقدراهتم ومساهتم على مر السنوات ولذا جيب إعادة النظر 

الذى حيدث يف أسلوب وطرق التدريس والتدريب  وخاصة املعايري املتعلقة باختبارات التحصيل وذلك للتقدم املستمر
 املناهج الدراسية. يفوإعداد املدرسني واملدربني والتغيري املستمر 

 أن تكون عينة التقنني ممثله للمجتمع األصلي متثيال  صحيحا  : -2

بعد ذلك  مبعىن أن متثل املعايري مستويات األداء احلقيقي للمجتمع األصلي الذى ستطبق عليه االختبارات 
 حىت تكون املقارنة موضوعية.

 أن تكون املعايري مناسبة لالستخدام )الصالحية( : -3

متثيل العينة التجريبية اليت يطبق عليها  يفحيث تشري صالحية املعايري إىل الدرجة اليت متتد إليها عينة التقنني  
فراد رياضيني ملقارنة أداء أفراد رياضيني وغري االختبار وال جيب على سبيل املثال أن يتم استخدام معايري خاصة بأ

العينة مثل التوزيع  يفرياضيني. جيب أيضا  أن متتد صالحية املعايري لتضمن بعض العوامل اهلامة الواجب مراعاهتا 
 اجلغرايف كالريف واحلضر واملستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف والصحي.

 ختبار واضحة :أن تكون الشروط اخلاصة بتطبيق اال -4
حيث أن وضوح تنفيذ وإدارة االختبار وكذا الدقة يف تسجيل درجاته تعترب من األمور اليت تالزم استخدام املعايري. فإن 
بناء معايري االختبار قد مت تنفيذها من قبل املدرب أو املدرس سوف ختتلف إذا مت بناء معايري لنفس االختبار وتنفيذه 

-304، الصفحات 2000)رضوان م.،  ذ أو بعض احملكمني غري املدربني تدريبا  جيدا .وتسجيله من قبل التالمي
 .(18، صفحة 2006)الصويان،  ،(305

ذاهتا، ولكي تكتسب هذه الدرجة ان الدرجه اخلام اليت يسجلها الفرد يف أي اختبار ال يكون هلا أي دالله يف حد 
 معىن او مفهوما جيب ان حتول اىل معيار وهناك بعض الشروط اليت متيز هذه الوحدات او املعايري، وهي:

ان يكون للدرجه الواحده من اختبار الخر معىن موحدا حىت توفر اساسا ميكن به ان نقارن بني الدرجات اليت  .1
 املختلفة.حيصل عليها االفراد يف االختبارات 

( درجات على جزء 5ان تكون هذه الوحدات او املعايري متساوية، حبيث ان العدد املعني من الوحدات وليكن ) .2
 ( درجات على جزء اخر من نفس االختبار.5من االختبار يدل على نفس الشيء الذي تعنيه )
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ث نستطيع ان نقول بان درجة وجود نقطة صفر حقيقية، صفر مطلق، تعرب عن انعدام الصفة اليت نقيسها، حبي .3
 ضعف درجة اخرى.

 وتوجد بعض االمناط االساسية لتفسري درجة الفرد، وهي:
 معايري العمر: وتفيد يف تفسري الدرجة اليت حيصل عليها طفل معني يف اختبار للمفردات. .1
الرتبة املوينية ذات معىن املعايري املوينية:تفيد يف تفسري درجة الفرد على اساس وضعه يف مجاعة معينة ولكي تكون  .2

جيب ان تكون اجلماعة اليت يقارن على اساسها صاحلة لتحقيق ذلك وحتتاج يف العادة اىل جداول خاصة باملعايري 
 املوينية اخلاصة بفوات خمتلفة، اذا كان علينا ان نستخدم االختبار مع اعمار او مستويات تعليمية او مهن خمتلفة

 .(66، صفحة 1999)باهي، 
 : أنواع المعايير .3. 1

( أنه ميكن حتديد أربعة أنواع رئيسية 2000" )محمد حسن عالو  ومحمد نصر الدين رضوانيذكر " 
 من املعايري.

 : National Normsالمعايير القومية  -أ
 يفويعترب هذا النوع من أكثر املعايري انتشارا  يف اجملال الرتبوي ويتم نشر هذه املعايري يف املراجع العلمية املتخصصة      

اجملال الرتبوي وغالبا  ما يتم نشرها على أساس السن واجلنس والصف الدراسي وخيتص هذا النوع من املعايري بكل 
 Achievementأنواع االختبارات الرتبوية وبشكل خاص االختبارات املدرسية العامة املتعلقة بقياس التحصيل 

 .Aptitudeواالستعداد 

 : Special Group Normsالمعايير الخاصة بمجموعة خاصة  -ب
وهى معايري تكون خاصة بصف دراسي معني أو بلعبة معينة وعادة تكون هذه املعايري خاصة باختبار القدرات     

أو  Mechanicalواالستعدادات اخلاصة مثل معايري اختبارات القدرة احلركية أو الرياضية، والقدرة امليكانيكية 
وهذا النوع من املعايري يكون خاصا  بنوعيات خاصة من األفراد  Musicalيقية أو املوس Clericalالقدرة الكتابية 

 مثل الرياضيني، املهندسني، الكتبة، املوسيقيني...إخل.

 : Local Normsالمعايير المحلية  -جـ
ملقارنة  ويقصد هبا املعايري اخلاصة مبدينة أو منطقة سكنية أو مجاعة أو مدرسة أو نادى أو شركة معينة وتستخدم   

 مستويات األفراد داخل هذه املؤسسات.

 : School Mean Normsالمعايير المدرسية )معايير الصفوف(  -د
وتستخدم هذه املعايري عند مقارنة متوسط أداء فصل دراسي معني على اختبار معني بالنسبة لألداء الكلى    

 .(304-302، الصفحات 2000)رضوان م.،  للمدرسة على نفس االختبار.
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واملعايري أن املستويات  Standaedم( إىل أن الفرق بني املستويات القياسية 1967" )Clarkكالرك ويشري "
القياسية تأخذ يف االعتبار ما جيب أن يكون. أما املعايري فهي تقيس ما هو كائن، وغالبا  ما تستخدم املعايري لفرتة 
ترتاوح ما بني سنتني ومخس سنوات تتسم بالثبات بعكس املستويات القياسية اليت تتغري من حني آلخر. ويلجأ 

ستويات املعيارية لكى ميكنهم تقومي الالعبني يف بداية وهناية كل موسم تدرييب وذلك بغرض املدربون الرياضيون إىل امل
 .(55، صفحة Clark H ،.1976) حتديد مستوى كل العب يف مجيع االختبارات اليت تطبق  عليه.

"  Macloyمالكو  م( أن "1987" )حسانينمحمد صبحى أما عن املعايري يف الرتبية الرياضية فيذكر"  
استخدام  يف Brace( أول من أدخل جداول التسجيل الرياضية يف الرتبية البدنية. كما جنح براس 1920)

االختبارات اجلدولية الستخالص وبناء معايري ومستويات لبعض اختبارات كرة السلة، ويذكر أيضا أن "ماكلوى" 
ط يف بناء اختبارات القدرة يف ألعاب القوى، وكذلك جنح "فاليشمان متكن من استخدام معامل االرتبا

Fleiscman.حسانني م.،  " يف بناء بطارية اختبارات لقياس اللياقة البدنية باستخدام منهج التحليل العاملي(
 . (100-99، الصفحات 2001

 ذلك جهود العلماء والباحثني يف استخدام املعايري يف جماالت الرتبية البدنية املختلفة.ويذكر الباحث أنه توالت بعد 

 . معايير لمقارنة درجات االختبار:4.1
عند تفسري الدرجات تربز احلاجة إىل معايري مناسبة لتفسريها بسبب نقص املعلومات اليت توفرها درجة االختبار فهي 

لطالب لذا يتم حتديد جمموعة معيارية يف ضوء الغرض من االختبار واستخداماته ال تكفي وحدها للتعرف على أداء ا
املمكنة ومسات الطالب الذين يطبق عليهم هذا االختبار من جمتمع ما حندد منها عينة متثلها وهنا ميكن االطمونان ملا 

 توضحه الدرجات.

 . أنواع معايير المقارنة:1.4.1
 . التوزيع االعتدالي:1

التوزيع االعتدايل للوصف واملقارنة لكثري من السمات الفردية )الطول، الوزن، الذكاء، الدرجات( لدى يستخدم 
جمموعة كبرية من الطالب تتوزع درجاهتم بتكرارات متطرفة عالية أو متدنية، وعند رسم تلك القيم بيانيا ، فأن الرسم 

ريا  من خصائصه اإلحصائية كمعيار لدراسة العديد من يأيت بشكل منحىن جرسي متماثل اجلهتني وميكن االستفادة كث
 املفاهيم و النماذج الرياضية ومن ابرزها:

 ان املتوسط والوسيط واملنوال تقع يف مركز التوزيع.-1

 .(x±3( فوق وحتت املتوسط )3-، 3ميتد التوزيع على الطرفني إىل ماال هناية ولكن يؤخذ بني )+ -2

 أي نقطة تكرار الدرجات. ميثل ارتفاع املنحىن عند -3
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، 1% من املساحة حتت املنحىن تقع بني )+68.26عند إدراج احملور السيين بوحدات متساوية التوزيع جند أن  -4
 ( احنراف معياري حتت وفوق املتوسط.1-

طالب  3قد يأخذ املنحىن شكال  ملتويا  من اجلهة اليمىن أو اليسرى عند تطبيقه على جمموعة صغرية للطالب ) -5
 مثال ( تبعا  لصعوبة أو سهولة أسولة االختبار أو وجود قيم متطرفة يف توزيع الدرجات.

ليس من املفرتض يف جمال االختبارات التحصيلية اين اخذ املنحىن شكال  اعتداليا  بسبب االختالف يف أغراض  -6
عتدايل مفيدا  عند حماولة تفسري االختبار من جهة وصغر عدد الطالب من جهة أخرى، رغم ذلك يظل التوزيع اال

 الدرجات أو وصفها أو مقارنتها.

 
 ( يوضح التوزيع االعتدالي بمساحات محصورة بين عدة انحرافات معيارية1شكل رقم )

 .معايير الدرجات الخام والمحولة:2
اإلحصائية عليها لزيادة قوهتا لتوفري معلومات تزيد يف توضيح معىن الدرجات اخلام ميكن أجراء بعض التحويالت 

 التفسريية.

فيمكن ربط الدرجة اخلام بأداء اجملموعة اليت أخذت االختبار ومعرفة موقع الدرجة من التوزيع العام أي معرفة قرب 
 الدرجة أو بعدها عن املتوسط باستخدام احدى الطرق األتية:

 المئينيات والرتب المئينية:-1
توزيع الدرجات املعيارية تساويها أو حتتها تقع نسبة مووية معينة من الدرجات. فمثال   يعرف املويين على انه نقطة 

درجة، وجيب أن  6% من الطالب اخذوا درجات اقل من 7يعين أن  7على اختبار ما له املويين أل  6الدرجة 
 ساوي.نالحظ أن القياس هنا من النوع الرتتييب الن الفروق بني املوينيات املتساوية غري مت
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 معايير الدرجات الخطية: -2
ميكن حتاشي مشكلة عدم تساوي الفروق بني املوينيات بتحويل الدرجة اخلام خطيا  إىل درجة معيارية ، يستفاد من 
هذه اخلطوة إعطاء الدرجات اخلام وضوحا  اكثر أي أننا سوف حنصل على توزيع تكون قيمة االحنراف املعياري فيه 

 فر.واحد  واملتوسط ص

 الدرجة المعيارية. -3

تشري ليلى السيد فرحات إىل أن الدرجة املعيارية هي الوسيلة اليت توضح العالقة بني احنراف درجة الفرد عن الوسط 
احلسايب للمجموعة وبني االحنراف املعياري لتوزيع درجات اجملموعة لذلك من الضروري استخدام الدرجة املعيارية 

رب حيتاجها من اجل التعرف على مستوى تالميذه أو العبيه أو مقارنة حتصيل تلميذ أو ولذلك الن املعلم واملد
العب باخر ، أو أداؤه على اختبار بأدائه على اختيار أخر وتفسري ذلك األداء بالنسبة لزمالء عينة التقنني بشرط أن 

)فرحات،  أو تربوي أو عالجي. تكون تلك العينة كبرية وممثلة للمجتمع األصلي وذلك هبدف تقوميي أو تشخيصي
 (176، صفحة 2003

 . طرق اشتقاق الدرجات المعيارية:5.1
 .  .Score Z     ئيةالدرجة الزا -1

وهي عبارة عن احنراف الدرجة اخلام عن متوسط الدرجات نسبة إىل االحنراف املعياري حيث تتميز الدرجات املعيارية 
( وحتسب هذه الدرجة من 3-و  3، ومتتد الدرجة املعيارية بني )+1بأن متوسطها = صفر، واحنرافها املعياري = 

 مميزات هذه الدرجة:م واه  َس/ع. –خالل القانون االيت: الدرجة الزائية = س 
 .سهولة احلساب والتفسري 
 .من انسب طرق الدرجات املعيارية عندما يقرتب توزيع القيم املشاهدة من التوزيع الطبيعي 
 .ال حتتاج إىل عمليات إحصائية 

 Score .. T    التائية الدرجة -2
من اكثر الطرق املستخدمة يف الرتبية البدنية وهي تعاجل عيوب الدرجة الزائية املتمثلة بوجود قيم سالبة وصغر  

لذلك فإن نتائجها دائما  موجبة وتستخدم املعادلة  10واحنرافها املعياري =  50الدرجات وهي درجة متوسطها = 
 .50+  10× اآلتية حلساهبا: الدرجة التائية = الدرجة الزائية 

 اهم مميزات هذه الدرجة:
 .مجيع نتائجها موجبة 
 .سهولة الفهم واالستخدام يف حبوث الرتبية الرياضية 
 .من اكثر الطرق املستخدمة يف حالة عدم حتقق املنحىن االعتدايل 
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 Persentile Score.درجة المئينية      ال-3

معلومة من الدرجات أو التوزيع التكراري ، والرتبة املوينية هي إن مصطلح املويين هو عبارة عن القيمة اليت دوهنا نسبة 
عبارة عن الدرجة اليت حتدد مكان الالعب بالنسبة إىل جمموعة من الدرجات اخلام وتستخدم ملقارنة أداء الفرد بأداء 

 غريه من اجملموعة اليت ينتمي إليها. ويتم حساب هذه الدرجة من خالل القانون االيت:

 .100ع ب تقسيم ن مضروبا  ب 1/2وينية% =ع أ + الدرجة امل

 حيث ع أ = عدد األفراد حتت الدرجة اخلام املطلوب حساب رتبتها املوينية.

 و ع ب = عدد تكرارات األفراد احلاصلني على نفس الدرجة.

 و ن = العدد الكلي لألفراد.

 مميزات هذه الطريقة:
 .حتدد مستوى الفرد بالنسبة للمجموعة 
  رتبة جمموعة من األفراد الذين يقعون حتت درجات خام حمددة.تضم كل 

 الدرجة المعيارية المعدلة بطريقة التتابع : -4
 وهي الطريقة اليت استخدمها الباحث يف حتويل الدرجة اخلام لنتائج البحث إىل درجات معيارية

 حيث حتسب هذه الدرجة بواسطة القانون االيت:
 املقدار الثابت بالتتابع.  ± الدرجة املعيارية املعدلة بطريقة التتابع = املتوسط احلسايب  

 احلد األدىن –احلد األعلى                                  

    100      املقدار الثابت =                     

لطريقة السابقة يف حساب املقدار الثابت اليت واملقدار الثابت حيسب بأكثر من طريقة إال أن الباحث استخدم ا
 ستوضح اكثر يف فصل حتليل النتائج .

حيث أن من خالل هذه الطريقة يتم استخالص الدرجات املعيارية حيث ميثل احلد األعلى للتوزيع درجة التقومي 
، إذ مت وضع الوسط ( درجة التقومي الوسطى، يف حني ميثل احلد األدىن)صفر(50( ومتثل الدرجة )100القصوى )

احلسايب لالختبارات ، واليت متثل الدرجات اخلام حيث يتم طرح املقدار الثابت من الوسط احلسايب يف جدول 
( ويتم مجع املقدار الثابت مع الوسط احلسايب يف اجلدول ذاته ونضع 100الدرجات املعيارية حىت نصل إىل الدرجة )

، الصفحات 2013)مشتت،  ل الدرجات املعيارية حىت نصل إىل الدرجة)صفر(النتيجة تنازليا  أو تصاعديا  أمام حق
215- 219). 



 المتغيرات البدنية                                                                                               الفصل األول 

36 

 

 ويكون شكل اجلدول كما يف النموذج االيت:

 (1جدول رقم )
  بطريقة التتابع يوضح نموذج كيفية حساب الدرجة المعيارية المعدلة 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

100  75  50  25  

99  74  49  24  

..  ..  ..  ..  

..  ..  ..  ..  

..  ..  ..  ..  

..  ..  ..  ..  

76  51  26  1  
ذات فأئده هامه يف االختبارات اليت تكون على شكل بطاريات الن بدون وجود نستنتج مما سبق أن املعايري تعترب 

معايري هلذه االختبارات يصعب حتديد الدرجة الكلية ألداء الفرد يف البطارية، مما يوجب حتويل الدرجات اخلام من 
 االختبارات إىل معايري ، فيسهل بذلك حتديد الدرجة الكلية للفرد يف البطارية.

 القياس: . 6.1
  تعريف القياس:. 1.6.1  
واســـتخدامها يف جمـــال البشـــرية القبـــول لـــدى املشـــتغلني يف هـــذه العلـــوم الســـيما املهتمـــني  لقـــد لقيـــت فكـــرة القيـــاس 

والقـيم وغريهـا، ومـن هنـا ظهـرت منهم بدراسة التعلم والفروق الفردية والقدرات واالستعدادات وامليـول واالجتاهـات 
للقيــاس ميكــن بواســطتها الوصــول إىل نتــائج جتريبيــة ومنــه وميكــن أن تعــاجل معاجلــة رياضــيا  احلاجــة إىل وضــع أدوات

)خمتــــار، برنــــامج التــــدريب الســــنوي يف كــــرة القــــدم،  .وإحصــــائيا علــــى حنــــو مــــا حــــدث يف مشــــروع العلــــوم األخــــرى
1997).   
القيــاس إجــراء يــتم يف جمــاالت العلــوم املختلفــة علــى أســاس وجــود الشــيء املــراد قياســه، وهــو قــائم علــى عمليــات و       

تتأسس على ما ذكره عـامل الـنفس الشـهري ثورنـديك، مـن أنـه إذا وجـد شـيء مـا يف الطبيعـة فإنـه يوجـد مبقـدار فـإذا كـان 
 هذا الشيء موجود مبقدار، فإنه ميكن قياسه. 
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عمليــات القيــاس يف جمــال النشــاط اإلنســاين علــى أن الظــواهر املــراد قياســها، هــي يف الواقــع أشــياء ميكــن وتعتمــد       
إدراكها أو مالحظتهـا أو توقـع حـدوثها، ومـن هنـا تتأسـس فلسـفة القيـاس علـى افـرتاض أن أي شـيء نسـلم بوجـوده يف 

 .(9، صفحة 2002)الدين ر.،  الطبيعة، فإنه البد وأن يكون موجود مبقدار
وعلــى ذلــك فالقيــاس هــو تقــدير أمهيــة الشــيء تقــديرا كميــا وفــق إطــار معــني مــن املقــاييس املدرجــة فكــل جســم أو       

مــادة مهمــا اختلفــت يف الشــكل ميكــن قياســها ومعرفــة أبعادهــا بــالطرق املالئمــة، لــذلك وهبــذا يعــرف القيــاس إحصــائيا 
 عني من املقاييس املدرجة". بكونه "تقدير األشياء واملستويات تقديرا كميا وفق إطار م

فكأن القياس يتضمن التحديد الكمي ملـا نقيسـه، وهـذا التحديـد يكـون يف ضـوء وحـدات هلـا صـفة الثبـات، مثـل قيـاس 
 طول الالعب بالسنتيمرت، أو قياس الوزن بالكيلوجرام، أو قياس ذكاء الرياضي عن طريق نسبة الذكاء.  

لـي:  هـو حتديـد أرقـام للصـفات أو اخلصـائص وفقـا لقـوانني، ويقصـد بـالقوانني و للقياس تعاريف عديدة نذكر منها ما ي
 هنا أداة أو معيار منظم وحمدد.

 أيضا يعرف مهرنز القياس بأنه: العملية الـيت متكـن األخصـائي مـن احلصـول علـى معلومـات كميـة عـن ظـاهرة مـا.  
   .(16، صفحة 2006)النمر، 

هو أسلوب جلمع البيانات واملعلومات بطريقة كميـة عـن  الشـيء املقـاس ويـتم ذلـك بتقنيـة خاصـة وأدوات مقننـة يرتكـز 
 عليها احلكم يف عملية التقومي.

( أن القياس عملية تعتمد الرقم يف التعبري عن اخلاصـية املقاسـة ويـتم التوصـل للـرقم عـن 2002يشري )أمحد اخلطيب    
 م االتفاق عليها.طريق وحدة قياس يت

يذكر )فؤاد البهي( أن القياس مبعناه العام هو مقارنة ترصـد يف صـورة عدديـة كمقارنـة األطـوال بـاملرت، واألوزان بـالكيلو   
جــرام وتتحـــول نتيجــة تلـــك املقارنـــة إىل أعــداد نســـميها درجــات، والـــدرجات هـــي مجــع درجـــة، وتعــين الدرجـــة املرتبـــة أو 

 الطبقة.

فرحات( أن القياس هو مجع معلومات وبيانات بطريقة كمية يؤسس عليها احلكم على الشيء ويتم ويف رأي )ليلى    
)فرحات، ذلك باستخدام أدوات متعددة وتقنية خاصة يف مجع البيانات مما يساعد على التقدم يف عملية التقومي  

 .(28، صفحة 2005
كمــا ميكنــا القــول انــه ميكــن تعريــف القيــاس بأنــه التحديــد الكمــي للشــيء موضــوع القيــاس باســتخدام وحــدات قيــاس     

 حمددة ومناسبة تعرب عن كمية ما حتويه الشيء  لكي يتم تقدير ذلك إحصائيا.
نــه علــى أن القيـاس هــو عمليــة تقومييــة وإجــراء منهجــي عمــومي وموضــوعي والــذي ينــتج عR. Abernathy يـرى 

 معطيات كمية للنتائج.
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 أنواع القياس:.2.6.1
 القياس المباشر:  .1

ويكـــون ذلـــك عنـــدما نقـــيس طـــول الالعـــب أو وزنـــه أو عنـــد قيـــاس الســـعة الرئويـــة، حبيـــث نســـتطيع حتقيـــق القيـــاس       
مباشرة بواسطة جهاز االسبريوميرت والذي يعطينا مؤشرا صحيحا للسعة احليوية للرئتني، ويظهر القيـاس املباشـر أيضـا يف 

غـري ذلـك مـن القياسـات اجلسـمية املختلفـة والـيت يعـرب عنهـا أبسط صوره عند قياس طول األطراف أو حميط الصـدر إىل 
 بكم معني وهو السنتيمرت مثال.

 القياس غير المباشر:.2
ويظهر أساسا يف جمـال البحـوث النفسـية والرتبويـة، فقـد يضـطر الباحـث  إىل االسـتعانة بـبعض القياسـات النفسـية       

الشخصية حيث ال توجد حتت اليـد األجهـزة الـيت مـن شـأهنا إعطـاء والرتبوية كقياس القدرات العقلية أو قياس السمات 
 .(53-45، الصفحات 1999)مروان،  مؤشر مباشر للنتيجة املطلوبة كما وجدناها عند قياس طول الالعب

 كما قسمت أنواع القياس إىل :
مقــدار معيــاري هبــدف معرفــة عــدد الوحــدات املعياريــة الــيت توجــد مقــاييس النســبة: مقارنــة شــيء معــني بوحــدات أو  .1

فيه. ويتميز بان له وحدات متساوية وله صـفر مطلـق. مثـل قيـاس الطـول )سـم(، عـرض الكتفـني، حمـيط الصـدر وغريهـا 
 من القياسات اجلسمية.

ىت ميكـن حتديــد ســعة مقـاييس املســافة: هـي عمليــة وصـف شــيوا وصــفا كميـا يف ضــوء قواعـد تقليديــة متفــق عليهـا حــ .2
 توافر الصفر املطلق وتساوي الوحدات.   ذلك الشيء، وال يشرتط هذا النوع

مقاييس الرتبة: حتديـد مرتبـة الشـيء أو مكانتـه يف مقيـاس يقـدم وصـفا كيفيـا )مثـل كبـري أو صـغري، طويـل أو قصـري(  .3
 لكمي. وهبذا املعىن للقياس يتحدد الوجود أو العدم للصفة دون اللجوء للوصف ا

 املقاييس االمسية: وهي استخدام األرقام أو الصفات أو األمساء للتحديد أو التصنيف وليس هلا داللة أو معىن.  .4
 وتقسم يف األلعاب الرياضية إىل:     
 املقاييس املوضوعية :تلك اليت تعتمد على وسائل تكون اقل عرضة للخطأ مثل   -1
 ( خالل فرتة زمنية أو عدد حمدد من احملاوالت ولكل حماولة درجة .عدد مرات النجاح ) األداء الصحيح -
الدقة يف األداء : حيث تستخدم أهداف حمددة كدوائر ، مربعات ، أشـكال متداخلـة وغريهـا. وحتـدد درجـات لكـل  -

للغــرض منهـا وتكــون الدرجــة األكثــر للهــدف األصــغر . يراعــى يف هــذا النــوع عــدد احملــاوالت إذ جيــب أن تكــون مناســبة 
 واملستوى واجلنس وغريها .

 الزمن املخصص لألداء . -
املســافة الــيت يســتغرقها األداء : ســواء كــان لالعــب فهــي متثــل مســافة الوثــب ، الــركض ، القفــز . أو لــألداة فهــي متثــل  -

 مسافة الرمي ، الدفع ، الركل .
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عــن األداء مثــل تقـومي التكنيــك ، ترتيــب  املقـاييس التقديريــة : تسـتخدم كوســيلة للحصــول علـى معلومــات )تقـومي(  -2
األفــراد وفقــا ملســتوياهتم يف املهــارة . إضــافة العتبارهــا مــن الوســائل اهلامــة أن مل تكــن الوحيــدة للتقــومي يف بعــض األلعــاب  

 .  (2005)الطائي م.،  كاجلمباز والغطس للماء وغريها .
 القياس: أهداف.3.6.1

 اهلدف من عملية القياس ميكن حصره فيما يلي:   
التعــرف علــى الفــروق الفرديــة بــني التالميــذ أو الالعبــني وذلــك بتصــنيف اخلصــائص أو الســمات أو القــدرات املهاريــة  -

والبدنيـة والعقليـة والتعــرف عليهـا، أو مــدى التغـريات الــيت حتـدث حتــت ظـروف خمتلفــة سـواء تعليميــة أو تدريبيـة للوصــول 
  خصائص وقوانني متكننا من احلكم عليها.إىل

فنحصــل علــى معلومــات مقننــة باألرقــام ميكــن معاجلتهــا إحصــائيا لصــياغة بعــض القــوانني واملعلومــات العلميــة أو التنبــؤا 
 باألداء يف مواقف معينة أو تفسريات جديدة لتلك األدوات.

القيــاس يف إمــدادنا مبعلومــات تفيــد يف توظيــف  هتــدف عمليــة القيــاس إىل تقــدمي اخلــدمات، وذلــك باســتخدام نتــائج -
 العلم لصاحل التالميذ واالعبني سواء يف اجملال الرياضي عامة أو لكل نشاط رياضي على حدة .

ــــى  ــــار الناشــــوني أو الالعبــــني وفقــــا لقــــدراهتم وإمكــــانيتهم، باإلضــــافة عل ــــه دور يف اختي فاملــــدرب الرياضــــي أو املــــدرس ل
انســة حلســن ســري وفاعليــة العمليــة التعليميــة أو التدريبيــة، كمــا ميكنــه تشــخيص حــاالت تقســيمهم وفقــا جملموعــات متج

 .(35، صفحة 2005)فرحات،  األفراد والتعرف على مواطن الضعف والقوة لتحديد العالج املناسب.
 مستويات القياس: .4.6.1

خصـــائص مميـــزة لظـــاهرة مــن خـــالل نظـــام معـــني وعـــرب تصـــنيف هـــذه اخلصـــائص عنــد قيـــام الباحـــث بدراســـة ومالحظـــة  
لية هي مـا تـدعى بالقيـاس. وتسجيلها أي انه حيتاج ان يعطي البيانات اليت يسجلها رموزا رقميه تدل عليها، وهذه العم

افة، أرقامـا خاصـة هبـا ومن ابرز األمثلة على عمليـات القيـاس يف ميـدان الرتبيـة الرياضـية وهـو إعطـاء الطـول والـوزن واملسـ
نعوض عنها بالسنتمرتات واألمتار والكيلو مرتات كذلك الكيلـو غرامـات وبالنسـبة للـوزن طبقـا لقواعـد القيـاس الرياضـية 

 )احلسابية(
 ومن اهم هذه املستويات ما يلي:

 مستوى القياس االمسي.      .1
 مستوى القياس الرتيب   .2
 مستوى القياس الفاصل. .3
 .(29-28، الصفحات 2003)الياسري،  النسيب.مستوى القياس  .4
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 أخطاء القياس في التربية الرياضية :  .5.6.1
أخطاء يف أعداد أو صناعة أدوات القياس يف حالة استخدام أجهزة ، وأخطاء يف الرتمجة أو صعوبة اختيار األلفاظ  -

 األجنبية وغريها يف حالة استخدام اختبارات مرتمحة . املناسبة لبعض االصطالحات
 أخطاء االستهالك نتيجة لكثرة استخدام األجهزة . -
 أخطاء عدم الفهم الصحيح ملواصفات ومكونات أدوات وأجهزة القياس املستخدمة . -
 سرعة الرياح وغريها ( أخطاء عدم االلتزام بتعليمات وشروط االختبارات وخاصة الثانوية ) مثل درجة احلرارة ،  -
 أخطاء عدم االلتزام بالتسلسل املوضوع لوحدات أداة التقومي ) بطارية االختبار( . -
 .  (78-77، الصفحات 1995)حسانني م.، أخطاء الفروق الفردية يف تقدير احملكمني  -

 االختبار:. 7.1
 تعريف االختبار: .1. 7.1
هتدف االختبارات على حتديد حقائق معينة حيـث أهنـا مقـاييس تـؤدي إىل احلصـول علـى بيانـات كميـة لتقيـيم شـيء    

مــا، كتقيــيم حتصــيل التالميــذ يف أحــد املــواد الدراســية، أو تقيــيم األداء احلركــي لالعــب، ويســتخدم مصــطلح اختبــار يف 
 العديد من اجملاالت والعلوم الطبيعية. املدرسة ويف الرتبية الرياضية ويف جمال علم النفس ويف

 ولالختبار تعاريف عديدة نذكر منها:
هــو احــد أشـــكال األســولة الـــذي يســعى لقيـــاس بعــض القـــدرات وذلــك باختبـــار معلومــات الفـــرد أو قيــاس قدرتـــه يف    

 النشاط الرياضي.
ويشري )بارو( أن االختبار جمموعة من األسولة أو املشكالت أو التمرينات، تعطى للفرد هبدف التعـرف علـى معارفـه    

 أو قدراته أو استعداداته أو كفاءته.
ب( أن االختبــار هــو طريقــة منظمـة للمقارنــة بــني األفــراد أو داخــل الفــرد الواحــد، يف الســلوك أو حطــويـرى )فــؤاد أبــو    

 .(36، صفحة 2005)فرحات،  نه، يف ضوء معيار أو مستوى أو حمك.يف عينة م
 أهمية االختبار:  .2. 7.1
  حتتل االختبارات بكافة أمناطها وأغراضها وضعا رئيسيا وحساسـا يف عمليـات قيـاس وتقـومي التقـدم الـذي حيـرزه

 الفرد أو املتعلم يف أي جمال.
  تزودنـا االختبـارات بقياسـات مباشـرة عـن نتـائج تقـدم التالميـذ أو الالعـب باإلضـافة إىل أن دقـة البيانـات كما

 اليت تزودنا هبا تلك االختبارات تتوقف بدرجة كبرية على أسس إعدادها وطرق استخدامها.
 ـــة ـــارات يف حـــد ذاهتـــا أداة تســـاعد املـــدرس واملـــدرب يف التعـــرف علـــى احلالـــة التعليمي والتدريبيـــة، فهـــي  واالختب

األســـاس العلمـــي الـــذي يبـــين عليـــه خطـــة التعلـــيم أو التـــدريب حيـــث أهنـــا تســـاعد يف التعـــرف علـــى االســـتعداد 
البدين والوظيفي يف االنتقاء للناشوني، والعيب املستويات العالية، وبالتايل يصـبح لـدى املـدرب احلـافز إىل املزيـد 

 جلها العملية التعليمية.من بذل اجلهد لتحقيق أهدافه اليت بنيت من أ
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  وتستخدم االختبارات لقيـاس عـدد كبـري مـن أهـداف التعلـيم، وأجزائـه املتعـددة، وخاصـة عنـدما يرغـب املـدرس
يف قياس نتائج إجناز أو تعلم وحدة  أو جـزء مـن مـادة معينـة، أو تشـخيص أسـباب صـعوبة اسـتيعاب التالميـذ 

 تدريبها، أو مراجعة درجة إتقاهنم ملهارة من املهارات.جلانب من جوانب املادة اليت يقوم بتدريسها أو 
  ـــــد مـــــن القـــــدرات واالســـــتعدادات العامـــــة واخلاصـــــة ـــــارات لقيـــــاس العدي ويف اجملـــــال الرياضـــــي تســـــتخدم االختب

والتحصـــيل، وكـــذلك يف قيـــاس القـــدرات العقليـــة واجلوانـــب النفســـية كـــامليول واالجتاهـــات باإلضـــافة إىل التقـــومي 
 والتوجيه.

احلاجــة الســتخدام نتــائج االختبــارات هامــة حيــث أهنــا تعطــى دالالت إجيابيــة عــن احلالــة العامــة للفــرد  لــذلك فــإن
 .(40-39، الصفحات 2005)فرحات،  سواء الوظيفية أو احلركية أو البدنية أو املهارية أو النفسية.

 أهمية االختبارات والمقاييس لمدرس التربية الرياضية: .3. 7.1
" تلــك McCloyتعتــرب االختبــارات هامــة يف جمــال الرتبيــة عامــة وجمــال الرتبيــة الرياضــية خاصــة، وقــد ذكــر "مــاكلوى 

 األمهية فيما يلي:
 حتقق زيادة اإلدراك واملعرفة للنشاط الرياضي. .1
 اإلحساس والتشويق باملمارسة. .2
 يف مستوى األداء بالتعرف على نتائج تلك القاسات. التقدم املستمر .3

 وأمهيتها بالنسبة للمدرس فيما يلي:
 تقسيم التالميذ يف جمموعة متجانسة حلسن سري العملية التعليمية. .1
 اكتشاف املوهوبني رياضيا وانتقائهم وتوجيههم لألنشطة اليت تتالءم مع إمكانياهتم وقدراهتم البدنية. .2
 منو التالميذ ومقارنة مستواهم باملستويات األخرى.التعرف على مستوى  .3
 تقومي مستوى التقدم والنمو نتيجة العملية التعليمية والتدريبية للتالميذ للتعرف على مدى حتقيق األهداف. .4
 التعرف على نقاط الضعف لدى التالميذ وحماولة إجياد العالج املناسب. .5
 بعض لرفع مستوى األداء.إثارة احلماس لدى التالميذ ومقارنة نتائجهم ب .6
تقومي املدرس والربنامج التعليمي أو التدرييب ومدى مالئمته للتالميذ، كما ميكن حتديـد طـرق التـدريس املناسـبة  .7

   .(41-40، الصفحات 2003)فرحات،  ملساعدة التالميذ على التقدم املستمر.
 أنواع االختبارات: .4. 7.1

 تستخدم يف امليدان الرياضي الرتبوي نوعان من االختبارات مها:
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 االختبارات المقننة:.1
ويقصد باالختبار املقنن باالختبار الذي صيغت مفرداته وكتبت تعليماته بطريقـة تضـمن ثباتـه اذا مـا كـرر، كمـا يتضـمن 

 لقياسها.صدقه يف قياس السمة أو الظاهرة اليت وضع 
 فاالختبارات املقننة هي اليت يقوم بوضعها خرباء وخمتصني يف القياس والتقومي وهي أنواع منها:

 اختبارات القدرات )عامة، مركبة، خاصة( -
 اختبارات التحصيل) التنبؤ، املرتبطة بنشاط معني( -
 اختبارات امليول والشخصية واالجتاه. -

 حيث أن مسة التقنني لالختبار تعين:
 لالختبار شروطا يطبق يف ضوئها، ومنها: .1
 تعليمات حمدودة وواضحة للتطبيق والتسجيل. -
 له عدد من املفردات. -
 سبق وان طبق على عينات مماثلة للمجتمع األصلي، لغرض وضع املعايري. -
 طريقة تطبيق االختبار تتيح الفرصة لتطبيقه مرات أخرى على أفراد أخرين. -
 ايري أو املستويات.إن التقنني يتضمن حتديد املع .2
 إن لالختبار ثقال علميا، مدى توافر عوامل الصدق والثبات واملوضوعية. .3

، 2003)الياســـري،  االختبــارات التـــي يقـــوم بوضــعها المربـــي الرياضـــي )مـــدرس التربيــة الرياضـــية، المـــدرب(.. 2
   .(32-31الصفحات 

 االختبارات والمقاييس في مجال التربية البدنية والرياضية:استخدامات . 5. 7.1
وتستخدم االختبارات واملقاييس لعدة أغراض تطرق إليها العديد من الباحثني واملتخصصني يف جمال الرتبية البدنية 

لبدنية والرياضية والرياضية، ويرى الباحث إن اهم أغراض االختبارات واملقاييس يف جمال اإلعداد املهين لطالب الرتبية ا
 ما يلي:
 وضع معايري ومستويات للقبول. .1
 التعرف على مستوى الطلبة املتقدمني بدنيا وفسيولوجيا ومهاريا وجسميا. .2
 دراسة طرق توجيه الطلبة وانتقائهم بأقسام وكليات الرتبية البدنية. .3
 األسباب املعيقة هلذا التطور.معرفة مدى التطور والرقي للمستوى البدين والفسيولوجي واملهاري مع معرفة  .4
 دراسة وختطيط الربامج واملقررات العملية والطرق والوسائل، وتعميم ما هو منوذجي لكل ختصص رياضي. .5
مراقبة عملية التقدم باملستوى خالل املراحل الدراسية ، مع إمكانية التنبؤ بنجاح الطالب وجناح العملية  .6

 الدراسية.
 لف جماالت الرتبية البدنية والرياضية.إجراء البحوث العلمية يف خمت .7
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ولقد ثبت علميا إن االختبارات تعد من اكثر أدوات التقومي استخداما، الن االختبارات يف جمال الرتبية البدنية 
والرياضية أدت إىل حتقيق تطور كبري يف جمال انتقاء األفراد والتعرف على مستوياهتم، ولالختبارات تقسيمات متعددة 

 ( إىل :1984كل أو الغرض أو احملتوى وهي كما يقسمها خاطر والبيك )طبقا للش
 قياسات جسمية )إنثروبومرتية( لتحديد العالقة بني حتقيق املستويات الرياضية العالية وتركيب اجلسم. .1
 اختبارات فسيولوجية لتحديد الناحية الوظيفية للجهازين الدوري والتنفسي. .2
 البدنية العامة واخلاصة )القوة والسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة(اختبارات بدنية لتحديد العناصر  .3
 اختبارات تكنيكية وتكتيكية لتحديد املهارات احلركية واخلططية. .4
، 1996)خــاطر،  اختبــارات نفســية واجتماعيــة لتحديــد القــدرات النفســية واإلراديــة والناحيــة االجتماعيــة .5

 .(16صفحة 
 االختبارات والدرجات المعيارية:. 6. 7.1

تعد االختبارات من االدوات التقوميية يف جماالت احلياة عامه واجملال الرياضي خاصة، فاالختبار هو"موقف مقنن 
هو ايضا "طريقة او منهج جترييب لتقومي حالة ".(27، صفحة 1989)خريبط،  مصمم الضهار عينة من سلوك الفرد

( "بانه عبارة عن الوقوف على 2006، ويعرفة الفرطوسي ).(387، صفحة 1999)امحد ب.، او عدة حاالت" 
)الفرطوسي، مستوى االداء الراهن للمخترب وقدراته واستعداداته وفق قياس موضوعي مقنن يف مهارة او عدة مهارات" 

  .(100، صفحة 2006
أي داللة اال اذا رجعنا اىل معيار حيدد معىن هذه الدرجات لذلك ومن والدرجة اخلام املتخلصة من االختبار ليس هلا 

اجل الوصول اىل املعايري جيب حتويل الدرجات اخلام اىل درجات معيارية )قياسية(، ومن املعروف ان املعايري هي 
تقنني اليت متثل اجملتمع احدى االهداف االساسية اليت ترمي اليها عملية تقنني االختبارات، اذ تشتق املعايري من عينة ال

االصلي املدروس، وتربز قيمة استخدام املعايري يف جمال استخدام االختبارات اليت على شكل بطاريات نظرا اىل 
اختالف وحدات القياس يف االختبارات اليت تتضمنها يف الغالب فبعضها يستخدم املرت كوحدة قياس واالخر الثانية 

حثون اىل حتويل الدرجات اخلام )املختلفة يف وحداهتا( اىل درجات معيارية )موحدة يف او التكرارات، لذلك يسعى البا
  .(93-92، الصفحات 2005)عزيز،  وحداهتا( فتسهل بذلك عملية التقومي

( اىل انه من الضروري لكي حنكم على قيمة العمل ان نقارن جمموعتها باجملموعة املعيارية Rothneyويشري )روثين 
 .(27، صفحة 1987)حسانني م.، من حيث االغراض واالمكانيات واملنهج واسلوب التعليم 

  :Evaluation   التقويـــــــــم . 8.1
حسانني اىل ان التقومي مبعىن قوم الشيء أي قدر قيمته، فتقومي الشيء أي وزنه، كما ان التقومي ال يشري حممد صبحي 

 يقتصر على تقدير قيمة الشيء ووزنه وامنا يتعدى ذلك اىل اصدار احكام على الشيء املقوم.
اىل مفهوم التحسني او فالتقومي يتضمن اصدار احكام على قيمة االشياء او االشخاص او املوضوعات، وميتد ايضا  

التعديل او التطوير، حيث ان هذه العمليات تعتمد اساسا على فكرة "اصدار االحكام" ، فالتقومي هو احلكم على 
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االشياء او االفراد الضهار احملاسن والعيوب ومراجعة صدق الفروض االساسية اليت يتم على اساسها تنظيم العمل 
 وتطويره.

دنية والرياضية يتضمن تقديرا الداء التالميذ والالعبني، مث اصدار احكام على هذا االداء يف ضوء والتقومي يف الرتبية الب
اعتبارات حمددة ملواصفات االداء، كما انه يتضمن ايضا تقومي مقدار احلصيلة اليت تعرب عن التغريات اليت مت الوصول 

قومي يتضمن يف الرتبية البدنية اصدار احكام على الربامج اليها عن طريق ممارسة برامج التعليم او التدريب، كما ان الت
واملناهج وطرق واساليب التعليم والتدريب واالمكانات وكل ما يتعلق بتعليم وتدريب املهارات احلركية والقدرات البدنية 

 . (28-27الصفحات ، 2004)حسانني م.،  واساليب وطرق اللعب ويؤثر فيها.
والتقومي يعترب مفهوم أساسى لقياس مدى ما حتققه من أهداف فالتقومي وسيلة للحكم على فاعلية وجناح األهداف، 

م( ىف أن الرتبية البدنية تعترب اآلن مصدرا  حيويا  لرتبية األجيال 1984ويشري إىل ذلك "أمحد خاطر وعلى البيك" )
شاط احلركى ألهدافه الرتبوية بل أيضا  عن طريق جمال تربوى كخر هو التدريب الرياضى. ليس فقط عن طريق حتقيق الن

وميكن للمدرسني تقومي براجمهم وتالميذهم وانفسهم ملعرفة مدى االستفادة ومدى التأثري على تغيري سلوك التالميذ 
ريب فعملية التقومي يقصد هبا الوقوف على وإكساهبم املهارات املركبة املتعددة والعادات الصحية السليمة. أما ىف التد

حالة الالعب ومدى تقدمه وتأخره. وما هى األسباب الىت تؤدى إىل ذلك وهذا يكون مبثابة نقطة االنطالق األوىل 
 .(1984)البيك، حنو التوجيه العلمى لعملية التدريب. 

م( التقومي بأنه العملية الىت تستخدم 1975" )Baungartner & Jaksonبومجارتنر وجاكسون ويعرف "
املقاييس وغرض املقاييس مجع البيانات وىف عملية التقومي تفسر هذه البيانات لتحديد مستويات حىت ميكن اختاذ 

 .(Jockson ،1975) قرار.
 والرياضية:همية التقويم في التربية البدنية أ .1. 8.1

 السليم للمستقبل  لوضع التخطيط يعترب اساسا   .1
 يعترب مؤشر لتحديد مدى مالئمة وحدات التدريس المكانية الطلبة .2
 يعترب مؤشر لكافة طرق التدريس يف مدى مناسبتها لتحقيق االهداف احملدده. .3
 المكانياهتم وقدراهتم وجتارهبم.يساعد املدرس يف معرفة املستوى احلقيقي للطلبة ومدى مناسبة التعليم  .4
 يساعد املدرس على التشخيص من خالل معرفة اوجه القصور واوجه القوة ومعرفة االسباب والعمل على عالجها. .5
 توجيه العملية التعليمية فبعد التشخيص يايت العالج والتوجية. .6
املناهج املناسبة او من ناحية التقدم يف اختاذ القرارات فالتقومي سبب وشرط اساسي الختاذ القرارارات اخلاصة بنوع  .7

 السلم التعليمي واالنتقال من صف اىل اخر.
يساعد على تصنيف االفراد واملختربين اىل فوات او جمموعات متجانسة لتحديد موقعهم على منحىن التوزيع  .8

 الطبيعي.
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، 2013)مشتت،  الطلبة.استثارة الدوافع فمن احلقائق املقرره من االختبارات تنمي دوافع التنافس لدى  .9
 .(121-120الصفحات 

 أنـــواع التقويـــــم :.2.8.1
 ( يف أن أنواع التقومي ينقسم إىل :  2001" )محمد صبحى حسانين( مع "2001" )ليلى السيد فرحاتتتفق "

  Objectiveأوال : التقويم الموضوعي 
مجع املالحظات الكمية عن موضوع التقومي وذلك بإتباع  يفحيث يعتمد أساسا  على املقاييس املوضوعية  

 املنهج العلمي الدقيق للوصول إىل أحكام موضوعية باستخدام املعايري واملستويات واحملكات.

  Egocantric Evaluationثانيا : التقويم الذاتي  
الذاتية وحدها يف عملية التقومي وميكن تسمية هذا النوع من التقومي )بالتقومي املتمركز وفيه يلجأ الفرد إىل املقاييس   

حول الذات( وهو يعىن أن أحكام الفرد تكون بقدر ارتباطها بذاته وهو يعتمد على إصدار هذه األحكام على معايري 
 ذاتية مثل املنفعة أو األلفة أو نقصان هتديدات الذات ... إخل.

 حكام الفرد يف صورة قرارات سريعة ال يسبقها فحص كاف ملختلف جوانب املوضوع املقوم.وقد تكون أ

 ثالثا : التقويم االعتباري :
وهو النوع الثالث من أنواع التقومي والذى يضيفه "حممد صبحى حسانني" وهو نوع من التقومي ال يعتمد على    

فهوم ويكون يف ضوء خربات وكراء واجتاهات القائمني بالقياس. هو املعايري واملستويات واحملكات باملعىن اإلحصائي امل
)فرحات،  .،(30-29، الصفحات 2001)حسانني م.،  نوع أقرب من التقومي الذايت عنه إىل التقومي املوضوعي.

   (72-71، الصفحات 2001
 ادوات التقويم:.3. 8.1
 . االستفتاء.4. املالحضة الشخصية.  3. القياس.   2االختبارات.     .1
 . املقابلة الشخصية. 7. دراسة املهنة  6. دراسة احلالة   5    
، صفحة 2013)مشتت،  . التحليل احلركي فلسفة املنهج احلديث للتقومي.9. التصوير السينمائي.   8     
121).  

يرى الباحث أن عملية التقومي أصبحت اليوم من أهم الضروريات للوقوف على مدى جناح الربامج املوضوعة ىف حتقيق 
البدنية قد أهدافها وذلك متشيا  مع التقدم العلمى الكبري ىف وضع الربامج وتغريها املستمر. ونالحظ اليوم أن الرتبية 

 .خطت خطوات مذهلة حنو التقدم استنادا  إىل استخدام أساليب التقومي والقياس العلمى السليم
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 :اللياقة البدنية  .9.1
 ماهية اللياقة البدنية:   .1. 9.1

الرياضية حول إن اللياقة البدنية احد أوجه اللياقة الشاملة وقد اختلف الكثري من العلماء  واخلرباء   يف جمال الرتبية 
تعريف واحد للياقة البدنية فقد عرفها الكثري من خالل ارتباطها بالنواحي الفسيولوجية  والطبية ومنهم من اكد على 

 النواحي احلركية واملهارية والنفسية .وهذه  بعض تعاريف اللياقة البدنية :
( اللياقة البدنية بأهنا " قدرة جهازي التنفس والدوران على استعادة  فقد عرف العامل الفسيولوجي )  ك النج اندرسون

.وقد عرفها مفيت إبراهيم بأهنا " (47-46، الصفحات 2001)اجمليد، حالتهما الطبيعية بعد أداء عمل معني " 
ية واليت متكنه من استخدامها مبهارة وكفاءة خالل األداء احلالة السليمة للفرد الرياضي من حيث كفاءة حالته اجلسمان

 .(101، صفحة 1998)محاده، البدين بأفضل درجة واقل جهد ممكن 
وقد اتفق كل من كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسانني على تعريف اللياقة البدنية بأهنا " القـدرة علـى مـدة  حتمـل 

يف جماهبة متطلبـات العمـل واحتياجاتـه والطرائـق املختلفـة الـيت يسـلكها يف حياتـه ومـدى تكيفـه الضـروري ملالءمـة اجلسم 
 .(48، صفحة 1997)حسانني ك.، الظروف واملواقف     الطارئة 

 وقد عرفها كخرون :
بأهنـــا " مـــا حيتويـــه عـــدد خمتلـــف مـــن القابليـــات  والعناصـــر البدنيـــة والـــيت تكـــون أساســـية ألي نـــوع مـــن اإلجنـــاز أو األداء 

 "   (bauer, 1993, p. 65)الرياضي 
 :ةوالرياضي ةالبدني ةلطالب التربي ةبالنسب ةالبدني ةهميه اللياقأ.2. 9.1

جادهتا وخيتلف حجم هذا الدور وامهيته طبقا إيف ممارسه مجيع االنشطه الرياضيه و  اساسيا   البدنيه دورا  تلعب اللياقه 
لنوع النشاط وطبيعته،فهي مبثابه العمود الفقري والقاعده العريضه  اليت التقبل جمرد املناقشه حول امهيتها اليت اصبحت 

، صفحة 1997)حسانني ك.،  (2)رقم  يه كما يوضحه الشكلمن املسلمات االساسيه يف الرتبيه البدنيه والرياض
56) . 

                                              
 
 
 

 
 
 

 بدنية في عملية التدريب الرياضي.(: يوضح موقع اللياقة ال2شكل رقم )

 اخلطط وطرق اللعب
 املهارت االساسيه للعبه
 اللياقه البدنيه اخلاصه

 اللياقه البدنيه العامه           

 الصحه والتغذيه               
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ان املقررات العملية املتضمنة لالنشطة الرياضية املختلفة) كرة القدم _ كرة اليد _ كرة السلة_ الكرة الطائرة_ العب 
بكثرة مهاراهتا االساسية واختالفها من نشاط اىل اخر، حيث جيب على الطالب ان القوى_ اجلمباز....( تتميز 

يتميز يف ادائها وينجح يف اتقاهنا، لذلك من الضروري ان ذا مستوى عال من اللياقة البدنية، حبيث يؤهله لتطوير 
لنجاح، واختيار التخصص الرياضي مستواه املهاري، والتنافس مع اقرانه من الطلبة على املراتب االوىل اليت متكنه من ا

واملهين املناسب، هلذا من الضروري جدا ان يوخذ مستوى اللياقة البدنية كاحد اهم الشروط القبول بكليات ومعاهد 
 الرتبية البدنية والرياضية.

فهي انعكاس ولكون اللياقة البدنية متثل يف مفهومها كفاءة البدن يف مواجهة متطلبات احلياة، خاصة كانت ام عامة، 
مباشر حلالة صحية جيدة، وكفاءة حركية وفسيولوجيه ومهارات توافقية، وقدرة على اداء نشاطات احلياة اليومية، ومن 

مث فهي انعكاس لوراثة جيدة، وتغذية مناسبة، وممارسة رياضية متزنة وراحة واستجمام، وعادات صحية سليمة 
قوام جيد خال من التشوهات، وبناء جسمي مناسب، ومقاسات لتحاشي االصابات والتوترات املعاصرة، وايضا 

 .(61، صفحة 2008)امحد ا.، جسمية مالئمة ومتناسقة، وقدرة وسلوك حركي مكيف، وخلو من االمراض... 
 مكونات اللياقة البدنية :  .3. 9.1

لقد تعددت وجهات نظر العلماء والباحثني واختلفت حول مفهوم مكونات اللياقة البدنية فهـي متثـل جمموعـة العناصـر 
اجلسمية ذات األمهية يف العمل والصحة واإلجناز الرياضي مضافا إليها الصفات اليت تتكـون نتيجـة انـدماج عنصـرين أو 

رب بعناصــر أو مكونــات اللياقــة البدنيــة فــان علمــاء الشــرق اكثــر مــع بعضــهما ،ففــي الوقــت الــذي يســميها علمــاء الغــ
يطلقون عليها تسمية القدرات أو الصفات البدنية . لـذلك سـوف نسـتعرض مكونـات اللياقـة البدنيـة ملفهـوم املدرسـتني 

 الغربية والشرقية 
 : مكونات اللياقة البدنية مبفهوم املدرسة الشرقية 
 الرشاقة -5املرونة   -4  السرعة -3التحمل   -2القوة العضلية   -1
 : ومكونات اللياقة البدنية مبفهوم املدرسة الغربية 
 القوة العضلية -3مقاومة املرض      -2القوة العضلية واجللد العضلي       -1
التوافــق      -9التــوازن        -8الرشــاقة     -7املرونــة      -6الســرعة      -5اجللــد الــدوري التنفســي      -4
   الدقة -10

لقــد تبــني لنــا علــى الــرغم مــن االخــتالف يف تســمية املكونــات  األساســية للياقــة البدنيــة عنــد كــل مــن املدرســتني الشــرقية 
 والغربية                                

إال اهنما متفقتان يف اجلوهر حيـث أن كـل صـفة أو مكـون مـن الصـفات البدنيـة عنـد كـال املدرسـتني تعـد مقـدرة حركيـة  
، 2001)اجمليـد،  مع اإلنسان وتنمو بنموه طبيعيا إال إذا تعرض لظروف خارجية قد تعيق أو تسـرع يف هـذا النمـو تولد

  .(55-49الصفحات 
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رجال وقد قام حممد صبحي حسانني ملسح للعديد من املراجع العلمية املتخصصة، تضمنت اراء ثالثني عاملا من كبار 
الرتبية البدنية من الغرب امثال "كالرك ،مك كلوي، كازنر، فليشمان ،الرسون، كيورتن، جوتس،نيلسون، بيوتشر، 

يوكم وبفارد وغريهم، ومن الشرق امثال هارة، ماتفيف، زاتسورسكي، ونوفيكوف، فوجد ان املكونات التالية هي اليت 
 ها يف رايهم(:امجع عليها معضم هوالء العلماء )مرتبة حسب امهيت

 القوه العضلية.               -1
 التحمل العضلي.     -2
       التحمل الدوري التنفسي      -3
 املرونة                   -4
                                  الرشاقة-5
 .(18، صفحة 2003)الدين ا.،  السرعة. -6         

 عناصر اللياقة البدنية:.4. 9.1
 القوة العضلية: .1. 4. 9.1

تشــكل القــوة العضــلية عنصــرا  أساســيا مــن عناصــر اللياقــة البدنيــة وال ختلــو أي لعبــة أو فعاليــة رياضــية مــن أنــواع القــوة 
 العضلية إذ تشكل عنصرا أساسيا يف حتسني  اإلجناز الرياضي لتلك اللعبة أو الفعالية الرياضية . 

املصادر تؤكد على أمهية القوة العضـلية كعنصـر أساسـي لتطـوير األداء احلركـي فضـال علـى أهنـا عنصـر ضـروري وكثري من 
-20، الصــفحات 1984)رضــوان م.،  الشــرتاكها يف خصــائص بدنيــة أخــرى      كالســرعة والتحمــل بشــكل خــاص

21).  
قدرة الفرد على سرعة تغيري االجتاه أو تغيري أوضاع اجلسـم وهـذه املكونـات تعـد جوانـب كما أن القوة العضلية تؤثر يف 

أساســـية بالنســـبة لصــــفة الرشـــاقة الن القـــوة العضــــلية الزمـــة للـــتحكم يف وزن اجلســــم ضـــد القصـــور الــــذايت أثنـــاء القيــــام 
 .(52، صفحة 2001)اجمليد،  باحلركات اخلاصة اليت تتميز بالرشاقة خاصة اذا كان اجلسم وأجزاءه تتحرك بسرعة.

وقــد عرفــت القــوة العضــلية باهنــا " القــدرة أو التــوتر الــيت تســتطيع عضــلة أو جمموعــة عضــلية أن تنتجهــا ضــد مقاومــة يف  
 .(125، صفحة 1998)محاده،  اقصى انقباض إرادي هلا "

 العضـــلية تعـــين " قابليـــة الفـــرد يف التغلــب علـــى املقاومـــة اخلارجيـــة أو املضـــادة لــه عـــن طريـــق بـــذل جهـــد عضـــلي "والقــوة 
 .(260، صفحة 1994)اهلرهوري، 

أما حممد حسن عالوي فيعرفها "بأهنا اقصى مقدار من القوة ميكن أن خترجه العضلة أو جمموعة العضـالت املشـرتكة يف 
، صـفحة 2001)اجمليـد، العمل ويعرفها ) كالرك ( " بأهنا اقصى قـوة خترجهـا العضـلة نتيجـة انقباضـه عضـلية واحـدة " 

56). 
، صـــفحة 1999)امحـــد ب.،  ( " قـــدرة العضـــلة يف التغلـــب علـــى مقاومـــة خمتلفـــة "matfeefوقـــد عرفهـــا  مـــاتفيف )

133). 
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 (grosser/zimmermannوقـــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــرف ) جروســـــــــــــــــــــــــــــو وتســـــــــــــــــــــــــــــريمان ( )العضـــــــــــــــــــــــــــــلة فقـــــــــــــــــــــــــــــط 
 علــى التغلــب علــى مقاومــة خارجيــة أو مواجهتهــا " اجملموعــة العضــلية أو( القــوة العضــلية بأهنــا "قــدرة العضــلة 1981 

                                        .  (339، صفحة 1987)عثمان م.، 
" فاكــد أن القــوة العضــلية ال تعــد جلهــد العضــلة وإمنــا يضــاف إىل ذلــك أهنــا حجــم اجلهــد املتغــري  kulwingأمــا " 

 (Tery .rmalone, 1988, p. 28)املسيطر عليه أو الواقع على كل اجلهاز اهليكلي. 
 أنواع القوة العضلية: .1. 1. 4. 9.1
  Maximum Strength :القوة القصو  .1

وهــي اقصــى قــوة يســتطيع الشــخص إنتاجهــا إراديــا ضــد مقاومــة ثابتــة أو متحركــة، فقــد تكــون هــذه املقاومــة ثابتــة مثــل 
الثبــات يف وضــع معــني للجمبــاز أو املصــارعة أو يف دفــع مقاومــة ثابتــة، وتســمى يف هــذه احلالــة بــالقوة القصــوى الثابتــة،  

حركات رفع األثقال أو الرمي، وتسمى القـوة يف هـذه احلالـة بـالقوة القصـوى كما قد يتم التغلب على املقاومة مثل أداء 
 املتحركة.
 Strengths Endurance القوة المميزة بالسرعة: .2

وتعين قدرة اجلهاز العصيب على التغلب على مقاومة معينـة ألطـول فـرتة زمنيـة ممكنـة يف مواجهـة التعـب وعـادة مـا تـرتاوح 
 دقائق. 8 ثوان إىل 6تلك الفرتة ما بني 

 العوامل الفسيولوجية املؤثرة على القوة العضلية:
 املقطع الفسيولوجي للعضلة: .1

ويقصـــد بـــه جممـــوع مقطـــع كـــل أليـــاف العضـــلة الواحـــدة، وكلمـــا زاد هـــذا املقطـــع زاد مقـــدار القـــوة العضـــلية. حيـــث مـــن 
التــدريب الرياضــي أو خالفــة، أمــا الزيــادة املعــروف أن عــدد األليــاف العضــلية يتكــون وراثيــا، ويضــل ثابتــا ال يتغــري نتيجــة 

 . Hypertrophy فتكون فقط يف حجم هذه األلياف العضلية فيما يعرف بالتضخم
 درجة إثارة األلياف العضلية: .2

 تزداد القوة العضلية كلما زادت درجة استثارة األلياف العضلية أو اكرب عدد من الوحدات احلركية.
 حالة العضلة قبل بدء االنقباض: .3

كلما زادت درجة متدد العضلة ومطها قبل بداية االنقباض، زادت قـوة االنقبـاض ومثـال علـى ذلـك احلركـات التمهيديـة 
 اليت تسبق ضرب الكرة باليد أو القدم أو حركة رمي الرمح.

 فرتة أو زمن االنقباض العضلي: .4
اض العضــلي اخنفــض مقــدار القـــوة هنــاك عالقــة عكســية بــني زمــن االنقبــاض العضــلي وقوتـــه، فكلمــا زادت فــرتة االنقبــ

 العضلية املنتجة والعكس صحيح.
 نوع األلياف العضلية. .5
 درجة التوافق بني العضالت املشرتكة يف االنقباض العضلي: .6
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ويتضمن هـذا العامـل درجـة التوافـق والتنسـيق الـداخلي يف أليـاف العضـلة الواحـدة أثنـاء أدائهـا لالنقبـاض، كـذلك درجـة 
العاملة والعضالت األخرى املقابلة هلا أو العضالت غري العاملة، وكلما زادت درجـة التوافـق تلـك  التوافق بني العضالت

 زاد مقدار القوة العضلية.
 اإلفادة من النظريات امليكانيكية: .7

مثــل اســتخدام وتطبيــق نظريــات الروافــع كإطالــة ذراع القــوة للتغلــب علــى مقاومــة خارجيــة، وهــذا يســاعد علــى إنتــاج قــوة 
 اكرب وافضل. بدرجة
 العامل النفسي: .8

تؤثر اجلوانب النفسية اليت يتميز هبا الفرد واحلالة اليت مير هبا كاحلماس، قوة اإلرادة والثقة بالنفس على زيادة إنتـاج القـوة 
)سـيد  العضلية، بينما تـؤثر حـاالت االكتوـاب، ضـعف الثقـة بـالنفس ونقـص الدافعيـة سـلبيا علـى مقـدار القـوة العضـلية.

 .(61-59، الصفحات 2003ا.، 
تعتـرب القـوة العضـلية مـن اهـم العناصـر البدنيـة الـيت حيتـاج إليهـا طالـب الرتبيـة البدنيـة نضـرا الن مجيـع حتركاتـه تعتمـد علــى  
كيفية حترك جسمه ، والعضـالت هـي الـيت تـتحكم يف هـذه احلركـة عـن طريـق االنقبـاض واالنبسـاط مـن موضـع ألخـر ، 

كمـا يوكـد مـاتيوس    .(76، صـفحة 2001)عبـده، النقباضـات وكلما كانت العضالت قوية كلما زادت فاعلية هـذه ا
علـى أن القــوة العضـلية ضـرورية لتأديــة املهـارات احلركيــة   mathews and fox 1976 p136) وفـوكس )

 (Mathews, 1976, p. 136)وتعترب احد املؤشرات اهلامة حلالة اللياقة البدنية 
، 1995)خـــريبط، باهنـــا قـــدرة الرياضـــي يف التغلـــب علـــى مقاومـــات خارجيـــه والتصـــدي هلـــا  1995ويعرفهـــا خـــريبط 

ويعرفها حممود، وحممود  نقال عن هاره باهنا اعلى قدرة من القـوة يبـذهلا اجلهـاز العصـيب والعضـلي جملاهبـة  (546صفحة 
 .(161، صفحة 2008)ماهر،  اقصى مقاومه خارجية مضادة(

املتغـــريات البدنيـــة ، حيـــث تعتـــرب ويـــرى الباحـــث أن القـــوة العضـــلية تـــوثر بدرجـــة كبـــرية علـــى كميـــة الكثـــري مـــن مكونـــات 
 األساس يف األداء الرياضي األمثل لطالب الرتبية البدنية والرياضية.

  : السرعة.2. 4. 9.1
إن السرعة من الصفات البدنية األساسية ومن القدرات املرتبطة بالبنـاء العصـيب للفـرد وتعتـرب السـرعة احـد عوامـل األداء 
النـــاجح يف كثـــري مـــن األنشـــطة احلركيـــة فهـــي ذات أمهيـــة كبـــرية يف األداء الرياضـــي وهـــي مـــن املكونـــات األساســـية للياقـــة 

الرياضــية وذلــك الرتباطهــا بالعديــد مــن املكونــات احلركيــة األخــرى فهــي  البدنيــة وذات أمهيــة كبــرية يف ممارســة األنشــطة
 .(50، صفحة 2001)اجمليد، ترتبط بالقوة لتنتج ما يسمى بالقدرة العضلية 

الســــرعة هـــــي قــــدرة اإلنســـــان علــــى أداء احلركـــــات حتــــت  الشـــــروط  أن( zaciorskij) 1972ويــــرى زاتسيورســـــكي 
املوضــوعية يف اقـــل زمــن ممكـــن . ويشـــرتط العــامل الروســـي هنــا أن يـــودى الواجـــب احلركــي يف زمـــن قصــري وبـــدون تـــدخل 

مع عدد من العلماء الروس علـى أن العوامـل الـيت تـؤثر يف مسـتوى السـرعة  1972عامل التعب ، ويتفق زاتسيورسكي 
ة اخلمـــود أو الكمـــون وســـرعة احلركـــة الواحـــدة )يف حالـــة املقاومـــة البســـيطة وعـــدد احلركـــات يف فـــرتة زمنيـــة معينـــة هـــي فـــرت 

وكـــذلك تتوقــــف الســــرعة علــــى مســـتوى األداء احلركــــي )التكتيــــك( ، وكــــذلك مســـات اإلرادة والتصــــميم ونــــوع األليــــاف 
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عـن  ويقـول مـاتفيف (365، صـفحة 1987)عثمان م.،  العضلية ودرجة اللزوجة يف العضلة وقابليتها على االرختاء .
السـرعة " باهنـا جمموعـة اخلصـائص الوظيفيــة الـيت حتـدد بصـورة مباشـرة أو غــري مباشـرة سـرعة أداء احلركـة وكـذلك زمــن رد 

)اهلرهــــوري، الفعــــل " ، ويفهــــم حتــــت مصــــطلح الســــرعة القــــدرة علــــى أداء واجــــب حركــــي يف اقصــــر مــــدة زمنيــــة ممكنــــة 
 .(303، صفحة 1994

ويـرى هـارا الســرعة االنتقاليـة باهنــا " القابليـة العاليــة لسـرعة احلركـة االنتقاليــة ، ويـرى كــالرك باهنـا " ســرعة عمـل حركــات 
 من نـوع واحـد بصـورة متشـاهبة ، وعرفهـا إبـراهيم سـالمة " أهنـا قابليـة الفـرد للقيـام مبهـارة ناجحـة يف اقصـر زمـن ممكـن "

 .(50، صفحة 2001)اجمليد، 
( باهنا السرعة اليت يكون هبا الفرد قادرا على أن حيـرك جسـمه مـن نقطـة إىل أخـرى يف اقصـر hockeyيعرفها هوكي )

 .(Hockey, 1981, p. 116)زمن ممكن مع اختالف املسافة املقطوع 
 :أنواع السرعة. 1. 2. 4. 9.1
ويقصـد هبـا سـرعة التحـرك وانتقـال اجلسـم مـن نقطـة إىل نقطـة أخـرى يف اقـل زمـن  Sprintالسرعة االنتقالية: .1

 ممكن.
ويقصـد هبــا القــدرة علـى أداء حركــة أو جمموعــة مـن احلركــات عــزء  Movemen Speedالسـرعة احلركيــة: .2

 أو اكثر من أجزاء اجلسم يف اقل زمن ممكن.
وهــي الفــرتة الزمنيــة الــيت تنقضــي بــني حلظــة ظهــور مثــري  Reaction Time Speedســرعة رد الفعــل: .3

 معني وبداية االستجابة هلذا املثري.
 العوامل الفسيولوجية المؤثرة على السرعة:  .2.2. 4. 9.1
ويقصـــد بـــه نـــوع األليـــاف العضـــلية والنســـبة الغالبـــة منهـــا يف تكـــوين األليـــاف العضـــلية لـــدى العامـــل الـــوراثي:  .1

ســـاهبا وراثيـــا، فكلمـــا كانـــت نســـبة األليـــاف العضـــلية الســـريعة لـــدى احـــد األفـــراد اكـــرب الشـــخص والـــيت يـــتم اكت
 اكتسب ميزة افضل يف إمكانية توافر عنصر السرعة لديه.

ينبغـــي أن يؤخـــذ يف االعتبـــار بـــان التـــدريبات التخصصـــية للســـرعة خصوصـــية النشـــاط والتـــدريب الرياضـــي:  .2
الســـرعة االنتقاليــــة إال أهنـــا ســــوف تــــؤدي قطعـــا إىل زيــــادة العنصــــر احلركيـــة ال تــــؤدي بالضـــرورة إىل زيــــادة نــــوع 

 املستهدف وهو السرعة احلركية.
 يؤدي إىل زيادة وحتسني عنصر السرعة. اإلحماء الجيد: .3
كلمــا امكــن جتهيــز العضــالت واملفاصــل واألربطــة بتمرينــات للمرونــة واملطاطيــة قبــل أداء المرونــة والمطاطيــة:  .4

 عة امكن من الناحية امليكانيكية زيادة مقدار السرعة الناجتة.تدريبات أو سباقات السر 
زيادة طول الخطوة في العدو أو الجري وكـذلك زيـادة طـول ذراع الشـد فـي السـباحة تعمـل علـى زيـادة  .5

 عنصر السرعة.



 المتغيرات البدنية                                                                                               الفصل األول 

52 

 

-5بـل يف مرحلـة تزايـد السـرعة ال ميكـن أن يصـل العـداء إىل اقصـى سـرعة لـه قمرحلتا تزايد السرعة وتثبيت السرعة: 
مـرتا حـىت يصـل إىل اقصـى سـرعة لـه،  50-35ثوان، وعلى هذا يتطلب األمر بان يقطع العـداء مسـافة ال تقـل عـن  6

مث يلـي ذلـك احملافظـة علـى هـذه السـرعة وتثبيتهـا بقـدر اإلمكـان قبـل الوصـول إىل التعـب، ويـؤثر هـذان العـامالن بدرجـة  
 .(63-62، الصفحات 2003)سيد ا.،  .سباقكبرية على مقدار السرعة املنتجة ارتباطا مبسافة ال

كمــا وتعتــرب الســرعة قــدرة فطريــة ميكــن تنميتهــا عــن طريــق التــدريب يف حــدود مــا يتــوفر لــدى الفــرد مــن هــذه القــدرة أمــا 
اجلانـــب األكـــرب يف تنميـــة الســـرعة يتوقـــف علـــى مقـــدار مـــا ميتلكـــه الطالـــب مـــن األليـــاف ســـريعة االنقبـــاض النـــوع األول 

حيث تتميز هذه األلياف باهنا غنيـة بإنزميـات اجلليكولتـك  glycolytic)ألياف التوتر السريع أو ألياف اجلليكولتك 
والــذي يــؤدي إىل   Myosin ATP aseالـيت تزودهــا بقــدرة ال أوكســجينية كبــرية باإلضـافة إىل نشــاط مرتفــع يف 

 سرعة انقباضيه عالية.
 :التحمل .3. 4. 9.1

ـــة اهلامـــة لكـــل النشـــاطات الرياضـــية وخاصـــة تلـــك الـــيت تتصـــف باحلمـــل الثقيـــل  إن صـــفة التحمـــل مـــن الصـــفات البدني
واملستمر الذي يتطلب من الالعب قدرة وكفاءة ألداء جمهـود يتصـف مبواصـفات حـادة وملـدة طويلـة . ويـرى الكثـري مـن 

ا تـرتبط مبظـاهر معقـدة وهـي ظـاهرة التعـب ويف ضـوء الباحثني أن للمطاولة خاصـية تتضـمن يف طياهتـا صـعوبة بالغـة ألهنـ
ذلــك يــرون أن املطاولــة "تعــين القــدرة علــى مقاومــة التعــب أو القــدرة علــى ســرعة اســتعادة الشــفاء أو العــودة إىل احلالــة 

 .(51، صفحة 2001)اجمليد، الطبيعية بعد التعب" 
وتلعــــب املطاولــــة دور الورقــــة الراحبــــة خصوصــــا يف املنافســــات أو األلعــــاب الرياضــــية ،  اصــــة عنــــدما تتســــاوى قــــدرات 
املتنافســني وذلــك يعــين قــدرة الفــرد يف احملافظــة علــى مســتوى معــدل ثابــت تقريبــا طيلــة مــدة املنافســة ، ويعــرف مــاتفيف 

 harre 1980انعـــدام االنقطـــاع )االســـتمرار( ، أمـــا هـــارا املطاولـــة "باهنـــا مطاولـــة العمـــل الـــذي يتميـــز بطـــول فـــرتات و 
فيعـــرف املطاولـــة بأهنـــا : " املقـــدرة علـــى مقاومـــة التعـــب يف حالـــة أداء التمرينـــات البدنيـــة لفـــرتة طويلـــة مـــن الـــزمن، يعرفـــه 

( بانــه كفــاءه اجلهــازين الــدوري والتنفســي علــى مــد العضــالت العاملــة حباجتهــا مــن الوقــود 243، ص2001حســانني )
 .(243، صفحة 2001)حسانني م.،  الالزم الستمرارها يف العمل لفرتات

 أنواع التحمل العضلي: .1. 3. 4. 9.1
 التحمل العضلي القصري .1
 التحمل العضلي املتوسط .2
 .(63، صفحة 2003)سيد ا.،  التحمل العضلي الطويل .3

 كما ويرى الباحث أن امتالك الطالب لصفه التحمل تتوقف على جانبني:
:هـو اجلانـب الـوراثي ونسـبه مـا حتتويـه العضـالت اهليكليـة مـن األليـاف بطيوـة االنقباض)بطيوـة التأكسـد(  اجلانـب األول

واألوعيـة الدمويـة وتتميـز بكفـاءة  احيث أن هذه األلياف حتتوي على كميه كبريه من اجمللوبني وعدد كبري مـن امليتوكنـدري
 عالية على مقاومة التعب.
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اجلانب الثاين: هو سالمة أجهزة اجلسم وكفاءهتا )اجلهاز الدوري، التنفسي، العضلي، العصـيب( ومقـدار التعـاون بينهمـا 
اسـتمرارية العمـل على القيام بوظائفهما وخاصة إمـداد العضـالت العاملـة باألكسـجني واملـواد الغذائيـة الـيت تسـاعد علـى 

 وسرعة استعادة الشفاء. 
 :المرونة .4. 4. 9.1

 هــي احــد الصــفات البدنيــة املهمــة وذات التــأثري املباشــر علــى املهــارات الــيت حتتــاج إىل مــدى واتســاع يف حركــة املفاصــل
( إن االرتقـاء بعنصـر املرونـة يـؤثر بـدوره بصـورة   ( harre 1976. ويـرى هـارا (309، صـفحة 1994)اهلرهـوري، 

(  إن االرتقـاء بعنصــر    martin)  1977إجيابيـة يف بعـض عوامـل املســتوى مثـل) السـرعة والقـوة ( ، ويــرى مـارتني 
را املرونة تعد احد األركان األساسية يف العملية التدريبية وال ميكن االستغناء عنها كذلك يلعب تدريب عنصـر املرونـة دو 

 .(393، صــــفحة 1987)عثمــــان م.،  إجيابيــــا يف الوقايــــة مــــن اإلصــــابات وتقــــاس املرونــــة بالــــدرجات أو الســــنتمرتات
وترتبط املرونة بنوعية التخصـص الرياضـي حيـث تتطلـب طبيعـة األداء احلركـي الرياضـي يف بعـض الرياضـات الرتكيـز علـى 

ثل مفص الفخذ ملتسابقي احلواجز ومفاصل الكتف والرسـس والسـاعد لالعـيب رمـي الـرمح وقـذف مرونة بعض املفاصل م
      .(51، صفحة 1993)سيد ا.،  القرص ومرونة العمود الفقري لالعيب الوثب العايل

  .(49، صفحة 2003)الدين ا.،  جمموعة املفاصل " أووتعرف املرونة " باهنا املدى احلركي ملفصل 
تعد املرونة من القدرات اهلامه لألداء احلركي يل أهنا تشكل مع باقي القدرات احلركية كالتحمل والسرعة والقوه 

   .(39، صفحة 2005)يوسف، اكتساب وإتقان األداء احلركي يف كل األلعاب  والرشاقة الركائز اليت يتأسس عليها

 (F.M, 1980, p. 253) وفريدوكي   (Mathews D, 1976, p. 15(يتفق و    ماتيوس وفوكس  

على أن املرونة تعرب عن املدى احلركي للمفصل، وان املدى احلركي الكبري يعرب عن زيادة املرونة يف املفصل كما أن 
درجة املرونة ملفصل معني يرتبط ببعض العوامل مثل طبيعة تكوين املفصل ، حالة األربطة املعلقة اليت حتيط به، 

ة إىل تركيب العظام، وقدرة النسيج الضام واحملفظة اليت حتيط به، ومطاطية العضالت واألنسجة العاملة علية، باإلضاف
وكذلك اجللد، باإلضافة إىل عوامل أخرى مثل طول أجزاء اجلسم وكمية الدهون ويعرفها الربضي باهنا قابلية الطالب 

)الربضي، على حتريك اجلسم وأجزائه يف مدى واسع من احلركة دون الشد املفرط أو إصابة العضالت واملفاصل 
.  ويرى الباحث أن املرونة لطالب الرتبية البدنية والرياضية تعد احد العوامل الرئيسية اليت (84، صفحة 2004

تساعد على حتسني مكونات اخلصائص البدنية وعلى إجناز املهارات الفنية بانسيابية من اجل االقتصاد يف الطاقة 
بذول حيث أن اغلب احلركات اليت يؤديها الطالب أثناء دراسته ملختلف املهارات احلركية تعتمد يف أساسها واجلهد امل

على املرونة اليت جتنبه الكثري من اإلصابات كما أن جتهيز الطالب وهتيوته وإعداده بدنيا أو مهاريا ال بد بالضرورة أن 
 تتم بأداء مترينات وتدريبات خاصة باملرونة.
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 :الرشاقة .5. 4. 9.1
يعـــد عنصـــر الرشـــاقة العنصـــر الوحيـــد مـــن عناصـــر اللياقـــة البدنيـــة الـــذي تعـــددت اخلالفـــات بـــني علمـــاء الرتبيـــة الرياضـــية  

واحلركية يف تعريفه ويعزى هذا اخلـالف إىل طبيعـة عنصـر الرشـاقة نفسـه حيـث يـدخل يف تركيبـه كـل مـن التوافـق العضـلي 
الرشــاقة مــن العناصــر اهلامــة يف مجيــع  أن   schmolinsky 1980  )) العصــيب واملرونــة . ويــرى مشولنيســكي 

األنشــطة البدنيــة كمــا تلعــب دورا بــالس األمهيــة يف مســابقات ألعــاب القــوى حيــث متكــن مــن خــالل التمتــع هبــذه الصــفة 
   .(401، صفحة 1987)عثمان م.،  القدرة السريعة للتفهم للحركة اجلديدة كذلك تسهل عملية التكنيك اجلديد

وميكــن عــد الرشــاقة مــن اصــعب الصــفات البدنيــة علــى اإلطــالق وذلــك لكثــرة وتعــدد جوانبهــا ولعــل افضــل دليــل علــى 
 التوافقات املختلفة والكثرية الواردة  صوصها . 

، 1994)اهلرهــوري،  ( باهنــا تتعلــق باســتيعاب التوافــق املتعــدد للواجــب    احلركــي 1966)  حيــث يــرى  زاتسورســكي
   .(320صفحة 

( أن الرشاقة عبارة عن درجة أو نوعية التوافق احلركـي الرياضـي وتظهـر هـذه القـدرات johath 1973ويرى يونات ) 
 يف احلركات الكبرية والصغرية معا . 

( " باهنـا قـدرة الفـرد الرياضـي علـى السـيطرة علـى احلركـات األفقيـة املعقـدة كـذلك   rothig 1977ويعرفهـا روتـيج ) 
 منية  قصرية ، القدرة على فهم احلركات الرياضية يف فرتة ز 

 كذلك " تعـين القـدرة علـى سـرعة الـتحكم يف أداء حركـة جديـدة والتعـديل السـريع  الصـحيح للعمـل احلركـي وضـبطه "
 .(199، صفحة 2001)مفيت ا.، 
تعـد الرشـاقة مـن اهـم مكونـات املتغـريات البدنيـة الواجـب توفرهـا عنـد طالـب الرتبيـة البدنيـة حيـث أن الرشـاقة إىل حيث 

باهنـا القـدرة علـى حيث يعرفهـا كـالرك  -جانب ارتباطها بالقوة والسرعة والتوافق العضلي العصيب ترتبط باملهارة احلركية:
 (Clark, 1967, p. 203) سرعة تغيري أوضاع اجلسم أو تغيري اجتاهاته

كما يعرفها مفيت باهنا املقـدرة علـى تغيـري أوضـاع اجلسـم أو سـرعته أو اجتاهاتـه علـى األرض أو يف اهلـواء بدقـة وانسـيابية 
الوقــاد باهنــا قــدرة اجلهــاز العصــيب علــى الــتحكم . كمــا يعرفهــا  . (55، صــفحة 2010)مفــيت ا.، وتوقيــت صــحيح   

)الوقـاد، . لسهيل أداء احلركات املختلفة يف سرعة مناسبة، ومواجهة احلركات املفاجوـة، واختيـار الطريقـة املناسـبة ألدائهـا
يـة والرياضـية ألنـه أثنـاء دراسـته يتعـرض . ويـرى الباحـث بـان الرشـاقة مهمـة لطالـب الرتبيـة البدن(124، صـفحة 2005

 لعدة مواقف يتطلب منه الدقة واالنسيابية والتوقيت السليم يف أدائه.
 ( سنة:22-18خصائص المرحلة العمرية ) . 10.1 
من اهم االمور اليت جيب ان تؤخذ بعني االعتبار عند التعامل مع اي فوة عمرية يف جمال الرتبية  انه،  معروف علميا   

البدنية والرياضية، هو االملام الشامل مبختلف خصائص هذة املرحلة، اضافة اىل االملام باملستوى التدرييب والتعليمي، 
العمرية اخلاصة بالطلبة املتقدمني للقبول بكلية الرتبية البدنية واملرحلة ، تدريب والتعليموكل االمور املتعلقة باصول ال

 سنه تقريبا. 22 – 18والرياضية جامعة صنعاء هي من 
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وتعترب هذه املرحلة العمرية مرحلة الرشد او حسب مايسميها بعض الباحثني مرحلة الرجولة املبكرة، ومتتاز باهنا فرتة 
 اجلامعية. انتقال من التعليم الثانوي اىل املرحلة

وتتميز باكتمال النمو العقلي والفكري، حبيث ميكن تقلد املسووليات الشخصية، وهي مرحلة التهيؤ واالستعداد ورسم 
اخلطة للحياة املستقبلية، وفيها يبدو على حركة البناء التكويين والوظيفي قلة السرعة تدرجييا حىت تسري جنبا اىل جنب 

والنمو اجلسمي والعقلي والنفسي يف هذه الفرتة نتاج  .(100، صفحة 2008)امحد ا.،  مع النقصان فيهما
التجارب والتفاعل بني النمو السابق يف املراحل االوىل وهلذا تتميز هذة الفرتة باالختالف الكبري بني االفراد يف د 

 رجات منوهم االجتماعي والنفسي والعقلي والبدين.
مرار يف النمو والنضوج الكامل مع التخلص من االختالل يف وبصفة عامه تتميز هذه الفرتة من الناحية اجلسمية باست

 التوافق العضلي العصيب، فيبدو سليما متقنا.
وتتوقف قدرته يف ذلك على التجارب اليت مرت بباقي مراحل النمو السابقة ويستطيع الشاب الذي منى منوا سليما يف 

يساعد على ذلك، وليس من شك ان الشبان املراحل االوىل ان يواجه مسووليات احلياه الن نضجه النفسي 
 .(100، صفحة 2008)امحد ا.،  والشابات يف حاجه اىل توجية ومعونه يف هذه الفرتة

 اما خصائص النمو ومميزات هذة املرحلة فيمكن ادراجها يف مايلي:
 .مرحلة انتقالية من البلوغ اىل الرشد 
  النمو البدين حنو االكتمال، يتحمل الشاب النشاط البدين العنيف.استمرار 
 .يكتسب كال من اجلنسني قواما معينا وحيويا وشكال مميز 
 .يزداد تقديرة للقيم اكثر من املرحلة السابقة وينعكس ذلك على التحول يف ميوله وحاجاتة 
  ممتازا فانه يفضل ان يكون متفرجا، او يزاول يظهر تناقص يف امليل حنو الرياضه، فاذا مل يكن الفرد العبا

انواع النشاط الرياضي اليت حتتاج اىل بذل جهد كبري، ويقبل على الرياضة عندما تضم افراد من اجلنس 
 .(101، صفحة 2008)امحد ا.،  االخر.
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 خالصة:
البدنيـة تعـين الصـحة الشخصـية واحلالـة الوظيفيـة ومسـتوى اإلعـداد  ملتغـرياتأن ا مـن خـالل مـا سـبق ميكـن القـول       

 ،أهـم عناصـر "اللياقـة البدنيـة" القـوة، التحمـلتعـين جمموعهـا  هيالبدين واملهاري واخلططي واجلانب الروحي للرياضي. و 
عن مقدار "اللياقة البدنية" اليت يتمتع هبـا واللياقـة البدنيـة   ملا يشعر به الفرد ذاتيا   انعكاسالسرعة، الرشاقة، املرونة، فهي 

كمــا أشــار إليهــا معظــم علمــاء الغــرب واملتمثلــة يف مــدارس أملانيــا الغربيــة، حيــث تصــفها بأنواعهــا املختلفــة واملتمثلــة يف 
هتـدف إىل سـالمة الفـرد ككـل اللياقة البدنية العامة واللياقة البدنية اخلاصة. وهـي مظهـر مـن مظـاهر اللياقـة الشـاملة الـيت 

هــدف مــن أهــداف الرتبيــة  باعتبارهــاتكامــل يف األجهــزة العصــبية والعضــلية واجلهــاز التنفســي واألعضــاء الداخليــة، ن مــ
جهد ضـروري مـن القـوة العضـلية واجللـد العضـلي واجللـد الـدوري التنفسـي،  ىالبدنية بواسطتها ميكن احلصول على أقص

ية مبعـين أن الفـرد الـذي تقابلـه متطلبـات بدنيـة عاديـة يتعامـل معهـا يف حياتـه اليوميـة بنجـاح وهبذا املعىن فهي عملية نسـب
القوميـــة لألفـــراد مـــن خـــالل مالحظتهـــا  واالحنرافـــاتوتكمـــن أمهيتهـــا يف معاجلتهـــا للتشـــوهات ، وبأقـــل درجـــة مـــن التعـــب

منــة داخــل األفــراد وقضــاء أوقــات والعمــل علــى تقوميهــا مــن أجــل ســالمة جســم الفــرد، وتعمــل علــى إخــراج الطاقــة الكا
يف ممارســة األنشــطة الرياضــية وإجادهتــا فهــي  أساســيا   الفــراغ يف أنشــطة هادفــة لصــاحل اجملتمــع واألفــراد، كمــا تلعــب دورا  

"الفورمـــة الرياضـــية"، وتعتـــرب العمـــود الفقـــري والقاعـــدة العريضـــة ملمارســـة أي نشـــاط  األســـاس لبنـــاء الرياضـــة ووصـــوله إيل
ة اللياقـــة اخلاصـــة يف مجيـــع ألـــوان النشـــاط مث يلـــي ذلـــك املهـــارات واخلطـــط وطـــرق يـــســـاس الـــذي تبـــىن علرياضـــي فهـــي األ

حيــث جيــب علــى طالــب الرتبيــة البدنيــة االهتمــام بتنميــة وتطــوير  البدنيــة، الطالــباللعــب وهــي كلهــا مرتتبــة علــى لياقــة 
نيــة وحماولــة حتســني مســتواه مــن خــالل التــدريب لياقتــه البدنيــة وان ميتلــك علــى األقــل احلــد األدىن مــن كــل الصــفات البد

ة هدفها األساسي هو حتسني قدرة اجلسـم علـى مواجهـأن إذا  واملمارسة من اجل النجاح والتميز يف هذا االختصاص، 
حـــد ألك تنميـــة القـــدرة البدنيـــة، وحتقيـــق الوقايـــة الصـــحية وتـــوفري حيـــاة أفضـــل للفـــرد مـــن املتطلبـــات البدنيـــة العاديـــة وكـــذ

 املهمة للياقة البدنية.  األهداف
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 هيد:تم
زة وأعضـاء اجلسـم املختلفـة حيـث يواجـه الرياضـيني مزيـدا  مـن إن ممارسة األنشطة الرياضية تلقـي بعـبء كبـري علـى أجهـ 

األمحال البدنية املتصاعدة واملرتبطـة باألهـداف الـيت يسـعى إليهـا الرياضـي والـيت تتطلـب ابتكـار وتطـوير وسـائل التـدريب 
وجية والبيـــو  وتوجيههـــا حنـــو زيـــادة كفـــاءة وقـــدرة الرياضـــيني علـــى حتقيـــق أفضـــل النتـــائج، وال شـــك أن املتغـــريات الفســـيول

 كيميائية تؤثر وتتأثر بقدرات اإلنسان البدنية املهارية يف مجيع األنشطة الرياضية.
والتدريب الرياضي يعتـرب مـن العوامـل اهلامـة الـيت تعمـل علـى رفـع كفـاءة الالعـب لتحقيـق أفضـل أداء حيـث أن الوصـول 

ة العامليــــة ال يكــــون وليــــد الصــــدفة ألن عمليــــة التــــدريب الرياضــــي عمليــــة تربويــــة منتظمــــة ختضــــع إىل املســــتويات الرياضــــي
لألســلوب العلمــي وتعتمــد علــى القــوانني العلميــة وهتــدف إىل إعــداد الرياضــي إعــدادا  متكــامال  مــن مجيــع النــواحي ودفعــه 

 ء  سـوا ، الفسـيولوجية القياسـات تعتـرب ، حيـثإىل الوصـول للمسـتويات العاليـة مـن خـالل االسـتعانة باجلهـد البـدين
 علـى للتعـرف ، التدريبيـة األمحـال تقنـني وطـرق أسـاليب أهـم مـن الالعبـني علـى جتـري الـيت امليدانيـة أو نهـام  املخربيـة
 الفسيولوجية االختبارات بعض إجراء أو املدرس املدرب على وجيب ، املباراة أو التدريب ألداء الالعب استعداد مدى

 األمحـال مناسـبة مـدى علـى احلكـم مـن يـتمكن حـىت ، اسـتعداده ودرجـة ، الفسـيولوجية الالعـب حالـة علـى للتعـرف
 اإلفراط حالة إىل بالالعب للوصول تؤدي قد ، عالية تدريبية أمحال استخدام مشكلة وجتنب ، الالعب حلالة التدريبية

 االختبـارات و املباراة ، أو التدريب متطلبات مع اجلسم ألجهزة الفسيولوجي التكيف حتقيق يف والفشل ، التدريب يف
 بشـرية إمكانـات إىل حتتـاج أهنـا غـري ، الالعـب حالـة علـى للتعـرف والدقيقـة املثاليـة الطريقـة هـي املخربيـة  يةالفسـيولوج
 علـى للتعرف بنفسه تطبيقها للمدرب ميكن وسهلة بسيطة طرق هناك الوقت نفس ويف ، مادية وإمكانات متخصصة

 ، ) امليدانيـة االختبـارات ( للجسـم الوظيفيـة األجهـزة علـى التدريبيـة األمحـال تـأثري ودرجـة الفسـيولوجية الالعـب حالـة
، وطالـب الرتبيـة البدنيـة  الرياضـي املوسـم أثنـاء واملباريـات التـدريبات ألداء اسـتعداده درجـة علـى تعرفـه إىل باإلضـافة

وكـذلك الفحـص الطـيب الــدوري  الفسـيولوجيةتشـمله هـذه القياســات  أنحيـث جيـب  األمــروالرياضـية احـد املعنيـني هبـذا 
 امللقــاة علــى عاتقــة مــن بدايــة  األمحــالاجلســم ومــدى تكيفهــا مــع  ألجهــزةالفســيولوجية  اللياقــةمــن اجــل احلفــاظ علــى 

 مـن للطالـب الفسـيولوجية احلالـة علـى ساملـدر  تعـرفكليـة الرتبيـة البدنيـة كمـا أن   أوقسـم وحـىت خترجـه مـن   التحاقـه
 الـيت التدريبيـة والـربامج الطالـب حالة تقومي إىل هتدف عملية ولكنه ذاته حبد هدفا ليس االختبارات بعض إجراء خالل
 الدراسـي للربنـامج بالنسـبة أو لطالـبل بالنسـبة سـواء التطـور أو والضـعف القـوة نقـاط علـى التعـرف أي ، هلـا خيضـع
. يسالتـدر  عمليـة أثنـاء ممكـن مـدى أقصـى إىل احليويـة اجلسـم أجهـزة بكفـاءة االرتقـاء مـن ذلـك ميكنـه وحىت ، املوضوع
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 مفهوم الفسيولوجي: .1.2
 :Physiology األعضاء وظائف علم .1. 1.2
 بالنسبة وذلك فيه املختلفة واألجهزة األعضاء عمل احليوية،وكيفية اجلسم وظائف كل بدراسة يهتم الذي العلم هو

 General Medicine الطبية العامة العلوم مظلة حتت يندرج العلم هذا أن ويالحظ .العاديني لألفراد
Sciences  ،.(21، صفحة 2006)رضوان م . 

 مفهوم الفسيولوجي )علم وظائف األعضاء(:.2. 1.2
بإنه" العلم الذي يعين بدراسة مجيع الوظائف احليوية ألعضاء وأجهزة اجلسم، وكيفية  أحمد نصر الدين عرفه      

عمل كل منها،والعالقة التنظيمية اليت تربط وظائف األجهزة احليوية باجلسم بعضها البعض وتأثري العوامل الداخلية 
 .(20، صفحة 2003)سيد ا.،  واخلارجية على تلك الوظائف"

أو علم وظائف األعضاء يعترب علما  متكامال  يهتم بدراسة وظائف اجلسم على خمتلف  Physiologyالفسيولوجي 
املستويات بداية من اجلزيء واخلاليا وحىت مستوى األعضاء واألجهزة إىل مستوى اجلسم ككل، كما يعرف علم 

جهاز الدوران،  الفسيولوجي"هو العلم الذي يهتم بدراسة كيفية حدوث وظائف الكائن احلي املختلفة مثل عمل
 .جهاز التنفس، اجلهاز العضلي، الغدد الصم

حيــث تعتـــرب فســـيولوجيا اإلنســـان مــن أهـــم موضـــوعات علـــم الفســيولوجي ملـــا هلـــا مـــن تطبيقــات عمليـــة يف جمـــال العمـــل 
 الفسيولوجي.والرياضة والتغذية واملسنني، باإلضافة إىل فسيولوجيا األمراض اليت تعترب جانبا  هاما  من جوانب علم 

بــالعلم الــذي يــدرس التغــريات الفســيولوجية الــيت  Exercise Physiologyكمــا تعــرف فســيولوجيا الرياضــة        
حتـــدث ألجهـــزة اجلســـم احليويـــة وأعضـــائه املختلفـــة حتـــت تـــأثري اجلهـــد البـــدين املـــؤدى ملـــرة واحـــدة كإســـتجابة مباشـــرة أو  

عـدة  –يف عمليـات التـدريب الرياضـي أو ممارسـة الرياضـة لفـرتات طويلـة كنتيجة لألداء املتكرر للجهد البدين واإلنتظام 
 .(20، صفحة 2003)سيد ا.،  .كعملية تكيف أو إستجابة غري مباشرة  –أسابيع أو أشهر 

 القياسات الفسيولوجية:.2.2
هى اجرءات توفر معلومات تشخيصية تنبؤية عن احلالة الوظيفية الجهزة اجلسم املختلفه ويتم من خالهلا تعريض 

.(4، صفحة 1422)احلويكان، املفحوص جلهد بدىن مع اجراء قياس لبعض املتغريات الفسيولوجية   
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 أهمية علم الفسيولوجي في المجال الرياضي:. 3.2
 اإلنتقاء:  1-
إن إكتشاف اخلصائص الفسيولوجية اليت يتميز هبـا الفـرد مث توجيهـه ملمارسـة فعاليـة معينـه مبـا يتناسـب وخصائصـه       

البيولوجيــة ســوف يــؤدي إىل حتســني املســتويات الرياضــية املتميــزة خــالل املنافســات الرياضــية مــع اإلقتصــاد باجلهــد واملــال 
ي نشــاط أو أن قـابليتهم حمــدودة يف هـذا النشــاط أو ذاك، إن ذلــك الـذي يبــذل مـع أشــخاص غـري صــاحلني يف ممارسـة أ

ممكــن مــن خــالل قيــاس واختبــار أجهــزة" اجلهــاز العضــلي، جهــاز الــدوران والتــنفس وغريهــا" إذ يــتم توجيــه الرياضــي إىل 
 الفعالية املناسبة املتطابقة مع إمكانياتة الفسيولوجية.

 تقنين حمل التدريب: 2-
إن تقنــني محــل التــدريب ومبــا يتناســب والقــدرة الفســيولوجية للرياضــي تعــد مــن أهــم العوامــل لنجــاح املــنهج التــدرييب      

ومــن مث حتســني اإلجنــاز يعــد محــل التــدريب هــو الوســيلة إلحــداث التــأثريات الفســيولوجية للجســم ملــا حيقــق مــن حتســني 
 إستجاباته وتكيف أجهزتة. 

 يولوجية للتدريب:التعرف على التأثيرات الفس 3-
عنـــد أداء مكونـــات محـــل التـــدريب اخلـــارجي مـــن حيــــث احلجـــم والشـــدة واإلستشـــفاء خـــالل التـــدريب ال ميكــــن       

للمــدرب أن يفهـــم ويالحــظ مـــدى تطـــابق مكونــات هـــذا احلمـــل مــع قـــدرة الرياضـــي الفســيولوجي أثنـــاء أداء جمموعـــات 
اضـي وهــذا يعتمـد علــى مـدى التقـومي الــذايت وصـدق الرياضــي إال التمـارين البدنيـة إال مــن خـالل املالحظــة أو سـؤال الري

أن املؤشــرات الفســيولوجية مثــل النــبض أثنــاء أو بعــد األداء مباشــرة تعطــي الفهــم الصــحيح والتطــابق األمثــل مــن خــالل 
 نتائج االختبارات الفسيولوجية.

 االختبارات والمقاييس:4- 
وامل اليت جيب أن تصاحب املنهج التدرييب حىت نـتمكن مـن التأكـد مـن تعد االختبارات الفسيولوجية من أهم الع      

مالئمـــة محـــل التـــدريب ملســـتوى الرياضـــي ومـــن مث ميكـــن رفـــع وخفـــض محـــل التـــدريب علـــى وفـــق هـــذه االختبـــارات كمـــا 
تســاعد االختبــارات الفســيولوجية علــى الكشــف عــن أي خلــل يف احلالــة الصــحية ومــن مث معاجلــة ذلــك قبــل أن تتفــاقم 

 ى الرياضي مما يؤدي إىل عدم املشاركة يف التدريب أو املنافسة وحىت إىل خسارة الرياضي.لد
 الحالة الصحية: 5-
إن حتســني احلالــة الصـــحية للرياضــي واحــدة مـــن األهــداف الرتبويـــة للتــدريب الرياضــي  حيـــث أن التقنــني اخلـــاط        

حلمل التدريب يؤدي إىل حدوث خلل يف أجهزة الرياضـي حيـث أن قلـة الفهـم الفسـيولوجية مـن قبـل املـدرب والالعـب 
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ار فضـال  عـن التغـريات الفسـيولوجية الـيت حتـدث أثنـاء عن كيفية ختليص اجلسم من احلرارة وأمهيـة تنـاول املـاء يف اجلـو احلـ
)العلــي،  ممارســة النشــاط الرياضــي قــد تــؤدي إىل اإلضــرار بالرياضــي مــن الناحيــة الصــحية فضــال  عــن نــوع الغــذاء املتنــاول

2005). 
 فوائد الفسيولوجي في المجال الرياضي: .4.2

  الوقاية الصحية: -أ
يعتــرب حتســني احلالــة الصــحية مــن أهــم األهــداف الرتبويــة بوجــه عــام والرياضــية هــي وســيلة هامــة ميكــن عــن طريقهــا       

حتقيــق هــذا اهلــدف اهلــام إال أن هــذا اهلــدف قــد ال يتحقــق بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــإن املمارســة اخلاطوــة للتــدريب 
فـة قـد يـؤدي إىل حـدوث كثـري مـن اإلصـابات أو األمـراض الرياضي ولتشكيل محل التدريب دون مراعـاة الظـروف املختل

 أو بعض األحيان قد حتدث حالة الوفاة.
 القيمة االقتصادية: -ب

ال شــك أن العامــل االقتصــادي لــه أمهيــة كبــرية عنــد اإلعــداد لتحقيــق أي هــدف وتســاعد املعلومــات الفســيولوجية        
صـــاد يف اجلهـــد واملـــال والوقـــت ويتضـــح ذلـــك يف ظهـــور بعـــض يف حتقيـــق كثـــري مـــن أهـــداف التـــدريب الرياضـــي مـــع اإلقت

األدوات واألجهــزة التدريبيــة الــيت يســتدعى أصــحاهبا تأثريهــا علــى تقليــل الــوزن أو زيــادة القــوة وقــد يكــون إســتخدام هــذه 
نــامج مبــا األدوات واألجهــزة لــه تــأثريا  عكســيا  أو ضــار  مــن الناحيــة الفســيولوجية كمــا ميكــن وضــع الغــذاء املناســب يف الرب 

 حيقق الفائدة املرجوة.
 التعرف على التأثيرات الفسيولوجية للتدريب الرياضي: -ج

فهـــم املـــدرب إســـتجابة وتكيـــف أجهـــزة اجلســـم املختلفـــة ألداء التـــدريب الرياضـــي حيـــث يعـــد مـــن أهـــم الفوائـــد        
وضـع ختطـيط بـرامج التـدريب وكـذلك التطبيقية لعلم الفسيولوجي يف اجملال العملي إذ ميكـن مـن خـالل هـذه املعلومـات 

 تشكيل محل التدريب وتطوير وحتسني طرق التدريب.
 تقنين حمل التدريب: -د

يعتــرب محــل التــدريب هــو الوســيلة الرئيســية إلحــداث التــأثريات الفســيولوجية للجســم ممــا حيقــق حتســني إســتجابات       
عـــن طريـــق التـــدريب. إال أن إســـتخدام احلمـــل البـــدين  وبالتـــايل إىل تكيـــف أجهـــزة اجلســـم واإلرتفـــاع باملســـتوى الرياضـــي

املالئــم لالعــب هــو الشــيء اهلــام حيــث أن إســتخدام األمحــال البدنيــة الــيت يقــل مســتواها عــن مســتوى الالعــب ال تــؤدي 
بالتايل إىل إحداث التقدم الرياضي املطلوب، كما أن زيادة محل التدريب عن مقدرة الالعب أو عـدم التخطـيط السـليم 

ة احلمل األسبوعية أو الفرتية أو تنسيق مكونات احلمل تؤدي إىل إختالل احلالة الصـحية لالعـب ويسـهم يف زيـادة لدور 
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حاالت اإلجهاد وكثرة اإلصابات املرضية، ولذا فإن تقنني محل التدريب حبيث يتالءم مع احلالـة الوظيفيـة للجسـم يعتـرب 
 سن مستوى األداء.من أهم عوامل جناح الربنامج التدرييب وبالتاي حت

 االختبارات والمقاييس الوظيفية: -هـ
مــن أهــم العوامــل الــيت جيــب أن تصــاحب الربنــامج التــدرييب حــىت ميكــن التأكــد مــن مالئمــة محــل التــدريب ملســتوى       

 الالعب وحىت ميكن يف ضوئها اإلرتفاع باحلمل وتثبيته  أو تقليله كما ميكن عـن طريقهـا الكشـف عـن أي إخـتالل غـري
طبيعــي يف احلالــة، كمــا تســاهم هــذه االختبــارات واملقــاييس يف تتبــع حالــة الالعــب التدريبيــة خــالل املوســم التــدرييب ممــا 

 جيعلها مؤشرا  هاما  للتنبؤ مبا ميكن أن حيققه الالعب من مستوى رياضي.
 اإلنتقاء الرياضي: -و
ظهرت مشكلة الفروق الفردية منذ بدء اخلليقة، لذا فإن إكتشاف القدرات احلركية واخلصائص الفسيولوجية          

اليت يتميز هبا كل إنسان مث توجيهه ملمارسة نوع معني من األنشطة الرياضية يتالءم مع ما يتميز به، إمنا يعجل 
قتصاد يف الوقت واجلهد واملال الذي يبذل مع أفراد ليسوا باحلصول على النجاح وحتقيق املستويات املطلوبة مع اإل

 .(24-18، الصفحات 1984)الفتاح م.،  .صاحلني ملمارسة نوع معني من األنشطة الرياضية
 مجاالت االستفادة من فسيولوجيا الرياضة:.5.2
يعترب علـم فسـيولوجيا الرياضـة مـن العلـوم الـيت ال يسـتغىن عنهـا مـدرس الرتبيـة الرياضـية واملـدرب واملشـرف الرياضـي       

 حيث ميكنهم اإلستفادة منه يف اجملاالت اآلتية:
 يف تطوير اللياقة البدنية واإلعداد البدين للفرد. .1
إمكانياتــة اجلســمانية والوظيفيــة فهنــاك رياضــات تتطلــب اختيــار الناشــ  وتوجيهــه للرياضــة الــيت تتناســب مــع  .2

السرعة كشرط أساسـي وأخـرى تعتمـد علـى التحمـل ودرجـة كفـاءة اجلهـاز الـدوري التنفسـي ورياضـات أخـرى 
 تتطلب قوة عضلية، مع عدم إغفال متطلبات هذه الرياضات من مواصفات مورفولوجية.

كـد مـن سـالمة وكفـاءة أجهـزة اجلسـم احليويـة إلكتشـاف العمل على تطبيـق اختبـارات دوريـة تسـاعد علـى التأ .3
الضـــعف والعمـــل علـــى عالجـــه ومـــن جهـــة أخـــرى كشـــف نقـــاط القـــوة عنـــد الالعـــب والعمـــل علـــى تنميتهـــا 

 واحملافظة علىها.
 ختطيط التدريب مبا يتناسب وإمكانيات األفراد بناء على الفحوص واالختبارات الدورية. .4
 .ســبة والـيت ختتلــف مــع إخـتالف نــوع الرياضـة وســن الالعـب ومواســم التــدريباإلهتمـام بالتغذيــة السـليمة املنا .5

   .(14-13، الصفحات 1998)علي ج.، 
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 تنقسم الدراسات الفسيولوجية إىل ثالثة أقسام هي كاأليت:  . أقسام الدراسات الفسيولوجية:6.2
بدراسة اخلصائص األساسية املشرتكة بني معظـم الكائنـات دون التقيـد بنـوع معـني وهي تعين الفسيولوجيا العامة:  1-

مــن هــذه الكائنــات كـــاحليوان، اإلنســان، النبــات وهــي دراســـة العمليــات احليويــة املميــزة لكـــل كــائن حــي مثــل التغذيـــة، 
ى بنـاء اخلليـة والـيت تتشـابه التنفس، التكاثر....اخل، فهو يدرس التنفس مثال كعملية حيوية بصورة عامة وهذا يعتمـد علـ

 يف كثري من اخلواص يف كائنات عديدة.
 فسيولوجيا المجموعات الخاصة: 2-
ويعــين  هــذا الفــرع بدراســة اخلصــائص الوظيفيــة جملموعــة معينــة مــن احليــوان  أو النبــات مثــل فســيولوجيا "الثــدييات،      

 سان مثال ".احلشرات، األمساك"وقد ختتص بدراسة نوع واحد"فسيولوجيا اإلن
 الفسيولوجيا المقارنة: 3-
 Exerciseوهي دراسـة مقارنـة الطـرق الـيت تـؤدي هبـا الكائنـات احليـة وظـائف متشـاهبة وفسـيولوجيا التـدريب       

Physiology  هــو دراســة كيــف يــؤدى التــدريب الرياضــي إىل إحــداث تغيــريات بنائيــة ووظيفيــة يف اجلســم البشــري
ت اجلســم حتــت تــأثري التــدريب ملــرة واحــدة أو االســتمرار يف التــدريب ملــرات عديــدة ويطلــق وكيفيــة تغــري وظــائف وتركيبــا

بينمـا يطلـق علـى التغـريات  Responsesعلى التغريات الناجتة عن أداء التدريب ملرة واحدة مصطلح االسـتجابات 
فــــرع مـــن فــــروع وفســـيولوجيا الرياضــــة هـــو  Ada ptationsالناجتـــة عـــن أداء التــــدريب لعـــدة مــــرات التكيفـــات 

فســيولوجيا التــدريب يهــتم بالتطبيقــات العلميــة للمعلومــات الــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن فســيولوجيا التــدريب وهبــدف 
 .(23، صفحة 2003)الفتاح ا.،  .تدريب الرياضي وتطوير األداء

 فسيولوجية الجسم أثناء النشاط الرياضي:.7.2
 أن اجلسم الرياضي مير مبراحل عديدة أثنا النشاط الرياضي وهي مما يلي: العال عبد الفتاح، أبو حنفي مختاريرى     

 مرحلة البداية ومرحلة ما قبل البداية. .1
 مرحلة اإلمحاء. .2
 مرحلة التهيوة. .3
 مرحلة النقطة املعينة والتنفس الثاين. .4
 مرحلة التعب العضلي. .5
 اإلرهاق. .6
                                                  .  (58-54، الصفحات 1988)خمتار،  .الشفاءمرحلة إستعادة  .7



 الفصل الثاني                                                                                       المتغيرات الفسيولوجية

64 

 

.8.2 االختبارات الفسيولوجية للتشخيص والمتابعة :  
تعترب االختبارات الفسيولوجية أحد املكونات األساسية لربنامج التدريب فهي تكشف عن إمكانات الرياضي       

احلقيقية املورثة واملكتسبة واليت ال تقتصر فقط على القياسات األنثروبومرتية، ولكن إيضا  اإلمكانات املوروثة للجهاز 
لعالقتها بالسرعة والتحمل وكذلك درجة إستعداد الرياضي وقابليته الدوري ونوعية األلياف العضلية ونسب توزيعها 

للتدريب وتقومي احلالة الفسيولوجية للرياضي لتحديد نواحي الضعف والقوة املسامهة يف عملية إنتقاء املوهوبني، 
الفارقة  وتستخدم لتحقيق ذلك اختبارات القدرة الالهوائية القصوى واحلد األقصى الستهالك األكسجني والعتبة

.الالهوائية وغريها حيث ميكن ممارستها ميدانيا  يف امللعب وليس معمليا  لتسهيل املهمة للمدرب  

:الغرض من إجراء االختبارات والقياسات الفسيولوجية   9.2.   

ــــام بــــإجراء االختبــــارات        ــــدين عنــــد القي ــــيت يســــعى إليهــــا املختصــــون يف فســــيولوجيا اجلهــــد الب إن أهــــم األغــــراض ال
 والقياسات الفسيولوجية على الرياضي أو على املمارس العادي للنشاط  البدين هي كما يلي:

 التشخيص:. 1
إجـراء االختبـار لـه  ويـدخل ضـمن ذلـك حتديـد ويعين بذلك تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الشـخص املـراد       

الصـــفات الفســـيولوجية العامـــة لـــه كقيـــاس مســـتوى القـــدرة اهلوائيـــة   أوالقـــدرة الالهوائيـــة، أو القـــوة العضـــلية، أو مســـتوى 
 املرونة، أو نسبة الشحوم يف اجلسم   أوغري ذلك من صفات.

 المراقبة الفسيولوجية:. 2
يولوجية أمـر مهـم ملراقبـة التحسـن النـاجم عـن التـدريب البـدين لـدى الشـخص بشـكل يعد إجـراء االختبـارات الفسـ      

موضــوعي ، ويعتــرب االختبــار كــذلك حيــوي يف فهــم التغــري الــذي حيصــل يف األداء الــوظيفي للرياضــي بعــد اإلنقطــاع عــن 
 التدريب أو بعد تغيري منط  أو أسلوب التدريب.

 التحفيز:.3
" للمــدرب و  Feedbackمــن االختبــارات والقياســات الفســيولوجية تغذيــه راجعــه "تــوفر املعلومــات املشــتقة       

الرياضي مما يساهم يف حتفيز الرياضي وحثه على مواصلة التدريب وكذلك يف اإلستمرار يف إتباع منط معني مـن السـلوك 
 الصحي السليم.
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 . التثقيف:4
لكــل مــن املــدرب والرياضــي علــى الســواء  األمــر الــذي يســاعدمها يعــد االختبــار وســيلة تعليميــة وتثقيفيــة حبــد ذاتــه       

على الفهم األفضل للحالة اجلسمية والوظيفية للرياضي ومعرفة ما حيدث داخل جسمه من تغريات من جـراء التـدريب، 
 مما جيعل الرياضي أكثر إهتماما بنفسه وأشد حرصا  على جتنب ما يقود إىل إخنفاض مستواه.

 .التنبؤ:5
ـــار الفســـيولوجي بغـــرض التنبـــؤ بإمكانـــات الرياضـــي الفســـيولوجية، ممـــا يســـاعد علـــى توجيهـــه إىل        يســـتخدم االختب

 .(2009)اهلزاع،   .الرياضة األكثر مالئمة إلمكانياته اجلسمية وقدراته الفسيولوجية
 المعايير والمستويات: .6

االختبار غـري ذات فائـدة بـدون حتويلهـا اىل معيـار او مسـتوى وخاصـة عنـد اجـراء اكثـر ان الدرجة اخلام املستخلصة من 
 .(89، صفحة 2004)حسانني م.،  من اختبار معا ومن اهم اهداف االختبارات هو وضع املعايري واملستويات

 البحث العلمي: .7
 ان االختبـــارات واملقـــاييس مـــن اهـــم وســـائل مجـــع البيانـــات الـــيت تعتمـــد عليهـــا البحـــوث العلميـــة يف الوصـــول لنتائجهـــا 

   .(98، صفحة 2004)حسانني م.، 
 الفسيولوجية وعالقتها باألداء المهاري: القياسات .10.2
احلـدود الـيت ميكـن أن تعمـل يف ضـوئها األجهـزة احليويـة باجلسـم ومـدى إسـتجابة  يقصد بالقياسـات الفسـيولوجية       

اجلســــم للعمــــل البــــدين الواقــــع عليــــة، وكــــذلك التغــــريات الوظيفيــــة الــــيت مل تــــتم أثنــــاء النشــــاط الرياضــــي . ويعــــد القيــــاس 
يـاس مـن خالهلـا وذلـك هبـدف الفسيولوجي ذو أمهيـة بالغـة حيـث يعتـرب مؤشـرا  أو دلـيال  علـى حالـة األجهـزة الـيت يـتم الق
، صـــفحة 1995)رضـــوان أ.،  التعـــرف إىل أثـــر مزاولـــة األنشـــطة الرياضـــية هبـــدف التمهيـــد ل عـــداد والتخطـــيط الســـليم

20).   
 Patrcia ميللـرباتريشـيا وتعد احلالة الوظيفية ألجهزة اجلسم احليوية مؤشرا  هامـا  للحالـة الصـحية حيـث تـرى        

Miller  إن التدريب الرياضي حيدث تغريات فسيولوجية ألجهزة اجلسم املختلفة حيث يعمل اجلهـاز الـدوري التنفسـي
 علــــى إمــــداد اجلســــم بإحتياجاتــــه مــــن األكســــجني ونقــــل الغــــذاء، واملســــاعدة علــــى بقــــاء درجــــة حــــرارة اجلســــم املناســــبة

(Patricia, 1995). 
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أن علمـاء وظـائف األعضـاء ينظـرون إىل مكونـات اللياقـة البدنيـة مـن اجتـاه أخـر ال  أبـو العـال ونصـر الـدينحيث يشري 
يعتمد على اخلصائص اخلارجية املميزة لـألداء بـل ميتـد ويـزداد تعمقـا  يف اجلسـم اإلنسـاين ويـتم ذلـك مـن خـالل التحليـل 

 .(52، صفحة 1993)الدين أ.،  كونات اللياقة البدنية(الوظيفي للعمليات الفسيولوجية هلذه املكونات)م
 .  الكفاءة الفسيولوجية )الوظيفية(:11.2
م(" إن الكفــــاءة 1987م("عــــن" فــــوكس وكخــــرون)2003يــــذكر" أبــــو العــــال عبــــد الفتــــاح"، "امحــــد نصــــر الــــدين)      

 اهلامة وان الكفاءة الوظيفية تشتمل على عدة أنواع من اللياقة هي:الوظيفية من مكونات اللياقة البدنية 
 مرونة املفاصل. -التحمل العضلي  -القوة العضلية  -اللياقة العضلية: وتتكون من -

اللياقـــــة الدوريـــــة التنفســـــية: وهـــــي قـــــدرة اجلهـــــازين الـــــدوري والتنفســـــي علـــــى توجيـــــه األكســـــجني إىل العضـــــالت العاملـــــة 
 لعمل الذي يؤدى ملدة طويلة.الستهالكه أثناء ا

ـــايل - ـــة وانعكـــاس ذلـــك يف شـــكل النمـــو املث ـــة: وتـــرتبط مبـــدى مالئمـــة النظـــام الغـــذائي للمتطلبـــات البدني اللياقـــة الغذائي
 للجسم والوقاية من اإلمراض والتحكم يف وزن اجلسم.

عاليـة الـيت يتعـرض هلـا خـالل صـروف اللياقة الذهنية واالنفعالية: وهي قدرة الفرد علـى مواجهـة الضـغوط الذهنيـة واالنف-
 احلياة اليومية.

اللياقــة احلركيــة: وهــي ذلــك النــوع مــن اللياقــة الــذي يــرتبط مبســتوى أداء املهــارات البدنيــة أو احلركيــة الــيت بتطلبهــا نــوع -
 معني من األنشطة الرياضية لتحقيق مستوى عال من األداء.

م(" نقــال عــن "جلــد هيــل" 2003عبــد الفتــاح"، "أمحــد نصــر الــدين ســيد)إمــا اللياقــة الفســيولوجية فيعرفهــا "أبــو العــال   
، 2003)ســيد أ.،  م(" علــى أهنــا" لياقــة كــل وظــائف اجلســم املختلفــة وكفــاءة عمــل مجيــع أجهزتــه".1990وكخــرون)

  .(26-24الصفحات 
 للجسم:. المظاهر الفسيولوجية للكفاءة الوظيفية 12.2
م(" انــــه عنــــد دراســــة احلالــــة الوظيفيــــة ألعضــــاء وأجهــــزة 1988م(" عن"ســــريا وكخــــرون)1996يــــذكر"علي عــــزام)      

 اجلسم املختلفة فان اجلهاز الدوري التنفسي يأخذ األولوية لألسباب التالية:
األكســجني والغــذاء للعضــالت الــدور اهلــام الــذي يقــوم بــه اجلهــاز الــدوري متعاونــا  مــع اجلهــاز التنفســي والــدم يف تــوفري 

 يعترب اجلهاز الدوري أكثر أجهزة اجلسم استجابة لتغريات البيوة الداخلية واخلارجية.حيث  ،العاملة
 يعمل اجلهاز الدوري بالتعاون مع أعضاء وأجهزة اجلسم األخرى يف احلفاظ على ثبات بنية اجلسم الداخلية.كما   
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أن مــن أهــم املظــاهر الفســيولوجية للكفــاءة الوظيفيــة للجهــاز الــدوري التنفســي مــا م(" 1980فرانــك) " كمــا ينقــل عــن
 يلي:
 تنمية احلد األقصى الستهالك األكسجني وزيادة قدرة التنفس اهلوائي. 

 .)االقتصاد يف التنفس)نقص عدد مرات التنفس 
 .إظهار كفاءة عضلة القلب 
 .ارتفاع مستوى األداء وزيادة قدرة الفرد على التحمل 
 .(204، صفحة 1996)عزام،  إظهار مدى قدرة الفرد لشدة اجملهود. 
م(" انــه لكــي تـؤدى األجهــزة الوظيفيــة عملهـا بكفــاءة فانــه جيــب إن 1981ويف هـذا الصــدد تؤكــد "سـناء إبــراهيم)      

تتمتـع بقــدر مــن اللياقــة حــىت ميكـن أن تتحمــل النشــاط الــذي يؤديــه الفـرد ولكــي تســتمر العضــالت يف االنقبــاض ينبغــي 
)إبـــراهيم س.،  ىل اخلاليـــا عـــن طريـــق اجلهـــاز الـــدوري.أمـــدادها باألكســـجني كمـــا يـــتم نقـــل الـــدم احملمـــل باألكســـجني إ

 .(9، صفحة 1981
 VO2 Maxالحد األقصى الستهالك األكسجين:  .13.2

( مــــن أكثــــر املصــــطلحات Vo2 maxيعــــد مصــــطلح االســــتهالك األقصــــى لألكســــجني )والــــذي يرمــــز لــــه بــــالرمز 
 . (192، صفحة 1417)اهلزاع،  فسيولوجيا اجلهد البدينالفسيولوجية استخداما  يف جمال 

ويعــر ف بأنــه أقصــى اســتهالك لألكســجني ميكــن للفــرد بلوغــه أثنــاء جهــد بــدين أقصــى، ويعتــرب دليــل علــى كفــاءة القلــب 
ــــــة مث علــــــى قــــــدرة العضــــــالت العاملــــــة علــــــى استخالصــــــه   ــــــرئتني يف أخــــــذ األكســــــجني ونقلــــــه إىل العضــــــالت العامل وال

(ACSM, 2000). 
 صل ضرب أقصى نتاج للقلب يف أقصى فرق شرياين وريدي لألكسجني:وهو يساوي إجرائيا  حا

الفــرق الشـرياني الوريـدي األقصــى × االسـتهالك األقصـى لألكســجين )لتـر/ق(  نتـاج القلــب األقصـى )لتـر/ق( 
 .(193، صفحة 2009)اهلزاع،  لألكسجين )مل/لتر(

ونظرا  لتعدد استخدامات قياس القدرة اهلوائية، لـذا فهـو يعـد ضـمن أهـم االختبـارات واملقـاييس الـيت جتـري يف البحـوث  
ـــة ـــه الوظيفي )اهلـــزاع،  الفســـيولوجية وخصوصـــا  تلـــك الـــيت هتـــدف إىل التعـــر ف علـــى كفـــاءة اجلهـــاز القلـــيب التنفســـي وقدرت

1413/1992). 
عن حجم  Vo2حيث يعرب الرمز  Vo2maxويرمز للحد األقصى الستهالك األكسجني يف اجلسم بالرمز 

يف وحدات زمنية معينه عادة ما تكون  millileters( mlأو بامللي لرت) leters( Lاألكسجني املستخدم باللرت)
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ذا الفرد أن يستخدمها هي لرت/ق، فان هذا يعين أن أقصى كمية أكسجني يستطيع ه Vo2 =3الدقيقة فإذا كان 
 لرت/ق. 3

وهــوبر  Safritم، وكــل مــن ســافريت 1991( ACSMومــن ناحيــة أخــرى تقــرر الكليــة األمريكيــة للطــب الرياضــي ) -
Hooper  وكوستاCosta  وباترسونPatterson 1988 م، أن قياس االستهالك األقصى لألكسجنيVO2 

max 0.90ومعامــل صــدقه علــى أكثــر مــن  0.80ى أكثــر مــن يعــد االختبــار الوحيــد الــذي يزيــد معامــل ثباتــه علــ .
ويستخدم كمقياس للياقة اهلوايـة، حيـث يقـيس احلـد األقصـى السـتهالك األكسـجني الكميـة القصـوى لألكسـجني الـيت 
يتمكن املخترب مـن اسـتخدامها خـالل اجملهـود البـدين الـذي يقـوم بـه حـىت درجـة اإلجهـاد وفقـا  لـبعض اإلجـراءات الفنيـة 

 .(203-202، الصفحات 1998)رضوان م.،  ليت تتم على السري املتحرك أو الدراجة الثابتةاخلاصة ا
 وزن الجسم والحد األقصى الستهالك األكسجين: .1 .13.2

نظرا الن األكسجني تستخدمه كل خاليا وأنسجة اجلسم، لذا جند أن األفراد كبار احلجم )الوزن( يستخدمون   
كميات من األكسجني تفوق الكميات اليت يستخدمها األفراد األقل يف احلجم )الوزن( يف وقت الراحة وأثناء اجملهود 

تهالك اجلسم لألكسجني على أساس وزن اجلسم حيث يتم البدين ، وبناء على ذلك تتم باملقارنة بني األفراد يف اس
 دقيقة(. -التعبري عن ذلك مبصطلح)ملليرت. كيلو جرام/

 وحدات حساب الحد األقصى الستهالك األكسجين:.2 .13.2
 بطريقتني مها: vo2 maxتسجل درجات احلد األقصى الستهالك األكسجني باجلسم  

 لرت يف الدقيقة )لرت/ق(. ( أ)
 .(175، صفحة 2006)رضوان م.،  الدقيقة لكل جرام من وزن اجلسم)ملليرت. كجم/ق(ملليرت يف  ( ب)

 أهمية الحد األقصى الستهالك األكسجين كمؤشر للكفاءة الوظيفية الهوائية:  .3. 13.2
م( على أن احلد األقصى الستهالك األكسجني 2003يرى كال من أبو العال عبد الفتاح، امحد نصر الدين سيد )  

، صفحة 2003)الفتاح ا.،  من اهم القياسات املستخدمة لتحديد الكفاءة البدنية من حيث القدرات اهلوائية
216). 

( أن احلد األقصى الستهالك األكسجني 1997يؤكد أبو العال عبدالفتاح وحممد صبحي حسانني )ويف هذا الصدد 
 يعترب مؤشرا لكثري من العمليات الفسيولوجية واليت ميكن تلخيصها فيما يلي:

 .كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي يف توصيل هواء الشهيق إىل الدم 
 .كفاءة عمليات توصيل األكسجني إىل األنسجة 
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 .كفاءة العضالت يف استهالك األكسجني، أي كفاءة عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة 
  (246، صفحة 1997)حسانني ا.، كما يستخدم لتحديد مستوى التدريب امليداين املناسب للفرد وشدته. 
( أن العامل األكثر كشفا لصالحية الالعب 1974واملان )م( نقال عن راين 2002ويذكر اشرف عبد احملسن ) 

وقدراته هو احلد األقصى الستهالك األكسجني املنسوب لوزن اجلسم فهو خري دليل ملقارنة قدرة اجلسم على العمل 
البدين بني أفراد خمتلفني يف حجم اجلسم، حيث كلما زاد حجم أنسجة اجلسم زادت كمية األكسجني املطلوبة 

 .(29، صفحة 2002)احملسن،  لألداء 
م(عن دونالد أن احلد األقصى الستهالك األكسجني هو اعلى معدل مييز عند 2004كما ينقل امحد فاروق عزب )

كفاءة استهالك األكسجني يف الدقيقة وهو الدليل على قدرة العمل اهلوائي ونظام األكسجني يف اجلسم ويشري إىل  
 .(32، صفحة 2004)شافعي ا.،  القلب والرئتني

م( بان احلد األقصى الستهالك األكسجني يوضح حالة جهاز نقل 2003ويشري امحد نصر الدين سيد)  
 األكسجني )القلب واألوعية الدموية والدم والرئتني( لذا فانه يستخدم كأفضل قياس يوضح احلالة الفسيولوجية للفرد

  .(218، صفحة 2003)سيد ا.، 
م( أن االستهالك األقصى لألكسجني احسن مؤشر فسيولوجي ل مكانية الوظيفية لدى 1992ويذكر هزاع اهلزاع )

 .(56، صفحة 1413/1992)اهلزاع،  الفرد ودليال جيدا على مقدار لياقته البدنية
بان احلد األقصى الستهالك األكسجني هو احد ( 1975م( عن سننج )2004وينقل امحد فاروق عزب )

املؤشرات الوظيفية اليت ميكن بواسطتها احلكم على مدى كفاءة الفرد وتقدير اقصى قدرة وظيفية للجهاز الدوري 
)شافعي ا.،  التنفسي حيث يعرب احلد األقصى الستهالك األكسجني عن اإلمكانية القصوى للتنفس والدورة الدموية

 .(33، صفحة 2004
م( بني االستهالك األقصى لألكسجني باللرت يف الدقيقة وبامللليلرت لكل كجم من وزن 1992ويفرق هزاع اهلزاع )

اجلسم يف الدقيقة، حيث يشري أن االستهالك األقصى لألكسجني باملليلرت / كجم/ ق يعترب اكثر دقة يف التعبري عن 
فرد اهلوائية وخاصة يف الرياضات اليت تتطلب من الفرد محل جسمه كما يف اجلري أو التزجل أما االستهالك إمكانية ال

األقصى لألكسجني باللرت يف الدقيقة فهو مؤشر غري مباشر حلجم إنتاج القلب، ودليل على قدرة الفرد على األداء 
ضات اليت ال تتطلب محل اجلسم مثل الدرجات، لذا البدين عندما تكون القدرة القصوى هي املطلوبة كما يف الريا

يستحسن حساب االستهالك األقصى لألكسجني نسبة إىل كل كجم من وزن اجلسم الن ذلك يعترب مؤشرا افضل 
 . (60-57، الصفحات 1413/1992)اهلزاع،  ملعرفة القدرة اهلوائية القصوى للفرد
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م( أن معدل احلد األقصى الستهالك 1978م( عن ماتيوس )2002وهبذا الصدد ينقل اشرف فتحي عبد احملسن )
، 2002)احملسن، لرت / دقيقة  2,7لرت/ دقيقة وللطالبات حوايل  3,5األكسجني لطالب اجلامعة يبلس حوايل 

 .(30صفحة 
إىل  2,7أن معدل احلد األقصى الستهالك األكسجني لطالب اجلامعة يرتاوح ما بني م( 1983بينما يرى المب )

 ويرى فوكس وماتيوس (R, 1983, p. 99) لرت/دقيقة(. 3إىل  2,3لرت /دقيقة، وللطالبات يرتاوح ما بني ) 4
( لرت/ 3,5 – 2م( أن معدل احلد األقصى الستهالك األكسجني للطالب الغري مدربني يرتاوح ما بني )1981)

 . (L, 1981, p. 90)لرت/ دقيقة(.  2,5 – 2دقيقة وللطالبات الغري مدربات يرتاوح ما بني)
 الستهالك األكسيجين: . العوامل األساسية لتحديد الحد األقصى4.13.2

يرتبط مستوى احلـد األقصـى السـتهالك األكسـجني يف هـذه األنسـجة وتعتمـد هـذه العمليـات علـى كفـاءة أجهـزة       
 اجلسم يف القيام بدورها وهي:
 )أ( أجهزة نقل األكسجين:

وتشمل اجلهاز التنفسي والـدم واجلهـاز الـدوري وتتحـدد إمكانيـة هـذه األجهـزة مبقـدار حمتـوى األكسـجني يف الـدم       
 الشرياين وحجم الدفع القليب وحمتوى األكسجني يف الدم الوريد.

 )ب( أجهزة استهالك األكسجين:
القلــب يف اســتهالك األكســجني بــدرجات هــو مــا تقــوم بــه العضــالت اهليكليــة وكــذلك عضــالت التــنفس وعضــلة       

 معينة، وتتحدد سرعة وحجم استهالك األكسجني مبقدار ما حيتويه الدم الوريدي من األكسجني.
 . الحد المطلق والنسبي ألقصي استهالك لألكسيجين:5.13.2

يف الدقيقــــة يعــــرب عــــن احلــــد األقصــــى املطلــــق الســــتهالك األكســــجني بعــــدد اللــــرتات املســــتهلكة مــــن األكســــجني       
الواحــدة)لرت/ دقيقــة(، بينمــا يعــرب احلــد األقصــى النســيب الســتهالك األكســجني بعــدد ملليلــرتات األكســجني مقابــل كــل  
كيلــوجرام مــن وزن اجلســم يف الدقيقــة الواحــدة وحتســب بقســمة احلــد املطلــق ألقصــي اســتهالك أكســجني بــامللليمرتات 

-303، الصــفحات 1990)الفتــاح م.،  ه ملليلــرت/ كجــم/ دقيقــة.علــى وزن اجلســم بــالكيلو جــرام فيكــون النــاتج متيــز 
306). 
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 . عالمات الوصول إلى الحد األقصى الستهالك األكسجين:6.13.2
مالحظة املؤشرات التالية للداللة على وصول الالعب إىل احلد األقصى لالستهالك األكسجني عند أداء  ميكن      

االختبارات اخلاصة بذلك، عدا مؤشر النبض الذي ميكن قياسه بالطرق املتعارف عليها فإن بقية العالمات واملؤشرات 
 لقياس املباشر ومن أهم تلك املؤشرات ما يلي:األخرى تظهر فقط عند استخدام األجهزة املعملية اليت تستخدم ا

 .عدم زيادة استهالك األكسجني عند زيادة شدة احلمل البدين 
  ضربة / دقيقة. 185 -180زيادة معدل القلب عن 
  زيادة نسبة التنفس(RQ)  حيث نسبة التنفس1.1عن (RQ  تساوي نسبة حجم ثاين أكسيد الكربون

 األكسجني املستهلك خالل فرتة زمنية معينة(.املطرود من عملية الزفري إىل حجم 
 (68، صفحة 1998)الفتاح أ.،  .%مليجرام 100 - 80ال يقل تركيز حامض الالكتيك يف الدم عن.  

 .العوامل المعوقة للحد األقصى الستهالك األكسجين:7.13.2
ال يتأثر مستوي احلد األقصى الستهالك األكسجني لدي الشخص البالس السليم صحيا  بوظائف اجلهاز       

 التنفسي اخلارجي وتدل على ذلك احلقائق التالية:
 .يصل الشخص إىل احلد األقصى الستهالك األكسجني قبل الوصول إىل احلد األقصى للتهوية الرئوية 
 فع الشدة)أقل من احلمل األقصى(، فأن التهوية الرئوية قد تزداد أو تنخفض بعد عند أداء احلمل البدين املرت

 الوصول إىل احلد األقصى الستهالك األكسجني.
  ال يتأثر احلد األقصى الستهالك األكسجني عند مضاعفة احلمل امليكانيكي على اجلهاز التنفسي مثل املقاومة

 الصناعية للشهيق.  
 توجد نظريتان عن العوامل املعوقة للحد األقصى الستهالك األكسجني: ويف الوقت احلايل       
  (:الكالسيكية)لى النظرية األو 

وهي تنسب أعاقة احلد األقصى الستهالك األكسجني إىل عملية نقل األكسجني واليت يقوم هبا اجلهاز الدوري       
 وبصفة خاصة القلب.

 النظرية الثانية: 
تؤكد أن أعاقة احلد األقصى الستهالك األكسجني ترجع أساسا  إىل نظام استهالك األكسجني مبعين قدرة       

 (310، صفحة 1990)الفتاح م.،  العضالت العاملة يف احلصول على األكسجني واستخدامه يف مواد الطاقة.
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 الستهالك األكسجين: طرق قياس الحد األقصى.8.13.2
 يتم قياس احلد األقصى الستهالك األكسجني وفقا لطريقتني رئيستني مها:

 .القياس المباشر للحد األقصى الستهالك األكسجين .1
 .التنبؤ بالحد األقصى الستهالك األكسجين .2
 :القياس المباشر للحد األقصى الستهالك األكسجين. 1
يستهدف القياس املباشر للحد األقصى الستهالك األكسجني باجلسم معرفة كمية األكسجني الداخلة مع هواء    

الشهيق وكمية األكسجني اخلارجة مع هواء الزفري، حبيث يدل الفرق بني الكميتني على مقدار األكسجني الذي 
نتاج الطاقة اهلوائية. ومن جهة أخرى يشري مصطلح كوندريا إلو يستخدمه اجلسم عن طريق نظام النقل اإللكرتوين للميت

احلد األقصى الستهالك األكسجني إىل القدرة اهلوائية القصوى واليت تتمثل يف الفرق بني حجم األكسجني الداخل 
إىل الرئتني يف هواء الشهيق وحجم األكسجني الذي يرتك الرئتني مع هواء الزفري، أي أن القدرة اهلوائية القصوى 

ي يف هذه احلالة احلد األقصى الستهالك األكسجني الذي يتمثل يف حجم أكسجني هواء الشهيق مطروحا منه تساو 
 حجم أكسجني هواء الزفري حيث ميكن التعبري عن ذلك كالتايل:

Vo2max=o2 inspired _ O2 expired  
 زفرياحلد األقصى للقدرة اهلوائية = حجم أكسجني هواء الشهيق _ حجم أكسجني هواء ال

ويتطلب القياس املباشر للحد األقصى الستهالك األكسجني استخدام أجهزة معملية خاصة مكلفة الثمن ومعقدة 
الرتكيب حبيث حتتاج إىل خرباء متخصصون يف تشغيلها، هذا باإلضافة إىل كوهنا تستغرق وقتا طويال يف التنفيذ حبيث 

برية العدد. وتنصف القياسات املباشرة للحد األقصى تصبح غري مناسبة عند حماولة تطبيقها على جمموعات ك
الستهالك األكسجني كاختبارات معملية، حيث تتطلب من املخترب القيام بشغل بدين على الدراجة األرجومرتية أو 
السري املتحرك أو اخلطو على مقعد أو العمل على أرجومرت الذراع ، أو أرجومرت التجديف، أو السباحة يف القناة 

اعية أو غريها، حبيث يصاحب العمل على هذه األدوات استخدام نظام حتليل الغاز للتعرف على مقدار الصن
 األكسجني الذي استهلكه الفرد.

ويستلزم القياس املباشر للحد األقصى الستهالك األكسجني حتليل أجزاء من غاز الزفري والتهوية الرئوية. أثناء القيام 
لسنوات األخرية تطوير عدد من نظم حتليل الغاز، حيث يتم مجع غاز الزفري يف حقائب باجملهود البدين وقد مت يف ا

 )أكياس( دوجالس توطوة لتحليل هذا اهلواء كيميائيا لتحديد األكسجني املستخدم بواسطة اجلسم.
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ا يف البحوث ويقرر علماء فسيولوجيا اجلهد البدين إن القياس املباشر للحد األقصى الستهالك األكسجني يعد مناسب
الطبية واإلكلينيكية اليت تستهدف تقومي السعة الفسيولوجية لألفراد، يف حني يؤيد هؤالء العلماء فكرة استخدام التنبؤ 
باحلد األقصى الستهالك األكسجني )القياس غري املباشر( يف حالة حبوث اللياقة البدنية اليت تستهدف تقومي احلالة 

 رية العدد من األفراد.البدنية والصحية جملموعات كب
 التنبؤ بالحد األقصى الستهالك األكسجين:. 2
هو عبارة عن قيمة غري معلومة يتم احلصول عليها عن طريق قياس متغريات معروفه هي: معدل القلب قبل اجملهود     

البدين، واالستجابات اليت حتدث هلذا املعدل نتيجة اجملهود، وفرتة دوام اجملهود البدين اليت تعطي للمخترب وفقا 
عدل القلب أثناء اجملهود البدين كمتغري جترييب مهم للتنبؤ باحلد إلجراءات مقننه وتستخدم االستجابات اليت حتدث مل

األقصى الستهالك األكسجني، ويطلق على هذه الطريقة اسم القياس الغري مباشر للحد األقصى الستهالك 
 األكسجني، وذلك لكوهنا تعتمد على استخدام عدد من املعادالت الرياضية واليت مت إعدادها للتنبؤ باحلد األقصى

، الصفحات 2006)رضوان م.،  الستهالك األكسجني وفقا لبعض األساليب اإلحصائية مثل االحندار املتعدد
178-180) . 

ويلمور  مؤشرا  هاما  للكفاءة البدنية فقد أشارت دراسة VO2يعترب احلد األقصى الستهالك األكسجني 
Wilmore 1969إىل أن احلد األقصى الستهالك م 1991جميل عبد الحميد الديب قال  عن ن م

األكسجني من املؤشرات اهلامة لكفاءة اجلهاز الدوري التنفسي يف القيام بوظائفه ويعرب عن كفاءة اجلهاز الدوري 
 .(17، صفحة 1991)الديب،  التنفسي وأنسجة العضالت يف استهالك األكسجني بالكفاءة البدنية

أن احلد م إىل 1991جميل عبد الحميد الديب نقال  عن  مPollock 1980بولوك  كما تشري دراسة
األقصى الستهالك األكسجني النسيب امللي لرت/دقيقة لكل كيلو جرام من وزن اجلسم ميكن من خالله احلكم 

األقصى الستهالك األكسجني أنه أقصى حجم لألكسجني على كفاءة العمل أثناء األداء. ويقصد باحلد 
 .(18-17، الصفحات 1991)الديب،  املستهلك باللرت أو املليلرت/ يف الدقيقة

أن احلد األقصى الستهالك م 1991الحميد الديب جميل عبدنقال  عن  مDonald 1973دونالد  ويذكر
معدل مييز عنده استهالك األكسجني يف الدقيقة وهو الدليل على قدرة العمل اهلوائي  األكسجني هو أعلى

  .(18، صفحة 1991)الديب،  ونظام األكسجني يف اجلسم ويشري إىل كفاءة القلب والرئتني
اقصى قدرة للجسم على اخذ بانه إذ يعرفه فوكس  Vo2maxويعد احلد األقصى الستهالك األكسجني 

 .(Fox., 1989, p. 257) األكسجني ونقلة ومن مث استخدامه يف اخلاليا العاملة للعضالت
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م(، حممد نصر الدين 2003م(، امحد نصر الدين سيد )1998يذكر كال من أبو العال عبد الفتاح )  
م( أن احلد األقصى الستهالك األكسجني هو اقصى حجم لألكسجني املستهلك باللرت أو امللليلرت 1998رضوان)

الدقيقة فان ذلك يعين أن هذا لرت يف  3( تساوي Vo2 maxيف الدقيقة، ولتوضيح ذلك يشريون انه اذا كان )
 .،(65، صفحة 1998)الفتاح ا.،  لرت يف الدقيقة 3الشخص يستطيع استهالك اقصى كمية أكسجني بسرعة 

 . (174، صفحة 1998)رضوان م.،  .،(217، صفحة 2003)سيد ا.، فسيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات، 
م( أن االستهالك األقصى لألكسجني ميثل اقصى قدرة للجسم على اخذ ونقل 1992كما يشري هزاع اهلزاع )

إنتاج األكسجني ومن مث استخالصه يف اخلاليا العاملة )العضالت( . ويذكر انه يساوي إجرائيا حاصل ضرب اقصى 
للقلب )وهو كمية الدم اليت يضخها القلب يف الدقيقة ( يف اقصى فرق شرياين وريدي لألكسجني )فارق كمية 

، 1413/1992)اهلزاع،  األكسجني بني الدم الشرياين والوريدي بعد مغادرته العضالت متوجها إىل القلب(
 .(57-56الصفحات 

 ,L, 1981) م( انه اقصى معدل من األكسجني يتم استهالكه باجلسم كل دقيقة1981ويعرفه فوكس وماتيوس ) 
p. 90) ( على أن احلد 1974م(وراين واملان )1975م( عن سننج)2002ويذكر اشرف فتحي عبد احملسن )

عطي مؤشرا للحالة الوظيفية للجهاز الدوري التنفسي حيث أن األقصى الستهالك األكسجني ميكن مبفردة أن ي
الطريقة الوحيدة اليت تعترب جيدة لقياس مقدرة اجلهاز الدوري ككل هي اختبار اقصى كمية أكسجني ميكن أن ينقلها 

  .(29، صفحة 2002)احملسن،  الدم إىل األنسجة
م( إىل أن القدرة 1998م( وحممد نصر الدين رضوان )1997العال عبد الفتاح وحممد حسانني )ويشري كال من أبو 

اهلوائية القصوى هي احلد األقصى الستهالك األكسجني الذي ميكن للجسم استهالكه والذي حيصل علية اجلسم من 
)رضوان م.،  .،(28، صفحة 1997)حسانني ا.،  خالل اهلواء اخلارجي ويوجه إىل العضالت اليت تقوم باستهالكه

 .(174، صفحة 1998
 محددات اقصى استهالك لألكسجين:.9.13.2

يرتبط مستوى احلد األقصى الستهالك األكسجني مبدى كفاءة عمليات نقل األكسجني إىل األنسجة وعمليات 
 األكسجني يف هذه األنسجة.استهالك 
 عملية نقل األكسجني: .1

ويقوم بوظيفة نقل األكسجني اجلهاز التنفسي والدم واجلهاز الدوري تتحدد إمكانية هذه األجهزة مبقدار حمتوى 
 األكسجني يف الدم الشرياين وحجم الدفع القليب وحمتوى األكسجني يف الدم الوريدي.
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 عملية استهالك األكسجني: .2
يفة استهالك األكسجني إلنتاج الطاقة كال من العضالت اهليكلية وعضالت التنفس وعضلة القلب وهذه ويقوم بوظ

األجزاء تستهلك األكسجني بدرجات معينه، وحتدد سرعة وحجم االستهالك مبقدار ما حيتويه الدم الوريدي من 
 .(218، صفحة 2003)سيد أ.، األكسجني. 
  تقويم الحد األقصى الستهالك األكسجين:.10.13.2

طرق                                                     م( بانه يتم اختبار احلد األقصى الستهالك األكسجني عن طريق ثالث 1998يذكر أبو العال عبد الفتاح )  
 رئيسية هي:

 السري املتحرك 
  األرجوميرت(دراجة قياس اجلهد الثابتة( 
  (76، صفحة 1998)الفتاح ا.، اختبار اخلطوة. 
( أن هناك طريقتان لقياس احلد األقصى 1998عن أسامة رياض ) 2002ويذكر اشرف فتحي عبد احملسن  

 الستهالك األكسجني مها:
 الطريقة المباشرة:-1
املعامل الفسيولوجية عن طريق بذل الالعب جمهود على جهاز أرجوميرت  أووتتم داخل املعامل مبراكز الطب الرياضي  

مقنن أو على بساط متحرك  ويتنفس يف خراطيم متصلة عهاز )سبريوليت( يقوم بتحليل اهلواء الداخل واخلارج 
ونسبة ثاين أكسيد الكربون ومن منحنيات معينه يتم للتنفس، ويقيس األكسجني الذي يستهلكه الرياضي كل دقيقة 

 استهالك أكسجيين عند اقصى جمهود.حساب اقصى 
 الطريقة الغير مباشرة: -2
وتتم حبساب عدد ضربات القلب يف الدقيقة بواسطة رسام القلب الكهربائي أو التلمرتي، مث حساب اقصى    

، الصفحات 2002)احملسن،  ب )طريقة اسرتانديكنج(استهالك أكسجني من اجلدول منسوبا لعدد ضربات القل
27-28). 

كما أن هناك االختبارات امليدانية )اختبارات اجلري( اليت تستخدم لقياس اللياقة اهلوائية واحلد األقصى الستهالك 
 .(277، صفحة 1998)رضوان م.،  األكسجني بطريقة غري مباشرة، واختبارات اخلطوة
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 اختبارات الخطوة كمقياس للقدرة الهوائية والحد األقصى الستهالك األكسجين:.11.13.2
تتأسس اختبارات اخلطوة على العالقة اخلطية بني العبء اجلهدي ومعدل النبض واحلد األقصى الستهالك  

األكسجني حيث يقوم املخترب بعمل اخلطوات صعودا وهبوطا على املقعد وفقا ل يقاع املطلوب حىت يصل إىل عبء 
 اللياقة اهلوائية )القدرة اهلوائية( عن طريق جهدي ومعدل قلب معني أو يستغرق زمنا حمددا لألداء، حينوذ يتم تقومي

 . (279-278، الصفحات 1998)رضوان م.،  استجابات معدل القلب )النبض( للمجهود
 م( بان من مميزات اختبارات اخلطوة ما يلي:1997ويذكر حممد نصر الدين رضوان )

  جمموعات كبرية نسبيا من األفراد دون احلاجة إىل استخدام أجهزة غالية الثمن أو خرباء ميكن تطبيقها على
 متخصصون يف التشغيل.

 .إهنا ال تتطلب مهارات خاصة 
 (278-277، الصفحات 1998)رضوان م.،  إهنا تستخدم اجملموعات العضلية الكبرية يف اجلسم. 

 فسيولوجية الحد األقصى الستهالك األكسجين:.12.13.2
تعترب القدرة اهلوائية القصوى هي احلد األقصى لألكسجني الذي ميكن للجسم استهالكه، والذي حيصل علية اجلسم  

من خالل اهلواء اخلارجي ويوجهه إىل العضالت اليت تقوم باستهالكه، ويعرب عنه باحلجم األقصى لألكسجني الذي 
أن يستهلكه اجلسم يف وحدة زمنية معينه )عادة خالل دقيقة(، ويتم ذلك من خالل أداء جهد بدين معني،  ميكن

وتستخدم لذلك عضالت اجلسم الكبرية مع زيادة املقاومة تدرجييا حىت وصول الفرد إىل حالة التعب، وعادة ما يأخذ 
 = تعرب عن حجم األكسجني خالل الدقيقة.Vحيث  Vo2maxالرمز
O2 =  ،تعرب عن األكسجنيmax تعرب عن احلد األقصى، وعادة ما يكتب احلد املطلق باللرت يف الدقيقة =

)لرت/دقيقة( واحيانا ينسب إىل وزن اجلسم بالكيلو جرام، فيكون الناتج عبارة عن عدد من املليلرتات من األكسجني 
، أي مليلرت /كيلوجرام/دقيقة. وعادة ال املستهلك لكل كيلو جرام من وزن اجلسم خالل وحدة زمنية هي الدقيقة
ثوان يبدا استهالك األكسجني يف املسامهة 10تستطيع العضالت العمل بدون األكسجني لفرتة طويلة، إذ بعد مرور 

إلنتاج الطاقة، وكلما زادت شدة احلمل زاد معدل استهالك األكسجني حىت وصول الفرد إىل بعض العالمات 
 ن وصول الفرد إىل اقصى استهالك لألكسجني.. وهذه العالمات تتلخص فيما يلي:الفسيولوجية اليت تعرب ع

 عدم زيادة استهالك األكسجني بالرغم من زيادة شدة احلمل البدين. .1
 ضربة/ دقيقة. 185 -180زيادة معدل القلب عن  .2
 .1,1عن  R qزيادة نسبة التنفس  .3
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 مليجرام. 100 -80ال يقل تركيز حامض الالكتيك عن  .4
سنه ال توجد فروق بني الذكور واإلناث يف مقدار احلد األقصى املطلق،  14  -12ويالحظ انه حىت مرحلة البلوغ 

باملائة ويصل النسان إىل اعلى  30 -25ولكن بعد هذه املرحلة يقل احلد املطلق لدى اإلناث عن الذكور مبقدار 
سنه، مث يقل بعد ذلك تدرجييا مع زيادة   20  -18مستوى له يف احلد األقصى الستهالك األكسجني يف عمر 

باملائة من مستوى احلد األقصى الستهالك األكسجني يف 70سنه إىل حوايل  70 -60العمر حىت يصل يف عمر 
سنة. ويرجع اختالف احلد األقصى الستهالك األكسجني عادة بني اجلنسني أو بني األطفال  30 – 20عمر 

يف وزن اجلسم، ولذلك يقل الفرق بني الذكور واإلناث عند مقارنة احلد األقصى  والكبار إىل اختالف هذه الفوات
باملائة بالنسبة للحد  20 -15النسيب عنه يف احلد األقصى املطلق الذي يتأثر بوزن اجلسم فتقل اإلناث مبقدار 

 باملائة بالنسبة للحد املطلق.  30 -25النسيب، بينما تقل مبقدار 
مليلرت أكسجني / دقيقة، وهنا كحد معني الستهالك األكسجني  300 – 200يستهلك اجلسم أثناء الراحة عادة 

ال ميكن أن يزيد عنه اإلنسان، وخيتلف هذا احلد من إنسان إىل أخر تبعا لنوع التدريب الرياضي الذي ميارسه، ولكي 
 دقائق. 3يستمر يف أداء العمل لفرتة ال تقل عن  يبلس األنسان احلد األقصى الستهالك األكسجني فانه جيب أن

لرت /  6لرت/دقيقة، بينما يبلس لدى العيب التحمل حوايل  3 – 2,5ويرتاوح احلد األقصى لدى غري الرياضيني 
مليلرت/كجم/دقيقة للرياضيني. ويعترب احلد  90- 80مليليرت/كجم/دقيقة لغري الرياضيني،  40دقيقة،؟ أي حوايل 

تهالك األكسجني هو قدرة األنسان على أداء عمل عضلي اعتمادا على استهالك األكسجني أثناء األقصى الس
 العمل مباشرة، ويعترب مؤشرا لكثري من العمليات الفسيولوجية واليت ميكن تلخيصها فيما يلي:

 كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي يف توصيل هواء الشهيق إىل الدم. .1
جني إىل األنسجة، ويرتبط ذلك حبجم الدم، عدد الكرات احلمراء، تركيز كفاءة عمليات توصيل األكس .2

 اهليموجلوبني ومقدرة األوعية الدموية على حتويل سريان الدم من األنسجة غري العاملة إىل العضالت العاملة.
 كفاءة العضالت يف استهالك األكسجني، أي كفاءة عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة. .3
 الختبار المناسب وشروط التطبيق:اختيار ا 

هناك العديد من اختبارات احلد األقصى الستهالك األكسجني، واختيار األنسب منها يتوقف على عدة اعتبارات 
 منها:
 الوقت الذي يستغرقه تنفيذ االختبار. .1
 مدى تأهيل القائم باالختبار. .2
 عدد املختربين. .3
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 تكاليف األجهزة املستخدمة. .4
 واجلنس ووزن اجلسم.التناسب مع السن  .5

 كما أن هناك عدة اعتبارات جيب مراعاهتا عند تطبيق اختبارات احلد األقصى الستهالك األكسجني أمهها.
 ارتداء املالبس املناسبة. .1
 -2االلتزام بتعليمات التغذية يف فرتة ما قبل االختبار، إذ جيب عدم تناول الطعام قبل االختبار مباشرة من  .2

 ، وكذل كعدم تناول املنبهات أو الكحوليات قبل االختبار.ساعات على األقل 3
 دقيقة بعد سحب الدم وقبل أداء االختبار. 30 – 20مراعاة الراحة التامة للمخترب، وتكون من  .3
 ( جيب أن تكون درجة احلرارة WHOمراعاة درجة احلرارة، وحسب توجيهات منظمة الصحة العاملية ) .4

باملائة، وجيب عدم تنفيذ  60يت( وتكون نسبة الرطوبة اقل من فهرهن 72 – 64سنتجراد ) 22 – 18
 فهرهنيت(. 50درجات سنتجراد ) 10االختبار اذا اخنفضت درجة حرارة الغرفة حتت 

 مراعاة اإليقاع احليوي للجسم وتأثريه على وظائف أعضاء اجلسم. .5
 ساعة على األقل. 24جتنب أداء جمهود بدين كبري قبل االختبار بفرتة  .6

 . الطرق المباشرة وغير المباشرة لقياس الحد األقصى الستهالك األكسجين:13.13.2
 طريقة القياس المباشر للسعرات الحرارية: – 1

تستخدم هذه الطريقة لقياس إنتاج الطاقة مباشرة عن طريق احلرارة اليت ينتجها اجلسم من خالل عمليات التمثيل      
الغذائي، غري أن هذه الطريقة حتتاج إىل غرف جمهزة وخاصة ما يتعلق بدرجة احلرارة. وتسمى هذه الطريقة بالطريقة 

مكانيات باهضه التكاليف مما يصعب ، وهي حتتاج إىل إDIRECT CAL ORIMETRYاملباشرة
 استخدامها عمليا.

 طريقة القياس غير المباشر للسعرات الحرارية: – 2
نظرا الرتباط عمليات التمثيل الغذائي إلنتاج الطاقة باستهالك األكسجني وإخراج ثاين أكسيد الكربون، فان     

جني الالزم هلا، وهذه الغازات ميكن مجعها وقياسها ذلك يعين ارتباط مقدار الطاقة الناجتة مبقدار استهالك األكس
لتحديد مقدار الطاقة الناجتة عن اجلسم، وتسمى هذه الطريقة بالطريقة الغري مباشرة ، وهذه الطريقة هي الشائعة 

 االستخدام عادة يف جمال القياسات واالختبارات الفسيولوجية.
مى طريقة الدائرة املغلقة لتحليل الغاز، والثانية تسمى طريقة الدائرة وتنقسم الطريقة املباشرة إىل طريقتني: أحدامها تس
 املفتوحة لتحليل الغاز، وفيما يلي شرح الطريقتني:
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 طريقة الدائرة املغلقة لتحليل الغاز: -أ
ويف هذه الطريقة يقوم الشخص باستنشاق األكسجني خالل القناع واألنبوبة املوصلة له، ويتم طرد الزفري من    
 الل أنبوبة أخرى، وحبساب مقدار األكسجني الناقص ميكن حتديد مقدار األكسجني الذي استهلكه الفرد.خ
 طريقة الدائرة املفتوحة لتحليل الغاز: -ب
وهي طريقة شائعه االستخدام بني الباحثني يف جمال الرتبية البدنية والرياضة، وهي اكثر دقة من طريقة الدائرة     

باملائة يف طريقة الدائرة املغلقة. حيث 10باملائة مقابل 1نسبة املووية ألخطاء القياس يف هذه الطريقة املغلقة، وتبلس ال
تتطلب هذه الطريقة أن يقوم الشخص باستنشاق هواء الشهيق من اهلواء اجلوي مباشرة خالل فرتة أداء احلمل البدين، 

 هي:حيث أن نسب تركيز مكونات اهلواء اجلوي تظل دائما ثابته و 
 باملائة. 20,93أكسجني  -
 باملائة. 0,03ثاين أكسيد الكربون  -
 باملائة. 79,04النيرتوجني  -

وعن طريق حتليل هواء الزفري بيو كيميائيا أو إلكرتونيا  ومقارنته بالنسب املعروفة لرتكيب اهلواء اجلوي ميكن حتديد 
 .(248-244، الصفحات 1997ا.، )حسانني  األكسجني املستهلك

 الطرق غير المباشرة لتحديد االستهالك األقصى األكسجين:.14.13.2
جمهزا  باألدوات الالزمة لقياس استهالك األكسجني فهي غري عملية      فضال  عن أن الطرق املعملية تتطلب خمتربا  

يتطلبه ذلك من جهد ودقة وتكلفة أيضا ، وهلذا يكثر عند اختبار عدد كبري من املفحوصني وعلى نطاق واسع ملا 
استخدام الطرق غري املباشرة أو امليدانية واليت يتم من خالهلا تقدير وليس قياس االستهالك األقصى لألكسجني، 
ومعظم االختبارات غري املباشرة لتقدير االستهالك األقصى لألكسجني مبنية على افرتاض أن هناك عالقة خطية بني 

 بات القلب واستهالك األكسجني أثناء اجلهد البدين. ضر 
 وهي: ا على أساس ما تستخدمه من أدواتوهنالك العديد من هذه االختبارات وسوف نتطرق على ذكر الشائع منه

  اختبارات السير المتحركTreadmill 
  اختبارات الدراجة الثابتةCycle Ergometer 
  اختبارات صندوق الخطوةStep Test 
 اختبارات جري المسافة. 
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 .معدل القلب )النبض(: 14.2
وهوة مصطلح يشري إىل عدد مرات ضربات القلب يف الدقيقة ويف معظم احلاالت يكـون عـدد ضـربات القلـب يف       

 الدقيقة مساويا  لعدد مرات النبض يف الدقيقة.
نبضــة/ق،  64ويبلــس معــدل القلــب يف املتوســط للشــباب صــغار الســن يف أثنــاء الراحــة قبــل تنــاول الطعــام حــواىل      

نبضـة/ق جلميـع األعمـار واحلـاالت، ويـرتاوح معـدل القلـب يف األشـخاص  110إىل  38ويرتاوح هـذا املتوسـط مـا بـني 
املرضـــى واملســـنني واألطفـــال وصـــغار الســـن وغـــري  نبضة)ضـــربة( يف الدقيقـــة، ويـــزداد يف 70إىل  60األصـــحاء مـــا بـــني 

وتستخدم قياسات معدل القلـب لتقـومي حالـة اجلهـاز الـدوري لالعـب، .(69، صفحة 2006)رضوان م.،  الرياضيني.
اجلسم مباشرة فـوق القلـب أو علـى باإلضافة إىل أهنا تعترب انعكاسا  حلالة اجلسم ككل، ويقاس معدل القلب عن طريق 

 الشرايني الرئيسة القريبة من سطح اجللد.
 .معدل النبض في الراحة:1.14.2

يف العمــر املتوســط للرجــل البــالس الســليم، وقــد  ضــربة / ق. 70إىل  60أن متوســط معــدل القلــب أثنــاء الراحــة مــن    
، بينمـا ضـربة/ ق 100يزداد هذا املعدل لدى بعض اإلفراد حميب الراحة واجللوس وقليلي احلركة حيث يصل إىل حوايل 

، 2000مة ب.، )ســــال .ضــــربة/ق 40 - 30يصــــل هــــذا املعــــدل لــــدى العــــيب التحمــــل علــــى املســــتوى العــــاملي إىل 
 .(53صفحة 

 نبضة/ ق. 72بينما يصل معدل النبض الطبيعي يف الشخص السليم البالس يصل إىل حوايل  
 (85 -70)إن نبض القلب ما بني كارول سميث"نقال عن " "م(2003)أحمد نصر الدين سيدكما يشري "  

، صفحة 2003)سيد ا.،  اجليد وفوق الضعيف.نبضة/ ق. يعترب معيار مناسب ملستوى اللياقة الفسيولوجية دون 
116). 

 . معدل القلب )النبض( في المجهود:2.14.2
عند البدء يف التدريب يزداد معدل القلب مباشرة وترتبط نسبة الزيادة بشدة التدريب ويستدل على شدة       

 .التدريب بنسبة استهالك األكسجني فكلما زاد معدل القلب ازداد معدل استهالك األكسجني
ت املتزايدة للجسم أثناء أن معدل القلب عادة يعكس مقدار عمل القلب الذي جيب أن يعمل به ليقابل املتطلباو 

، 2000)سالمة ب.،  بذل اجلهد البدين ألجل ذلك جيب أن نقارن معدل القلب يف الراحة وأثناء التدريب.
 .(53-52الصفحات 
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الزيادة بشدة اجملهود " أن معدل النبض أثناء النشاط الرياضي يزداد وترتبط هذه Fox م(1979)فوكسويرى " 
  .(E.L, 1979, p. 85) املبذول وتكون اقل يف الرياضيني املدربني عنها يف الرياضيني غري املدربني من اجلنسني.

" أن الرياضيني ميتازون عن غري Mathewsماتيوس"نقال  عن" م(2004)احمد شافعيوينقل "         
 بقلة سرعة نبضات القلب سواء يف حالة الراحة أو أثناء اجملهود.الرياضيني 

إىل إن معدل ضربات القلب خالل اجملهود القليل يزداد يف البداية مث يعود إىل  "م(1988)سيراكما ينقل عن "  
زيادته يف البداية أما احلالة الطبيعية يف النهاية أما أثناء اجملهود املتوسط فيضل معدل ضربات القلب ثابتا تقريبا بعد 

أثناء أقصى جمهود فيزداد معدل ضربات القلب باستمرار حىت يصل إىل أقصى قيمة )املعدل األقصى لضربات القلب( 
ولنفس القدر من اجلهد فان معدل ضربات القلب يكون أعلى يف الشخص الغري مدرب عنه يف الشخص املدرب 

ية األكسجني املستهلكة وعلى أي حال فان هذه العالقة ختتلف وتوجد عالقة خطية بني معدل ضربات القلب وكم
 .(26، صفحة 2004)شافعي أ.،  باختالف القدرة اجلسمانية الطبيعية والسن واجلنس ونوع التدريب.

الوقوف(، وتناول الطعام والوقت أثناء  -اجللوس -وأن معدل القلب يتأثر بعوامل العمر الزمين وأوضاع اجلسم)الرقود
 ليال (، واحلالة االنفعالية والنشاط البدين. -ظهرا   -اليوم)صباحا  

ويتأثر أيضا  مبستوي اللياقة البدنية للفرد فاألفراد الذين يتمتعون مبستويات عالية من اللياقة البدنية يظهرون فروقا  يف  
)رضوان  .قل من اليت يظهرها األفراد األقل يف مستوى اللياقة البدنيةمعدل القلب بني وضع الوقوف ووضع الرقود أ

  .(69، صفحة 2006م.، 
 .قياس معدل القلب:3.14.2

  تستخدم قياسات معدل  القلب لتقومي حالة اجلهاز الدوري لالعب باإلضافة إىل أهنا تعترب انعكاسا  حلالة اجلسم     
 ككل، ويقاس معدل القلب عن طريق اجلسم مباشرة فوق القلب أو على الشرايني الرئيسية القريبة من سطح اجللد.

فمن خالل قياس معدل القلب أثناء التدريب ميكن تقومي نوعيه محل التدريب وشدته خالل اجلرعة التدريبية، فكلما   
ذلك دليال  على زيادة شدة محل التدريب واجتاه إىل ضربة/ دقيقة فأكثر(، كان  190كان معدل القلب مرتفعا )

ضربة/ دقيقة وما أقل( يدل على اخنفاض شدة محل التدريب  170العمل الالهوائي، أما اخنفاض معدل القلب)
دقيقة( فيدل ذلك إىل أن محل التدريب  /ضربة 190 -170واجتاه إىل العمل اهلوائي، أما وصول معدل القلب من)

 وشدته تتجه إىل العمل اهلوائي والالهوائي معا .
وللتعرف على محل التدريب على الالعب ومدى مناسبته ميكن قياس معدل القلب أما يف الصباح وعقب االستيقاظ 

. فعند قياس معدل القلب يف مباشرة والالعب يف الفراش، أو قياس معدل القلب بعد قيام الالعب مبجهود بدين معني



 الفصل الثاني                                                                                       المتغيرات الفسيولوجية

82 

 

الصباح فإن ثبات معدل القلب اليومي دليل على مالئمة محل التدريب واخنفاض معدل القلب دليل على حتسن حالة 
 الالعب وميكن للمدرب من زيادة محل التدريب، وإجهاد الالعب أو عدم نيل الالعب لراحة كافية بعد التدريب.

الالعب مبجهود بدين معني كأن يقوم الالعب بعمل هجومي خاطف لعدة مرات أما قياس معدل القلب عقب قيام  
مع قياس الزمن يف كل مرة، مث يقاس معدل القلب بعد األداء مباشرة، مث بعد فرتات االستشفاء بعد األداء بدقيقتني 

حتسن مستوى  أو ثالث مثال ، فإذا حتسن زمن األداء مع اخنفاض معدل القلب أو ثباته فإن ذلك مؤشرا  على
الالعب، أما إذا زاد زمن األداء مع اخنفاض معدل القلب أو ثباته أو ثبات زمن األداء مع ارتفاع معدل القلب فإن 
ذلك دليال  على اخنفاض مستوى الالعب، أما إذا ثبت زمن األداء مع ثبات معدل القلب، أو حتسن زمن األداء مع 

 ات مستوى الالعب.زيادة معدل القلب كان ذلك مؤشرا  على ثب
أما عند قياس معدل القلب يف حالة االستشفاء، واخنفاض معدل القلب بسرعة دل ذلك على حتسن املستوى،  

)علي  ثانية. 90 - 60 دقيقة( خالل /ضربة120ضربة/ دقيقة( إىل )180حيث جيب أن يقل معدل القلب من)
 .(83-82 ، الصفحات1998ك.، 

 :الفسيولوجية للكفاءة كمؤشر لنبضا معدل أهمية .4.14.2
انه عن طريق استخدام النبض كمؤشر فسـيولوجي " Mathews.Fox"(م1981)ماتيوس وفوكسيرى كال  من"

ميكن أن تتضح حالة الفـرد خـالل اجملهـود البـدين ولـذا يعكـس توجيـه وترشـيد العمليـة التدريبيـة مبـا يناسـب قـدرات الفـرد 
الوحدة التدريبية كمـا يؤكـدان علـى أن معـدل ضـربات القلـب مـن أهـم القياسـات الفسـيولوجية الـيت تظهـر مـدى وهدف 

اســـتجابة القلـــب واجلهـــاز الـــدوري للتـــدريب البـــدين. كمـــا يشـــريان إىل أن االخنفـــاض النســـيب يف معـــدل ضـــربات القلـــب 
 .(Mathews, 1981, p. 90) باإلضافة إىل حجم هذه الضربات تعترب مؤشرا لكفاءة اجلهاز الدوري.

 . تأثير التدريب على معدل القلب:5.14.2
عنــد حتليــل كليــة القلــب تظهــر خاصــية قلــة نشــاط العقــدة الســينية ويــنعكس ذلــك علــى تقليــل معــدل القلــب وهــو       

ضـربة/دقيقة وتعـرف الزيـادة املسـجلة عـن  89 - 60يعين بطء القلب ويرتاوح معدل القلب لدي األشـخاص املـدربني 
هذا بأهنا زيادة معدل القلب وتظهر حالة زيادة معدل القلب هذه نتيجـة اخـتالل نظـام عمـل القلـب أثنـاء وقـت الراحـة 
البدنيـة وتبعــا للحالــة النفســية وكــذلك يف حالــة أمــراض القلــب، وتالحــظ ظــاهرة بطــ  القلــب يف وقــت الراحــة لــدى كثــري 

ضيني وخاصة يف ظروف التمثيل الغذائي القاعدي عندما يـتم القيـاس بعـد االسـتيقاظ مباشـرة واجلسـم يف وضـع من الريا
 .(57، صفحة 1997)حسانني أ.،  الرقود.
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 :معدل القلب .طرق قياس6.14.2
 .اجلس طريقةيتم قياس معدل القلب باستخدام عدة طرق منها طريقة السمع، 

 : Auscultation قياس معدل القلب بطريقة السمع -أ
فوق أنسب نقطة على الصدر لسماع صوت القلب، ويصعب مساع صوت القلب خالل  يتم وضع طرف السماعة •

 .ذلك يكون أسهل عند أداء احلمل البدين الراحة إال أن
 .( ثانية60( ثانية أو )30ثانية أو ) (15ثوان أو ) (10) يتم عد األصوات الصادرة من القلب لفرتة •
 .للحصول على معدل القلب يف الدقيقة 1،2،4،6يضرب الناتج يف  •
 :Palpation قياس معدل القلب بطريقة الجس -ب

السبايت، الشريان الكعربي، الشريان  يتم قياس معدل القلب عن طريق جس النبض على ثالث شرايني هي الشريان
  .الصدغي

 .السبابة عند اجلس دام اإلصبع األوسط أويراعى استخ •
 :القلب هذا وميكن االسرتشاد باملستويات التالية للحكم على معدل •
  ضربة/ دقيقة يعترب معدال بطيوا 60أقل من *
 يعترب معدال عاديا ضربة/ دقيقة 100-60من  *
 .(64-61، الصفحات 1997)حسانني أ.،  ضربة/ دقيقة يعترب معدال سريعا .100أكثر من  *

 . ضغط الدم:15.2
يعتــرب ضــغط الـــدم علــى أنــه" الضـــغط الــذي حيـــدث انــدفاع الــدم مـــن القلــب إىل الشــرايني مســـببا متــددها، ويـــرتاوح      

مقـــداره بـــني الضـــغط االنقباضـــي)أثناء انقبـــاض عضـــلة القلـــب( وبـــني الضـــغط االنبســـاطي)أثناء انبســـاط عضـــلة القلـــب( 
زئبــــق)مم. ز(، ويــــرتاوح الضــــغط االنقباضــــي يف مليمــــرتا   120/80ويبلــــس لــــدي األشــــخاص األصــــحاء البــــالغني مقــــدار

)سـيد أ.، مصـدر  .مـم.ز(90 -60)بينمـا يـرتاوح الضـغط االنبسـاطي بـنيمم .ز( 145 - 90)حدوده الطبيعية بـني
 .(173، صفحة 2003سابق، 

ويعد ضغط الدم هو القوة احملركة للـدم داخـل اجلهـاز الـدور حبيـث يسـري الـدم مـن منطقـة ذات ضـغط عـايل إىل أخـرى   
ـــاء انقبـــاض القلـــب يرتفـــع الضـــغط إىل حـــده  ـــدم مـــن البطـــني األيســـر إىل األورطـــي أثن ـــد انـــدفاع ال ذات ضـــغط أقـــل وعن

وهبــذا يالحــظ أن مســتوى ضــغط الــدم خــالل الــدورة األقصــى وعنــدما يرختــي البطــني يقــل ضــغط الــدم إىل احلــد األدىن، 
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)الفتــاح  .(Diastolic)ويــنخفض خــالل انبســاط القلــب (Systolic)القلبيــة يرتفــع يف حلظــة انقبــاض عضــلة القلــب
 .(158، صفحة 1998أ.، 

 . ضغط الدم االنقباضي:1.15.2
ـــدم  (زئبـــقمـــم/ 120)أن الضـــغط االنقباضـــي هـــو ذلـــك الضـــغط األعلـــى ويكـــون       ويظهـــر عنـــدما يـــدفع القلـــب ال

، 2006)رضــــوان م.،  الشــــرياين مــــن البطــــني األيســــر إىل الشــــريان األورطــــي ومــــن البطــــني األميــــن إىل الشــــريان الرئــــوي.
 .(71صفحة 

 الدم االنبساطي:. ضغط 2.15.2
مم/زئبـــق عـــن نصـــف قيمـــة الضـــغط االنقباضـــي مبعـــين أن 10إمـــا بالنســـبة للضـــغط االنبســـاطي فإنـــه عـــادة يزيـــد مبقـــدار  

 .(159، صفحة 1998)الفتاح أ.،  مم/ زئبق.80 - 60حدوديكون يف 

 . أهمية ضغط الدم كمؤشر للكفاءة الفسيولوجية: 3.15.2
يعترب ضغط الدم يف الشرايني من أهم املؤشرات اهلامة حلالة اجلهاز الدوري الوظيفية ويرجع ذلـك الن ضـغط الـدم       

ان الـدم يف يتحدد على عـدة عوامـل أمههـا العالقـة بـني دفـع القلـب للـدم إىل الشـرايني ودرجـة املقاومـة الـيت يواجههـا سـري
 .(65-64، الصفحات 1997)حسانني أ.،  هذه الشرايني.

إن الضـغط  "Karpovich, Siningم(1971)سـيننج"و" كاربوفيتش"عن""م(2004)"شافعياحمد وينقل " 
عمـل القلـب، ويعتـرب الضـغط االنبسـاطي االنقباضي يعترب مؤشرا لطاقة القلـب كمـا انـه يوضـح العوائـق الـيت قـد حتـد مـن 

، 2004)شـــافعي أ.،  مقيـــاس للمقاومـــة الطرفيـــة لألوعيـــة الدمويـــة ولـــذا فهـــو يعكـــس نغمـــة انقبـــاض األوعيـــة الدمويـــة.
  .(36صفحة 

ومن الضروري أن يعرف املدرب الرياضي كيف يأخـذ قياسـات ضـغط الـدم وكيـف يسـجلها وان كـان األكثـر أمهيـة هـو  
أن يعرف كيف يفسر تلـك القياسـات ويسـتفيد مـن دالالهتـا ومـن ناحيـة أخـرى ميكـن االسـتفادة مـن قيـاس ضـغط الـدم 

تــأثري األمنــاط املختلفــة للمجهــود البــدين علــى ضــغط يف مقارنــة تــأثري اجملهــود البــدين والتمرينــات علــى ضــغط الــدم وتقــومي 
 الدم ويف مقارنة تأثري برامج اإلعداد البدين قصري وطويل املدى.

 . أثر التدريب على ضغط الدم:4.15.2
يتحسن ضغط الدم أيضا  بالتدريب، فمعدل ضغط الدم أثنـاء الراحـة يـنخفض يف الفـرد املـدرب عنـه يف الفـرد غـري       

املدرب، أما أثناء اجملهود حيث يزداد الضغط االنقباضي فإن الزيادة تكون أقل يف الفـرد املـدرب عنهـا يف الغـري املـدرب، 
اج  كبري يف الضغط االنقباضي للفـرد الغـري مـدرب ممـا يعلـن قـرب فأثناء اجملهود الشديد لفرتات طويلة حيدث هبوط مف
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ـــة ليـــتمكن الفـــرد مـــن  ـــأخري ظهـــور هـــذه احلال ـــة اإلرهـــاق أو اجلهـــاد، ولكـــن بالتـــدريب الرياضـــي ميكـــن ت وصـــول إىل حال
 االستمرار يف أداء مثل هذا اجملهود دون تغري واضح يف ضغط الدم.

االستشــفاء إىل أقــل مــن معدلــه الطبيعــي قبــل أداء اجملهــود لــدي األفــراد وقــد يــنخفض معــدل الضــغط االنقباضــي يف فــرتة 
الغري مدربني كدليل على التعب واإلجهاد، ولكن بالتدريب تتحسن عملية استشفاء القلب والدورة الدمويـة بعـد انتهـاء 

)علـي ك.،  .أسـرع اجملهود فكلما كان الفرد أفضل كلمـا عـاد معـدل سـرعة قلبـه وضـغط الـدم إىل معدلـه الطبيعـي بصـورة
 .(63، صفحة 1998

 . العوامل الفسيولوجية المؤثرة على ضغط الدم:5.15.2
 هناك عدة عوامل فسيولوجية تؤثر تأثريا  مباشرا على ضغط الدم ميكن إجيازها فيما يلي:      
 اجلنس.                           -السن.                                -   
 احلاالت االنفعالية والعاطفية.       -هضم الطعام.                         -  
 اجملهود البدين. -النوم.                                 -  
 .(174-173، الصفحات 2003)سيد أ.،  التدخني -وضع اجلسم.                         -  

 . قياس ضغط الدم:6.15.2
يعترب قياس ضغط الدم أحد الطرق البسيطة والسهلة الـيت ميكـن للمـدرب مـن خـالل نتائجـه تقـومي احلالـة التدريبيـة       

مـم زئبـق، مث 240 -220لالعب، وعنـد التـدريب علـى القـوة املميـزة بالسـرعة يرتفـع الضـغط االنقباضـي السيسـتوىل إىل 
 ستجيب الضغط االنبساطييعود إىل مستواه الطبيعي خالل فرتة االستشفاء، وي

"الدياسـتوىل" ألداء احلمــل البــدين باالخنفـاض غــري أنــه يف بعــض األحيـان قــد ال يتغــري أو قــد يرتفـع قلــيال  ويف هــذه احلالــة 
 فإن ارتفاع الضغط االنبساطي يعترب دليال  على عدم قدرة الالعب على التكيف مع محل التدريب.

الل التــدريب أو املبـاراة، ولكــن ميكــن أن يسـتخدم يف املالحظــة اليوميــة ويسـتخدم قيــاس ضـغط الــدم لــيس فقـط خــ     
 .(84، صفحة 1998)علي ك.،  أو قبل التدريب للحكم على مدى عودة الالعب حلالته الطبيعية.
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 خالصة:
الفسيولوجية واملقصود هبا كيف تعمل أجهـزة اجلسـم  تغرياتميكن القول أنه من خالل الفصل السابق واملتعلق بامل      

واألنسـجة واخلاليــا وكيـف تتكامــل وظائفهـا لتنظــيم البيوـة الداخليــة للجسـم، وتــأثري األنشـطة البدنيــة علـى هــذه األجهــزة 
ة حيـث مت ومدى تكيفها على أداء كافة األنشـطة مـن خـالل االسـتجابات والتغـريات الناجتـة مـن جـراء املمارسـة الرياضـي

احلـد التحدث يف الفصل السابق على علم الفسيولوجيا ولو بشـيء مـن التفصـيل إال إنـه مت الرتكيـز يف هـذا الفصـل علـى 
والتحـدث عنهـا بشـكل مـوجز ألهنـا موضـوع البحـث ومـن  األقصى السـتهالك األكسـجني ومعـدل النـبض وضـغط الـدم

ا كـان معروفـا  مـن مصـطلحات يف جمـال التـدريب إىل مسـميات املتغريات األساسية يف البحث وقد أمكن حاليا  حتويل مـ
فسيولوجية باعتبار أن العمليات الفسيولوجية اليت حتدث داخل اجلسم هي األساس احلقيقي الذي تقوم عليـة احلركـة أو 

م حيــث نوعيـة إنتــاج الطاقــة داخــل العضــلة ، وهبـذا األســلوب يتعامــل املــدرب أو املــدرس باللغـة الــيت يســتجيب هلــا اجلســ
أن هناك تطـورات سـواء  يف ميـدان التـدريب أو التـدريس حيـث ظهـرت مسـميات جديـدة مثـل تـدريب القـدرة الالهوائيـة 
القصــوى وتــدريب التحمــل اهلــوائي وتــدريب العتبــة الفارقــة الالهوائيــة وتــدريب التحمــل اهلــوائي وتــدريب احلــد األقصــى 

هتــدف أساســا  إىل تنميــة قــدرات اجلســم الفســيولوجية الــيت تعــد الســتهالك األكســجني وغريهــا مــن الطــرق املختلفــة الــيت 
 الطريق العلمي الوحيد للتقدم. 
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 تمهيد:
إن اهلـدف األساسـي مـن تعلـيم املهـارات هـو أن يعيـد الفـرد الرياضـي هـذه املهـارات بإتقـان وتكامـل حبيـث يصــل إىل إن 

 حيـث يتطلـب إتقــان اللعـب للمهـارة وجــوب اسـتيعاب املــدرب جيــب حتـت أي ظـرف مــن ظـروف املنافســة،يؤديهـا كمـا 
ـــه الشخصـــية علـــى أداء املهـــارة  و املـــدرسأ ـــدا  لـــدقائق الطـــرق الصـــحيحة يف أداء املهـــارة وال يعتمـــد فقـــط علـــى قدرت جي

واالكتفاء بعمل منوذج أمـام الالعبـني كمـا أن إصـالح األخطـاء يف األداء املهـاري هـام جـدا  وجيـب أن يتـدرج املـدرب أو 
الالعـــب باســـتمرار وإصـــالح أخطائـــه يف كـــل مرحلـــة تعليميـــة،  املـــدرس يف تعلـــيم الطريقـــة الصـــحيحة للمهـــارة مـــع توجيـــه

واألداء املهاري يشري إىل الصـورة املثاليـة لـألداء الفـين والطريقـة الفعالـة لتنفيـذ مهمـة حركيـة معينـة، حبيـث حيـاول الرياضـي 
، حيــث جيــب علــى ةمــن خــالل األداء املهــاري حتســني حركاتــه إىل أن تشــبه إىل حــد كبــري الصــورة املثاليــة للمهــارة الفنيــ

الطالب املتقدم لاللتحاق بالرتبية البدنية والرياضية أن يكون جميدا  على األقل  للعبة من األلعاب سوكءا  كانـت فرديـة أو 
مجاعيــة وان حيــاول التمــرن والتــدريب لتطويرهــا خــالل فــرتة دراســته حــىت يســتطيع تعليمهــا وتــدريبها يف املســتقبل لطالبــه 

 لعبة ما.   ويكون قدوة لطالبه يف
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 المهارات األساسية: .1.3
 األساسية:مفهوم المهارات . 1. 1.3
تعتــرب املهــارات احلركيــة األساســية تعبــريا  إجيابيــا  حلركــات اجلهــاز احلركــي ل نســان فهــي تــتم بصــورة مفاجــأة وإمنــا هلــا       

 أسباهبا ودوافعها، كما أن هلا بداية وهناية، فهي تفاعل إجيايب لالعب مع ما حييط به.
وتعرف املهارات األساسية على أهنا املهارات احلركية اليت تعترب ضرورية وجوهرية إلجادة أو إتقان أي نشاط ما،       

، 2002)حسانني ك.،  مثل اجلري، والوثب والرمي،...اخل، وهي مبفهوم أخر مزج متوافق من احلركات األساسية
  .(21صفحة 
واملهارات احلركية األساسية تشـمل املهـارات احلركيـة اهلجوميـة والدفاعيـة، وتعتـرب هـذه املهـارات بتـدريباهتا التطبيقيـة       

 مبثابة العمود الفقري للعبة، ويلتحم هبا اجلانب البدين واخلططي عانب الناحية الفسيولوجية والنفسية.
 مفهوم المهارة:.2. 1.3
ة يشبه إىل حد كبري مصطلح التعلم من حيث الصعوبة يف وضع تعريف لكل منهما ومن إن مصطلح املهار       

ناحية أخرى يالحظ أنة من الصعب حتديد تعريف مطلق للمهارة وذلك لكون أي مهارة تشري إىل مستويات نسبية 
  .(19، صفحة 1987)عالوي م.،  من األداء، أهنا خاصية تشري إىل درجة من اجلودة املنسوبة إىل مستوى الالعب

لفظ مهارة يشري آللية األداء املتميز ذو املستوى الرفيع يف كافة جماالت احلياة، وهو بذلك يشمل كافة األداءات و  
 الناجحة للتوصل إىل أهداف سبق حتديدها شريطة أن يتميز هذا األداء باإلتقان والدقة. 

بأهنا" القدرة على القيام بنشاط عقلي أو انفعايل أو حركي أو كالمها معا،  1996"جمال عبد السميعكما يعرفها"   
       .(15، صفحة 2004)هاشم،  ويتطلب تعلمها أو إكتساهبا السهولة والدقة وإقتصاد الوقت واجلهد يف أدائها

، صفحة 1998)حسنني ق.،  العمليات احلركية يف سرعة وسهولة ودقة مبعناها العامواملهارة هي القدرة على أداء 
882).  

وعلية ميكن تعريف املهارة فنقول أهنا أداء الالعب للعمليات احلركية، ويتسم هذا األداء بالسرعة والدقة واإلتقان  
 والفاعلية، ويتم إكتساهبا من خالل املمارسة والتدريب والتكرار لتحقيق أعلى مستوى من األداء املهاري. 

  .(93، صفحة 2004)منري جرجس ابراهيم،  ن وأكثرها أمهيةوتعترب املهارات احلركية األساسية من أهم هذه األركا
 واإلتقان والدقة األداءبالسرعة هذا ويتسم احلركية، للعمليات الالعب أداء أهنا فنقول املهارة تعريف ميكن وعليه

 املهاري. األداء من مستوى أعلى والتكرارلتحقيق والتدريب املمارسة خالل من إكتساهبا ويتم والفاعلية،
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 .المهارة الرياضية:2.3
: تعين" ذلك األداء احلركـي الضـروري الـذي يهـدف إىل حتقيـق غـرض معـني يف الرياضـة التخصصـية المهارة الرياضية -

 وفقا  لقواعد التنافس".
 والنفسـي اخلططـي اإلعـداد عليهـا ويبـىن البـدين اإلعـداد علـى يعتمـد وإجنازهـا رياضـة أي يف وجـوهره األداء عصـب وهـي

 .(158 صفحة ،2001 محــاد،) .والذهين
 طبيعة المهارات:. 3.3

 بثالث عوامل رئيسية هي كاآليت: kerrكيرتتحدد طبيعة املهارة احلركية حسب 
يتطلــب التكــرار البســيط فتســمي املهــارة البســيطة أو العكــس، أى شــكل وطبيعــة األداء ســواءا  كــان بســيطا  يف شــكله  .1

 يتطلب تكرارا  مستمرا  ومعقد فتكون املهارة معقدة أو مركبة إن صح التعبري.
 منط األداء: وتتحدد عن طريق عنصرين أساسني مها: .2

 .توقيت األداء أو معدالت األداء بالنسبة للزمن 
 .التعاقب والتسلسل 

)رضوان  بقا : تقاس بالسرعة والدقة والكفاية اليت يتم هبا إجناز املهارة وكيفية األداء ودرجة صعوبتهاالنتائج املفرتضة مس
 .(25، صفحة 1988م.، االختبارات املهارية والنفسية وعلم النفس الرياضي، 

 أنواع المهارات: .4.3
 هناك ثالث أنواع من المهارات:

 .مهارات احلساب واهلندسةمهارات معرفية: مثل  .1
 مهارات إدراكية: تعين قدرة الفرد على إدراك األشياء واألشكال املختلفة. .2
 مهارات حركية: مثل املهارات الرياضية. .3
 :المهارات قياس من .الغرض5.3
القـومي وكـذلك املتقـدمني يف كليـات  واملسـتوى األنديـة مسـتوى علـى ))االنتقـاءة املختلفـ الرياضـية الفـرق أعضـاء اختيـار

 خمتلـف األنشـطة الرياضـية يف املهاريـة راداألفـ مستويات على موضوعية بطريقة التعرف خالل من وهذا الرتبية الرياضية،
 :املهارية رات االختبا من االستفادة وميكن البعض، ببعضهم مقارنتهم طريق عن أو بأخرى املستويات هذه ومقارنة

 .واالهتمام الرعاية تتطلب اليت الضعف جوانب وحتديد د ااألفر  ملهارات  الراهنة ةاحلال تشخيص -
 .القياس موضوع األساسية املهارات على للتمرن كوسيلة األندية يف املهارات قياس برامج   تطبيق من االستفادة - 
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 .األندية يف املهارات قياس برامج تطبيق من االستفادة  -
 .الالعبني بني التنافس وسائل من كوسيلة األلعاب يف االختبارات املهارية من االستفادة  -
 املمارسـة حنـو د ااألفـر  ومحـاس دافعيـة زيـادة وسـائل مـن هامـة كوسـيلة األلعـاب يف الختبـارات املهاريـة تسـتخدم  -

  .الرياضي التدريب يف واالنتظام
  المهارات: قياس .أساليب6.3

 .التقديرية املقاييس املوضوعية، املقاييس :طريقتني املهارات قياس يف يستخدم
 :الموضوعية المقاييس1 /
 علـى تعتمد تقومي حمكمات ضوء يف قننت أهنا حيث ، اجلماعية األلعاب يفرات املها قياس يف يستخدم النوع هذا إن

 "التحيـز" أخطـاء خاصـة األخطـاء بقلـة املوضـوعية املقـاييس وتتميـز .جمال كل يف للخرباء واملختصني التقديرات الذاتية
 املقـاييس تعتمـد القـدرات املهاريـة، وتقـومي لقيـاس وأجهـزة ألدوات االبتكـار حبـوث كـزرا م احلـايل الوقـت يف ويوجـد

 :على املهاري األداء لتقومي املوضوعية
 فيهـا يـنجح الـيت الصـحيحة األداء تار مـ عـدد حسـاب علـى اختبـارات املهـارات بعـض تعتمـد :النجاح مرات عدد /أ

 احملاوالت من حمدد بعدد يؤدى عندما أو احملددة الزمنية الفرتة خالل "الالعب" املخترب
 .الالعب عالمة عليها احملصل النقاط جمموعة متثل حيث ،راراتالتك أو
 أو أو مربعـات دوائـر شـكل يف ترسـم خاصـة أهـداف اسـتخدام يتحـتم األسـلوب هـذا إن :األداء فـي الدقـة /ب

 معظم ويف مساحة، األصغر ألول للهدف األكرب الدرجة تكون حبيث منها لكل درجة وختصص متداخلة مستطيالت
 .األرض على أو للصيد حوائط على متميزة بألوان األهداف هذه حتدد احلاالت

 اجملـال يف القيـاس وسـائل أهـم مـن الرياضـي العمـل أثنـاء املسـتغرقة املسـافة تعتـرب :األداء يسـتغرقها التـي المسـافة /ج
 أو الرمي يف تراالك تقطعها اليت القفز و املسافات أو الوثب يف الفرد يقطعها اليت املسافات يف هذا ويتمثل الرياضي،
 املسافات قياس يعرتض الكرة، قذف و العمودي الوثب مثل حمددة زمنية فرتة خالل الفرد يقطعها اليت وكذلك التمرير

 الفـروق وكـذلك القيـاس عمليـة يف الدقـة يف التحـري عـدم إىل ترجـع الـيت للخطـأ املصـادر مـن عديـد ختبـارات إىلاال يف
 (راداألفـ تـدريب يلـزم كمـا بالدقـة االختبـار منـاطق ختطـيط جيـب هلـذا املسـافات، بتقـدير يقومـون الـذين درااألفـ بـني

 املهـارة، يف املسـتوى حيـث من متجانسة جمموعات األفراد إىل تصنيف وكذلك القياس طرق على جيدا   احلكام( تدريبا  
 علـى والتعـرف املهـاري، املسـتوى نفـس أفـراد هلـا مـن جملموعـة بالنسـبة فعاليـة أكثـر واملنافسـة التـدريب عمليـة جيعـل ممـا

 تقـومي يف يفيـد أن ميكـن التقـدم وهـذا التـدريب، موسـم خـالل التـدريب عمليـة نتيجـة األفـراد مـن احملقـق التقـدم مسـتوى
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)حسـنني م.،  .التـدرييب حمتـوى ضـعف أو قـوة ومـدى املسـتخدمة التـدريب طريقـة فعاليـة مـدى وتقـومي التـدرييب، الربنـامج
 .(23، صفحة 1987االختبارات النفسية واملهارية، 

األلعـاب  يف املهـاري القيـاس جمـال يف اسـتخداما القيـاس وسـائل أكثـر مـن الـزمن يعتـرب :لـألداء المخصـص الـزمن /د
 السـاعات بدقـة لألخطـاء االختبـارات تتعـرض حيـث خاصـة، إيقـاف بسـاعات الـزمن قيـاس تتطلـب حيـث اجلماعيـة
 درجة ثبات على هذا تأثري ينعكس حيث املهاري، القياس هلا يتعرض اليت املشكالت أكثر من األخطاء وهذه العادية
 تـدريبا   الـزمن حبسـاب األفـراد املكلفـني تـدريب جيب وهلذا منخفضا   وأخرى تارة مرتفعا   يظهر حيث املستخدمة، األفراد
 .االختبار مكان من بالقرب اجليدة للرؤية املالئمة الظروف وتوفري بالساعات القياس على دقيقا  
 :التقديرية المقاييس2 /
 قيـاس يف اسـتخدامها نسـتطيع املوضـوعية فاالختبارات الرياضية األنشطة يف األداء لقياس تستخدم اليت الوسائل تتعدد
 مثل اختبارات عدة هلا اليت تقديرية وسائل فيها استخدام جيب الرياضات بعض هناك ولكن القدم، وكرة القوى ألعاب
 ."واجلمباز دوواجلو  الرقص" أنشطة يف األداء
 األنشـطة بعـض يف األداء عن إضافية معلومات على للحصول كوسيلة التقديرية املقاييس تستخدم األحيان بعض ويف
 األداء وحـدات لتقـومي احلـاالت هـذه مثـل يف الـذايت التقـدير مقـاييس وتسـتخدم موضـوعية، مقـاييس فيها تستخدم اليت

 :مها وسيلتني املقاييس هذه وتتضمن حتليلها، بعد اللعبة يف املهاري
 تبـدأ عدديـة رتبـا   بإعطـائهم الالعبـني ترتيـب األسـلوب هـذا ويتضمن :المهارة في لمستوياتهم وفقا األفراد ترتيب /أ

 املهـارة أداء كـان سـواء لالعبـني الفعلـي األداء طريـق عـن وهـذا األقـل املسـتويات إىل التـدرج مـع العليـا املسـتويات مـن
 رتبـا بإعطـاء يقومـون حيث اللعبة يف اخلرباء املتخصصنيرات تقدي على األسلوب هذا ويعتمد ككل، اللعبة أو وحدها
 هذا ويعترب للمهارة، الفعلي األداء يف ملستوياهتم وفقا لالعبني
 األلعـاب يف املهـاري القيـاس جمـال يفرات االختبـا مـن الكثـري صـدق حلسـاب تسـتخدم الـيت احملكمـات أحـد األسـلوب

 املهاري، األداء يف ملستوياهتم وفقا الالعبني لرتتيب أخرى طريقة وهناك وغريها،...التنس السلة، كرة القدم، كرة :مثل
 يف لنتـائجهم وفقـا عدديـة رتبـا   الالعبـني إعطـاء علـى تعتمـد تقـديرات اخلـرباء لكنهـا علـى تعتمـد ال الطريقـة وهـذه

 .اللعبة يف الفعلية املنافسات
 واألنشـطة األلعـاب بعـض يف املهـاري األداء قيـاس يف التقـدير مقـاييس تسـتخدم :التقـدير مقـاييس اسـتخدام /ب

 حالـة يف وذلـك موضـوعية مقـاييس تسـتخدم الـيت الرياضـية األنشـطة يف اهلامـة القيـاس وسـائل مـن تعـد وهـي الرياضـية،
 مـن يطلـب حيـث خاصـة، وعلميـة فنيـة ألسـس وفقـا التقـدير مقـاييس وتعـد .إضـافية معلومـات علـى للحصـول الرغبـة
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 األحكـام طريـق عـن املناسـبة الدرجـة وضـع أو بتحديـد يقـوم مث األداء يالحـظ أن "اخلبـري أو احملكـم" الـدرجات مقـدر
 .(159، صفحة 1987)حسنني م.، . ةاملختلف احلركي السلوك ملظاهر املنظمة واملالحظات

حســب مــا اشــارت اليــه دراســة احســن امحــد ان قيــاس اجلانــب املهــاري يف االلعــاب يســهم يف اظهــار قــدرة الطلبــة يف و  
االلعــاب ســواء كانــت فرديــة او مجاعيــة، وهــذ يف حــد ذاتــه دليــل علــى مــدى الــتعلم والتــدريب االداء اخلــاص يف لعبــة مــن 

السابق، حيث ان الوصـول اىل درجـة االتقـان والثبـات يف املهـاره يتطلـب وقتـا طـويال وجهـدا كبـريا مـع ضـرورة االسـتمرار 
 يف التدريب دون انقطاع ابتداء من مرحلة الطفولة.

 ا من عملية القياس ميكن االستفادة منها فيما يلي:اما النتائج املتحصل عليه
 .املفاضلة واملقارنة بني الطلبة يف مستوى االداء 
 .اختيار املتيميزين منهم حسب العدد املناسب واملستوى املطلوب 
 .اختيار الفرق الرياضية على مستوى املعهد واجلامعة يف خمتلف التخصصات الرياضية 
  متجانسة من حيث املستوى يف املهـارة خاصـة يف مرحلـة االعـداد التخصصـي ممـا تصنيف الطلبة يف جمموعات

 جيعل عملية التدريس يف املواد العملية اكثر فعالية.
 .توجية الطلبة اىل التخصصات املهنية تدريب او تدريس وفقا ملستواهم يف جمال الرياضة التخصصية 
  والتـدريب، مـن خـالل اعـادة القيـاس وهـذا مـن شـانه التعرف على مستوى تقـدم الطلبـة نتيجـة عمليـة التـدريس

 تقومي املقررات العملية من حيث الطريقة واحملتوى والكفاءة.
 .جتنب الوقوع يف عملية التكرار، حيث يتم االنطالق من الوضع الراهن للمستوى املهاري 
 والعمل. زيادة الدافعية واحلماس واالقبال على التنافس واالنتظام واملواظبة على التدريب 

ــــة االساســــية يف الرياضــــة  ــــب يف اداء املهــــارات احلركي ومبــــا ان قيــــاس املســــتوى املهــــاري يعتمــــد علــــى مــــدى كفــــاءة الطال
التخصصية، واليت تعتمد على اخلربات املكتسبة من التعلم والتـدريب املنـتظم واملسـتمر، فانـه مـن الضـروري حسـب راينـا 

تار الطالب لعبة فرديـة او مجاعيـة يتميـز فيهـا اىل درجـة الثبـات واالتقـان يف ان تتم هذه العملية بصورة اختيارية حيث خي
 .(75-74، الصفحات 2008)امحد ا.،  مستوى االداء.

 المهارات الحركية الرياضية:. 7.3
 مفهوم المهارة والمهارة الحركية الرياضية:. 1.7.3

املهارة يف احلياة العامة تعين عمل أو وظيفة ما" تستعمل هنا للتعبري عن واجب حركي، وقد تستعمل للتعبري عن      
 .نوعية األداء، وتدل هناعلى" مدى كفاءة األفراد يف أداء واجب حركي معني"
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حركي بأقصي درجة من  كما تعين املهارة إيضا " مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالل القيام بأداء واجب
 .(180، صفحة 1998)محاد م.، اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن ممكن 

)حمجوب و.،  أما املهارة احلركية الرياضية فهي" ثبات احلركة وكليتها وإستعماهلا يف وضعيات خمتلفة وبشكل ناجح"    
 .(150، صفحة 1987

املهارة على أهنا" عمل أو وظيفة هلا هدف أوغرض يستوجب   magill ماجيلعن  شلش وصبحيكما يشري   
، 1989)صبحي،  الوصول إليه ويتطلب حركة طوعية للجسم أو أحد أعضائه لكي يؤدي احلركة اداءا  سليما "

  .(24صفحة 
        واملهارة احلركية الرياضية" تعتمد على التوافق احلركي والتوافق حيسن وينظم ويرتب اجملموعات العضلية مبا 

  .(97، صفحة 2000)حمجوب و.،  ينسجم واألقتصاد باجلهد وسهولة األداء وهي إصطالح يعين نوع احلركة"
كمـــا تعـــرف بأهنـــا القـــدرة علـــى إختـــاذ سلســـلة مـــن األوضـــاع التشـــرحيية ألجـــزاء اجلســـم  منفـــردة أو مجاعيـــة، بدقـــة وكفايـــة 

   .(14، صفحة 2002)محاد م.،  عاليتني وباإلختصار يف الوقت واجلهد
إن املهارات احلركية ألى لعبة من األلعاب الرياضـية هـي الركيـزة األساسـية الـيت تسـتند عليهـا اللعبـة، ويتوقـف جنـاح       

 الالعب والفريق على مدى إتقاهنا.
أن املهارة الرياضية تعتمد على نظرية الضبط والتحكم الـذايت مبعـين إسـتخدام معلومـات   keerكيرحيث يشري       
 الراجعة من ثالث مصادر أساسية هي:التغذية 

 معلومات عما جيب الوصول إلية أو حتقيقه. . أ
 ب. معلومات من العمل أو األداء نفسه.

 ج. معلومات من النتائج اليت حيققها الرياضي.
 أنواع المهارات الحركية:. 2.7.3
 تنقسم املهارة احلركية عند اإلنسان إىل نوعني مها:      

 الكبيرة:المهارات الحركية  .1
وتتطلــب إســتخدام العضــالت الكبــرية يف اجلســم مثــل عضــالت اجلــذع والعضــالت الــيت تــرتبط األطــراف باجلــذع،       

 ويظهر هذا النوع يف األعمال اليومية واألنشطة الرياضية.
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 المهارات الحركية االدقيقة: .2
وحمدودين متثـل املهـارات احلركيـة الـيت  تتميز بأكثر دقة وتفرد، تشمل حركات متخصصة، هلا حجم ومدى صغريين     

 .الت املوسيقية، أعمال الرسمتنجز عن طريق األطراف واجملموعات العضلية الدقيقة، تشمل األنشطة التشكيلية، اآل
 خصائص المهارة الحركية الرياضية: .3.7.3

 تتميز املهارة احلركية الرياضية  مس خصائص هي كاآليت:
 تتطلب املهارة احلركية الرياضية التعلم، وتصل إىل حالة اإلتقان والنجاح عن طريق التدريب.املهارة قابلة للتعلم:  . أ

 علـــى القـــدرة هـــي ولكـــن فقـــط للحركـــات جيـــد فـــين أداء جمـــرد ليســـت املهـــارة: إســـتخدامها متطلبـــات لتحليـــل قابلـــة . ب
 .املختلفة التنافس مواقف أثناء مناسب، وقت يف بفاعلية األداء هذا إستخدام

ـــــا  ج.  ـــــة اجلهـــــد: حيـــــث تنفـــــق الطاقـــــة الضـــــرورية فقـــــط إلجنـــــاز األداء الصـــــحيح وبفعاليـــــة ممـــــا ينـــــتج لن        إقتصـــــاد وفعالي
 التوافق والتجانس واإلنسيابية يف األداء.

 املهارة هلا نتيجة ثابتة: تتمثل هذة اخلصائص يف النتائج املتوقعة سالفا  واليت تتحدد قبل إجنازها. د.
 كل مهارة هلا نتائج ثابتة التتغري من أداء آلخر.  ثبات النتائج: ه.

 تصنيف المهارات الحركية الرياضية:.4.7.3
لقد حاول العلماء والباحثون وضع تصنيف للمهارات احلركية الرياضية يف األلعاب، حيث تتنوع املهارات الرياضية 

املهارات الرياضية بتعدد الرياضات املختلفة، بتعدد الرياضات املختلفة، ونذكر من بني هذه األلعاب، حيث تتنوع 
  .(18-15، الصفحات 1998)محاد م.،  ونذكر من بني هذه التصنيفات

 تصنيف بولتون:. 1
، يقـوم علـى أسـاس طبيعـة ومتطلبـات م1977سـنة  knappوعدلـه كتـاب  بولتـونوضع هذا التصنيف العـامل       

 األداء ومها فوتان:
   مهارات حركية مغلقة:. 1

تضــم املهــارات الــيت التســتدعي بنــاء خططــي وإســرتاتيجي، ال تتطلــب ســرعة التنفيــذ واإلســتجابة، تــؤدي يف بيوــة       
مســــتقرة وتعتمــــد هــــذة املهــــارات علــــى معلومــــات التغذيــــة الراجعــــة الداخليــــة وجنــــدها يف رياضــــات الرمــــي، الوثــــب، رفــــع 

 األثقال.
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 مهارات حركية مفتوحة:. 2
ـــة اخلارجيـــة، مثـــل اخلصـــم وأداة اللعـــب ونوعيـــة البيوـــة        تضـــم املهـــارات الـــيت تعتمـــد علـــى اإلســـتجابة ملتغـــريات البيو

وتتطلب البناء اخلططي واإلسرتاتيجي، كما تستدعي سرعة التنفيذ واإلستجابة، إذ تأيت معلومـات التغذيـة الراجعـة فيهـا 
 .ية والتنس ورياضات املبارزةاجلماع من مصدرين داخلي وخارجي، وجندها يف الرياضات

 م:singer 1982تصنيف سنجر.2
 املهارات الرياضية وفقا  لنوع التوافق فيها إىل فوتني: سينجرصنف 

 المهارات التي تتطلب التوافق العصبي العضلي: أ.
 تتميز بالدقة الشديدة وتؤدى يف مكان حمدود جدا ، وجنده هذا الصنف من املهارات يف رياضة الرماية ولعبة البيليارد. 

 ب. المهارات التي تتطلب المتوافقات الكلية للجسم:
إلسـتمرارية هي املهارات اليت تتطلب إستخدام العضالت وتتضمن القيام باحلركات الكبرية واألنشطة الـيت تتميـز با      

 .رة، التنس، رياضات املبارزةيف األداء، مثل ألعاب الك
 تصنيف ستا لينجز:.3

 حسب ترابط وإستمرارية األداء إىل ثالثة أصناف: 1982سنة  ستا لينجرصنف       
 :المهارات المتقطعة -1

 .املبارزة يف والطعنة الطائرة، كرةبال اإلرسال يف كماوالنهاية بالبداية تتميز قصرية، زمنية فرتة يف مفرد جمهود تتطلب

 المهارات المستمرة: -2
 هي عبارة عن مهارات مركبة من عدة مهارات متقطعة، تؤدى بشكل متتابع وبسرعة مثل: الوثب الطويل والثالثي.    
 المهارات المتسلسلة أو المرتبطة: -3

 هي املهارات اليت ليس هلا بداية وال هناية واضحة مثل: املشي، اجلري، السباحة.       
  مقارنة بين المهارات الحركية المغلقة والمهارات الحركية المفتوحة: .8.3
 إن املهارة احلركية املغلقة هي املهارة اليت تؤدي حتت ظروف بيوية ثابتة نسبيا .      

أما املهارة املفتوحة فهي تلك املهارة اليت تؤدي حتت ظروف تتغري أحدثها باستمرار وميكن أن تعرف املهارات املغلقة 
بأهنا تلك املهارات اليت ليست هلا متطلبات بيوية عديدة وأن كان هلا بعض املطلبات فهي غري متوقعة مثل، رمي 

املفتوحة، فهي تلك املهارات اليت هلا متطلبات بيوية عديدة  " وغريها. أما املهارات احلركيةم100القرص وركض 
 متوقعة وغري متوقعة مثل " كرة القدم وكرة السلة ورياضات املنازالت والعاب املضرب".
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إن املهارات املغلقة تشبة إىل حد كبري العادة احلركية فهي تتكرر وتنفذ باألسلوب نفسة يف كل مرة بغض النظر عن    
يطة، إذ إهنا التتأثر مبا جيري يف البيوة فلو أخذنا مهارة رمي القرص على سبيل املثال جند أن أفضل الظروف احمل

الرياضيني يف هذة الفعالية هم األشخاص الذين ميتلكون قدرات بدنية معينة باإلضافة إىل أسلوب أداء )تكنيك( 
تهم تنفيذه حتت خمتلف الظروف، وأكثر الرياضية مناسب وسليم من الناحية امليكانيكية، يتقنونه لدرجة أنه باستطاع

جناحا  يف مثل هذة املسابقات هم الذين يستطيعون إمهال اإلشارات القادمه إليهم من البيوة اخلارجية)املنافسون، 
واجلمهور، واحلكام(، إذ أن أساس التفوق يف املهارات املغلقة يتجلى بعاملني أساسيني مها التكنيك املستخدم 

ات الوظيفية للرياضي واليت نعين هبا املواصفات البدنية مثل الطول والوزن والقوة العضلية والسرعة والقدرة والقدر 
 العضلية والرشاقة وغريها.

أما املهارات املفتوحة فتعتمد بشكل رئيسي على القدرات اإلدراكية للرياضي أي مقدرتة على قراءة البيوة اليت       
ت القادمة منها واختيار اإلستجابة املناسبة هلا ففي رياضة الكاراتية مثال  نالحظ أحيانا  أن من حوله وتفسري املثريا

الرياضي قد ميتلك تكنيكا  جيدا  ألداء احلركات املختلفة ولكنه ال يستطيع القيام هبا أثناء اللعب يف الوقت أو املكان 
اضة الكاراتية يلعب اإلدراك)تفسري اإلنطباعات احلسية( املناسب، لذا لن يعد هذا الرياضي ماهرا ، ففي لعبة مثل ري

 دورا  مهما  يف حتسني اختيار اإلستجابة املناسبة.
وهذا األمر يتطلب من الالعب أن يكون على إتصال دائم باملعلومات القادمة إليه من البيوة احمليطة به كي يتمكن من 

  .(97، صفحة 1990)حمجوب و.،  تفسريها بالشكل املناسب
  مرحلة طبع الصورة الذهنية للمهارة الحركية في ذهن الرياضي:.9.3

   .كل مهارة يؤديها الالعب سوف تنطبع يف ذهنه 
 .يتم تطوير وحتسني هذه الصورة من خالل تكرار أدائها 
  اختيار أفضلها خالل أداءه هلذه سوف يستفيد الرياضي من الصورة اليت أنطبعت يف ذهنه من خالل

املهارة، لذا فإن من الضروري أن يكون عدد الصور املنطبعة كثريا  بل جيب أن يصل إىل األلوف حىت ميكن أن يتم 
 التوفيق واالختيار فيما بينهما الختيار املناسب منها للموقف.

  ل للصورة الصحيحة املطلوبة بالسرعة وحىت إذا ما مت االختيار فانه قد اليكون بالدقة اليت متكن من الوصو
 اليت يتطلبه املوقف التدرييب أو التنافسي.

 .إن ما سبق يعرفنا ضرورة وأمهية تكرار املهارة املعملية وبالطريقة الصحيحة 
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 .أهمية تحديد نوع المهارة بالنسبة للمدرب:10.3
إن معرفة املدرب ملوقع املهارة على سلسلة املهارات املفتوحـة واملغلقـة سيسـاعدة يف حتديـد األمهيـة النسـبية للعوامـل       

 .(114، صفحة 2000)حمجوب و.،  املختلفة املؤثرة على املهاراة
مشكلة ظهور التعب لـدى الرياضـيني فانـه مـن األفضـل حتديـد نسـبة ويف اختيار نوعية التدريب املناسب هلا، فلو أخذنا 

الــزمن املخصــص للتــدريب علــى نــوع معــني مــن التمرينــات علــى وفــق موقــع املهــارة، ففــي الســنوات األخــرية كــان الســبب 
 الرئيسي للتقدم يف مثل هذه األنواع من الفعاليات الرياضية يعتمد على اآللية احلركية.

رات املفتوحــة فــإن التعــب قــد يكــون ســببة ضــعف اآلليــة احلركيــة بــل إن طبيعتــة ذهنيــة وحيــدث أوال  يف أمــا يف املهــا      
اآللية املركزية اخلاصة مبعاجلة املعلومات فهذه املهارات تعتمد إىل حد كبري على تفسري الرسائل القادمـة مـن البيوـة وإختـاذ 

خلارجيــة حمــدودة، فتصــبح إســتجابات بطيوــة وقــد ال يســتجيب القــرارات، إن مقــدرة الالعــب علــى التعامــل مــع املثــريات ا
أحيانـــا، كمـــا أن حركاتـــة تبـــدو غـــري ضـــرورية والتناســـب املوقـــف، وهـــذا يســـبب قلـــق لـــدى الرياضـــيني، إن إهنيـــار املهـــارة 
ليـة الحيدث بالضرورة نتيجة للتعب البدين أو إخنفاض لياقة اجلهازين العضلي والدوري التنفسي، بـل بسـبب حمدوديـة اآل

املركزيــة وعليــة فــإن رياضــيي املهــارات املفتوحــة علــيهم قضــاء جــزء كبــري مــن التــدريب يف التعــود علــى التعامــل مــع املثــريات 
 البيوية بكفاءة لضمان عدم حدوث التعب الذهين.

 أسس الحركة الرياضية وعالقتها بالمهارات األساسية في األنشطة المختلفة: .11.3
 الرياضية عند أدائها كمهارة أساسية يف نشاط ما إىل:هتدف احلركة        

 إن تكون الحركة هادفة: -1
 أي أن تكون ذات هدف خططي معني، كما ميكن أن يكون اهلدف من املهارة هو أدائها بدقه عالية وإتقان جيد.    
 أن تكون الحركة الرياضية اقتصادية: -2

يعـين ذلــك أن تــؤدى املهـارة مــع بــذل اجملهـود األمثــل املطلــوب ألداء املهـارة بالشــكل املطلــوب، لتحقيـق ذلــك فــإن       
 القوة العضلية املبذولة جيب إال تزيد مطلقا  عن القوة املطلوبة ألداء املهارة بدقة.
هـارات املختلفـة ويتوقـف شـكل أداء اللعـب واملدرب الذكي يسـتطيع أن يالحـظ الفـروق الفرديـة بـني الالعبـني يف أداء امل

على النمط والرتكيب البـدين لالعـب وطولـه وقوتـه وسـرعته وطباعـة، حيـث يـأيت هنـا دور املـدرب يف تنميـة شـكل األداء 
)خمتـــار،  حنفـــي محمـــود مختـــار، .الفـــردي لالعـــب وحيســـنه وال حيـــاول أن جيعـــل مجيـــع الالعبـــني يـــؤدون بشـــكل واحـــد

 .(144-143، الصفحات 1988
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 .مراحل اإلعداد المهاري:12.3
 تعلمهـا أن إذمفهوم اإلعـداد املهـاري يتضـح أن هـذا املفهـوم ال يعـين فقـط تعلـم املهـارات  من خالل التعرف على      

املهــاري،  اإلعــدادمرحلــة مــن مراحــل  إال ةماهيــمرحلــة الــتعلم  أنال يفــي باملقــدرة علــى خــوض املنافســات، ومــن مث جنــد 
 .تستكمل بتطوير املستوي بالتنمية والتطوير

 أداءهـي تعلـم املهـارات احلركيـة الرياضـية وثانيهمـا هـي تطـوير  أوهلمـامـرحلتني  إىللذا فان اإلعداد املهـاري ينقسـم       
كــــي يســــتطيع الالعــــب تنفيــــذها يف   اإلتقــــاندرجــــات  أعلــــى ىلإاملهــــارات الــــيت مت تعلمهــــا، والعمــــل علــــى الوصــــول بــــه 

 .(208، صفحة 2002)محاد م.،  .والدقة واإلنسانية اإلتقاندرجة من  بأعلىاملنافسات 
 
 
 
 

 
 ( مراحل اإلعداد املهاري3الشكل)

اإلعــداد املهــاري ال يعــين فقــط تعلــم املهــارات احلركيــة وإمنــا تعلــم املهــارات احلركيــة هــي املرحلــة األوىل مــن اإلعــداد ف      
املهــاري، حيــث ال يكفــي هــذا الــتعلم خلــوض املنافســات بشــروط األداء الواضــح بــل يتطلــب األمــر بعــد الــتعلم عمليــات 

 املستوى ومراحل اإلعداد املهاري كما يلي: تنمية وتطوير رفيعة
 المرحلة األولى: التعلم الحركي للمهارات: -

 اإلعداد املهاري هي" التعلم احلركي للمهارات" الرتكيز عليها ينمو يف مرحلة الناشوني.
 المرحلة الثانية: تطوير كفاءة األداء المهاري:  -

ل إىل أعلــى درجــات اآلليــة والدقــة واإلنســيابية والدافعيــة لتحقيــق هــي مرحلــة تطــوير كفــاءة األداء املهــاري للوصــو       
أعلــى النتــائج مــع اإلقتصــاد يف اجلهــد، فيــتم الرتكيــز عليهــا يف املراحــل األعلــى حــىت الوصــول للمســتويات الرياضــية العليــا 

 تتأسس على املرحلة األوىل.
كافـة أزمنـة األعـداد املهـاري يف خطـط التـدريب بعـد تستمر مع الالعب حىت إعتزالـه التنـافس وتشـغل  المرحلة الثالثة:   -

   .(179، صفحة 1998)محاد م.،  أن يكون تعلم األداء احلركي للمهارات

 مرحلة اإلعداد المهاري

 مرحلة تعلم المهارة

 

 مرحلة تطوير المهارة
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يف إن عمليـــة اإلعـــداد املهـــاري للحركـــات الرياضـــية متـــر  يحـــي الحـــاويو عـــادل عبـــد البصـــيركمــا يتفـــق كـــل مـــن        
 ل منها يف األخر وتتأثر هبا وهي:مبراحل أساسية ثالثة ال ميكن الفصل بينها حيث تؤثر ك

 :مرحلة إكتساب التوافق األولي للحركة 
ا هتـدف إىل إكتسـاب حيث تتضح أمهية هذه املرحلـة يف أهنـا تشـكل األسـاس األول لـتعلم احلركـة وإتقاهنـا كمـا أهنـ      

الفــرد خمتلــف املعــاين والتصــورات كالتصــور الســمعي والبصــري واحلركــي للحركــة حــىت ميكــن بــذلك ضــمان قــدرة الالعــب 
علــى األداء واملمارســة وكــذلك إســتثارة دوافــع الالعــب لــتعلم احلركــة وحماولــة التــدريب عليهــا إلتقاهنــا، ويســتخدم وســائل 

 لة.مسعية وبصرية وعلمية يف هذه املرح
 :"مرحلة اكتساب التوافق الجيد "الكف 
تتضح أمهية هذه املرحلة من تعلم احلركة يف إستخدام الوسائل املعينـة علـى الـتعلم وحتتـل املكانـة اهلامـة يف هـذه املرحلـة   

 واليت بواسطتها ميكن ممارسة وأداء احلركة والتدريب عليها ككل أو كأجزاء وكذلك إصالح األخطاء هلا دور هام.
 :"مرحلة الثبات واآللية "األوتوماتيكية 

   .(144، صفحة 2004)احلاوي،  وهي تثبيت أداء احلركة مبواالة التدريب وإصالح األخطاء حتت الظروف املختلفة
 العوامل المؤثرة في اإلعداد المهاري: .13.3
 األداء املهاري ووصوله إىل اآللية يرتبط بعدة عوامل هي: إىل أن تطويرمفتي إبراهيم حماد يشري       

 العوامل الوظيفية والتشريحية لجسم الالعب:.1
ال بــد أن ينــدرج الالعــب حتــت املعــدالت الطبيعيــة للقياســات الوظيفيــة والتشــرحيية لــتعلم املهــارات احلركيــة، وال بــد       

ولوجيــة لالعــب تتناســب مــع متطلبــات األداء املهــاري يف الرياضــة أن تكــون الوظــائف احليويــة باجلســم والقياســات املوروف
 التخصصية.

 عوامل الصفات البدنية:.2
ال بــد مــن وجــود مســتوى عــايل للصــفات البدنيــة وكــذلك حتقيــق التــوازن بــني مســتويات الصــفات البدنيــة الضــرورية       

جيابية وكذلك الوصول ألفضـل تناسـق ل نقبـاض التخصصية لتحقيق تطوير األداء املهاري، كما أن درجة اإلستجابة اإل
 واإلسرتخاء العضلي خالل األداء يسهم يف تطوير األداء املهاري بدرجة كبرية.

 العوامل النفسية:.3
من األمهية العمل على تطوير كفاءة العمليات العقلية مثل اإلنتبـاه واإلدراك والتـذكر وتكامـل أدوارهـا معـا  لتحقيـق       

 أفضل كفاءة مهارية، كذلك اإلستثارة اإلنفعالية ودرجة الدافعية هلا دور يف تطوير األداء املهاري.
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 الفروق الفردية في اإلمكانات الحركية: .1
 وجود قدرات ميكانيكية حيوية لالعب تعمل على تطوير األداء املهاري.   
 مد  توافر خبرات حركية متنوعة: .2
ــــوع املتعــــدد اإلجتاهــــات     ــــوفرت قاعــــدة عريضــــة مــــن األداء احلركــــي املتن يتطــــور األداء املهــــاري بدرجــــة أســــرع إذا مــــا ت

   .(135-134، الصفحات 1998)محاد م.،  واملختلف يف شدة األداء
 التدريب المهاري المتقدم: .14.3
 التدريب للوصول إىل كلية األداء املهاري الدقيق يتم من خالل النقاط التالية:      

   التــدريب خــالل مترينـــات تشــبه مــا حيـــدث يف امللعــب وخــالل املباريـــات يهــدف أساســا  إىل الوصـــول إىل ثبــات دقـــة
 األداء، وتزداد السرعة، ويزداد إهتمام املدير الفين بدقة وثبات األداء املهاري.

  املهــــاري وثبــــات هــــذا جيــــب أن يضــــع املــــدير الفــــين يف إعتبــــاره أن الالعــــب إذا مل يصــــل إىل التكامــــل يف دقــــة األداء
 اإلتقان، فإن خطط اللعب ال ميكن إن تنفذ أثناء املباراة بالصورة الدقيقة املطلوبة.

إن إستيعاب التحرك اخلططي يكون سهال  من الناحية النظرية، ولكن األهم هو القدرة على التنفيذ العملي عن طريق  
القدرة على األداء املهاري السليم، ومهما كان الالعب خالقا  ذا مبادأة ولكن قدراته املهارية ضعيفة فإن أداءه يف 

  .(130)خمتار، ، صفحة  امللعب ال يساوي كثريا  بالنسبة للفريق
 مرحلة تطوير كفاءة األداء المهاري للوصول لآللية:.15.3

 مفهوم تطوير األداء المهاري للوصول لآللية:. 1.15.3
اآلليــة  تعــين هتيوــة الالعبــني أو الالعبــات للوصــول ألعلــى درجــة مــن املهــارات احلركيــة حبيــث تــؤدي بــأعلى درجــات      

والدقة واإلنسيابية والدافعية مبا تسمح هبا قدراهتم خالل املنافسة الرياضية هبـدف حتقيـق أفضـل النتـائج مـع اإلقتصـاد يف 
اجلهـد ، حيــث أن تنميــة األداء املهـاري هــي املرحلــة الثانيـة بعــد أن يكــون الالعبـون والالعبــات قــد أتقنـوا تعلــم املهــارات 

   .(210، صفحة 1998)محاد م.،  احلركية يف املرحلة األوىل
 أهداف تطوير كفاءة األداء المهاري: .2.15.3

 هتدف عملية تطوير كفاءة األداء املهاري إىل حتقيق:      
 أداء ثابت املستوى وغري متذبذب يف حماوالت األداء. .1
 أعلى درجات الدقة. .2
 األداء.اإلنسيابية وعدم تقطع  .3
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 بذل أقل جهد ممكن أثناء األداء. .4
 أعلى إستثارة للدافعية. .5
 الوصول إىل درجة كلية األداء من خالل مواصفات األهداف السابقة. .6
درجــة مناســبة مــن املرونــة والتكيــف مــع الظــروف احمليطــة بــاألداء خــالل املنافســة" مجــاهري أجهــزة، ميــدان التنــافس،  .7

   .(134، صفحة 2002)محاد م.،  طقس"
 طرق تطوير كفاءة األداء المهاري للوصول إلى اآللية: .3.15.3

 لتحقيق أهداف عملية تطوير كفاءة األداء املهاري جيب تتبع الطرق التالية:  
 األداء اآليل السريع املتكرر للمهارة: .1

 خيطط لألداء بصورة كلية لعدد مناسب متتال  من املرات حبيث ال يرهق الالعب  أو الالعبة.      
 األداء اآليل الذي يتميز بالصعوبة: .2
 يف هذه الطريقة يتم التخطيط لدرجة صعوبة األداء املهاري عن الظروف املعتادة.    
 لصعوبة:تبادل األداء اآليل السريع مع األداء اآليل الذي يتميز با .3
 يتم خالل هذه الطريقة حتديد زمن حمدد لكال األدائني على أن يتم تنفيذها كوحدة واحدة.  
 األداء اآليل يف ظل ظروف وإشرتاطات غري متوقعة: .4
مثل ذلك التخطيط ظهور معوقـات أداء غـري متوقعـة مثـل تغـري ملمـس اجلهـاز أو تغـري درجـة حـرارة الوسـط التنافسـي    

 ألداء.أو وجود مشتتات ل
 األداء اآليل بارتباط مع عناصر اللياقة البدنية: .5
 مثل ربط األداء اآليل بالرشاقة أو القدرة العضلية أو التحمل.   
 األداء اآليل باالرتباطات مع مهارات أخرى: .6
   .(213، صفحة 1998)محاد م.،  مثل ربط األداة اآليل للمهارة املعينة مبهارة أخرى أو أكثر   

 نتائج الوصول آللية األداء المهاري: .4.15.3
 ينتج عن وصول الالعب أو الالعبة آللية األداء املهاري األيت:    
 أن تصبح املهارة عادة حركية. -
 إختفاء شوائب ألداء الزوائد احلركية اليت ليس هلا فائدة يف املهارة. -
 األداء نتيجة إخنفاض درجات التوتر العضلي. إخنفاض اجلهد املبذول يف -
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 ندرة التغذية الراجعة من املدرب. -
 الخطوات التي يجب أن يتبعها المدرب عند تعليم أو تدريب مهارة: .16.3

 تعليم طريقة األداء املهاري بأسهل الطرق. 1-
 تدريب بوضع أدوات مكان الالعب املدافع. 2-
 تدريب مع وجود مدافع سليب. 3-
 تدريب مع إجيابية متدرجة للمدافع. 4-
            تدريب مركب. 5-
 .(45، صفحة 2000)ميخائيل،  تدريب على مواقف معينة يف اللعب6- 

 طرق ومراحل  تعلم  األداء المهاري:.17.3
 مفهوم التعلم: .1.17.3

" بأنــه تغيــري يف الســلوك لــه صــفة جيــتكسيعتــرب الــتعلم حمــور اإلهتمــام الرئيســي يف العمليــة التعليمــة حيــث يعرفــة"       
، 1995)حممــود ا.،  اإلســتمرار وصــفة بــذل اجلهــد املتكــرر حــىت يصــل الفــرد إىل إســتجابة ترضــي دوافعــه وحتقــق غاياتــه

   .(7صفحة 
بأنه عملية معقدة ومركبة وال يكاد أن خيلو أي نوع من النشاط البشـري مـن الـتعلم،  محمد حسن عالويحيث يشري 

   .(333، صفحة 1996)عالوي م.،  والتعلم بصفة عامة أساسي يف حياة الفرد ويف تطوير الشخصية اإلنسانية
بــأن الــتعلم هــو التغــري الــدائم يف الســلوك واألداء مبــرور الوقــت، ويضــيف بــأن الــتعلم  حمــادة مفتــي إبــراهيمكمــا يشــري  

احلركــي هــو جمموعــة مــن العمليــات الــيت حتــدث مــن خــالل التمرينــات أو اخلــربات والــيت هــو جمموعــة مــن العمليــات الــيت 
، صـــفحة 1996)محـــاد م.،  داءحتـــدث مـــن خـــالل التمرينـــات أو اخلـــربات والـــيت تـــؤدي إىل تغـــري يف قـــدرات ومهـــارة األ

130). 
هـــو التغــري يف تبـــين ســلوك نشـــاط رياضــي يغلـــب عليــه طـــابع التكــرار أي تعـــديل  محمـــد صـــبحي حســانينكمــا يعتــربه 

   .(65، صفحة 1995)حسانني م.،  السلوك عن طريق املمارسة
وعليـة فـإن عمليــة الـتعلم حتـدث عنــدما تكـون هنـاك ممارســات أو تـدريب مسـتمر للفــرد علـى الشـيء الــذي يريـد تعلمــه، 

ذلــك النشــاط الـذي يــؤدي إىل إكتســاب  وكـذلك مــن خـالل رؤيتــه للشــيء أو مالحظتـه لــه، ويطلــق مفهـوم الــتعلم علـى
وك الفـرد، وذلـك بعـد املـرور مبرحلـة املمارسـة والتـدريب اخلربات اجلديدة،ومنه نستنتج أن التعلم هو عملية التعبـري يف سـل

 املستمر للش  الذي يسعى إىل تعلمه وإدراكه.
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 . نظريات التعلم:2.17.3
حتتــل نظريــات الــتعلم مكانــة الصــدارة بــني النظريــات الســيكولوجية ألهنــا األســاس يف فهــم ســلوك الكائنــات احليــة،       

 وتعترب نظريات التعلم إحدي نتائج البحث العلمي وهي وسيلة من وسائل التعلم وبناء النتائج العلمية.
رية يف جمــال تعلــم املهــارات احلركيــة الرياضــية أنــه هنــاك ثــالث نظريــات هلــا أمهيــة كبــ محمــد حســن عــالويحيــث يشــري 

   وهي:
 .نظريات التعلم الشرطية 
 .نظريات التعلم باحملاولة واخلطأ 
 (348-346، الصفحات 1992)عالوي م.،  نظريات التعلم باإلستبصار. 

 نظريات التعلم الشرطية:  .1.2.17.3
عملية التعلم تفسريا  فسيولوجيا  على أساس تكوين نوع من االرتباط العصيب بني املثري  بافوفحيث يفسر  

 .واإلستجابة
بأن إكتساب املتعلم السلوك املطلوب إذا ما أقرتن ذلك مبتغـريات شـرطية معينـة،  محمد حسن عالويكما يؤكد        

مكـــان معـــني أو شـــرط اللعـــب الســـلوك التعـــاوين مـــثال  فيـــتمكن الفـــرد مـــن التصـــويب علـــى اهلـــدف بـــاإلقرتان الوقـــوف يف 
 فبذلك ميكن تعلم املهارات احلركية واألمناط املطلوبة بالتكرار واإلقرتان.

ــتعلم حتــدث نتجيــة نــوع مــن االرتبــاط بــني املثــري واإلســتجابة ولكــن االرتبــاط هنــا ال  يــر  بــافوفكمــا     " إن عمليــة ال
حيــدث بــني املثــري واإلســتجابة الطبيعــة اخلاصــة بــاملثري واإلســتجابة بــاملثري األصــلي، هــذه اإلســتجابة الــيت حتــدث ملثــري غــري 

   .اإلصلي هي اإلستجابة الشرطية
 لمحاولة والخطأ:نظريات التعلم با .2.2.17.3

 ثرونـديكأجريت جتارب عديدة إلثبات نظريات التعلم عن طريق تكوين الروابط أي باحملاولـة واخلطـأ حيـث يـرى       
"إن التعلم سواء يف اإلنسـان أو احليـوان حيـدث عـن طريـق احملاولـة واخلطـأ، فالكـائن احلـي يف سـلوكه إزاء خمتلـف املواقـف 

   .يقوم ببذل العديد من اإلستجابات أو احملاوالت اخلاطوة قبل أن يصل إىل اإلستجابات الصحيحة
لـة تعلـم الفـرد ملهـارة التصـويب أو التمريـر لـذلك حيـث يـذكر مـايلي: " يف حا محمد حسـن عـالويكما يضيف       

جنــد أن األداء يتســم يف البدايــة بكثــري مــن األخطــاء ويــرتبط باحلركــة الزائــدة غــري الضــرورية ومبــوالة التــدريب تــنقص هــذه 
 .(352-351، الصفحات 1992)عالوي م.،  األخطاء
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يف هذا اجملال" أن تعلم هذه املواقف يتم بالتدرج مبعـين أن تكـرر احملـاوالت يـؤدي إىل  محمودإبراهيم وحيد كما يذكر 
 .(158، صفحة 1995)حممود ا.،  نقل تدرجيي حنو السيطرة على املواقف وتعلم اإلستجابة الصحيحة

 نظرية التعلم باالستبصار:.3. 2.17.3  
على أن اإلنسان ميكن أن يتعلم عـن طريـق اإلدراك املفـاج  للموقـف احملـري أو  كوهلردلت التجارب اليت قام هبا       

املربــك الـــذي يتعـــرض لــه، وحـــل املشـــكلة عــن طريـــق البصـــرية كثــريا  مـــا يعتمـــد علــى اخلـــربة والنضـــج، ويعتــرب الـــتعلم هبـــذه 
     .(156، صفحة 1995)مطاوع،  الطريقة أصعب أنواع التعلم

ولكـــن علـــى املـــدرس واملـــدرب النـــاجح أن يوظفهـــا يف العمليـــة التدريبيـــة حســـب مقتضـــيات أهـــداف الـــربامج والوحـــدات 
 طيات النظرية.عالتدريبية يف تعلم املهارات األساسية واملعارف وامل

 مراحل تعلم األداء المهاري: .18.3
أنـــة للوصـــول إىل املســـتوى األمثـــل لـــألداء بدرجـــة التكامـــل واإلتقـــان ميـــر تعلـــم املهـــارة بـــثالث  malneleيشـــري       

   .(136، صفحة 1987)ماينل،  مراحل أساسية متداخلة ال ميكن الفصل بينهما

 املرحلة األوىل: مرحلة التعلم اخلام للحركة.
 مرحلة التوافق اجليد للحركة.املرحلة الثانية : 

 املرحلة الثالثة : مرحلة التوافق اآليل للحركة.
 مرحلة التعلم الخام للحركة )التوافق البدائي(:.1.18.3

وعند تعلم الالعب مهارة حركية جديدة جند حركته ليست سليمة األداء متام إذ أنـه يـدخل عليهـا حركـات بـأجزاء       
 ا. ويعين هذا أن تكون احلركة غري إقتصادية يف اجملهود كما هو مطلوب.خمتلفة من جسمه ال ضرورة هل

 وعليه فإن أمهية هذه املرحلة تتضح يف األيت:
هتدف إيل إكتساب الفـرد خمتلـف املعـاين والتصـورات كالتصـور السـمعي والبصـري واحلركـي حـىت ميكـن بـذلك ضـمان  -

 قدرة الالعب على األداء واملمارسة.
ــتعلم احلركــة وحماولــة التــدريب عليهــا إلتقاهنــا - إن  .(155م، صــفحة 2002)الســيد و.،  إســتثارت دوافــع الالعــب ل

التعــرف اجليــد مــن جانــب الالعــب علــى مهــارة جديــدة يعتمــد علــى الشــرح أو املشــاهدة األفــالم التعليميــة أو الصــور أو 
ـــة بـــذهن الالعـــب وكـــان التصـــور هلـــا  النمـــاذج املختلفـــة حيـــث أنـــه كلمـــا تـــوفرت اخلـــربة الســـابقة إرتبطـــت املهـــارة احلديث

ومناســبا  مــع املســتوى الفكــري لالعبــني، وجيــب علــى املــدرب    وإســتيعاهبا أســرع، وجيــب إيضــا  أن الشــرح اللفظــي واضــحا
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م، صــــفحة 1992)اخلــــالق ع.،  مالحظــــة تبســــيط املوافــــق التعليميــــة حــــىت يــــتمكن الالعبــــني مــــن إســــتيعاب املهــــارات
187).   

متــام، إذا أنــه يــدخل عليهــا حركــات بــأجزاء خمتلفــة عنــد تعلــيم مهــارة حركيــة جديــدة جتــد أن احلركــة ليســت ســليمة األداء 
 من جسمه ال ضرورة هلا ومن هنا البد على املدرب يف هذه املرحلة مراعاة اخلطوات التالية:

 .عمل منوذج احلركة وإن أمكن إستخدام الصور واألفالم السينمائية 
  الشــرح وذلــك مــن خــالل عمــل الشــرح بــالفظ بطريقــة ســهلة مبســطة وشــاملة للمهــارة حبيــث يســتوعب الالعبــون

 منوذج احلركة.
  يقوم الالعبون بأداء املهارة ومن تكرار األداء يبدأ الالعبون يف اإلحساس باحلركة ويزيـد تـوافقهم العضـلي والعصـيب

)محــادة،  وأثنــاء أداء الالعبــني للمهــارة يقــوم املــدرب بإصــالح اخلطــأ   أو شــرح الطريقــة الصــحيحة يف أداء املهــارة
   .(138-137م، الصفحات 1994

 مرحلة التعلم الجيد للمهارة )التوافق الجيد(:.2.18.3
يف غضون هذه املرحلـة ميكـن إسـتخدام خمتلـف الوسـائل املعنيـة علـى الـتعلم السـابق ذكرهـا مـع مراعـاة أن تتناسـب       

مع درجة املستوى الذي وصل إليه الالعب، وحتتـل الوسـائل العلميـة مكانـة هامـة يف هـذه املرحلـة والـيت ميكـن بواسـطتها 
كــل وكــأجزاء، كمــا حتتــل عمليــة إصــالح األخطــاء دورا  هامــا  مــن خــالل ممارســة وأداء املهــارة احلركيــة والتــدريب عليهــا ك

   .(64م، صفحة 2002)عالوي م.،  عملية التدريب على املهارة احلركية
إن املطلـب األساســي والرئيســي يف هـذه املرحلــة الوصــول بـاألداء إىل اخللــو مــن األخطـاء، حيــث التــدرج يف التقــدم       

بــاألداء املهــاري الــذي جيــب أن يكــون مناســبا  إلمكانيــات الالعبــني ومســتواهم الفــين، وجيــب علــى املــدرب العمــل علــى 
باختيـار التمرينـات املهـارات املركبـة دور هـام، كمـا يتضـح دور إكساب الالعب خربات األداء السليمة للمهـارة، وذلـك 

   .(64م، صفحة 2002)السيد و.،  ربط مترينات األداء املهاري ببعض القواعد اخلططية البسيطة
 مرحلة التعلم اآللي للمهارة )التوافق اآللي(: .3.18.3

بعــد أن يكتســب الناشــوون التوافــق اجليــد للمهــارة حيــث يصــبحون قــادرين علــى تكــرار أداء املهــارة احلركيــة بصــورة       
أكثــر تنضــيما  وإنســيابية يكــون مــن املهــم الوصــول هبــم إىل مرحلــة اإلتقــان والتثبيــت والتكامــل والــيت تتميــز بــإن مســتوى 

لســـيطرة والتوافـــق واإلنســـجام فاهلـــدف األساســـي هلـــذة املرحلـــة هـــو األداء فيهـــا يصـــبح مرتفعـــا  بدرجـــة كبـــرية ويتصـــف با
الوصول بالالعب إىل أداء املهارة بصورة كلية والقدرة على أداء املهارة حتت أي ظـروف )التكامـل(، ويصـل الالعـب إىل 

 .هذة املرحلة من خالل التكرار الدائم وإستخدام التمرينات املتنوعة واليت تتميز بتغيري اإلشرتاطات
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والعوامــل اخلارجيــة أثنــاء التمــرين كوجــود منــافس أو أكثــر، وكــذلك يف املباريــات التجريبيــة مــع إصــالح اخلطــأ حتــت       
الظروف املتعددة واملتنوعـة،فاألداء املهـاري يف هـذة املرحلـة يهـدف إىل وصـول الالعـب إىل أن يـؤدي املهـارة كليـا وبـدون 

 .ة بالدقة والتكامل التام للمهارةتفكري أثناء املباراة، وترتبط هذة اآللي
 طرق تعلم األداء المهاري: .19.3
مفتـي هناك عدة طرق لتعلم املهارات احلركية املختلفه ولكـل واحـدة منهـا األسـاليب الـيت ميكـن إسـتخدامها، وحيـدد     

 وبصورة عامة ثالث طرق رئيسية وهي: ابراهيم حمادة
 الطريقة اجلزئية لتعلم املهارات. -
 الطريقة الكلية لتعلم املهارات. -
   .(139 -138م، الصفحات 1994)محادة،  الطريقة الكلية اجلزئية لتعلم املهارات)الطريقة املختلطة( -
 الطريقة الجزئية: -أ

األجزاء املعقدة، وتناسب املهارات اليت ميكن وهي األكثر شيوعا  يف تعلم املهارات الصعبة املركبة من بعض       
  .(180م، صفحة 1992)اخلالق ع.،  تقسيمها إىل أجزاء وهذا على حسب

بأن يف هـذة الطريقـة تقسـم املهـارة احلركيـة املطلـوب تعلمهـا إىل عـدة أجـزاء حيـث يقـوم  مفتي ابراهيم حمادةما يضيفه 
املدرب بتعليم الناشوني اجلزء األول وبعد إتقاهنم له ينتقل إىل اجلزء الثـاين ليقـوم بتعليمـة وبعـد إتقانـه للجـزء الثـاين ينتقـل 

هــارة ، وبعــد ذلــك يقــوم الناشــوني بــإداء املهــارة كوحــدة هبــم إىل اجلــزء الثالث.وهكــذا حــىت يــتعلم الناشــوني كــل أجــزاء امل
 واحدة، وأن إستخدام الطريقة اجلزئية يف تعلم املهارات احلركية، يتم مبراعاة اإلشرتاطات التالية:

 .عندما تكون املهارة طويلة وصعبة األداء 
 .عندما تكون أجزاء املهارة معقدة 
 سيطرة على كل األجزاء مث املهارة ككل.عندما يكون الوقت كافيا  لتجزئة املهارة وال 
 .عند توفر وسائل اإليضاح املناسبة 
 (43، صفحة 1984)أمحد ع.،  عندما يكون املتعلمون صغار يف السن. 
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 الطريقة الكلية: -ب
الطريقة اليت تعتمد على تقدمي أكرب عدد من املهارات يف نفس الوقت ويكون تركيز املتعلم على املهارة ككل دون أن  

ينبه إىل جزئياهتا ومن خالل ذلك يدرك العالقات بني عناصر املهارة مما يسهم يف سرعة تعلمها من خالل اإلدراك 
جيب تعلم املهارات املختلفة بشكل كلي قدر  عفاف عبد الكريموالتذكر احلركي للمهارة كوحدة واحدة، وهنا تشري 

م، 1989)الكرمي،  اإلمكان ألن إيقاع احلركة الكلية يف كل جزء من احلركة هو يف احلقيقة متهيد للجزء املوايل وهكذا
  .(280صفحة 

حيـث يـذكر: علـى املـدرب أو  مفتـي ابـراهيم حمـادةو صوص املفاضلة بني إستخدام طرق تعلم املهارة احلركية يوضح 
 املدرس أن يقيم اختيارة للطرق من جانبني أساسني:

 درجة تعقيد المهارة الحركية. :أوال  
 درجة تكامل وترابط أجزاء المهارة. :ثانيا  
فإذا كانت املهارة احلركية منخفضة يف درجة التعقيد ومرتفعة يف درجة تكامل وترابط أجزائها ففـي هـذه احلالـة مـن       

األفضل أن يتدرب املتعلم بطريقة كلية، وإذا كانت درجة تعقيد املهـارة مرتفعـة ودرجـة تكامـل وتـرابط أجزائهـا منخفضـة 
   .(140 -139م، الصفحات 1992)محادة،  ريقة اجلزئيةفإن من األفضل أن يتدرب على املهارة بالط

أن تكـون املهـارة قصـرية حـىت تكـون األخطـاء املرتكبـة  .وأن إستخدام هذه الطريقة ال يـتم إال مبراعـاة اإلشـرتاطات التاليـة
 قليلة.
  املتعلمني على إكتساب التخيل احلركي.أن تتوفر وسائل إيضاح مناسبة وذلك لتمكني 
 .أن تكون املهارة سهلة األداء غري معقدة ومناسبة إلمكانيات املتعلمني البدنية واملهارية والعقلية 
 (43م، صفحة 1984)أمحد ع.،  عندما تصعب جتزئة املهارات على أجزاء. 

 الجزئية)المختلطة(: –الطريقة الكلية  -ج
إىل أن مـــن الطبيعـــي أن للطـــريقتني اجلزئيـــة والكليـــة مميزاهتمـــا وعيوهبمـــا لـــذلك هنـــاك بعـــض  ابـــراهيم حمـــادةيشـــري       

املهــارات الــيت تفضــل إســتخدام الطــريقتني معــا، حــىت ميكــن اإلســتفادة مــن مزايــا كــل منهمــا، ويف نفــس الوقــت تفــادي 
   .( 139-138م، الصفحات 1992)محادة،  عيوب كل طريقة

ذلـك بقوهلـا  عفـاف عبـد الكـريموهبذا ميكن أن نعترب الطريقـة الكليـة اجلزئيـة حـال  وسـطا  للطـريقتني حيـث توضـح       
يوصي الكثري من أصحاب الفكر يف التعلم بأنه جيب أن يتاح للمتعلم فرصة العمل باحلركة الكليـة قبـل العمـل بـاألجزاء 

 كلي(.-جزئي -ويكون التقدم هنا )كلي
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 وعند إستخدام الطريقة اجلزئية لتعلم املهارات احلركية ال بد من مراعاة الشروط التالية:
 ية ككل مبسطة يف أول االمر.تعلم املهارات احلرك 
 .تعليم األجزاء الصعبة بصورة منفصلة مع ربط ذلك باألداء الكلي للمهارة احلركية 
 الكــــرمي،  مراعــــاة تقســــيم أجــــزاء املهــــارة احلركيــــة إىل وحــــدات متكاملــــة ومرتابطــــة عنــــد التــــدريب عليهــــا كــــأجزاء(

   .(282م، صفحة 1989
 . أخطاء األداء المهاري وإصالحها:20.3

 . أخطاء األداء المهاري:1.20.3
 من األسباب اليت تؤدي إىل ظهور بعض األخطاء يف أداء املهارات احلركية بشكل عام ما يلي:

 .التصور اخلاط  أو سوء فهم املهارات احلركية 
 .عدم مناسبة املهارة ملستوي الالعب أو لسنه 
  احلالة البدنية لالعب اليت متكنه من أداء املهارة ذاهتا.اخنفاض مستوى 
 .عدم مناسبة األجهزة واألدوات املستخدمة 
 .االنتقال السليب ملهارة حركية سبق تعلمها وإتقاهنا على املهارة املطلوب تعلمها 
 .1983)عــــــــــــــــالوي م.،  اإلحســــــــــــــــاس بالتعــــــــــــــــب واإلرهــــــــــــــــاق أو اخلــــــــــــــــوف وعــــــــــــــــدم الثقــــــــــــــــة بــــــــــــــــالنفس ،

   .(266صفحة 
 . إصالح أخطاء األداء المهاري:2.20.3

 أهم القواعد اليت يتأسس عليها إصالح األخطاء ما يلي:
  اإلســــــــــــراع يف تعريــــــــــــف الالعــــــــــــب اخلطــــــــــــأ عقــــــــــــب أدائــــــــــــه مباشــــــــــــرة حــــــــــــيت ال يثبــــــــــــت اخلطــــــــــــأ ويصــــــــــــبح

 عادة لديه.
  الفرعية.البدء يف إصالح األخطاء األساسية مث يلي ذلك األخطاء 
 .مواجهة األداء اخلاط  باألداء الصحيح للمهارة 
 .استخدام بعض التمرينات اليت متد لألداء الصحيح للمهارة 
 .استخدام بعض كلمات التوجيه املناسبة أثناء أداء الالعب للمهارة 
  يتطلـــــــــــــب األمـــــــــــــر الرجـــــــــــــوع خلطـــــــــــــوة ســـــــــــــابقة يف عمليـــــــــــــة الـــــــــــــتعلم املهـــــــــــــاري إلتقاهنـــــــــــــا حـــــــــــــيت يتســـــــــــــىن

 احلادث.تفادي اخلطأ 
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 .عــــــــــدم مطالبــــــــــة الناشــــــــــ  بتكــــــــــرار األداء هبــــــــــدف التنميــــــــــة إال بعــــــــــد التأكــــــــــد مــــــــــن إصــــــــــالح األخطــــــــــاء 
 .(127، صفحة 2001)محــاد، 

 Physical Education: الرياضية التربية.21.3
 دوافــــــــــــع تســــــــــــتغل الــــــــــــيت العامــــــــــــة الرتبيــــــــــــة مــــــــــــن جــــــــــــزء" هــــــــــــي بأهنــــــــــــا م2002 كامــــــــــــل إبــــــــــــراهيم ذكيــــــــــــة تعرفهــــــــــــا
ـــــــــــــة النشـــــــــــــاط ـــــــــــــة مـــــــــــــن لتنميتـــــــــــــه شـــــــــــــخص كـــــــــــــل يف املوجـــــــــــــودة الطبيعي ـــــــــــــة العضـــــــــــــوية الناحي  واالنفعاليـــــــــــــة والعقلي
ــــــــــك ــــــــــق عــــــــــن وذل ــــــــــوان طري ــــــــــدين النشــــــــــاط أل ــــــــــيت الب ــــــــــريت ال ــــــــــق لغــــــــــرض اخت )شــــــــــلتوت، . "األهــــــــــداف هــــــــــذه حتقي
 .(119، صفحة 2002

هــــــــــي تلــــــــــك العمليــــــــــة الرتبويــــــــــة الــــــــــيت هتــــــــــدف إىل منــــــــــو وتطــــــــــور التلميــــــــــذ مــــــــــن كــــــــــل  والرتبيــــــــــة البدنيــــــــــة والرياضــــــــــية
ــــــــــــة، وهــــــــــــي التوجيــــــــــــه الســــــــــــليم لرفــــــــــــع قــــــــــــدرات  ــــــــــــواحي اجلســــــــــــمية والنفســــــــــــية والعقليــــــــــــة واالجتماعيــــــــــــة والعلمي الن
التلميــــــــــــــذ، وهـــــــــــــــي وســـــــــــــــيلة فعالـــــــــــــــة هتـــــــــــــــدف إىل تقــــــــــــــدم كفـــــــــــــــاءة التلميـــــــــــــــذ العلميـــــــــــــــة والبدنيـــــــــــــــة واالجتماعيـــــــــــــــة 

ــــــــــــة ا ــــــــــــدين الرياضــــــــــــي املــــــــــــربمج وحســــــــــــب "حممــــــــــــد عــــــــــــوض بســــــــــــيوين" والنفســــــــــــية مــــــــــــن خــــــــــــالل مزاول لنشــــــــــــاط الب
وفيصـــــــــــل ياســـــــــــني" هتـــــــــــدف الرتبيـــــــــــة البدنيـــــــــــة والرياضـــــــــــية مـــــــــــن اجلانـــــــــــب الرتبـــــــــــوي إىل تطـــــــــــوير رغبـــــــــــة التلميـــــــــــذ يف 
األلعـــــــــــــاب الرياضـــــــــــــية املختلفـــــــــــــة، وتربيـــــــــــــة التلميـــــــــــــذ علـــــــــــــى الشـــــــــــــجاعة والعمـــــــــــــل اجلمـــــــــــــاعي، الطاعـــــــــــــة الشـــــــــــــعور 

ــــــــــوطن والتفــــــــــاين يف العمــــــــــل باملســــــــــؤولية، حــــــــــب النظــــــــــام والتصــــــــــرف احل ــــــــــى حــــــــــب ال ــــــــــذ عل ــــــــــة التلمي ضــــــــــاري وتربي
 .(94، صفحة 1992)ياسني،  ألجله.

ــــــــــــه للنمــــــــــــو البــــــــــــدين  وتعــــــــــــرف الرتبيــــــــــــة البدنيــــــــــــة والرياضــــــــــــية يف االحتــــــــــــاد الســــــــــــوفييت ســــــــــــابقا بأهنــــــــــــا عمليــــــــــــة توجي
والتـــــــــــــدابري الصـــــــــــــحية وبعـــــــــــــض األســـــــــــــاليب األخـــــــــــــرى  والقـــــــــــــوام ل نســـــــــــــان باســـــــــــــتخدام  التمرينـــــــــــــات البدنيـــــــــــــة ،

ــــــــــــات اجملتمــــــــــــع أو  ــــــــــــيت حتقــــــــــــق متطلب ــــــــــــة واملهــــــــــــارات واخلــــــــــــربات ال ــــــــــــة واملعرفي لغــــــــــــرض اكتســــــــــــاب الصــــــــــــفات البدني
 (17، صفحة 1992)ياسني،  حاجات اإلنسان الرتبوية.

وتعـــــــــــرف الرتبيـــــــــــة البدنيـــــــــــة والرياضـــــــــــية يف الواليـــــــــــات املتحـــــــــــدة األمريكيـــــــــــة حســـــــــــب تعريـــــــــــف "تشـــــــــــارلز بيوتشـــــــــــر" 
ــــــــة  ــــــــدان جتــــــــرييب هدفــــــــه تكــــــــوين املــــــــواطن الالئــــــــق مــــــــن الناحي علــــــــى أهنــــــــا جــــــــزء متكامــــــــل مــــــــن الرتبيــــــــة العامــــــــة، ومي

 لرياضي".البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدين ا
أمــــــــــا "كــــــــــوزانس" و"ونيكــــــــــنس" يــــــــــرون أن الرتبيــــــــــة البدنيــــــــــة والرياضــــــــــية جــــــــــزء مــــــــــن الرتبيــــــــــة العامــــــــــة الــــــــــيت ختــــــــــتص 
باألنشـــــــــطة القويـــــــــة، حيــــــــــث تتضـــــــــمن عمـــــــــل اجلهــــــــــاز العضـــــــــلي ومـــــــــا ينــــــــــتج عـــــــــن هـــــــــذه األوجــــــــــه مـــــــــن النشــــــــــاط 

 .(113، صفحة 1984)أمحد ع.،  والتعليم.
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ى "كمـــــــــــني اخلـــــــــــويل" وكخـــــــــــرون " أن الرتبيـــــــــــة البدنيـــــــــــة والرياضـــــــــــية هـــــــــــي نظـــــــــــام تربـــــــــــوي أكـــــــــــادميي، فالنظـــــــــــام ويـــــــــــر 
ـــــــــــى دراســـــــــــة النشـــــــــــاط أو  ـــــــــــز برتكيزهـــــــــــا الواضـــــــــــح عل ـــــــــــيت تتمي ـــــــــــة ال ـــــــــــة املعـــــــــــارف املنظمـــــــــــة الرمسي ـــــــــــوي هـــــــــــو بيو الرتب

 .  (19، صفحة 1994)اخلويل ك.، ظاهرة ما. 
ـــــــــــيت هتـــــــــــدف إىل حتســـــــــــني األداء اإلنســـــــــــاين عـــــــــــن وســـــــــــيط هـــــــــــو األنشـــــــــــطة  ـــــــــــت بأهنـــــــــــا العمليـــــــــــة الرتبويـــــــــــة ال وعرف
ــــــــــة الــــــــــيت يســــــــــاهم يف  ــــــــــك اجلــــــــــزء مــــــــــن العمليــــــــــة الرتبوي ــــــــــق األهــــــــــداف. ويقصــــــــــد هبــــــــــا ذل ــــــــــة املختــــــــــارة لتحقي البدني
تنميـــــــــــــة الرتبيـــــــــــــة البدنيـــــــــــــة، االنفعاليـــــــــــــة، االجتماعيـــــــــــــة، العقليـــــــــــــة لكـــــــــــــل فـــــــــــــرد مـــــــــــــن خـــــــــــــالل وســـــــــــــط األنشـــــــــــــطة 

 .(574، صفحة 1948)خليفة، بدنية. ال
ــــــــــــق وســــــــــــيط وهــــــــــــو   ــــــــــــانويني عــــــــــــن طري ــــــــــــة الــــــــــــيت هتــــــــــــدف إىل حتســــــــــــني أداء الث وعرفــــــــــــت أيضــــــــــــا  بالعمليــــــــــــة الرتبوي

ـــــــــــــــا الرياضـــــــــــــــية. ـــــــــــــــارة لتحضـــــــــــــــريهم لشـــــــــــــــهادة البكالوري ـــــــــــــــة املخت صـــــــــــــــفحة  ،2002)اخلـــــــــــــــويل،  األنشـــــــــــــــطة البدني
409). 

  : الجماعية .األلعاب22.3
 ، عريضة مجاهريية قاعدة تستقطبه من مبا األخرى الرياضية األلعاب بني شهرة األكثر اجلاذبية اجلماعية األلعاب متثل
 اجلماعية األلعاب وتتطلب اجلماهري هلؤالء بالنسبة والفرح واحلزن واإلرادة الشريف والتنافس واملثابرة الفن متثل إذ

 القوة – االنفجارية القوة ) البدنية بالقدرات متمثلة املستوى عالية وقابليات مواصفات وإمكانيات ميتلكون العبني
 أجل من والالهوائي اهلوائي بنظامها الوظيفية والقدرات (اخل... القصوى القوة – السرعة مطاولة – املميزة بالسرعة

 املتمثل املنفذ واجلزء العصيب اجلهاز من الصادرة العصبية األوامر بني فيما العضلي العصيب التكيف حالة حصول
 .(2008)أمني،  .اجلمهور الرياضي محاس من تزيد رياضية مسفونية حركاهتا وتناسق أداؤها يف تعزف واليت بالعضالت

 الجمهورية اليمنية:كليات وأقسام التربية البدنية والرياضية في .23.3
توجـــــــــــــد يف اجلمهوريـــــــــــــة اليمنيـــــــــــــة علـــــــــــــى مســـــــــــــتوى اجلامعـــــــــــــات اليمنيـــــــــــــة كليتـــــــــــــان وثالثـــــــــــــة أقســـــــــــــام يف مخـــــــــــــس  

 :  كاآليتحمافظات مها  
 كلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء:  .1.23.3
ـــــــــــة البدنيـــــــــــة والرياضـــــــــــية مبوجـــــــــــب القـــــــــــرار اجلمهـــــــــــوري بالقـــــــــــانون رقـــــــــــم ) أنشـــــــــــ  لســـــــــــنة  (4املعهـــــــــــد العـــــــــــايل للرتبي
م واخلــــــــــــــاص بإنشــــــــــــــاء املعهــــــــــــــد كمؤسســــــــــــــة تعليميــــــــــــــة عليــــــــــــــا يتمتــــــــــــــع بالشخصــــــــــــــية االعتباريــــــــــــــة ويــــــــــــــرتبط 1996

مباشــــــــــرة بــــــــــوزير الشـــــــــــباب والرياضــــــــــة ، وقـــــــــــد حــــــــــدد القـــــــــــانون مــــــــــدة الدراســـــــــــة يف املعهــــــــــد اربـــــــــــع ســــــــــنوات بعـــــــــــد 
ــــــــــى الشــــــــــهادة ــــــــــأن ميــــــــــنح شــــــــــهادة  أعطــــــــــىالثانويــــــــــة بقســــــــــميها ، كمــــــــــا  احلصــــــــــول عل القــــــــــانون للمعهــــــــــد احلــــــــــق ب
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املســـــــــــامهة يف تطـــــــــــوير  إىلالوريوس يف علـــــــــــوم الرتبيـــــــــــة البدنيـــــــــــة والرياضـــــــــــية ويهـــــــــــدف املعهـــــــــــد بشـــــــــــكل عـــــــــــام البكـــــــــــ
ـــــــــــــل الكـــــــــــــوادر  ـــــــــــــاملنهج العلمـــــــــــــي وإعـــــــــــــداد وتأهي ـــــــــــــل ب ـــــــــــــط التأهي ـــــــــــــة ورب ـــــــــــــة اليمني احلركـــــــــــــة الرياضـــــــــــــية يف اجلمهوري

واد الرتبيــــــــــــة علميــــــــــــا  وروحيــــــــــــا  وفنيــــــــــــا  وإداريــــــــــــا  ورياضــــــــــــيا . ويقــــــــــــوم بإعــــــــــــداد وتأهيــــــــــــل املدرســــــــــــني اليمنيــــــــــــني يف مــــــــــــ
ـــــــــــة احتياجـــــــــــات املـــــــــــدارس يف خمتلـــــــــــف مراحـــــــــــل التعلـــــــــــيم  ـــــــــــة والرياضـــــــــــية لتغطي والثـــــــــــانوي وكـــــــــــذا  األساســـــــــــيالبدني

ـــــــــــف  ـــــــــــة يف خمتل ـــــــــــات الرياضـــــــــــية الوطني ـــــــــــدريب املنتخب ـــــــــــل وتطـــــــــــوير مـــــــــــدربني رياضـــــــــــيني لت  األلعـــــــــــابإعـــــــــــداد وتأهي
 الرياضية والكليات واملعاهد. األنديةوتغطية احتياجات 

ـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــدأ املعهـــــــــــــــــد يف ا املتقـــــــــــــــــدمني لاللتحـــــــــــــــــاق  أولم باســـــــــــــــــتقبال 199 7–م 1996لعـــــــــــــــــام الدراســـــــــــــــــي وق
تــــــــــزداد وبــــــــــدأ  اإلقبــــــــــاللــــــــــيس باملســــــــــتوى املطلــــــــــوب ولكــــــــــن تــــــــــدرجييا  بــــــــــدأت عمليــــــــــة  اإلقبــــــــــالوكــــــــــان يف البدايــــــــــة 
بالتـــــــــايل ازداد العـــــــــدد كـــــــــل عـــــــــام وكـــــــــان يف العـــــــــام  أيضـــــــــااملعهـــــــــد وبـــــــــدأ اجملتمـــــــــع يدركـــــــــه  أمهيـــــــــةالطـــــــــالب يـــــــــدركون 

اصـــــــــــبح  أن إىلطالبـــــــــــا  وكـــــــــــل عـــــــــــام كـــــــــــان يف ازديـــــــــــاد  أربعـــــــــــنيالعـــــــــــدد حمـــــــــــدودا  جـــــــــــدا  حـــــــــــواىل  األولالدراســـــــــــي 
ثالمثائـــــــــــة طالـــــــــــب وطالبـــــــــــة ، وقـــــــــــد متكـــــــــــن خـــــــــــالل  إىلاملعهـــــــــــد يســـــــــــتقبل املتقـــــــــــدمني والـــــــــــذين يصـــــــــــل عـــــــــــددهم  

ـــــــــــة البكـــــــــــالوريوس ،  األعـــــــــــوام ـــــــــــع مـــــــــــن محل يف العـــــــــــام  وأيضـــــــــــا  املاضـــــــــــية مـــــــــــن ختـــــــــــريج احـــــــــــدى عشـــــــــــرة دفعـــــــــــة دف
دفعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الطالبـــــــــــــــــــــات امللتحقـــــــــــــــــــــات يف الدراســـــــــــــــــــــة  أولم مت اســـــــــــــــــــــتقبال 2004 – 2003الدراســـــــــــــــــــــي 

ــــــــــــة والرياضــــــــــــية ،  ــــــــــــة البدني ــــــــــــوم الرتبي ــــــــــــى البكــــــــــــالوريوس يف عل ــــــــــــة دمــــــــــــج املعهــــــــــــد  أمــــــــــــاللحصــــــــــــول عل عــــــــــــن عملي
جامعــــــــــــة صــــــــــــنعاء  إىلعامعــــــــــــة صــــــــــــنعاء ليصــــــــــــبح كليــــــــــــة للرتبيــــــــــــة البدنيــــــــــــة والرياضــــــــــــية علــــــــــــى ان يضــــــــــــم املعهــــــــــــد 

ومتاشـــــــــــيا  مـــــــــــع مـــــــــــا هـــــــــــو معمـــــــــــول بـــــــــــه يف اجلامعـــــــــــات العربيـــــــــــة، حيـــــــــــث مت كليـــــــــــة تربيـــــــــــة رياضـــــــــــية..   إىلوحتويلـــــــــــه 
ـــــــــــة والرياضـــــــــــية يف شـــــــــــهر  ـــــــــــة البدني ـــــــــــة الرتبي ـــــــــــلدمـــــــــــج املعهـــــــــــد عامعـــــــــــة صـــــــــــنعاء وأصـــــــــــبح كلي م 2008عـــــــــــام  أبري

ــــــــــيم العــــــــــام يف املراحــــــــــل  ــــــــــوفري احتياجــــــــــات التعل ــــــــــة الرياضــــــــــية وهــــــــــي مهمــــــــــة يف إطــــــــــار ت ــــــــــات للرتبي ــــــــــاك كلي الن هن
ـــــــــة البدنيـــــــــة ترفـــــــــد التعلـــــــــيم العـــــــــام بـــــــــاخلرجني حـــــــــىت يومنـــــــــا هـــــــــذا وقـــــــــد وضـــــــــعت   املختلفـــــــــة وهـــــــــا هـــــــــي كليـــــــــة الرتبي

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة البدني ــــــــــــــة الرتبي ــــــــــــــاب التســــــــــــــجيل لدراســــــــــــــة املاجســــــــــــــتري ملــــــــــــــن حيمــــــــــــــل شــــــــــــــهادة  إعــــــــــــــالنكلي ــــــــــــــاح ب الفتت
 .البكالوريوس

 كلية التربية البدنية والرياضية جامعة الحديدة:  .2.23.3
تعتـــــــــرب كليـــــــــة الرتبيـــــــــة البدنيـــــــــة حديثـــــــــة العهـــــــــد مـــــــــن حيـــــــــث التأســـــــــيس وهـــــــــي امتـــــــــداد  ملســـــــــرية قســـــــــم الرتبيـــــــــة       

ـــــــــــيت اســـــــــــتمرت اثنتـــــــــــا ـــــــــــة يف احلديـــــــــــدة  ال عشـــــــــــرة ســـــــــــنه، لتصـــــــــــبح أول مركـــــــــــز علمـــــــــــي يف  البدنيـــــــــــة يف كليـــــــــــة الرتبي
 اجلمهورية اليمنية خمتص  بعلوم الرتبية البدنية والرياضية.



 المتغير المهاري     الفصل الثالث                                                                                            

113 

 

ــــــــــت ســــــــــابقا  قســــــــــما  مــــــــــن أقســــــــــام كليــــــــــة 1997/1998بدنيــــــــــة يف عــــــــــام أنشــــــــــوت كليــــــــــة الرتبيــــــــــة ال م وقــــــــــد كان
 الرتبية احلديدة وتعد إحدى الكليات املتميزة والنوعية عامعة احلديدة .

ـــــــــت  ـــــــــيت كان ـــــــــة ال ـــــــــابع لكليـــــــــة الرتبي ـــــــــدأت بقســـــــــم بســـــــــيط  ت ـــــــــدة ب ـــــــــة والرياضـــــــــة عامعـــــــــة احلدي ـــــــــة البدني كليـــــــــة الرتبي
ــــــــــد  12قبــــــــــل  تأسســــــــــت أنتتبــــــــــع جامعــــــــــة صــــــــــنعاء حينهــــــــــا، ومنــــــــــذ  ســــــــــنه ككليــــــــــة مســــــــــتقلة ختــــــــــرج منهــــــــــا العدي

اعتمـــــــــــــد برنـــــــــــــامج  األخـــــــــــــريةحيملـــــــــــــون شـــــــــــــهادة البكـــــــــــــالوريوس ويف الســـــــــــــنوات  وإنـــــــــــــاثمـــــــــــــن الطـــــــــــــالب ذكـــــــــــــور 
 .متنح شهادة املاجستري وأصبحتاملاجستري 
 قسم التربية البدنية والرياضية كلية التربية جامعة عدن: .3.23.3

م حيـــــــــــث بـــــــــــدا اســـــــــــتقبال 2001مت افتتـــــــــــاح قســـــــــــم الرتبيـــــــــــة البدنيـــــــــــة يف كليـــــــــــة الرتبيـــــــــــة جامعـــــــــــة عـــــــــــدن يف عـــــــــــام 
ــــــــــــــث استبشــــــــــــــرت جامعــــــــــــــة عــــــــــــــدن بافتتــــــــــــــاح 2002-2001دفعــــــــــــــة للقســــــــــــــم يف العــــــــــــــام الدراســــــــــــــي  أول م حي

 األولالصــــــــــرح التعليمــــــــــي الــــــــــذي ســــــــــريفد حمافظــــــــــة عــــــــــدن بالعديــــــــــد مــــــــــن الكــــــــــوادر الــــــــــيت حتمــــــــــل ختصصــــــــــا يعــــــــــد 
التعلــــــــــــيم اجلــــــــــــامعي يف جامعــــــــــــة عــــــــــــدن وكــــــــــــذلك رفــــــــــــد احلركــــــــــــة الرياضــــــــــــية والتعليميــــــــــــة مــــــــــــن نوعــــــــــــه يف مســــــــــــاق 

علــــــــى القســــــــم يتزايــــــــد عامــــــــا بعــــــــد عــــــــام  اإلقبــــــــال أبالقيــــــــادات املؤهلــــــــة واملدربــــــــة علــــــــى مســــــــتوى عــــــــال حيــــــــث بــــــــد
ــــــــــــــث خترجــــــــــــــت  م ليســــــــــــــتمر هــــــــــــــذا القســــــــــــــم مــــــــــــــن اجلامعــــــــــــــة العريقــــــــــــــة  2005- 2004دفعــــــــــــــة عــــــــــــــام  أولحي

مســــــــــلحني بــــــــــالعلم واملعرفــــــــــة يف هــــــــــذا التخصــــــــــص النــــــــــوعي والنــــــــــادر . بتخــــــــــريج دفــــــــــع مــــــــــن محلــــــــــه البكــــــــــالوريوس 
بـــــــــل كرســـــــــو اجلهـــــــــود وافتـــــــــتح برنـــــــــامج املاجســــــــــتري يف  اإلجنـــــــــازومل يكتفـــــــــي القـــــــــائمون علـــــــــى هـــــــــذا القســـــــــم هبـــــــــذا 

 .من محلة املاجستري دفعيف صدد ختريج  األنقسم الرتبية البدنية كلية الرتبية عدن وهو 

 والرياضية كلية التربية المكال/جامعة حضرموت:قسم التربية البدنية .4.23.3
م ويف العـــــــــــــــــــام 2000-1999مت افتتـــــــــــــــــــاح قســـــــــــــــــــم الرتبيـــــــــــــــــــة البدنيـــــــــــــــــــة والرياضـــــــــــــــــــية للعـــــــــــــــــــام الدراســـــــــــــــــــي       

خترجــــــــــــــــــت أول دفعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الطلبــــــــــــــــــة حيــــــــــــــــــث حصــــــــــــــــــلوا علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــهادة  2003- 2002الدراســــــــــــــــــي 
لقســــــــــــم ضــــــــــــمن بنايــــــــــــة  البكــــــــــــالوريوس يف الرتبيــــــــــــة الرياضــــــــــــية بعــــــــــــد دراســــــــــــة اســــــــــــتمرت أربــــــــــــع ســــــــــــنوات، وكــــــــــــان ا

م ويف بدايـــــــــــــة 2006 – 2005كليـــــــــــــة الرتبيـــــــــــــة/ املكـــــــــــــال منـــــــــــــذ التأســـــــــــــيس ولغايـــــــــــــة هنايـــــــــــــة العـــــــــــــام الدراســـــــــــــي  
ــــــــــــوة. ومــــــــــــازال مســــــــــــتمرا حــــــــــــىت يوم 2007 – 2006العــــــــــــام الدراســــــــــــي  ــــــــــــا م انتقــــــــــــل إىل مقــــــــــــر اجلامعــــــــــــة يف ف ن

 هذا مينح شهادة البكالوريوس .
 
 



 المتغير المهاري     الفصل الثالث                                                                                            

114 

 

 لتربية والعلوم رداع جامعة البيضاء:قسم التربية البدنية والرياضية كلية ا .5.23.3
ــــــــــــة رداع عــــــــــــام  ــــــــــــة الرتبي ــــــــــــات التابعــــــــــــة جلامعــــــــــــة صــــــــــــنعاء 1993تأسســــــــــــت كلي ــــــــــــث كانــــــــــــت احــــــــــــدى الكلي م حي

كليـــــــــــــة الرتبيـــــــــــــة رداع تابعـــــــــــــة هلـــــــــــــا لتكـــــــــــــون النـــــــــــــواة   وأصـــــــــــــبحتم تأسســـــــــــــت جامعـــــــــــــة ذمـــــــــــــار 1996ويف عـــــــــــــام 
مــــــــــن  أقســــــــــاماع ســــــــــبعة جلامعــــــــــة ذمــــــــــار مــــــــــع كليــــــــــة الرتبيــــــــــة ذمــــــــــار حيــــــــــث ضــــــــــمت كليــــــــــة الرتبيــــــــــة رد األساســــــــــية

ـــــــــــــذي مت افتتاحـــــــــــــه عـــــــــــــام  ـــــــــــــة والرياضـــــــــــــية ال ـــــــــــــة البدني م لتخـــــــــــــريج مدرســـــــــــــي 2002-2003بينهـــــــــــــا قســـــــــــــم الرتبي
يف الرتبيــــــــــة البدنيــــــــــة والرياضــــــــــية مــــــــــن محلــــــــــة البكــــــــــالوريوس خــــــــــالل اربــــــــــع ســــــــــنوات مــــــــــن الدراســــــــــة. حيــــــــــث كــــــــــان 

 طالــــــــــــب فقــــــــــــط وثــــــــــــاين 15دفعــــــــــــة تضــــــــــــم  أولضــــــــــــعيف يف بدايــــــــــــة افتتــــــــــــاح القســــــــــــم حيــــــــــــث كانــــــــــــت  اإلقبــــــــــــال
يتزايــــــــــد علــــــــــى القســــــــــم حيــــــــــث  اإلقبــــــــــال أطالــــــــــب حيــــــــــث بــــــــــد 60طالــــــــــب وثالــــــــــث دفعــــــــــه  35دفعــــــــــه ضــــــــــمت 

ــــــــــد يف  80وصــــــــــل عــــــــــدد الدفعــــــــــة الرابعــــــــــة  ــــــــــدا القســــــــــم بالتزاي ــــــــــب وهكــــــــــذا ب ــــــــــالطال ــــــــــة ســــــــــواء  إقب الطــــــــــالب علي
  أصـــــــــــــبحتم 2009- 2010حمافظـــــــــــــة ذمـــــــــــــار واملنـــــــــــــاطق اجملـــــــــــــاورة هلـــــــــــــا .وحـــــــــــــىت عـــــــــــــام  أومـــــــــــــن مدينـــــــــــــة رداع 

كليــــــــــــة الرتبيــــــــــــة رداع يف ضــــــــــــل جامعــــــــــــة جديــــــــــــدة هــــــــــــي جامعــــــــــــة البيضــــــــــــاء الــــــــــــيت تأسســــــــــــت يف نفــــــــــــس العــــــــــــام 
، 2011)عـــــــــــــــون،  وأصـــــــــــــــبح قســـــــــــــــم الرتبيـــــــــــــــة البدنيـــــــــــــــة والرياضـــــــــــــــية كليـــــــــــــــة الرتبيـــــــــــــــة رداع جامعـــــــــــــــة البيضـــــــــــــــاء.
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 خالصة:
مــــــــــــن هــــــــــــذا الفصــــــــــــل هــــــــــــو أن األداء املهــــــــــــاري شــــــــــــيء مهــــــــــــم يف  استخالصــــــــــــهوميكــــــــــــن القــــــــــــول أن مــــــــــــا مت       
أو الالعـــــــــــــب إىل املســـــــــــــتوى اجليـــــــــــــد  طالـــــــــــــبهبـــــــــــــا للوصـــــــــــــول بال االهتمـــــــــــــاممهـــــــــــــارة رياضـــــــــــــية وجيـــــــــــــب  أيتعلـــــــــــــم 

وأن املهـــــــــــــارات الرياضـــــــــــــية هـــــــــــــي ركـــــــــــــن أساســـــــــــــي ألي نشـــــــــــــاط رياضـــــــــــــي، حيـــــــــــــث تشـــــــــــــكل املهـــــــــــــارة الرياضـــــــــــــية 
ــــــــــذي ميكــــــــــ ــــــــــار اخلــــــــــاص ال ــــــــــث تســــــــــاعد يف وضــــــــــع معــــــــــايري املعي ــــــــــه، حي ــــــــــاس قــــــــــدرة الالعــــــــــب في ــــــــــه وقي ن مالحظت

ومواصـــــــــــــفات الرياضـــــــــــــيني األكفـــــــــــــاء عامـــــــــــــة ورياضـــــــــــــيي املســـــــــــــتوى العـــــــــــــايل خاصـــــــــــــة، كمـــــــــــــا صـــــــــــــنفنا املهـــــــــــــارات 
احلركيـــــــــــة حســـــــــــب تصـــــــــــنيف كـــــــــــل خمـــــــــــتص رائـــــــــــد يف هـــــــــــذا امليـــــــــــدان. ويف حبثنـــــــــــا هـــــــــــذا مت قيـــــــــــاس مســـــــــــتوى األداء 

اختبــــــــــارات املهــــــــــارات لأللعــــــــــاب الرياضــــــــــية لوا عليهــــــــــا يف املهــــــــــاري مــــــــــن خــــــــــالل درجــــــــــات الطــــــــــالب الــــــــــيت حتصــــــــــ
حيـــــــــث أن طالـــــــــب الرتبيـــــــــة البدنيـــــــــة  اجلماعيـــــــــة التاليـــــــــة )كـــــــــرة القـــــــــدم، كـــــــــرة الســـــــــلة، الكـــــــــرة الطـــــــــائرة، كـــــــــرة اليـــــــــد(

والرياضــــــــــــية ال بــــــــــــد أن يكــــــــــــون لديــــــــــــة أداء مهــــــــــــاري مقبــــــــــــول وال يشــــــــــــرتط أن جييــــــــــــد مجيــــــــــــع مهــــــــــــارات األلعــــــــــــاب 
ـــــــــال بـــــــــد أن  ـــــــــاجح يف املســـــــــتقبل ف ـــــــــة البدنيـــــــــة والرياضـــــــــية مـــــــــدرس ن الرياضـــــــــية ولكـــــــــن لكـــــــــي يكـــــــــون طالـــــــــب الرتبي

دون مالقــــــــــــاة أي صــــــــــــعوبات أو و  لطالبــــــــــــهثــــــــــــالث حــــــــــــىت يســــــــــــتطيع تعليمهــــــــــــا  جييــــــــــــد علــــــــــــى األقــــــــــــل لعبتــــــــــــني أو
حيـــــــــث جيـــــــــب أن يتنبـــــــــه هلـــــــــذه األمـــــــــور أثنـــــــــاء دراســـــــــته والرتكيـــــــــز علـــــــــى  طالبـــــــــهأمـــــــــام  تدريســـــــــهإحراجـــــــــات أثنـــــــــاء 

ــــــــــــة أو  ــــــــــــدروس العملي ــــــــــــه ســــــــــــواء مــــــــــــن خــــــــــــالل ال ــــــــــــة  االشــــــــــــرتاكتطــــــــــــوير وصــــــــــــقل مهارات ــــــــــــة خــــــــــــارج الكلي باألندي
هـــــــــــاري مـــــــــــن مجيـــــــــــع مـــــــــــن  خـــــــــــالل هـــــــــــذا الفصـــــــــــل إيضـــــــــــاح األداء امل قـــــــــــام الباحـــــــــــثأكثـــــــــــر حيـــــــــــث  لالســـــــــــتفادة
 من التفصيل مع التدعيم بالنظريات املختلفة. وبشيءاجلوانب 
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 خاتمة الباب األول:
ــــــــــك قــــــــــام الباحــــــــــث مــــــــــن خــــــــــالل عرضــــــــــة  ــــــــــب النظــــــــــري ملتغــــــــــريات البحــــــــــث وذل ــــــــــة للبحــــــــــث اجلان للمــــــــــادة العلمي

ــــــــة عربيــــــــة مــــــــع مراجــــــــع  ــــــــر مــــــــن دول ــــــــف املصــــــــادر واملراجــــــــع العلميــــــــة مــــــــن اكث مــــــــن خــــــــالل متعــــــــن الباحــــــــث يف خمتل
ــــــــــب  إىلبتقســــــــــيم الدراســــــــــة حيــــــــــث قــــــــــام الباحــــــــــث  ،األجنبيــــــــــة العربيــــــــــة  ومصــــــــــادر باللغــــــــــة جانــــــــــب نظــــــــــري وجان

تطبيقـــــــــــي حمـــــــــــاوال  اجلمــــــــــــع بـــــــــــني املعاجلـــــــــــة النظريــــــــــــة والتطبيقيـــــــــــة للموضـــــــــــوع حيــــــــــــث تضـــــــــــمن اجلانـــــــــــب النظــــــــــــري 
ــــــــــــــاس  األولعلــــــــــــــى ثالثــــــــــــــة فصــــــــــــــول وهــــــــــــــي كــــــــــــــااليت : الفصــــــــــــــل  احتــــــــــــــوى علــــــــــــــى املســــــــــــــتويات واملعــــــــــــــايري والقي

ــــــــــــة ومت عرضــــــــــــهم بشــــــــــــيء مــــــــــــن التفصــــــــــــيل بينمــــــــــــا اشــــــــــــتمل ــــــــــــارات واملتغــــــــــــريات البدني الفصــــــــــــل  والتقــــــــــــومي واالختب
وتقســــــــــــــيماته واملتغــــــــــــــريات الفســــــــــــــيولوجية وشــــــــــــــرحهم بالتفصــــــــــــــيل  وأنواعــــــــــــــهالثــــــــــــــاين علــــــــــــــى علــــــــــــــم الفســــــــــــــيولوجي 

ـــــــــى املتغـــــــــري املهـــــــــاري مـــــــــن خـــــــــالل توضـــــــــيح املهـــــــــارات  ـــــــــث عل ـــــــــة  األساســـــــــيةوتطـــــــــرق الفصـــــــــل الثال واملهـــــــــارة احلركي
ســــــــــــهلت  يتعلــــــــــــق باملهــــــــــــارة الرياضــــــــــــية واحلركيــــــــــــة حيــــــــــــث وكــــــــــــل مــــــــــــا بنظريــــــــــــاتاملهــــــــــــاري مــــــــــــع التــــــــــــدعيم  واألداء

ـــــــــــــةاملكتبـــــــــــــات  مواقـــــــــــــع ( الكثـــــــــــــري مـــــــــــــن خـــــــــــــالل االطـــــــــــــالع علـــــــــــــىاألنرتنـــــــــــــتالشـــــــــــــبكة العنكبوتيـــــــــــــة )  اإللكرتوني
الرياضــــــــــــية يف اكثــــــــــــر مــــــــــــن دولــــــــــــه عربيــــــــــــة وكــــــــــــذلك تواجــــــــــــد  واألحبــــــــــــاثالرياضــــــــــــية ومواقــــــــــــع اجملــــــــــــالت الرياضــــــــــــية 

 وأجنبيــــــــــة حيضــــــــــرون دراســــــــــات عليــــــــــا يف الرتبيــــــــــة البدنيــــــــــة والرياضــــــــــية يف اكثــــــــــر مــــــــــن دولــــــــــه عربيــــــــــةزمــــــــــالء مينيــــــــــني 
هــــــــــــم وتبــــــــــــادل املعلومــــــــــــات واالســــــــــــتفادة مــــــــــــنهم يف تبــــــــــــادل األحبــــــــــــاث والدراســــــــــــات الســــــــــــابقة يــــــــــــتم التواصــــــــــــل مع

 واملشاهبة كل حسب ختصصه والبلد الذي يدرس فيها.
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:الباب مدخل
منهجية البحث وإجراءاته امليدانية من حيث على مت تقسيم هذا الباب إىل فصلني، حيث سيتضمن الفصل األول 

اخلرباء  كراءوأدوات مجع البيانات من مصادر ومراجع واستمارات استطالع املنهج املتبع، وجمتمع وعينة البحث، 
 اختبارات املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية املطبقة على عينة البحثواألسس العلمية ألداة البحث واملتمثلة يف 

خصص ملناقشة ا، أما الفصل الثاين فلق هبزيادة على التجربة الرئيسية وكل ما يتع،مع التطرق إىل الدراسة االستطالعية 
، واخلروج بأهم االستنتاجات تساؤالت البحثإحصائيا وحتليلها، مث مقارنتها ب انتائج املتحصل عليها بعد معاجلتهال

 ويف األخري تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات.   
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 :نهجية البحث وإجراءاته الميدانيةم.1

 منهج البحث :.1.1
مبا يرغب العاملني يف حقل الرتبية البدنية والرياضية  إن أغراض البحث العلمي يف اجملال الرياضي مرتبطة ارتباطا  وثيقا    

  حتقيقه للنهوض هبا بشكل علمي سليم حىت تتماشى والتطور العلمي وتساير التغريات احلادثة يف اجملال العلمي.من 
      ولكي يتحقق هدف البحث العلمي جيب على الباحث أن خيتار املنهج املناسب لطبيعة الدراسة اليت يقوم هبا حىت 

  .(41، صفحة 2009)أمحد ب.،  يتم التوصل للنتائج املرجوة من البحث العلمي.

 ستخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملناسبته لطبيعة البحث وتساؤالته.فقد أ

 مجتمع البحث :.2.1

 األساسية اليت ينبغي أن يراعيها الباحث ويوليها اهتماما  كبريا ،إن حتديد اجملتمع األصل يعترب من النقاط 

 الباحث التحكم يف كافة املتغريات عفبدون حتديد اجملتمع األصل ومعرفة العناصر الداخلية فيه ال يستطي

 .(69، صفحة 2009)أمحد ب.،  املرتبطة بالبحث.

جامعة صنعاء  -كلية الرتبية الرياضية ب امللتحقني املستوى األول طالب بتحديد جمتمع البحث وهمفقد قام الباحث 
املصابني إصابات  الطالببعد أن قام الباحث باستبعاد  م2013/2014للعام اجلامعي  طالبا   120والبالس عددهم 

% 79على متثيل العينة جملتمع البحث بنسبة مما يدل  طالبا   95رياضيه والعيب املنتخبات الوطنية بلس جمتمع البحث 
 . وهي نسبة جيدة للوصول إىل نتائج موثوقة للبحث

 عينة البحث :.3.1

بكلية امللتحقني املستوى األول  طالبطالبا  من  95مت حتديد عينة البحث بالطريقة العمدية وقد بلغت حجم العينة 
املستوى األول  م، وقد وقع اختيار الباحث على طالب2014 /2013الرتبية الرياضية جامعة صنعاء للعام اجلامعي 

 وذلك لألسباب التالية: بكلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاءامللتحقني 
مستوى األقبال كبري يف كلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاء مقارنة بأقسام وكليات الرتبية البدنية األخرى  -

 ة اليمنية صنعاء.باجلامعات اليمنية لتواجدها يف العاصم
 توفر القاعة الرياضية املغطاة واملالعب واألدوات لتنفيذ اختبارات البحث. -
التطبيق امليداين للبحث. تالتعاون الكبري من قبل عميد الكلية وأعضاء هيوة التدريس يف إجراءا -
 

120 
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 (2) رقم جدول

 طالبا   95لمتغير الطول والوزن والعمر لعينة الدراسة   توصيف أفراد عينة البحث تبعا  

( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واكرب قيمه واقل قيمة واملنوال لكل من الطول والوزن 2يبني اجلدول رقم )
اعتدالية إىل  0.070،  0.565والعمر جلميع أفراد العينة قيد الدراسة، حيث تشري قيم معامل االلتواء احملصورة بني 

وهذا يعترب   3 ±وأن قيم معامل االلتواء احنصرت بني توزيع املتغريات لدى طلبة الكلية عينة الدراسة توزيعا طبيعيا 
 أحد مؤشرات انتظام العينة وحتقيقها للمنحىن االعتدايل.

 أدوات جمع البيانات :.4.1

 استخدم الباحث األدوات واإلجراءات األتية من اجل مجع البيانات:
 املصادر واملراجع العربية واألجنبية. .1
 االختبارات والقياس. .2
 األدوات واألجهزة املستخدمة يف قياس اختبارات املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية قيد البحث. .3
 شبكة املعلومات )األنرتنت( .4
 .(4، )(2ملحق رقم ) استطالع كراء اخلرباء استبيانات .5
 (.7تسجيل النتائج ملحق رقم ) اتاستمار  .6

 :مجاالت البحث .5.1

 : أجري البحث على طالب املستوى األول امللتحقني بكلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاءالمجال البشري.1.5.1
 . طالب 95وعددهم 

البيانات 
 الوصفية

وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االلتواء المنوال اقل قيمه اكبر قيمه

 0.565 165.00 160.00 182.00 5.36 168.03 سم الطول

 0.502- 65.00 45.00 80.00 7.15 61.41 كغم الوزن

 0.070 22.00 19.00 33.00 2.39 22.17 سنة العمر
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 22الرياضي)ملعب : القاعة الرياضية املغلقة بكلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاء واإلستاد المجال المكاني.2.5.1
 مايو مبدينة الثورة الرياضية( التابع لكلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاء.

 : المجال الزماني .3.5.1

 – 20/4/2013مت إجراء الدراسات االستطالعية والدراسة األساسية الختبارات البحث للفرتة من 
 م.20/5/2013

 إجراءات الدراسة الميدانية:.6.1 

وكذلك  البدنية والفسيولوجية والمهارية اهم المتغيراتاستطالع راي الخبراء لتحديد  تياستمار .1.6.1
 :اختباراتها وقياساتها

شامل للمصادر واملراجع  من خالل مسحواختباراهتا قام الباحث بعد مجع املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية 
)سعد،  ( ،2001 البساطي،)، (2011)شرعب،  ،(1999)حسانني م.،  العلمية والدراسات السابقة واملشاهبة

( 1997)المنعم،   ،(2009م.، )حممود  ،( 1991)عباس،، (2008)رمحة،  ، (2006)رضوان م.،  ( ،2006
 .(2012)أمني ع.، ، (2005)السطري،  ،(1984)حسانين م.، ،  (2004)العال، ، (2002)زيد ، ، 

االستمارة األوىل حتتوي على اهم املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية الالزم توفرها يف  استطالع يتبتصميم استمار 
الطالب املتقدمني لاللتحاق لكليات الرتبية البدنية والرياضية وحتديدها من قبل اخلرباء  واالستمارة الثانية احتوت على 

ث مت توزيع االستمارة األوىل اخلاصة بتحديد اهم املتغريات اختبارات وقياسات للمتغريات املختارة من قبل اخلرباء حي
البدنية والفسيولوجية واملهارية على اخلرباء يف أول يوم تواجدهم حلضور املؤمتر الدويل الذي أقيم ألول مره يف اجلمهورية 

م يف 9/4/2013 - 7/4لفرتة من يف ا الذي أقيم (مؤمتر الرياضة األولاليمنية يف حمافظة تعز الذي كان بعنوان )
مكان إقامتهم بفندق سوفيتال )السعيد( والذي أقيمت فيه فعاليات املؤمتر العلمي ومت مجعها يف اليوم التايل ليتم توزيع 
االستمارة الثانية اخلاصة بتحديد اختبارات وقياسات املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية يف اليوم الثالث ومجعها 

ملحق  خرباء من عدة دول عربيه )اليمن، اجلزائر، العراق، األردن، مصر( 10 ع حيث وبلس عدد اخلرباءيف اليوم الراب
( كما ومت اجللوس مع اخلرباء ومناقشتهم حول استمارات االستطالع وإجراءات البحث خالل أوقات فراغهم 6رقم)

وباع كبري يف جمال  مشارك وذو خربة طويلةحيث كانت درجاهتم العلمية ما بني بروفيسور وأستاذ من جلسات املؤمتر 
% فأكثر وذلك لتحديد اهم املتغريات البدنية 70الرتبية البدنية والرياضية ،وقد رأى الباحث اعتماد نسبة 

 والفسيولوجية واملهارية وكذلك اختباراهتا وقياساهتا.
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 .أدوات الدراسة:2.6.1

ما يتم  للباحث االستعانة مبجموعة من األدوات واملناهج بقدر يؤكد علماء املنهجية على أنه بقدر ما ميكن       
التوصل إىل نتائج موضوعية ودقيقة، ومبا أن  طبيعة املوضوع هي اليت تفرض على الباحث نوع املنهج وتبعا لذلك 

 ت علىاشتمل احلالية والدراسة ،تفرض عليه نوع األدوات الواجب استخدامها جلمع احلقائق واملعطيات من امليدان
 :وهي على النحو التايلمتغريات  ثالثة

 :وكذلك اختباراتها وقياساتها الدراسة الميدانية اهم المتغيراتتحديد .1.2.6.1

 لغرض حتقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحديد املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية كما يلي:

 : البدنية متغيراتاهم مكونات التحديد .1.1.2.6.1

العربية  قام الباحث بتحديد مكونات املتغريات البدنية من خالل مسح شامل للعديد من املراجع واملصادر        
واألجنبية والدراسات السابقة، وبعض املقابالت الشخصية واللقاءات مع بعض من ذوي اخلربة واالختصاص للتعرف 

جامعة صنعاء بكلية الرتبية البدنية والرياضية  لتحاقتقدمني لالاملالطالب على اهم املتغريات البدنية الالزم توفرها يف 
(  للمتغريات البدنية العامة وعرضها على جمموعه من اخلرباء يف جمال 2حيث قام الباحث بعمل استبيان ملحق رقم )

 غري منمت (11( هبدف حتديد اهم تلك املتغريات حيث اختار الباحث )6ملحق رقم ) والتدريب االختبار والقياس
 .(3كما هو مبني باجلدول رقم )واختيار األنسب منها   اخلرباء  عرضها علىملتغريات البدنية املالئمة اليت مت ا
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 (3الجدول رقم)
 يوضح األهمية النسبية لمكونات المتغيرات البدنية حسب أراء الخبراء:

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول متغريات اللياقة البدنية األكثر 3) رقم يوضح اجلدول  
حيث مت اعتماد املتغريات اليت بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء الب امللتحقني مالئمة الختبارات الط

هذه املتغريات  اليت ارتضاها الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء وكانت %70حصلت على نسبة اعلى من 
     .السرعة )السرعة االنتقالية(  -2                              .التحمل العام -1البدنية كما يلي:

 .لرشاقةا -5                 .املرونة -4        .يزة بالسرعة ، حتمل القوة( )القوة املم العضلية القوة -3

 نية:                                                        البد المتغيرات مكونات اختبارات تحديد.2.1.2.6.1

 ترشيح املتغريات األساسية الواجب توفرها للطالب امللتحق بكلية الرتبية البدنية والرياضية، وباالعتماد على بعد 

 التسلسل
مكونات المتغيرات البدنية 

 المرشحة
 التكرارات

األهمية النسبية      
 لالختبار

 الحالة

 √ %80 8 التحمل العام -1

 حذف %40 4 األداءحتمل  -2

 √ %90 9 السرعة االنتقالية  -3

 حذف %30 3 سرعة رد الفعل -4

 √ %90 9 قوة حتمل -5

 حذف %20 2 القوه العضلية القصوى -6

 √ %80 8 القوه املميزة بالسرعة -7

 √ %100 10 الرشاقة  -8

 √ %100 10 املرونة -9

 حذف %20 2 الدقة -10

 حذف %20 2 التوازن -11
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( من خالل 4)رقم املصادر واملراجع وضع الباحث جمموعة من االختبارات لقياس هذه املتغريات يف االستبيان ملحق 
كل متغري من متغريات اللياقة البدنية حيث مت قبول االختبار   عرضها على اخلرباء الختيار وترشيح األنسب منها لقياس

 .   (4الذي حاز على اعلى نسبه مت اإلمجاع علية من قبل اخلرباء كما يف اجلدول رقم)

 يوضح النسبة المئوية الختبارات مكونات المتغيرات البدنية حسب أراء الخبراء: (4الجدول رقم )      

المتغير 
 الرقم العام

المتغيرات 
 تكرارات االختبارات المرشحة  البدنية

النسبة 
 الحالة المئوية 

 

 .1 السرعة
السرعة 
 االنتقالية

 حذف 20% 2 )ث( .م عدو 50اختبار -1
 حذف 50% 5 )ث( .م عدو 40اختبار -2
 √ %80 8 )ث(.م عدو 30اختبار  -3

 

 

القوة 
 العضلية

2. 
قوة 
 التحمل

 √ %70 7 .)مره(االنبطاحاختبار ثني الذراعين من  -1
 حذف %50 5 )مره( .اختبار قوة القبضة اليمني واليسر   -2
 حذف %30 3 .)مره(التعلق على العقلة -3

3. 
القوة 
املميزة 
 بالسرعة

 √ %80 8 .)سم(اختبار القفز العريض من الثبات -1
 حذف %60 6 . )سم(اختبار الوثب العمودي من الثبات -2
 حذف %30 3 . )سم(كغم  2وزن رمي كرة طبية  -3

 .4 التحمل
التحمل 
 العام

 √ %80 8 .)د/ث(م1500ركض  -1
 حذف %60 6 .)د/ث(م1000ركض  -2
 حذف %20 2 .)د/ث(م800ركض  -3

 املرونة .5 املرونة

 √ %90 9 )سم( ثني الجذع لألمام من الوقوف.  -1
 حذف %50 5 )سم( .ثني الجذع لألمام من الجلوس الطويل -2
 حذف %10 1 )سم( الجذع خلفا من الوقوف أمام الحائط. ثني -3

 الرشاقة .6 الرشاقة

 حذف %60 6 )ث( .اختبار الجري الزجاجي بين األقماع -1
 حذف %40 4 اختبار الجري المكوكي. )ث( -2
 √ %80 8 )ث( .اختبار الجري الزجاجي بارو -3
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املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول اختبارات متغريات ( التكرارات والنسبة 4)رقم يتبني من اجلدول       
بكلية الرتبية  املتقدمني لاللتحاق املرشحة من قبل الباحث الختيار األكثر مالئمة الختبارات الطلبة اللياقة البدنية

اليت ارتضاها  %70البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت اعتماد االختبارات اليت حصلت على نسبة اعلى من 
 الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء وكانت االختبارات البدنية كما يلي:

 مرت عدو من البدء العايل لقياس السرعة االنتقالية. 30اختبار  -1
 اختبار ثين الذراعني من االنبطاح لقياس القوة ) قوة التحمل(. -2
 املميزة بالسرعة(. اختبار القفز العريض من الثبات لقياس القوة )القوة -3
 م لقياس التحمل العام. 1500 ومشي ركض -4
 اختبار ثين اجلذع لألمام من الوقوف على صندوق خشيب لقياس املرونة. -5
 اختبار اجلري الزجاجي بارو لقياس الرشاقة. -6

 (5)رقم  لحقوقد قام الباحث بشرح هذه االختبارات مب

 اهم المتغيرات الفسيولوجية:تحديد  .2.1.2.6.1

الباحث بتحديد القياسات الفسيولوجية من خالل مسح شامل للعديد من املراجع واملصادر العربية واألجنبية  قام
(  للقياسات الفسيولوجية ليتم اختيار األنسب 2والدراسات السابقة، حيث قام الباحث بعمل استبيان ملحق رقم )

ياضية مث وضع استبيان وعرضها على جمموعه من اخلرباء بكلية الرتبية البدنية والر  لتحاقمنها للطلبة املتقدمني لال
 عرضها على ( من القياسات الفسيولوجية اليت مت 10هبدف حتديد اهم تلك القياسات حيث اختار الباحث عدد )

 .(5اخلرباء كما هو مبني باجلدول رقم )
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 (5)جدول رقم 

 للمتغيرات الفسيولوجية حسب أراء الخبراء:يوضح األهمية النسبية 

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول القياسات الفسيولوجية 5)رقم يتضح من اجلدول 
بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت اعتماد  الختبارات الطالب املتقدمني لاللتحاق األكثر مالئمة

اليت ارتضاها الباحث ومت اختيارها من قبل السادة  %70ات الفسيولوجية  اليت حصلت على نسبة اعلى من القياس
 اخلرباء وكانت هذه القياسات الفسيولوجية كما يلي:

 ()ملليلرت/ق/كجم(VO2maxاحلد األقصى الستهالك األوكسجني  النسيب  ) -1
 لدم االنبساطي.ضغط ا -3                       ضغط الدم االنقباضي. -2

 معدل النبض بعد اجملهود.-5                     معدل النبض أثناء الراحة. -4  4

 

 التكرارات القياسات الفسيولوجية م
األهمية 
النسبية 
 للمقياس

 الحالة

 √ 70% 7 (مم/زئبق )ضغط الدم االنقباضي -1
 √ 70% 7 (مم/زئبق )ضغط الدم االنبساطي -2
 √ %80 8 (نبضة/ق )معدل النبض أثناء الراحة -3
 √ %70 7 (نبضة/ق ) معدل النبض بعد اجملهود -4
 حذف 50% 5 دقائق(10 -دقائق5 -دقائق3نبض االستشفاء بعد اجملهود) -5
 √ %80 8 ق(كجم/لرت/ملياحلد األقصى الستهالك األوكسجني  النسيب ) -6
 حذف %50 5 احلد األقصى الستهالك األوكسجني  املطلق  )لرت /ق( -7
 حذف 20% 2 القدرة الالهوائية القصوى -8
 حذف 30% 3 القدرة اهلوائية -9

 حذف 50% 5 قياس الوظائف التنفسية 10-
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 .تحديد اختبارات المتغيرات الفسيولوجية :1.2.1.2.6.1

بكلية الرتبية البدنية والرياضية ،  لتحاقبعد ترشيح القياسات الفسيولوجية املالئمة للطلبة املتقدمني لال      
على املصادر واملراجع واخلرباء وضع الباحث جمموعة من القياسات الفسيولوجية وطرق قياسها يف شكل  وباالعتماد

( من خالل عرضها على اخلرباء الختيار وترشيح األنسب منها حيث 4) رقم اختبار أو أجهزة  يف االستبيان ملحق
 .(6ي حاز على اعلى نسبه مت اإلمجاع علية من قبل اخلرباء كما يف اجلدول رقم)مت قبول املقياس الذ

 (6جدول رقم )

 يوضح النسبة المئوية الختبارات المتغيرات الفسيولوجية حسب أراء الخبراء:

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول طريقة إجراء القياسات 6)رقم يبني اجلدول 
بكلية الرتبية  ب املتقدمني لاللتحاقالفسيولوجية املرشحة من قبل الباحث الختيار األكثر مالئمة الختبارات الطال

 مالرق
المقياس الفسيولوجي 

 المرشح
وحدة 
 القياس

 اتتكرار  االختبارات والقياسات المرشحة
النسبة 
 المئوية 

 الحالة

احلد األقصى  -1
الستهالك األوكسجني  

 النسيب 
تر/

مليل
 

/ق
جم 

ك
 

 حذف %50 5 اختبار هارفارد للخطوة-1 
 √ %80 8                                                                                                                 اختبار كلية كوينز للخطوة.                                                                                                    -2
 حذف %40 4 اختبار جامعة والية أوهايو للخطوة.-3

 ضغط الدم االنقباضي -3

زئبق
مم/

 

 √ %100 10 جهاز سفيجمومانوميرت ومساعة طبية

 √ %100 10 جهاز سفيجمومانوميرت ومساعة طبية ضغط الدم االنبساطي -4

5- 
معدل النبض أثناء 

/ق الراحة
ضة

نب
 

 √ %70 7 بايتو السحتسس النبض فوق الشريان -1

 حذف %30 3 حتسس النبض فوق الشريان الكعربي.-2

 حذف %40 4 حتسس النبض عند الشريان الصدغي.-3

معدل النبض بعد  -6
/ق اجملهود

ضة
نب

 

 √ %80 8 حتسس النبض فوق الشريان السوبايت.-1

 حذف %20 2 حتسس النبض فوق الشريان الكعربي.-2

 حذف %20 2 الصدغيحتسس النبض فوق الشريان -3
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اليت ارتضاها  %70مت اعتماد القياسات اليت حصلت على نسبة اعلى من  البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث
 الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء وكانت هذه القياسات الفسيولوجية كما يلي:

 .(VO2maxاختبار كلية كوينز للخطوة لقياس احلد األقصى الستهالك األكسجني النسيب   ) -1
 ية لقياس ضغط الدم االنقباضي.جهاز سفيجمومانوميرت ومساعة طب  -2
 جهاز سفيجمومانوميرت ضغط الدم االنبساطي. -3
 معدل النبض أثناء الراحة. -4
 معدل النبض بعد اجملهود ) اجملهود اختبار كلية كوينز للخطوة(. -5

 (5) لحق رقموقد قام الباحث بشرح هذه االختبارات مب

  ية:المهار المتغيرات تحديد اهم .3.1.2.6.1

كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد( الالتالية)كرة القدم،  اجلماعية املهارات األساسية لأللعاب همبتحديد اقام الباحث 
من خالل مسح شامل للعديد من املراجع واملصادر العربية واألجنبية والدراسات السابقة، حيث قام الباحث بعمل 

 لتحاقاملتقدمني لال للطالب(  ملتغريات األلعاب السالفة الذكر ليتم اختيار األنسب منها 4استبيان ملحق رقم )
بداية مع متغريات بكلية الرتبية البدنية والرياضية وعرضها على جمموعه من اخلرباء هبدف حتديد اهم تلك املتغريات 

طالب املتقدم لاللتحاق بكلية الرتبية الرياضية جامعة مهارات لعبة كرة القدم واختيار املتغريات اهلامة والالزم توفرها بال
باحث وعرضها اليت مت ترشيحها من قبل ال املتغريات املهارية للعبة كرة القدم( من 7حيث اختار الباحث عدد )صنعاء 

 .(7كما هو مبني باجلدول رقم )على اخلرباء الختيار األنسب منها   

 :كرة القدم والمرشحة من قبل الباحث بعد عرضها على الخبراءللعبة  تحديد اهم المهارات .1.3.1.2.6.1

 

 

 

 

 

 



   الفصل األول                                                                          منهجية البحث وإجراءاته الميدانية        

130 

 

 

 (7الجدول رقم)

 يوضح األهمية النسبية لمكونات المتغيرات المهارية لكرة القدم حسب أراء الخبراء:

 الحالة األهمية النسبية لالختبار التكرارات األساسية للعبة  المهارات ت

 حذف %60 6 اجلري بالكرة -1

 √ %70 7 السيطرة على الكرة -2

 حذف %50 5 ضرب الكره بالراس -3

 √ %80 8 التمرير -4

 √ %70 7 التصويب -5

 حذف %50 5 املراوغة -6

 حذف %30 3 رمية التماس -7

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول املتغريات املهارية للعبة كرة 7)رقم يوضح اجلدول 
بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت املتقدمني لاللتحاق  الطالبالقدم األكثر مالئمة الختبارات 

الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء  اليت ارتضاها %70اعتماد املتغريات اليت حصلت على نسبة اعلى من 
 وكانت هذه املتغريات املهارية كما يلي:

 التصويب. -3                  التمرير -2             السيطرة على الكرة. -1

 تحديد اختبارات المتغيرات المهارية لكرة القدم:.2.3.1.2.6.1

بكلية الرتبية البدنية والرياضية ،  لتحاقاملتقدمني لال ببعد ترشيح املهارات األساسية للعبة كرة القدم للطال   
وباالعتماد على املصادر واملراجع واخلرباء وضع الباحث جمموعة من االختبارات لقياس هذه املهارات يف االستبيان 

وترشيح األنسب منها لقياس كل مهارة من مهارات لعبة كرة  ( من خالل عرضها على اخلرباء الختيار4)رقم ملحق 
القدم حيث مت قبول االختبار الذي حاز على اعلى نسبه مت اإلمجاع علية من قبل اخلرباء كما هو مبني يف اجلدول 

 .(8رقم)
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 (8)الجدول رقم 

 الخبراء:يوضح النسبة المئوية لالختبارات المتغيرات المهارية لكرة القدم حسب أراء 

 التكرارات ةالمرشح اتاالختبار  المهارة ت
النسبة 
المئوية 
 لالختبار

 الحالة

 التصويب -1
 √ %70 7 ـ التصويب بالقدم على املستطيالت املتداخلة.1

 حذف %20 2 ـ التصويب على مرمى كرة قدم وداخلة مرمى كرة يد2

 التمرير -2
 حذف %20 2 ـ قياس دقة التمرير بالقدمني1

 √ %80 8 .احلائط على مرسوم هدف حنو الكرة ضربـ 2

السيطرة  -3
على 
 الكرة

ـ تنطيط  الكرة باملسافة )التحكم بالكرة ألكرب 1
 .مسافه ممكنه(

 حذف 60% 6

 √ %80 8 ـ تنطيط الكرة داخل دائرة مع حساب الزمن.2

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول اختبارات املتغريات املهارية للعبة  8) رقم يوضح اجلدول
بكلية الرتبية  الطالب املتقدمني لاللتحاقكرة القدم املرشحة من قبل الباحث الختيار األكثر مالئمة الختبارات 

اليت ارتضاها  %70 حصلت على نسبة اعلى من البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت اعتماد االختبارات اليت
 الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء وكانت هذه االختبارات املهارية كما يلي:

 اختبار التصويب بالقدم على املستطيالت املتداخلة لقياس مهارة التصويب. -1
 لقياس مهارة التمرير.احلائط  على مرسوم هدف حنو الكرة ضرباختبار  -2
 اختبار تنطيط الكرة داخل دائرة مع حساب الزمن لقياس مهارة السيطرة على الكرة. -3

 .(5) لحق رقموقد قام الباحث بشرح هذه االختبارات مب
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 المتغيرات المهارية للعبة الكرة الطائرة:.تحديد اهم 3.3.1.2.6.1

 (9الجدول رقم)

 الكرة الطائرة حسب أراء الخبراء:يوضح األهمية النسبية لمكونات المتغيرات المهارية للعبة 

 الحالة األهمية النسبية للمهارة التكرارات األساسية للعبة  المهارات ت

 √ %80 8 الضرب الساحق -1

 √ %70 7 التمرير من اعلى -2

 √ %90 9 اإلرسال  -3

 حذف %40 4 حائط الصد -4

 حذف %40 4 االستقبال -5

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول املتغريات املهارية للعبة الكرة 9يتبني من اجلدول )
بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت  الطالب املتقدمني لاللتحاقالطائرة األكثر مالئمة الختبارات 

ضاها الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء % اليت ارت70اعتماد املتغريات اليت حصلت على نسبة اعلى من 
 وكانت هذه املتغريات املهارية كما يلي:

 اإلرسال. -3التمرير من اعلى         -2       الضرب الساحق. -1

 تحديد اختبارات المتغيرات المهارية للعبة الكرة الطائرة:.4.3.1.2.6.1

بكلية الرتبية البدنية والرياضية ،  لاللتحاقبعد ترشيح املهارات األساسية للعبة كرة الطائرة للطلبة املتقدمني       
وباالعتماد على املصادر واملراجع واخلرباء وضع الباحث جمموعة من االختبارات لقياس هذه املهارات يف االستبيان 

يار وترشيح األنسب منها لقياس كل مهارة من مهارات لعبة كرة ( من خالل عرضها على اخلرباء الخت4ملحق )
الطائرة حيث مت قبول االختبار الذي حاز على اعلى نسبه مت اإلمجاع علية من قبل اخلرباء كما هو مبني يف اجلدول 

 .(10 رقم)
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 (10)الجدول رقم 

 الطائرة حسب أراء الخبراء:يوضح النسبة المئوية لالختبارات المتغيرات المهارية للعبة الكرة 

 التكرارات االختبار المرشح من قبل الباحث المهارة ت
النسبة 
 المئوية 

 الحالة

1- 
الضرب 
 الساحق

 √ %80 8 دقة مهارة الضرب الساحق يف املنطقة األمامية. اختبارـ 1
 حذف %10 1 دقة مهارة الضرب الساحق يف االجتاه القطري . اختبارـ2

من  التمرير -2
 اعلى

 √ 70% 7 ثانية  .30ـ  اختبار تكرار التمرير على احلائط  خالل الـ 1
 حذف 0%4 4 اختبار التمرير من أسفل بالذراعني .2

 اإلرسال -3
 √ %70 7 دقة مهارة اإلرسال من أعلى )التنس(. اختبارـ 1
 حذف %50 5 مهارة اإلرسال باي طريقه الماكن حمددة يف امللعب. .اختبارـ2

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول اختبارات املتغريات املهارية للعبة 10) رقم يبني اجلدول
بكلية الرتبية  الطالب املتقدمني لاللتحاقالكرة الطائرة املرشحة من قبل الباحث الختيار األكثر مالئمة الختبارات 

اليت ارتضاها  %70البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت اعتماد االختبارات اليت حصلت على نسبة اعلى من 
 الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء وكانت هذه االختبارات املهارية كما يلي:

 الضرب الساحق.اختبار دقة مهارة الضرب الساحق يف املنطقة األمامية لقياس مهرة  -1
 ثانية لقياس مهارة املناولة من اعلى.30اختبار تكرار التمرير على احلائط  خالل الـ  -2
 اختبار دقة مهارة اإلرسال من أعلى )التنس( لقياس مهارة اإلرسال.   -3

 .(5)لحق رقم وقد قام الباحث بشرح هذه االختبارات مب
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 السلة :للعبة كرة  تغيرات.تحديد اهم الم5.3.1.2.6.1

 (11الجدول رقم)

 يوضح األهمية النسبية لمكونات المتغيرات المهارية للعبة كرة السلة حسب أراء الخبراء:

 الحالة  األهمية النسبية للمهارة التكرارات المهارات األساسية للعبة  ت

 حذف %50 5 التنطيط -1

 √ %70 7 التمرير -2

 √ %80 8 التصويب -3

 √ %70 7 احملاورة -4

 حذف %40 4 مسك الكرة -5

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول املتغريات املهارية للعبة كرة 11) رقم يتضح من اجلدول
بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت الطلبة املتقدمني لاللتحاق السلة األكثر مالئمة الختبارات 

% اليت ارتضاها الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء 70املتغريات اليت حصلت على نسبة اعلى من اعتماد 
 وكانت هذه املتغريات املهارية كما يلي:

 التصويب.              -1
 التمرير.                      -2

 احملاورة. -3    

 رة السلة:تحديد اختبارات المتغيرات المهارية للعبة ك.6.3.1.2.6.1

بكلية الرتبية البدنية والرياضية ،  لاللتحاق املتقدمني ببعد ترشيح املهارات األساسية للعبة كرة السلة للطال      
وضع الباحث جمموعة من االختبارات لقياس هذه املهارات يف االستبيان  ملصادر واملراجع واخلرباءوباالعتماد على ا

اخلرباء الختيار وترشيح األنسب منها لقياس كل مهارة من مهارات لعبة كرة ( من خالل عرضها على 4ملحق )
السلة حيث مت قبول االختبار الذي حاز على اعلى نسبه مت اإلمجاع علية من قبل اخلرباء كما هو مبني يف اجلدول 

 .(12رقم)
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 (12)الجدول رقم 

 كرة السلة حسب أراء الخبراء:يوضح النسبة المئوية لالختبارات المتغيرات المهارية للعبة  

 التكرارات االختبار المرشح من قبل الباحث المهارة ت
النسبة 
 المئوية

 الحالة

 التصويب -1

 √ 70% 7 ـ اختبار التصويب من خط الرمية احلرة بعشر رميات1

 حذف %50 5 ـ اختبار التصويب اجلانيب2

 حذف %40 4 ـ اختبار التصويب السلمي3

 التمرير -2

 حذف 50% 5 متريرات تسجيل الزمن(  10ـ اختبار التمرير السريع على احلائط) 1

ث تسجيل عدد  10ـ اختبار التمرير السريع على احلائط ) 2
 التمريرات(

7 %70 √ 

 حذف %60 6 ث30ـ اختبار التمرير على احلائط3

 احملاورة -3

 حذف %40 4 م (20ـ احملاورة يف خط مستقيم ) 1

 √ %70 7 احملاورة يف مساحة مربعة الشكلـ  2

 حذف 50% 5 ـ احملاورة على شكل زجزاج3

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول اختبارات املتغريات املهارية 12)رقم يوضح اجلدول
بكلية الرتبية  الطالب املتقدمني لاللتحاقللعبة كرة السلة املرشحة من قبل الباحث الختيار األكثر مالئمة الختبارات 

اليت ارتضاها  %70البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت اعتماد االختبارات اليت حصلت على نسبة اعلى من 
 :التايلالباحث ومت اختيارها من قبل اخلرباء وكانت هذه االختبارات املهارية ك

 ت لقياس مهارة التصويب.اختبار التصويب من خط الرمية احلرة بعشر رميا -1
 ث تسجيل عدد التمريرات( لقياس مهارة التمرير.10اختبار التمرير السريع على احلائط ) -2
 اختبار احملاورة يف مساحة مربعة الشكل لقياس مهارة احملاورة. -3

 .(5) لحق رقموقد قام الباحث بشرح هذه االختبارات مب   
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 اليد:متغيرات لعبة كرة .تحديد اهم 7.3.1.2.6.1

 (13الجدول رقم)

 يوضح األهمية النسبية لمكونات المتغيرات المهارية للعبة كرة اليد حسب أراء الخبراء:

 الحالة األهمية النسبية للمهارة التكرارات المهارات األساسية للعبة ت

 √ %80 8 التنطيط -1

 √ %70 7 التمرير واالستالم -2

 √ %80 8 التصويب -3

 حذف %50 5 املرمىالدفاع عن  -4

 حذف %60 6 اهلجوم على املرمى -5

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول املتغريات املهارية للعبة كرة 13)رقم يتبني من اجلدول 
بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت  الطالب املتقدمني لاللتحاقاليد األكثر مالئمة الختبارات 

% اليت ارتضاها الباحث ومت اختيارها من قبل السادة اخلرباء 70اعتماد املتغريات اليت حصلت على نسبة اعلى من 
 وكانت هذه املتغريات املهارية كما يلي:

         التصويب.      -1

             .    التمرير واالستالم -2

 التنطيط. -3 

 المتغيرات المهارية للعبة كرة اليد:.تحديد اختبارات 8.3.1.2.6.1

بكلية الرتبية البدنية والرياضية، لاللتحاق املتقدمني  طالببعد ترشيح املهارات األساسية للعبة كرة اليد لل      
لقياس هذه املهارات يف االستبيان وباالعتماد على املصادر واملراجع واخلرباء وضع الباحث جمموعة من االختبارات 

( من خالل عرضها على اخلرباء الختيار وترشيح األنسب منها لقياس كل مهارة من مهارات لعبة كرة 4) رقم ملحق
اليد حيث مت قبول االختبار الذي حاز على اعلى نسبه مت اإلمجاع علية من قبل اخلرباء كما هو مبني يف اجلدول 

 .(14رقم)
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 (14)الجدول رقم 

 يوضح النسبة المئوية لالختبارات المتغيرات المهارية للعبة كرة السلة حسب أراء الخبراء:

 التكرارات االختبار المرشح من قبل الباحث المهارة ت
النسبة المئوية 

 لالختبار
 الحالة

 التصويب -1

( كرات من خط 10ـ  التصويب من الثبات )1
 √ %80 8 م9الـ

على هدفني أبعادمها ) ـ التصويب من الوثب 2
 ( مرت9( سم من مسافة )60×60

 حذف %50 5

ـ  التصويب من الثبات على هدفني أبعادمها 3
 ( مرت9( سم من مسافة )60×60)

 حذف 30% 3

2- 
و  التمرير
 االستالم

 √ %80 8 ث 30ـ التمرير واالستالم على احلائط يف 1

 حذف %40 4 ـ التمرير من اجلري2

 التنطيط -3
 حذف %40 4 مرت  ط متعرج 30ـ التنطيط  املستمر ملسافة 1

 √ %80 8 مرت  ط مستقيم22ـ التنطيط  املستمر ملسافة 2

( التكرارات والنسبة املووية اخلاصة باستطالع رأي اخلرباء حول اختبارات املتغريات املهارية 14)رقم يوضح اجلدول 
بكلية الرتبية  الطالب املتقدمني لاللتحاقللعبة كرة اليد املرشحة من قبل الباحث الختيار األكثر مالئمة الختبارات 

اليت ارتضاها  %70البدنية والرياضية جامعة صنعاء حيث مت اعتماد االختبارات اليت حصلت على نسبة اعلى من 
 الباحث ومت اختيارها من قبل اخلرباء وكانت هذه االختبارات املهارية كما يلي:

 م لقياس مهارة التصويب.9( كرات من خط الـ10اختبار التصويب من الثبات ) -1
 ث لقياس مهارة التمرير و االستالم. 30اختبار التمرير واالستالم على احلائط يف  -2
 مرت  ط مستقيم لقياس مهارة التنطيط. 22اختبار التنطيط املستمر ملسافة  -3

 .(5) لحق رقموقد قام الباحث بشرح هذه االختبارات مب
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 : االستطالعية دراسةال. 7.1

يف ضوء مشكلة البحث وأهدافه ونظرا  لوجود عدد كبري من االختبارات ومن اجل احلصول على افضل طريقة إلجراء 
 :االختبارات املختارة على عينة البحث ومن اجل احلصول على نتائج دقيقة قام الباحث بإجراء جتربتني استطالعيتني 

 األولى:  دراسة االستطالعية ال. 1.7.1

على عينة  م2013/ 4/  18إىل  2013/  4/  15بإجراء دراسة استطالعيه خالل الفرتة من  قام الباحث   
من كلية الرتبية الرياضية  ولاألمن طلبة املستوى  ( طالبا  15عشوائية من جمتمع الدراسة حيث تكونت العينة من )

 جامعة صنعاء وكان اهلدف منها ما يلي:
تعمال األدوات واألجهزة املستخدمة يف البحث وتوزيع األدوار أن يتعرف الفريق املساعد على كيفية اس -1

والواجبات عليهم، وكذلك معرفة الوقت املستغرق لتطبيق القياسات واالختبارات البدنية والفسيولوجية 
 واملهارية.

 التسلسل املنطقي ألداء االختبارات. -2
 مالئمة استمارة تسجيل البيانات للغرض الذي أعدت له. -3
 األخطاء واملعوقات اليت قد ترافق أداء االختبارات والقياسات قبل البدء بالدراسة األساسية.التعرف على  -4
 معرفة مدى سالمة وصالحية األدوات واألجهزة املستخدمة يف التطبيق. -5
 توفر متطلبات تنفيذ االختبارات. -6
 التعرف على مدى تفاعل املختربين واستجابتهم لالختبارات. -7

التجربة ضرورة تقسيم االختبارات إىل جماميع أخرى تؤدى يف عدة أيام على أن يراعى يف  وقد تبني من نتائج هذه
العضلي خالل أداء كل جمموعة( وإعطاء فرتة راحة الستعادة  اختبار كل جمموعة التسلسل العلمي )مراعاة العمل

 الشفاء يف حالة التعب.

 :  الثانية االستطالعية دراسةال.2.7.1

م على عينة عشوائية من جمتمع 25/4/2013إىل  21/4/2013خالل الفرتة من تاريخ  طبقت هذه الدراسة
( طالبا  من طلبة املستوى األول كلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاء ، وكان 20البحث وتكونت هذه العينة من )

الختبارات متغريات اهلدف من هذه التجربة هو إجياد املعامالت العلمية )معامل الثبات والصدق واملوضوعية( 
البحث، وكذلك التعرف على مدى صعوبة االختبارات ومالءمتها لعينة البحث من خالل التوزيع الطبيعي لنتائج 

 االختبار.
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 الثبات:.1.2.7.1

)رضوان م.، الثبات يشري إىل مدى الدقة أو اإلتقان أو االتساق الذي يقيس به الظاهرة اليت وضع من أجلها 
.واملقصود بثبات االختبار هو "أن يعطي نفس النتائج اذا ما أعيد تطبيقه على نفس األفراد يف (98، صفحة 2006

بني نتائج التطبيق األول والتطبيق الثاين لالختبار على  Consistentنفس الظروف" أي أن الثبات يعين االتساق 
 .(365، صفحة 2003)حسانني م.، نفس األفراد 

 -Testومن اجل حساب ثبات االختبار قام الباحث باحتساب معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار)
Retest( على )21( طالب من طالب املستوى األول بكلية الرتبية الرياضية صنعاء خالل الفرتة ما بني 20- 

 -28/4/2013أيام خالل الفرتة ما بني  3م ومن مث إعادة االختبارات عليهم بعد مرور 25/4/2013
( و 16( و )15م مع ضبط مجيع املتغريات والظروف للتطبيق األول، كما هو موضح باجلداول أرقام )2/5/2013
ة والفسيولوجية واملهارية باستخدام ( حيث تشري نتائج اجلداول إىل وجود معامل ثبات عال  للمتغريات البدني17)

( إىل الصدق الذايت 17( و)16( و )15معامل االرتباط البسيط بريسون، كما وتشري نتائج اجلداول أرقام )
 باستخدام اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات.

 .الصدق:2.2.7.1

، 1989)خريبط، يعترب معامل صدق االختبار من املعايري العلمية اهلامة اليت جيب أن يتأكد منها واضع االختبار 
. فاالختبار أو املقياس الصادق هو الذي يقيس بدقة كافية الظاهرة اليت صمم لقياسها وال يقيس شيوا  (17صفحة 

 .(255، صفحة 2000)الدين م.، بدال  منها لو باإلضافة إليها 

األحباث السابقة، حيث قام الباحث واالختبارات املستخدمة يف البحث هلا معامل صدق يف كثري من الدراسات و 
باختيار االختبارات اخلاصة بالبحث بعد االطالع على العديد من الدراسات النظرية واملراجع العلمية وورودها يف 
اكثر مصدر موثوق به، ومع ذلك قام الباحث بإجياد نوعني من الصدق لالختبارات املستخدمة مها صدق احملتوى 

احملتوى فقد مت عرض االختبارات على جمموعة من اخلرباء يف الرتبية البدنية والقياس والتقومي  والصدق الذايت، أما صدق
(، وبعد اسرتجاع االختبارات من احملكمني توصل الباحث إىل 6بشكل خاص باليمن والوطن العريب ملحق رقم )

( ، أما 5من قبل احملكمني ملحق رقم ) الشكل النهائي لتلك االختبارات مراعيا  املالحظات واملقرتحات املشار إليها
الصدق الذايت فقد قام الباحث حبسابة باستخدام اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، ويتضح من خالل عرض نتائج 

( واملتعلقة باختبارات املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية أن الصدق الذايت 17( و)16( و )15اجلداول )
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( وهي درجه عالية مما يشري إىل قبول 0.991( ،)0.802درجة الكلية له تراوحت ما بني )لوحدات االختبار وال
 الصدق الذايت لالختبار.

 .الموضوعية:3.2.7.1

موضوعية االختبار ترجع يف األصل إىل مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار، وحساب الدرجات والنتائج 
. وتعين موضوعية االختبار قلة أو عدم وجود اختالف يف طريقة تقومي (299، صفحة 2000)الدين م.، اخلاصة به 

 .(35، صفحة 2003)الياسري، أداء املختربين مهما اختلف احملكمون 

يم الذايت، حيث أن وواضحة وغري قابلة للتأويل وبعيده عن التقيواالختبارات املستخدمة يف البحث سهلة الفهم 
التسجيل يتم باستخدام وحدات الزمن واملسافة والتكرار ، واستخدام أجهزة علمية معروفة وحلصول االختبارات على 

امل درجة ثبات عالية فان معامل املوضوعية سوف يتحقق حيث أن ) ارتفاع يف معامل الثبات يقابله ارتفاع مع
 وبذلك تعد االختبارات املستخدمة ذات موضوعية عالية.  (8، صفحة 1989)خريبط، املوضوعية( 

 (15الجدول رقم )

 (20يوضح معامل الثبات والصدق الذاتي الختبارات المتغيرات البدنية )ن   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 ت البدنية المتغيرات اختبارات وحدة القياس معامل الثبات الصدق الذاتي

 1 ثين الذراعني من االنبطاح املائل (  مره) 0.982 0.991

 2 الوثب العريض من الثبات (  سم) 0.815 0.903

 3 م30العدو  )ث( 0.854 0.924

 4 ثين اجلذع لألمام من الوقوف ( سم) 0.949 0.974

 5 اختبار بارو )ث( 0.893 0.945

 6 مرت 1500اجلري  (د/ث) 0.965 0.982
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 (16الجدول رقم )
 (20يوضح معامل الثبات والصدق الذاتي الختبارات المتغيرات الفسيولوجية )ن   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت الفسيولوجية المتغيرات اختبارات وحدة القياس معامل الثبات الصدق الذاتي

 1  احلد األقصى الستهالك األكسجني النسيب مليلرت/ كجم /ق 0.937 0.968

 2 ضغط الدم االنقباضي  مم/زئبق 0.827 0.909

 3  ضغط الدم االنبساطي مم/زئبق 0.786 0.887

 4  معدل النبض أثناء الراحة نبضة/ق 0.752 0.867

 5  معدل النبض بعد اجملهود نبضة/ق 0.949 0.974



   الفصل األول                                                                          منهجية البحث وإجراءاته الميدانية        

142 

 

 (17الجدول رقم )

 (20يوضح معامل الثبات والصدق الذاتي الختبارات المتغيرات المهارية )ن   

 

 

 

الصدق 
 الذاتي

معامل 
 الثبات

وحدة 
 القياس

 المتغيرات المهارية االختبارات المهارية

 التمرير ركل الكرة على هدف مرسوم مره 0.933 0.966
كرة 

 قدمال
 التصويب املتداخلةالتصويب بالقدم على املستطيالت  درجه 0.785 0.886

 السيطرة ث 30السيطرة على الكرة يف  زمن 0.644 0.802

 اإلرسال التنس أعلى من اإلرسال درجة 0.758 0.871
الكرة 
 الطائرة

 ضرب ساحق الساحق الضرب اختبار مهارة نقطه 0.828 0.910

 التمرير ث 30التمرير على احلائط  ب مره 0.818 0.904

 التنطيط م  ط مستقيم22التنطيط  زمن 0.866 0.931
كرة 

 يدال
 التصويب م9كرات من خط الـ10التصويب من الثبات مره 0.682 0.826

 التمرير م3التمرير واالستالم على حائط من مسافة مره 0.872 0.934

 احملاورة احملاورة يف مساحة مربعة الشكل ث/ج 0.889 0.943
كرة 

 سلةال
 التمرير ث30على احلائط  التمرير زمن 0.733 0.856

 التصويب اختبار الرمية احلرة درجة 0.672 0.820
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 :التطبيق الميداني الختبارات البحث. 8.1

بعد انتهاء الدراسة االستطالعية والتأكد من توافر كافة الشروط اإلدارية والعلمية ، قام الباحث بإجراء التطبيق 
وهم طالب السنة األوىل امللتحقني يف كلية الرتبية األساسي  لالختبارات والقياسات قيد البحث على العينة األساسية 

( يوضح مواعيد ومكان 18(. وجدول رقم )95)ن= م  2014/ 2013الرياضية جامعة صنعاء للعام الدراسي 
 إجراء اختبارات وقياسات البحث:

 (18جدول رقم )

 تاريخ ومكان إجراء االختبارات قيد البحث

 تمكان إجراء االختيارا جراءهااالختبارات التي تم إ اليوم والتاريخ

 األول
12/5/2013 

قياس الطول والوزن + قياس معدل النبض أثناء الراحة + اختبار ثين 
 م عدو 30الذراعني من االنبطاح املائل + اختبار 

إستاد ومضمار ملعب 
 مايو )صنعاء( 22

 الثاني
13/5/2013 

اختبار جري قياس ضغط الدم + اختبار الوثب العريض من الثبات +  
 م1500ومشي 

إستاد ومضمار ملعب 
 مايو )صنعاء( 22

 الثالث

14/5/2013 

اختبار كلية كوينز للخطوة + قياس معدل النبض بعد اجملهود +  
 اختبار اجلري الزجزاجي بارو + اختبار ثين اجلذع من الوقوف )مرونة(

إستاد ومضمار ملعب 
 مايو )صنعاء( 22

 الرابع
15/5/2013 

الكرة على هدف مرسوم )كرة قدم( + التصويب بالقدم على ركل 
 30املستطيالت املتداخلة )كرة قدم( + السيطرة على الكرة يف 
 ث)كرة قدم( + التمرير من اعلى على احلائط )كرة طائرة(

املغطاة  ةالقاعة الرياضي
لكلية الرتبية الرياضية 

 جامعة صنعاء

 الخامس

16/5/2013 

نس )الكرة الطائرة( + اختبار مهارة الضرب اإلرسال من اعلى الت
م  ط مستقيم )كرة يد(+ 22الساحق )الكرة الطائرة( + التنطيط 

 م )كرة يد(3التمرير واالستالم على احلائط من مسافة 

املغطاة  ةالقاعة الرياضي
لكلية الرتبية الرياضية 

 جامعة صنعاء

 السادس
17/5/2013 

يد( + احملاورة يف مساحة مربعة )كرة 9التصويب من الثبات من خط 
ثانية)كرة سلة(+  30الشكل )كرة سلة( + التمرير على احلائط يف 

 اختبار الرمية احلرة )كرة سلة(

املغطاة  ةالقاعة الرياضي
لكلية الرتبية الرياضية 

 جامعة صنعاء
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شكل حمطات خمصصة إلجراء كل وقد مت إجراء مجيع االختبارات والقياسات يف الفرتة الصباحية ، وكانت تتم على 
 اختبار من قبل الفريق املساعد وبإشراف الباحث.

 الخطوات التنفيذية: .9.1

 اإلجراءات اإلدارية:.1.9.1
قام الباحث برفع مذكرة لكل من املستشار الثقايف لسفارة بالدنا عمهورية اجلزائر من السيد املشرف ونائب  -1

اخلارجية مبعهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة مستغامن لتسهيل مهمة املدير ملا بعد التدرج والعالقات 
 (.1) رقم لحقالباحث يف التطبيق امليداين للبحث يف اليمن . م

مت رفع مذكرة من املستشار الثقايف لسفارة اليمن باجلزائر للسيد رئيس جامعة البيضاء لتسهيل سفر الباحث  -2
 (.1) رقم لحقلليمن لتطبيق البحث. م

 (.1ملحق رقم ) مت عمل حماضر قسم وكلية عامعة البيضاء ومت تعيني املشرف الداخلي على الباحث. -3
بإمتام الباحث التطبيق امليداين كلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء   عميدمن قبل  مذكرةمت رفع  -4

 (.1) رقم لحقم للبحث

 اختيار المساعدين: .2.9.1

ملساعدين من أعضاء هيوة التدريس ومساعديهم بكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء. قام الباحث باختيار ا  
 (.8) رقم لحقم

حيث قام الباحث بتوضيح أهداف البحث وشرح أسلوب القياسات، وتوضيح تعليمات االختبارات املستخدمة يف  
مت حتديد اختصاص ومهام كل واحد منهم، ومت البحث وتوضيح طريقة القياس من اجل استيعاهبا من قبل املساعدين و 

 التأكد من متام إعداد املساعدين واستيعاهبم تفاصيل اإلجراءات.

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث..10.1

 جهاز الرستاميرت لقياس الطول بالسنتيمرت. -أ

 ميزان طىب لقياس الوزن بالكيلو جرام. -ب

 .نياملستوى الرقمي ألقرب رقمني عشريساعات إيقاف رقمية لقياس  -جـ

 لبدء أداء االختبارات. اتصفار  -د

 لقياس ضغط الدم. (Sphygmanometer)جهاز سيفجمومانوميرت  -ه
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 بايت حلساب معدل النبض.و طريقة جس النبض على الشريان الس -و

 النسيب.  VO2maxاختبار كلية كوينز للخطوة حلساب  -ز

 اختبار كلية كوينز للخطوة.صندوق اخلطو وفق شروط  -ح

 جهاز املرتونوم لضبط إيقاع اخلطو )مت استبداله بشريط مسجل علية إيقاع اخلطو( -ط

 لكل لعبه من األلعاب املستخدمة يف البحث )قدم ، سله، طائرة، يد(. كرات -ي

 .2مرت عدد  30شريط قياس بطول  -ك

 صندوق املرونة. -ل

 املرونة.مسطرة مدرجة بالسنتيمرت لقياس  -م

 أطواق وحبال ملونه لتقسيم املرمى. -ن

 أقماع أو شواخص ، طباشري. -ظ

الصالة الرياضية املغطاة لكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )ملعب كرة اليد، ملعب كرة السلة، ملعب  -غ
 .الكرة الطائرة(

 الرتبية الرياضية جامعة صنعاء.مايو ويتم استخدامه من قبل كلية  22مضمار اإلستاد الرياضي  -ث
 .الوسائل اإلحصائية المستخدمة:11.1
( حلســـاب املعـــامالت العلميـــة الختبـــارات SPSSحزمـــة حتليـــل البيانـــات اإلحصـــائية يف العلـــوم االجتماعيـــة ) -

 البحث.
 معامل االرتباط البسيط بريسون. -
 اجلذر الرتبيعي.  -
  .التتابع بطريقة املعيارية الدرجات وحساب البيانات لرتتيب (Microsoft Excel) نظام -
 املتوسط احلسايب . -
 االحنراف املعياري. -
 املنوال. -
 معامل االلتواء. -
 مقسوما  على العدد الكلي للعينة 100× قانون النسبة املووية )%(= عدد الطالب يف كل مستوى  -
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ملدى إىل مخس مستويات منحىن كاوس للتوزيع الطبيعي )استخدم يف وضع املستويات املعيارية بعد تقسيم ا -
 معيارية(.

 الثابت بالتتابع. لرقما ± املتوسط احلسايب  قانون الدرجة املعيارية املعدلة بالتتابع =   -
 .100احلد األدىن مقسوما  على  –قانون الرقم الثابت = احلد األعلى   -
 (.x + 3sاحلد األعلى = املتوسط احلسايب + ثالثة احنرافات ) -
 .(x – 3sثالثة احنرافات ) –احلد األدىن = املتوسط احلسايب  -
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 :وتحليل نتائج الدراسة الميدانية عرض.2

الرتبية البدنية والرياضية ال يتم اعتباطا   ات وأقسام يف كلي لاللتحاق إن إصدار أي حكم على أداء الطالب املتقدمني
، وإمنا يصدر من خالل أداء هؤالء الطالب لعدد من االختبارات البدنية والفسيولوجية واملهارية، إذ بواسطة ذلك 
ي ميكن أبداء التقومي املوضوعي، ويتم ذلك من خالل استخدام معايري ومستويات وحمكات موضوعة بشكل علم

(، جيب أن يكون هناك EVALLUATION  OBJCTIVEدقيق، ومن اجل أن يكون التقومي موضوعيا  )
( واليت سبق التطرق هلا يف اجلانب النضري ، واملستويات NORMSمؤشران يف غاية األمهية مها املعايري )

(STANDARDS  )نسبة "هي أساس احلكم لتحديد مستوى معني للفرد من األداء حلساب مكانته بال
للمجموعة واستخدامها له أمهيته يف اختيار وانتقاء الطالب  لكليات وأقسام الرتبية البدنية والرياضية مثل االختبارات 
اليت تقيس كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي ملعرفة مدى لياقته البدنية والفسيولوجية، أو اختبارات قياس مستوى األداء 

   -عدد مرات -سنتمرت - حصل عليها الباحث ذو وحدات قياسية خمتلفة )زمناملهاري" ولكون الدرجات اخلام اليت
/كغم/دقيقة(، مت حتويلها إىل درجات معيارية من خالل توحيد هذه القياسات والقضاء على ملليرت -كغم/ مرت/ثانية

الختبارات االختالف يف وحدات القياس تلك، ومن خالل ذلك اجته الباحث إىل حتديد املستويات املعيارية ل
املستخدمة مجيعا  ،فاذا جتاوز الطالب مستوى معني من املستويات املوضوعة يعد مناسبا  ومتوازنا  وعند الفشل يف 
اجتيازه يكون بطبيعة الواقع واحلال الطالب حباجة إىل إعادة النضر يف مستواه ومعاجلة نقاط الضعف واإلخفاق لغرض 

ملهاري، ومن اجل أن حيقق الباحث عملية وضع املستويات املعيارية الختبارات تطوير املستوى البدين والفسيولوجي وا
 البدنية والفسيولوجية واملهارية جلأ الباحث إىل اتباع اخلطوات األتية: تغرياتامل

بكلية الرتبية البدنية  امللتحقني األوىل السنة طالبحتويل الدرجات اخلام لالختبارات املطبقة واملتحققة من قبل  -
 (.9املهارية( إىل درجات معيارية ملحق رقم ) -الفسيولوجية  –والرياضية عامعة صنعاء ملتغريات البحث)البدنية 

استخراج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبارات املطبقة )لكل اختبار ممثل لكل متغري من متغريات  -
( طالب وهم جمموع 95بكلية الرتبية البدنية والرياضية ) امللتحقني األوىل السنة طالب البحث، ولكل اختبار ميثل

 .عينة البحث ملتغريات البحث البدنية والفسيولوجية واملهارية

(، واملستويات هي )جيد 4( احنرافات كما يف الشكل رقم)6( مستويات واليت تقع ضمن )5اختار الباحث ) -
ضعيف جدا ( واليت متثل املستويات املعيارية وحدودها لكل اختبار من  –ضعيف  –مقبول   –جيد  -جدا  

 االختبارات املطبقة على عينة البحث للمتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية.

148 
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حىن التوزيع ومت تعيني تلك املستويات املعيارية على أساس النسبة املووية للحاالت الواقعة بني العالمات املعيارية ملن
( احنرافات ، 6( من احلاالت يف التوزيع االحتمايل واليت تقع ضمن )99.73الطبيعي )كوس(، إذ وجد أن حوايل )

( من وحدات الدرجات 1.2( يكون لكل مستوى مدى قدره )5( ست درجات معيارية على )6وبقسمة املدى )
 املعيارية.

 

 (4شكل رقم )

( وحدة 1.2يبين الدرجات المعيارية في المنحنى الطبيعي المقسم إلى خمسة أقسام طول الواحد منها )
 .المقابلة لها والنسب المئوية التي تخصص لها هذه الدرجاتوالدرجات المعيارية المعدلة 

 ضعيف جدا ضعيف مقبول

40.96 

24.52 24.52 

4.86 
4.86 

68.27 

95.45 

99.72 

 

 

 

3s- 2s- s- S+ 2s+ 3s+ 
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" من مفردات اجملتمع تنحصر بني حدين ميثل احلد األعلى قيمة 99.72ومن خصائص التوزيع الطبيعي أن " 
 ( 3S~+Xاملتوسط احلسايب مضافا إليه ثالثة احنرافات معيارية )

 ةاحنرافات معياري 3احلد األعلى = املتوسط احلسايب + 

 (3S- ~Xبينما ميثل احلد األدىن قيمة الوسط احلسايب مطروحا منه ثالثة احنرافات معيارية )

 احنرافات معيارية 3 –احلد األدىن = املتوسط احلسايب 

( 100وعلى هذا األساس مت استخدام الدرجات املعيارية حيث ميثل احلد األعلى للتوزيع درجة التقومي القصوى )
( صفر 0( يف حني ميثل احلد األدىن للتوزيع درجة التقومي الصغرى )50 درجة التقومي الوسطى )وميثل الوسط احلسايب

ومن طرح قيمة احلد األعلى من قيمة احلد األدىن نستخرج املقدار احملصور بني القيمتني مث يتم قسمة املقدار على 
توسط احلسايب  لكل اختبار تصاعديا أو ( ونستخرج بذلك املقدار الثابت الذي جيب إضافته أو طرحه من امل100)

 .(59، صفحة 1995)ناصر،  (.0( ، بينما يصل التنازل درجة )100تنازليا حىت يصل التصاعد إىل درجة )

 .أسلوب حساب الدرجات والمستويات المعيارية:1.2

 (100 - 81معيارية حمصورة بني )( وبدرجة 3s  ،+2s+جيد جدا : تنحصر ما بني )-

 (80 - 61( وبدرجة معيارية حمصورة بني )2s  ،+s+جيد : تنحصر ما بني ) -

 (60 - 41( وبدرجة معيارية حمصورة بني )s  ،-s+مقبول: تنحصر ما بني ) -

 (40 - 21( وبدرجة معيارية حمصورة بني )s  ،-2s-ضعيف: تنحصر ما بني ) -

 (20 - 0( وبدرجة معيارية حمصورة بني )3s  ،-2s-بني )ضعيف جدا : تنحصر ما  -

 بتساؤالت البحث: الميدانية الخاصة الدراسة نتائجتحليل و  عرض.2.2
السنة ما مستو  بعض المتغيرات البدنية لطالب  النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي يتضمن: .1.2.2

 بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟ األولى الملتحقين
نوال املاكرب قيمة واقل قيمة و ول جابة عن السؤال األول استخدم الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و 

 ( توضح ذلك:19وااللتواء ونتائج اجلدول رقم )
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 (19)رقم الجدول 

 طالب 95الحسابية واالنحرافات المعيارية االختبارات البدنية ن  يوضح المتوسطات 
يتضح  من نتائج هذا اجلدول واملتعلقة باالختبارات البدنية لعينة الدراسة أن متوسطات اختبارات )ثين الذراعني من 

مرت/  1500/ قوة عضلية، جري قوة انفجارية  الوثب العريض من الثبات/ قوة عضلية ، قوة التحمل االنبطاح املائل 
،  ثين اجلذع لألمام من الوقوف/ مرونة،  اختبار بارو/ انتقاليةم( من البدء العايل/ سرعة 30حتمل عام،  عدو)

 21.06سم،  64.62ث/ج، 4.65د/ث،  6.69سم ، 2.13مره، 34.97رشاقة( كانت على التوايل )
 ( 1.57، 8.36،  1.00،0.42  ،0.26،  8.86ث/ج( يقابلها االحنرافات املعيارية على التوايل )

الوثب  كما يوضح اجلدول اكرب قيمة لالختبارات البدنية )ثين الذراعني من االنبطاح املائل قوة التحمل/ قوة عضلية ،
م( من البدء العايل/ 30مرت/ حتمل عام،  عدو) 1500/ قوة عضلية، جري قوة مميزة بالسرعة  العريض من الثبات

 9.55،  2.97،  55سرعة،  ثين اجلذع لألمام من الوقوف/ مرونة،  اختبار بارو/ رشاقة( كانت على التوايل ) 
  ، 50،  5.04،4.01 ،  1.09، 19يقابلها اقل قيمة هلذه االختبار مقدره على التوايل )(  25، 87، 5.76،

( املنوال لالختبارات البدنية) ثين الذراعني من االنبطاح املائل قوة التحمل / قوة 19( كما ويبني اجلدول ) 16.05

 المتغير
 البدني

وحدة  االختبار
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اكبر 
 قيمة

 االلتواء المنوال اقل قيمه

القوة 
 العضلية

)قوة حتمل ( ثين الذراعني 
 من االنبطاح املائل

 0.56 30 19 55 8.86 34.97 مره

( الوثب  انفجارية )قوة 
 العريض من الثبات

 سم
 

2.13 0.26 2.97 1.09 2.09 0.17 

التحمل 
 العام

 0.68 6.01 5.04 9.55 1.00 6.69 د/ث مرت 1500اجلري 

 ( االنتقالية )السرعة السرعة 
 م30 العدو

 0.05 4.63 4.01 5.76 0.42 4.65 ث

ثين اجلذع لألمام من  املرونة
 الوقوف

 0.55 60 50 87 8.36 64.62 سم

 0.16- 21.31 16.05 25 1.57 21.06 ث اختبار بارو الرشاقة
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مرت/ حتمل عام،   1500قوة انفجارية / قوة عضلية ، جري قوة مميزة بالسرعة  الوثب العريض من الثباتعضلية ، 
، 30لألمام من الوقوف/ مرونة،  اختبار بارو/ رشاقة( على التوايل)م( من البدء العايل/ سرعة،  ثين اجلذع 30عدو)
يقابلها قيم معامل االلتواء للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  ( 21.31،  60، 4.63، 6.01، 2.09

وأن  طبيعيا   ( واليت تشري إىل اعتدالية توزيع بيانات االختبارات البدنية توزيعا  0.68،  0.16-واليت احنصرت بني )
 وهذا يعترب أحد مؤشرات انتظام العينة وحتقيقها للمنحىن االعتدايل. 3 ±قيم معامل االلتواء احنصرت بني 

السـنة ما مستو  بعض المتغيـرات الفسـيولوجية لطـالب  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي يتضمن:.2.2.2
 بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟ األولى الملتحقين

ول جابة عن السؤال الثاين استخدم الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واحلدين األعلى واألدىن 
 ( توضح ذلك:20وااللتواء ونتائج اجلدول رقم )

 (20) رقم الجدول

 طالب 95المعيارية للقياسات الفسيولوجية ن يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

المتغيرات 
 الفسيولوجية

وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االلتواء المنوال اصغر قيمه اكبر قيمة

V2omax 
 النسيب

 مليلرت/
 0.38 45.08 34.01 60.09 6.57 47.55 كجم /ق

ضغط الدم 
 االنقباضي

 1.03 100 100.00 125.00 10.53 110.84 مم/زئبق

ضغط الدم 
 االنبساطي

 0.77 70 65.00 80.00 5.09 73.89 مم/زئبق

معدل النبض 
 -0.44 72 64.00 76.00 3.79 70.32 نبضة/ق أثناء الراحة

معدل النبض 
 0.33- 156 120.00 184.00 19.79 150.78 نبضة/ق بعد اجملهود

بالقياسات الفسيولوجية لعينة الدراسة حيث كانت  متوسطات )احلد األقصى يوضح هذا اجلدول النتائج املتعلقة 
ضغط الدم االنقباضي، ضغط الدم االنبساطي، معدل النبض أثناء الراحة، معدل  الستهالك األكسجني النسيب،
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( يقابلها االحنرافات 150.78، 70.32، 73.89، 110.84، 47.55النبض بعد اجملهود ( على التوايل )
(  كما يبني اجلدول اكرب قيمة للحد األقصى 19.79، 3.79، 5.09، 10.53،  6.57املعيارية على التوايل )

أثناء الراحة، معدل  الستهالك األكسجني النسيب ، ضغط الدم االنقباضي، ضغط الدم االنبساطي، معدل النبض
( يقابلها اقل قيمة 184.00، 76.00، 80.00، 125.00، 60.09النبض بعد اجملهود ( كانت على التوايل )

كما ويوضح اجلدول  (120.00، 64.00، 65.00، 100.00، 34.01هلذه القياسات مقدره على التوايل )
ضغط الدم االنقباضي، ضغط  ( املنوال للقياسات الفسيولوجية )احلد األقصى الستهالك األكسجني النسيب ،20)

، 72، 70، 100، 45.08دل النبض بعد اجملهود( على التوايل)الدم االنبساطي، معدل النبض أثناء الراحة، مع
( 1.03، 0.44-يقابلها قيم معامل االلتواء للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واليت احنصرت بني ) ( 156

 .طبيعيا   واليت تشري إىل اعتدالية توزيع بيانات القياسات الفسيولوجية توزيعا  

الســنة مــا مســتو  بعــض المتغيــرات المهاريــة لطــالب  النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثالــث الــذي يتضــمن: .3.2.2
 بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟ األولى الملتحقين

األدىن ول جابة عن السؤال الثالث استخدم الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واحلدين األعلى و 
 ( توضح ذلك:21وااللتواء ونتائج اجلدول رقم )

 (21الجدول )

 طالب95يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات المهارية لكرة القدم ن 

المتغيرات 
المهارية  

 كرة القدم

وحدة 
 القياس

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 اكبر قيمه

اصغر 
 قيمه

 
 المنوال

 
 االلتواء

 0.78 11 8 28 4.82 14.78 درجه التمرير

 1.52- 15 6 15 2.92 10.57 درجه التصويب
 0.26 4 2 7 1.44 4.37 ث السيطرة

يبني هذا اجلدول النتائج املتعلقة باالختبارات املهارية يف كرة القدم لعينة الدراسة حيث كانت  متوسطات اختبار 
، التصويب على املستطيالت املتداخلة/ درجة، السيطرة على درجه/احلائط على مرسوم هدف حنو الكرة ضرب ةمهار 

( يقابلها االحنرافات املعيارية 4.37، 10.57، 14.78  الكره داخل دائرة خالل زمن حمدد/ زمن( على التوايل )
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 مرسوم هدف حنو الكرة ضرب) ة(  كما يبني اجلدول اكرب قيمة اختبار مهار 1.44، 2.92، 4.82على التوايل )
/ درجه ، التصويب على املستطيالت املتداخلة/ درجة، السيطرة على الكره داخل دائرة خالل زمن حمدد/ احلائط على

( كما 2، 6،  8( يقابلها اقل قيمة هلذه االختبارات مقدره على التوايل )7، 15، 28زمن( كانت على التوايل )
/ درجه ، احلائط على مرسوم هدف حنو الكرة ضربية لكرة القدم )( املنوال لالختبارات املهار 21ويوضح اجلدول )

( على ثالتصويب على املستطيالت املتداخلة/ درجة، السيطرة على الكره داخل دائرة خالل زمن حمدد/ 
-(  يقابلها قيم معامل االلتواء للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واليت احنصرت بني )4، 15، 11التوايل)
 .طبيعيا   ( واليت تشري إىل اعتدالية توزيع بيانات االختبارات املهارية لكرة القدم توزيعا  0.78، 1.52

 (22الجدول )

 طالب95يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات المهارية للكرة الطائرة ن 
المتغيرات 

المهارية  
 كرة الطائرة

وحدة 
 القياس

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 اكبر قيمه

اصغر 
 قيمه

 
 االلتواء  المنوال

 0.47 7 5 13 2.19 8.03 درجة اإلرسال
الضرب 
 الساحق

 0.29 6 4 12 2.22 6.65 نقطه

التمرير من 
 اعلى

 -0.25 24 16 29 3.45 23.13 ث30مره/

الكرة الطائرة لعينة الدراسة حيث كانت  متوسطات يوضح هذا اجلدول النتائج املتعلقة باالختبارات املهارية يف 
اختبارات مهارات )اإلرسال من اعلى على مناطق حمدده يف ملعب اخلصم/ درجه ، الضرب الساحق على املنطقتني 

، 8.03ث/ زمن( على التوايل ) 30األمامية واخللفية مللعب اخلصم/ نقطة، التمرير من اعلى على اجلدار يف 
(  كما يبني اجلدول اكرب قيمة 3.45،  2.22، 2.19يقابلها االحنرافات املعيارية على التوايل )( 23.13، 6.65

الختبارات مهارات )اإلرسال من اعلى على مناطق حمدده يف ملعب اخلصم/ درجه ، الضرب الساحق على املنطقتني 
، 13ث/ زمن(  كانت على التوايل ) 30األمامية واخللفية مللعب اخلصم/ نقطة، التمرير من اعلى على اجلدار يف 

( املنوال 22( كما ويبني اجلدول )16، 4، 5( يقابلها اقل قيمة هلذه االختبارات مقدره على التوايل )29، 12
لالختبارات املهارية للكرة الطائرة )اإلرسال من اعلى على مناطق حمدده يف ملعب اخلصم/ درجه ، الضرب الساحق 
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، 7ث/ زمن( على التوايل) 30واخللفية مللعب اخلصم/ نقطة، التمرير من اعلى على اجلدار يف  على املنطقتني األمامية
، 0.25-يقابلها قيم معامل االلتواء للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واليت احنصرت بني ) ( 24، 6

 .طبيعيا   توزيعا   لطائرةاملهارية للكرة ا( واليت تشري إىل اعتدالية توزيع بيانات االختبارات 0.47

 (23الجدول )
 طالب 95يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات المهارية لكرة اليد ن 

المتغيرات 
المهارية كرة 

 اليد

وحدة 
 القياس

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 اصغر قيمه اكبر قيمه

 
 المنوال

 
 االلتواء

 0.83 4.06 3.69 5.28 0.43 4.42 ث التنطيط

 0.82- 8 2 9 1.75 6.56 مره التصويب
 0.04 20 11 32 3.42 20.14 مره التمرير

يتضح لنا من خالل  هذا اجلدول النتائج املتعلقة باالختبارات املهارية يف كرة اليد لعينة الدراسة حيث كانت  
/مره، التمرير على احلائط يف 9الثبات من خط ال، التصويب من ثمتوسطات اختبارات مهارات )تنطيط  الكره /

، 1.75،  0.43( يقابلها االحنرافات املعيارية على التوايل )20.14،   6.56 ،4.42ث/ مره( على التوايل ) 30
(  كما يبني اجلدول اكرب قيمة الختبارات مهارات )تنطيط  الكره /زمن ، التصويب من الثبات من خط 3.42

( يقابلها اقل قيمة هلذه 32،  5.28،9ث/ مره(  كانت على التوايل ) 30على احلائط يف /مره، التمرير 9ال
( املنوال لالختبارات املهارية لكرة اليد 23( كما ويبني اجلدول ) 11،   3.69،2االختبارات مقدره على التوايل )

ث/ مره( على  30 /مره، التمرير على احلائط يف9، التصويب من الثبات من خط ال ث)تنطيط  الكره /
يقابلها قيم معامل االلتواء للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واليت احنصرت بني  (  20، 8، 4.06التوايل)

 .طبيعيا   توزيعا   املهارية لكرة اليد( واليت تشري إىل اعتدالية توزيع بيانات االختبارات 0.83، 0.82-)
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 (24الجدول ) 
 طالب 95الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات المهارية كرة السلة ن يوضح المتوسطات 

المتغيرات 
المهارية كرة 

 السلة

وحدة 
 القياس

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اكبر قيمه
اصغر 
 قيمه

 االلتواء   المنوال

 0.80 10.07 8.75 23.41 3.29 12.17 ث احملاورة

 0.228- 9 6 12 1.34 8.69 مرة التمرير

 0.44 4 2 7 1.49 4.65 درجة التصويب

نالحظ من خالل  هذا اجلدول النتائج املتعلقة باالختبارات املهارية يف كرة السلة لعينة الدراسة حيث كانت  
ث/مره ، التصويب على السلة/ درجه(  10متوسطات اختبارات مهارات )احملاورة /ث/ج، والتمرير على اجلدار يف 

(  كما 1.49، 1.34، 3.29( يقابلها االحنرافات املعيارية على التوايل )4.65،  8.69، 12.71على التوايل )
ث/مره ، التصويب على  30يوضح اجلدول اكرب قيمة الختبارات مهارات )احملاورة /ث ، والتمرير على اجلدار يف 

( يقابلها اقل قيمة هلذه االختبارات مقدره على التوايل 7، 12، 23.41لتوايل )السلة/ درجه(  كانت على ا
( املنوال لالختبارات املهارية لكرة السلة )احملاورة /ث، والتمرير على 24( كما ويوضح اجلدول )2، 6، 8.75)

معامل االلتواء  يقابلها قيم ( 4، 9، 10.7ث/مره ، التصويب على السلة/ درجه( على التوايل) 30اجلدار يف 
( واليت تشري إىل اعتدالية توزيع 0.80، 0.228-للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واليت احنصرت بني )

 .طبيعيا   توزيعا   املهارية لكرة السلةبيانات االختبارات 
المعـــايير والمســـتويات مـــا إمكانيـــة تحديـــد وإيجـــاد  النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الرابـــع الـــذي يتضـــمن: .4.2.2

بكليــة  الســنة األولــى الملتحقــينللمتغيــرات البدنيــة لطــالب المتحققــة النســب المئويــة  مــاالمعياريــة وحــدودهما و 
 التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟

 و لتوزيع الطبيعياملستويات املعيارية والنسبة املقررة هلا يف منحىن اول جابة عن السؤال الرابع استخدم الباحث 
نتائج  النسبة املووية املتحققة لكل مستوى و معياري و عدد الطالب يف كل مستوىو  الدرجات املعيارية ووحدودمها 

 ( توضح ذلك:25اجلدول رقم )
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 (25جدول رقم )

الطبيعي لها في منحنى التوزيع المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 .العضلية )تحمل القوة( وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  لمتغير القوة

 
 المتغير البدني

المستويات 
 المعيارية

حدود 
المستويات 
 المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب 

النسبة 
 المئوية

القوة العضلية 
 حتمل القوة
)اختبار ثين 
الذراعني من 

 االنبطاح املائل(

 % 4.21 4 4.86      100 -81 فأعلى  51  جيد جدا  
 % 30.53 29 24.52 80 -61 50 – 40 جيد 
 % 48.42 46 40.96 60 -41  39 -30 مقبول 
 % 16.84 16 24.52 40 -21  29 -19 ضعيف 

 % 0 0 4.86 20 -1   فأقل  18 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع

 (5شكل رقم )
 يوضح منحنى النسب المئوية الختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل تحمل القوة ) القوة العضلية(.

 

 
لعينة البحث  يف اختبار ثين الذراعني من االنبطاح املائل )حتمل  ( أن املستوى جيد جدا  25يتبني من اجلدول رقم )

( طالب 4( تكرار فأعلى حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )51القوة العضلية( قد حتدد ب)
ى جيد %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. أما املستو  4.21وحققوا نسبة مووية مقدارها )
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( طالبا وحققوا نسبة مووية 29( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )50 – 40فقد حتدد من )
 %( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 30.53مقدارها )

( 46ان عددهم )( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى ك39 -30أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
 %( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 48.42طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها ) 
( طالبا 16( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )29 -19أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )

كما أن  لنسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي.%( وهي اقل من ا 16.84وحققوا نسبة مووية مقدارها )
( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي 18فقد حتدد يف اقل من ) املستوى ضعيف جدا  

 نسبة مووية وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي.
 (26جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 .لمتغير القوة العضلية )القوة االنفجارية(وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  

 
المستويات  المتغير البدني

 المعيارية

حدود 
المستويات 
 المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

المقررة  النسبة
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

القوة العضلية 
االنفجارية  القوة

)اختبار الوثب 
العريض من 

 الثبات(

 % 5.26 5 4.86      100 -81 سم فأعلى 261  جيد جدا  
 % 8.42 8 24.52 80 -61  260 – 229 جيد 
 % 73.68 70 40.96 60 -41 228 -198 مقبول 
 % 10.53 10 24.52 40 -21  196 -166 ضعيف 

 % 2.11 2 4.86 20 -1     سم فأقل  165 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (6شكل رقم )
 يوضح منحنى النسب المئوية اختبار الوثب العريض من الثبات قوة انفجارية ) القوة العضلية(.

 
لعينة البحث  يف اختبار الوثب العريض من الثبات ) القوة  املستوى جيد جدا   ( أن26يتبني من اجلدول رقم )
( طالب 5سم(  فأعلى حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 261االنفجارية( قد حتدد ب)

املستوى  %( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. أما 5.26وحققوا نسبة مووية مقدارها )
( طالبا وحققوا 8سم( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 260 – 229جيد فقد حتدد من )
 %(  وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 8.42نسبة مووية مقدارها )

 هذا املستوى كان عددهم سم( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف 228 -198أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
 %( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 73.68( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )70)

سم( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  196 -166أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 %( وهي اقل من النسبة املقررة  هلا   يف منحىن التوزيع الطبيعي. 10.53( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )10)

سم( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى   165فقد حتدد يف اقل من ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
 %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 2.11( وحققوا نسبة مووية مقدارها )2كان )
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 (27جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  لمتغير التحمل.

المتغير 
 البدني

المستويات 
 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 المعيارية

المقررة النسبة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب 

النسبة 
 المئوية

التحمل 
العام 
 )اختبار
جري 
ومشي 
 م(1500

 % 0 0 4.86 )د/ث(فأقل 4.89      100 -81 جيد جدا  
 % 28.42 27 24.52 )د/ث( 6.09 -4.90 80 -61 جيد 
 % 47.37 45 40.96 )د/ث( 7.29 -6.10 60 -41 مقبول 
 % 20 19 24.52 )د/ث( 8.49 -7.30 40 -21 ضعيف 

 % 4.21 4 4.86 )د/ث( فأعلى 8.50 20 -1   ضعيف جدا  

 %100 95 99.72 المجموع
 (7شكل رقم )

 م )التحمل العام(.1500يوضح منحنى النسب المئوية اختبار جري ومشي 
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م ) التحمل العام 1500لعينة البحث  يف اختبار جري ومشي  جدا  ( أن املستوى جيد 27يتبني  من  اجلدول رقم )
د/ث(  فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي نسبة مووية وهي  4.89( قد حتدد ب )

 اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي.
الحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان د/ث( حيث ن 6.09 -4.90أما املستوى جيد فقد حتدد من )

 %( وهي اعلى من النسبة املقررة  هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 28.42( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )27)
د/ث( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  7.29 -6.10أما املستوى املقبول فقد حتدد من )

%( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع  47.37وا نسبة مووية مقدارها )( طالبا وحقق45عددهم )
 الطبيعي.

د/ث( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  8.49 -7.30أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
كما أن  منحىن التوزيع الطبيعي. %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف 20( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )19)

( 4د/ث( فأعلى حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 8.50فقد حتدد يف ) املستوى ضعيف جدا  
 %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 4.21وحققوا نسبة مووية مقدارها )

 (28جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  لمتغير السرعة.

المتغير 
 البدني

المستويات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 

 ع الطبيعيالتوزي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

السرعة)سرعة 
 انتقالية(
 30)اختبار 

م من البدء 
 العايل(

 % 0 0 4.86      100 -81 )ث/ج( فأقل 3.90  جيد جدا  
 % 24.21 23 24.52 80 -61 )ث/ج(4.40 -3.91 جيد 
 % 51.58 49   40.96 60 -41 )ث/ج(4.90-4.41 مقبول 
 % 16.84 16 24.52 40 -21 )ث/ج( 5.40 -4.91 ضعيف 

 % 7.37 7 4.86 20 -1   )ث/ج( فأعلى 5.41 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع

 
 



 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية               الفصل الثاني                                                                     

162 

 

 (8شكل رقم )
 م من البدء العالي سرعة انتقالية )السرعة(. 30يوضح منحنى النسب المئوية اختبار 

 
م من البدء العايل ) سرعة انتقالية (  30لعينة البحث  يف اختبار  ( أن املستوى جيد جدا  28يتبني من اجلدول رقم )

ث/ج( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي نسبة مووية وهي اقل  3.90قد حتدد ب)
 من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي.

نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ث/ج( حيث  4.40 -3.91أما املستوى جيد فقد حتدد من )
 %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 24.21( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )23)

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  4.90 -4.41أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
%( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع  51.58وا نسبة مووية مقدارها )( طالبا وحقق49عددهم )
 الطبيعي.

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  5.40 -4.91أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 يف منحىن التوزيع الطبيعي. %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا 16.84( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )16)

ث/ج( فأعلى حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى   5.41فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
 %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 7.37( وحققوا نسبة مووية مقدارها )7كان )
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 (29جدول رقم )
لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 

 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  لمتغير المرونة.

 المتغير
 البدني

المستويات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 

 يع الطبيعيالتوز 

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 املرونة
)اختبار 
ثين اجلذع 
 لألسفل(

 % 5.26 5 4.86      100 -81 سم فأكثر 79.67  جيد جدا  
 % 24.21 23 24.52 80 -61 سم 79.68 -69.64 جيد 
 % 52.63 50 40.96 60 -41 سم 69.63  - 59.61 مقبول 
 % 17.89 17 24.52 40 -21 سم 59.60 - 49.58 ضعيف 

 % 0 0 4.86 20 -1   سم فأقل 49.57 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع

 (9شكل رقم )
 يوضح منحنى النسب المئوية اختبار ثني الجذع لألسفل )المرونة(.

 
لعينة البحث يف اختبار ثين اجلذع لألسفل ) املرونة ( قد حتدد  ( أن املستوى جيد جدا  29يتبني من اجلدول رقم )

( طالب وحققوا نسبة مووية 5سم ( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 79.67ب)
 %( وهي أعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 5.26مقدارها )
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سم( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  79.68 -69.64أما املستوى جيد فقد حتدد من )
، %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي 24.21( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )23)

سم( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  69.63  - 59.61أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
%( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع  52.63( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )50ددهم )ع

سم( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا  59.60 -49.58أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )، الطبيعي
من النسبة املقررة هلا يف منحىن  %( وهي  اقل 17.89( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )17املستوى كان )
سم( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب  49.57فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا   التوزيع الطبيعي.

 يف هذا املستوى مل حيققوا أي نسبة مووية وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي.
 (30جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  لمتغير الرشاقة .

المتغير 
 البدني

المستويات 
 المعيارية

 
 حدود المستويات المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 الرشاقة
)اختبار 
 بارو(

 % 5.26 5 4.86      100 -81 )ث/ج( فأقل 18.24  جيد جدا  
 % 22.11 21 24.52 80 -61 )ث/ج(20.12 -18.25 جيد 
 % 50.53 48 40.96 60 -41 )ث/ج( 21.99  -20.13 مقبول 
 % 18.95 18 24.52 40 -21 )ث/ج( 23.88 -22 ضعيف 

 % 4.21 3 4.86 20 -1   )ث/ج( فأكثر 23.89 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع

 
 
 
 
 
 
 



 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية               الفصل الثاني                                                                     

165 

 

 (10شكل رقم )
 يوضح منحنى النسب المئوية اختبار بارو )الرشاقة(.

 
 18.24لعينة البحث  يف اختبار بارو ) الرشاقة ( قد حتدد ب) ( أن املستوى جيد جدا  30يتبني من اجلدول رقم )

 5.26( طالب وحققوا نسبة مووية مقدارها )5ث/ج( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )
 %( وهي أعلى من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي.

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  20.12 -18.25أما املستوى جيد فقد حتدد من )
 %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 22.11( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )21)

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى    21.99  - 20.13أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
%( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا  يف منحىن  50.53( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )48كان عددهم )
 التوزيع الطبيعي.

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  23.88 -22أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.%( وهي اقل من  18.95( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )18)

ث/ج( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا  23.89فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
%(  وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن  4.21( طالب وحققوا نسبة مووية مقدارها )3املستوى كان عددهم )

 التوزيع الطبيعي.
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مــا إمكانيــة تحديــد وإيجــاد المعــايير والمســتويات  النتــائج المتعلقــة بالســؤال الخــامس الــذي يتضــمن: .5.2.2
 الســنة األولــى الملتحقــينللمتغيــرات الفســيولوجية لطــالب  المتحققــة النســب المئويــةمــا المعياريــة وحــدودهما و 

 بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟

 املســـتويات املعياريـــة والنســـبة املقـــررة هلـــا يف منحـــىن التوزيـــع الطبيعـــيول جابـــة عـــن الســـؤال اخلـــامس اســـتخدم الباحـــث 
نتــائج  النســبة املوويــة املتحققــة لكــل مســتوى ومعيــاري و  عــدد الطلبــة يف كــل مســتوىو  الــدرجات املعياريــة ووحــدودمها 

 .( توضح ذلك31اجلدول رقم )

 (31جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة ستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب الميبين 
وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  للقياس الفسيولوجي الحد األقصى الستهالك األكسجين النسبي 

. 

القياس 
 الفسيولوجي

المستويات 
 المعيارية

 حدود المستويات المعيارية
الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

احلد األقصى 
الستهالك 
األكسجني 

)اختبار  النسيب
كلية كوينز 
 للخطوة(

 % 2.11 2 4.86      100 -81 )مليلرت/كجم /ق( فأقل 35  جيد جدا  
 % 25.26 24 24.52 80 -61 )مليلرت/كجم /ق(43 -36 جيد 
 % 41.05 39 40.96 60 -41 )مليلرت/كجم /ق(51-44 مقبول 
 % 27.37 26 24.52 40 -21 )مليلرت/كجم /ق(59 -52 ضعيف 

)مليلرت/كجم /ق( 60.99 ضعيف جدا  
 فأكثر

1- 20 4.86 4 4.21 % 

 %100 95 99.72 المجموع
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 (11شكل رقم )
 الحد األقصى الستهالك األكسجين النسبي.يوضح منحنى النسب المئوية للقياس الفسيولوجي 

 
لعينة البحث  يف اختبار احلد األقصى الستهالك األكسجني  ( أن املستوى جيد جدا  31يتبني من اجلدول رقم )
( طالب 2مليلرت/كجم /ق( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )  35النسيب  قد حتدد ب)

 %( وهي أقل من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 2.11ا )وحققوا نسبة مووية مقداره
مليلرت/كجم /ق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  43 -36أما املستوى جيد فقد حتدد من )

 ع الطبيعي.%( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزي 25.26( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )24)
مليلرت/كجم /ق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  51-44أما املستوى املقبول فقد حتدد من )

%( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع  41.05( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )39عددهم )
 الطبيعي.

مليلرت/كجم /ق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى   59 -52أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
%( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع  27.37( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )26كان )
 الطبيعي.

مليلرت/كجم /ق( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف  60.99فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
%( وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف  4.21( طالب وحققوا نسبة مووية مقدارها )4هذا املستوى كان عددهم )

 منحىن  التوزيع الطبيعي.
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 (32جدول رقم )
لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة ة والنسب المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارييبين 

 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  للقياس الفسيولوجي ضغط الدم االنقباضي.

 القياس
 الفسيولوجي

المستويات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 يةالمعيار 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

ضغط الدم 
 االنقباضي
 )جهاز 

سفيجمومانو 
 (ميرت

 % 0 0 4.86      100 -81 )مم/زئبق( فأقل91  جيد جدا  
 % 45.26 43 24.52 80 -61 )مم/زئبق(104 -92 جيد 
 % 9.47 9 40.96 60 -41 )مم/زئبق(117  -105 مقبول 
 % 45.26 43 24.52 40 -21 )مم/زئبق(129 -118 ضعيف 

 % 0 0 4.86 20 -1   )مم/زئبق( فأكثر 130 ا  ضعيف جد
 %100 95 99.72 المجموع

 (12شكل رقم )
 يوضح منحنى النسب المئوية للقياس الفسيولوجي ضغط الدم االنقباضي.

 
 91( أن املستوى جيد جدا لعينة البحث  يف اختبار ضغط الدم االنقباضي قد حتدد ب)32يتبني من اجلدول رقم )

مم/زئبق( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة 
 هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
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( 43مم/زئبق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 104 -92أما املستوى جيد فقد حتدد من )
أما ، %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي 45.26ارها )طالبا وحققوا نسبة مووية مقد

مم/زئبق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  117  -105املستوى املقبول فقد حتدد من )
منحىن التوزيع %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا  يف  9.47( طلبة وحققوا نسبة مووية مقدارها )9عددهم )
 الطبيعي.

مم/زئبق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  129 -118أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 45.26( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )43)

مم/زئبق( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى  130)كما أن املستوى ضعيف جدا فقد حتدد يف 
 مل حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.

 (33جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 الطالب والنسب المئوية لكل مستو  للقياس الفسيولوجي ضغط الدم االنبساطي. وعدد

 القياس
 الفسيولوجي

المستويات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

ضغط الدم 
 االنبساطي

 )جهاز 
 سفيجمومانو

 (ميرت

 % 0 0 4.86 100 -81 )مم/زئبق( فأقل64 جيد جدا  
 % 54.74 52 24.52 80 -61 )مم/زئبق(70 -65 جيد
 % 7.37 7 40.96 60 -41 )مم/زئبق(76  -71 مقبول
 % 37.89 36 24.52 40 -21 )مم/زئبق(83 -77 ضعيف

 % 0 0 4.86 20 -1 )مم/زئبق( فأكثر 84 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (13شكل رقم )
 يوضح منحنى النسب المئوية للقياس الفسيولوجي ضغط الدم االنبساطي.

 
 64لعينة البحث  يف اختبار ضغط الدم االنبساطي قد حتدد ب) ( أن املستوى جيد جدا  33يتبني من اجلدول رقم )

املستوى مل حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة مم/زئبق( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا 
 هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.

( 52مم/زئبق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 70 -65أما املستوى جيد فقد حتدد من )
 يف منحىن التوزيع الطبيعي. %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا 54.74طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )

مم/زئبق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان 76  -71أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
%( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع  7.37( طلبة وحققوا نسبة مووية مقدارها )7عددهم )
 الطبيعي.

مم/زئبق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  83 -77ن )أما املستوى الضعيف فقد حتدد م
 %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 37.89( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )36)

املستوى مل مم/زئبق( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا  84فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
  حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
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 (34جدول رقم )

الطبيعي  لها في منحنى التوزيعالمقررة  المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسبيبين 
 الفسيولوجي معدل النبض وقت الراحة.وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  للقياس 

القياس 
 الفسيولوجي

المستويات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

معدل النبض 
 وقت الراحة
)اجلس 
بالشريان 
 السوبايت(

 % 0 0 4.86      100 -81 فأقل)ضربة/ق( 63  جيد جدا  
 % 18.95 18 24.52 80 -61 )ضربة/ق(68 -64 جيد 
 % 67.37 64 40.96 60 -41 )ضربة/ق(72  -69 مقبول 
 % 13.68 13 24.52 40 -21 )ضربة/ق(77 -73 ضعيف 

 % 0 0 4.86 20 -1   )ضربة/ق( فأكثر 78 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 اجملموع

 (14شكل رقم )
 يوضح منحنى النسب المئوية للقياس الفسيولوجي معدل النبض وقت الراحة.

 
لعينة البحث  يف اختبار معدل النبض وقت الراحة  قد حتدد  ( أن املستوى جيد جدا  34يتبني من اجلدول رقم )

من   ضربة/ق( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل 63ب)
 النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
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( 18ضربة/ق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 68 -64أما املستوى جيد فقد حتدد من )
أما  %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 18.95طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )

ضربة/ق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم  72  -69املقبول فقد حتدد من )املستوى 
 %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 67.37( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )64)

الطالب يف هذا املستوى كان ضربة/ق( حيث نالحظ أن عدد  77 -73أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 %( وهي اقل من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 13.68( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )13)

ضربة/ق( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى   78فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
 من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.  مل حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل

 (35جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع  وعدد المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 المجهودبعد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  للقياس الفسيولوجي معدل النبض 

القياس 
 الفسيولوجي

المستويات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

النبض  معدل
 اجملهود بعد

)اجلس 
بالشريان 
 السوبايت(

 % 1.05 1 4.86     100 -81 )ضربة/ق( فأقل 122  جيد جدا  
 % 31.58 30 24.52 80 -61 )ضربة/ق(141 -123 جيد 
 % 32.63 31 40.96 60 -41 )ضربة/ق(160  -142 مقبول 
 % 31.58 30 24.52 40 -21 )ضربة/ق( 179 -161 ضعيف 

 % 3.16 3 4.86 20 -1   )ضربة/ق( فأكثر 180 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (15شكل رقم )
 المئوية للقياس الفسيولوجي معدل النبض بعد المجهود.يوضح منحنى النسب 

 
لعينة البحث  يف اختبار معدل النبض بعد اجملهود  قد حتدد  ( أن املستوى جيد جدا  35يتبني من اجلدول رقم )

( طالب وحققوا نسبة مووية 1ضربة/ق( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 122ب)
 %( وهي أقل من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 1.05مقدارها )

ضربة/ق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  141 -123أما املستوى جيد فقد حتدد من )
 %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 31.58( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )30)
ضربة/ق( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  160  -142ا املستوى املقبول فقد حتدد من )أم

%( وهي اقل من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع  32.63( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )31عددهم )
 الطبيعي.

نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ضربة/ق( حيث  179 -161أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 %( وهي اعلى من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 31.58( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )30)

)ضربة/ق( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا  180فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
%( وهي اقل من النسبة املقررة هلا يف منحىن   3.16ب وحققوا نسبة مووية مقدارها )( طال3املستوى كان عددهم )

 التوزيع الطبيعي.
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ــائج المتعلقــة بالســؤال ال.6.2.2 مــا إمكانيــة تحديــد وإيجــاد المعــايير والمســتويات  الــذي يتضــمن: ســادسالنت
بكليـــة  لاللتحــاقللمتغيــرات المهاريـــة للطــالب المتقــدمين  المتحققــة النســـب المئويــةمــا المعياريــة وحــدودهما و 

 التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟

املســـتويات املعياريـــة والنســـبة املقـــررة هلـــا يف منحـــىن التوزيـــع الطبيعـــي ول جابـــة عـــن الســـؤال الســـادس اســـتخدم الباحـــث 
نتــائج  النســبة املوويــة املتحققــة لكــل مســتوى ومعيــاري و  عــدد الطلبــة يف كــل مســتوىو  الــدرجات املعياريــة ووحــدودمها 

 ( توضح ذلك:36اجلدول رقم )

 (36جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 كرة القدم.  وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة التمرير في لعبة

                                                   كرة 
 لقدما
 المهارة

المستويات 
 المعيارية

حدود 
المستويات 

 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 النسبة المئوية

 التمرير
)اختبار 

مترير الكرة 
على هدف 

 (.مرسوم

 %  7.37 7 4.86      100 -81 )مرة( فأكثر24 جيد جدا  
 % 14.74 14 24.52 80 -61 )مرة(23 -18 جيد 
 % 48.42 46 40.96 60 -41 )مرة(17  -12 مقبول 
 % 29.47 28 24.52 40 -21 )مرة(11 -6 ضعيف 

 % 0 0 4.86 20 -1   )مرات( فأقل 5 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (16شكل رقم )
 مهارة التمرير)كرة القدم(. تمرير الكرة على هدف مرسوميوضح منحنى النسب المئوية الختبار 

 
)التمرير يف   مترير الكرة على هدف مرسوملعينة البحث  يف اختبار  ( أن املستوى جيد جدا  36يتبني من اجلدول رقم )

( طلبة  وحققوا 7مرة( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )24كرة القدم ( قد حتدد ب)
 %( وهي أعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.  7.37نسبة مووية مقدارها )

( طالبا 14الطالب يف هذا املستوى كان )مرة( حيث نالحظ أن عدد  23 -18أما املستوى جيد فقد حتدد من )
 %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 14.74وحققوا نسبة مووية مقدارها )

مرة( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم  17  -12أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
 %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 48.42ارها )( طلبة وحققوا نسبة مووية مقد46)

( طالبا 28مرة( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 11 -6أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 الطبيعي. %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع 29.47وحققوا نسبة مووية مقدارها )
مرات( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل  5فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  

 حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
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 (37جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة التصويب في لعبة كرة القدم.

 كرة القدم       
           

 المهارة 

المستويات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 المعيارية

رجات الد
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

التصويب )اختبار 
التصويب بالقدم 
على املستطيالت 

 املتداخلة(.

 % 0 0 4.86      100 -81 )درجة( فأكثر16  جيد جدا  
 %  21.05 20 24.52 80 -61 )درجة(15 -12 جيد 
 % 50.53 48 40.96 60 -41 )درجة(11  -9 مقبول 
 % 28.42 27 24.52 40 -21 )درجات( 8  -5 ضعيف 

 % 0 0 4.86 20 -1   )درجات( فأقل 4 ضعيف جدا  

 %100 95 99.72 المجموع
 (17شكل رقم )

 يوضح منحنى النسب المئوية الختبار التصويب بالقدم على المستطيالت المتداخلة )كرة القدم(.

 
لعينة البحث  يف اختبار التصويب بالقدم على املستطيالت  ( أن املستوى جيد جدا  37من اجلدول رقم )يتبني 

درجة( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى  16املتداخلة )التصويب  يف كرة القدم ( قد حتدد ب)
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أما املستوى جيد فقد حتدد من ، التوزيع الطبيعيمل حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن 
( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها 20درجة( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 15 -12)
  -9أما املستوى املقبول فقد حتدد من )، %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي  21.05)

( طلبة وحققوا نسبة مووية مقدارها 48نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم ) درجة( حيث 11
أما املستوى الضعيف فقد حتدد من ، %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي 50.53)
ا نسبة مووية مقدارها ( طالبا وحققو 27درجات( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )  8  -5)
 %(  وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 28.42)

درجات( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل  4فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
 لطبيعي.حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع ا

 (38جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة  المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسبيبين 
 الكرة في لعبة كرة القدم.على وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة السيطرة 

       كرة  
 القدم

 المهارة  

المستويات 
 المعيارية

حدود 
المستويات 
 المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 
 النسبة المئوية

 السيطرة
)اختبار 
السيطرة 

على الكرة 
 ث( 30يف 

 % 8.42 8 4.86      100 -81 )نقاط( فأكثر7  جيد جدا  
 % 30.53 29 24.52 80 -61 )نقاط( 6 - 5 جيد 
 % 31.58 30 40.96 60 -41 )نقاط( 4 مقبول 
 % 29.47 28 24.52 40 -21 )نقاط( 3 - 2 ضعيف 

 % 0 0 4.86 20 -1   نقطة فأقل ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (18شكل رقم )
 ث مهارة السيطرة )كرة القدم(. 30يوضح منحنى النسب المئوية الختبار السيطرة على الكرة في 

 
ث )السيطرة   30لعينة البحث  يف اختبار السيطرة على الكرة يف  ( أن املستوى جيد جدا  38يتبني من اجلدول رقم )

( طالب و 8نقاط( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 7يف كرة القدم ( قد حتدد ب)
 قررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.%( وهي أعلى  من النسبة امل 8.42حققوا  نسبة مووية  مقدارها )

( طالبا 29نقاط( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )  6 - 5أما املستوى جيد فقد حتدد من )
 %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 30.53وحققوا نسبة مووية مقدارها )
( 30نقاط( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم )  4من )أما املستوى املقبول فقد حتدد 

 %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 31.58طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )
( 28نقاط( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 3 - 2أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 %(  وهي اعلى  من النسبة  29.47طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )

 املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
فقد حتدد يف )نقطة( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا  كما أن املستوى ضعيف جدا  

 ىن التوزيع الطبيعي.أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منح
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 (39جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة.

 الكرة الطائرة 
 

 ةالمهار 

المستويات 
 المعيارية

حدود 
المستويات 
 المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 النسبة المئوية

اإلرسال 
)اختبار 
 من اإلرسال
 التنس(. أعلى
 

 % 0 0 4.86      100 -81 )درجات( فأقل 4  جيد جدا  
 % 28.42 27 24.52 80 -61 )درجات( 6 - 5 جيد 
 %47.37 45 40.96 60 -41 )درجات(9 - 7 مقبول 
 % 11.58 11 24.52 40 -21 )درجة(11 -10 ضعيف 

 % 12.63 12 4.86 20 -1   درجة  فأكثر 12 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع

 (19شكل رقم )
 مهارة اإلرسال )الكرة الطائرة(. التنس أعلى من اإلرساليوضح منحنى النسب المئوية الختبار 

 
)اإلرسال  التنس أعلى من اإلرسال مهارةلعينة البحث  اختبار  ( أن املستوى جيد جدا  39يتبني من اجلدول رقم )

درجات( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي نسبة  4يف الكرة الطائرة ( قد حتدد ب)
درجات( 6 - 5أما املستوى جيد فقد حتدد من )، مووية وهي أقل من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي
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%( وهي  28.42( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )27) حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان
درجات( حيث  9 – 7أما املستوى املقبول فقد حتدد من )، اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي

%( وهي  47.37( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )45نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم )
درجة( حيث  11 -10أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )، من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي  اعلى

و هي اقل  %( 11.58( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )11نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )
درجة(  فأكثر  12فقد حتدد يف ) وى ضعيف جدا  كما أن املست،  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي

%( و  12.63( طالبا و حققوا نسبة مووية مقدارها )12حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )
 هي أعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.

 (40جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة  المعيارية والنسبالمستويات المعيارية وحدودهما والدرجات يبين 
 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة الضرب الساحق في لعبة الكرة الطائرة.

 الكرة الطائرة 
 

 المهارة

المستويات 
 ةالمعياري

حدود   
المستويات 
 المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
نحنى لها في م

 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 
 النسبة المئوية

الضرب 
الساحق 
 مهارة)اختبار 
 الضرب
 الساحق(

 % 8.42 8 4.86      100 -81 )درجة( فأكثر11  جيد جدا  
 % 22.11 21 24.52 80 -61 )درجات( 10 -8 جيد

 %  33.68 32 40.96 60 -41 )درجات( 7 -5 مقبول 
 % 35.79 34 24.52 40 -21 )درجات( 4 -3  ضعيف 

 % 0 0 4.86 20 -1   درجتني  فأقل ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (20شكل رقم )
 في )الكرة الطائرة(. الساحق الضرب مهارةيوضح منحنى النسب المئوية الختبار 

 
يف ) الكرة الطائرة  الساحق الضرب مهارةلعينة البحث  يف اختبار  ( أن املستوى جيد جدا  40يتبني من اجلدول رقم )

( طالب و حققوا  نسبة 8درجة( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 11( قد حتدد ب)
أما املستوى جيد فقد  %( وهي أعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 8.42مووية  مقدارها )

( طالبا وحققوا نسبة مووية 21حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) درجات(  10 -8حتدد من )
 %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي. 22.11مقدارها )

درجات( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم  7 -5أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
 %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.  33.68قوا نسبة مووية مقدارها )( طالبا وحق32)

( 34درجات( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 4 -3أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 %(  وهي اعلى  من النسبة  35.79طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )

 هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.املقررة 
فقد حتدد يف )درجتني( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا  كما أن املستوى ضعيف جدا  

 أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
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 (41جدول رقم ) 

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة  المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة المناولة من اعلى في لعبة الكرة الطائرة.

 الكرة                      
 الطائرة      

 المهارة

المستويات 
 ةالمعياري

حدود المستويات 
 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 
 النسبة المئوية

املناولة 
)اختبار 

التمرير على 
احلائط  

 ث ( 30ب

 % 0 0 4.86      100 -81 )تكرار( فأكثر 30  جيد جدا  
 % 38.95 37 24.52 80 -61 )تكرار( 29 – 25 جيد 
 % 46.32 44 40.96 60 -41 )تكرار( 24 – 21 مقبول 
 % 9.47 9 24.52 40 -21 )تكرار( 20 - 17 ضعيف 

 % 5.26 5 4.86 20 -1   تكرار  فأقل 16 ضعيف جدا  

 %100 95 99.72 المجموع
 

 (21شكل رقم )
 المناولة )الكرة الطائرة(.ث مهارة  30يوضح منحنى النسب المئوية الختبار التمرير على الحائط  ب

 
لعينة البحث  يف اختبار التمرير على احلائط  )املناولة يف الكرة  ( أن املستوى جيد جدا  41يتبني من اجلدول رقم )
تكرار( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي نسبة مووية  30الطائرة ( قد حتدد ب)
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تكرار(  29 – 25أما املستوى جيد فقد حتدد من )، قررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعيوهي أقل  من النسبة امل
%( وهي  38.95( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )37حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )
 اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي.

تكرار( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم  24 – 21من ) أما املستوى املقبول فقد حتدد
، %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي 46.32( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )44)

( 9ستوى كان )تكرار( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا امل 20 - 17أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
كما أن ،  %(  و هي اقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي 9.47طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )

( 5تكرار (   فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 16فقد حتدد يف ) املستوى ضعيف جدا  
 %( و هي أعلى   من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 5.26طالبا و حققوا نسبة مووية مقدارها )

 (42جدول رقم ) 

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة التنطيط في لعبة كرة اليد.

 كرة اليد    
 

 المهارة

المستويات 
 المعيارية 

حدود المستويات 
 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 النسبة المئوية الطالب

التنطيط 
)اختبار 
التنطيط 

ط   م22
 مستقيم(

 % 0 0 4.86      100 -81 )ث/ج( فأقل 3.64 جيد جدا  
 % 32.63 31 24.52 80 -61 )ث/ج( 4.16 – 3.65 جيد 
 % 41.05 39 40.96 60 -41 )ث/ج( 4.67 – 4.17 مقبول 
 %  18.95 18 24.52 40 -21 )ث/ج( 5.18 – 4.68 ضعيف 

 %  7.37 7 4.86 20 -1   )ث/ج(  فأكثر 5.19 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (22شكل رقم )
 م في خط مستقيم مهارة التنطيط )كرة اليد(.22المئوية الختبار التنطيط يوضح منحنى النسب 

يتبني 
م يف خط مستقيم )التنطيط يف 22لعينة البحث  يف اختبار التنطيط  ( أن املستوى جيد جدا  42من اجلدول  رقم )

ققوا أي نسبة )ث/ج( فأقل  حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حي 3.64كرة اليد ( قد حتدد ب)
 مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  4.16 – 3.65أما املستوى جيد فقد حتدد من )
، توزيع الطبيعي%( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن ال 32.63( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )31)

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  4.67 – 4.17أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
%( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع  41.05( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )39عددهم )
ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا  5.18 – 4.68أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )، الطبيعي

%(  و هي اقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن   18.95( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )18املستوى كان )
 التوزيع الطبيعي.

ث/ج (  فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا  5.19فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
%(  وهي أعلى   من النسبة املقررة هلا  يف منحىن   7.37( طالبا و حققوا نسبة مووية مقدارها )7املستوى كان )
 التوزيع الطبيعي.
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 (43جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة التصويب في لعبة كرة اليد.وعدد الطالب والنسب 

 (23شكل رقم )
م مهارة التصويب )كرة 9كرات من خط الـ10يوضح منحنى النسب المئوية الختبار التصويب من الثبات

 اليد(.
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 كرة اليد     
 

 ةالمهار 

المستويات 
 المعيارية

حدود 
المستويات 

 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

التصويب )اختبار 
التصويب من 

كرات 10الثبات
 م(9من خط الـ

 % 0 0 4.86      100 -81 نقاط 10  جيد جدا  
 % 37.89 36 24.52 80 -61 نقاط 9 – 8 جيد 
 % 36.84 35 40.96 60 -41 نقاط 7 – 6 مقبول 
 % 16.84 16 24.52 40 -21 نقاط 5 – 4 ضعيف 

 % 8.42 8 4.86 20 -1   نقاط فأقل   3 ضعيف جدا  

 %100 95 99.72 المجموع
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كرات من خط 10لعينة البحث  يف اختبار التصويب من الثبات ( أن املستوى جيد جدا  43يتبني من اجلدول رقم )
نقاط(  حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا  10م )التصويب يف كرة اليد ( قد حتدد ب)9الـ

 9 – 8أما املستوى جيد فقد حتدد من ) أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
%(  37.89( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )36نقاط( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )
نقاط( حيث  7 – 6أما املستوى املقبول فقد حتدد من )، وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي
%( وهي  36.84طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )( 35نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم )
نقاط( حيث  5 – 4أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )، اقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي

%(  و هي اقل   16.84( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )16نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )
 املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.من النسبة  

نقاط ( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان   3فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
 %(  وهي أعلى   من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 8.42( طالبا و حققوا نسبة مووية مقدارها )8)

 (44جدول رقم )
لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة  المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسبيبين 

 وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة التمرير في لعبة كرة اليد.

 كرة اليد    
 

 المهارة

المستويات 
 المعيارية

حدود   
المستويات 
 المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 
 النسبة المئوية

التمرير)اختبار 
التمرير 

واالستالم 
على حائط 

 م3مسافة من

 %  3.16 3 4.86      100 -81 تكرار فأكثر  26  جيد جدا  
 %  26.32 25 24.52 80 -61 تكرار 25 – 22 جيد 
 %  50.53 48 40.96 60 -41 تكرار 21 – 18 مقبول 
 % 16.84 16 24.52 40 -21 تكرار 17 – 14 ضعيف 

 % 3.16 3 4.86 20 -1   تكرار  فأقل  13 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (24شكل رقم )
 اليد(. م مهارة التمرير )كرة3يوضح منحنى النسب المئوية الختبار التمرير واالستالم على حائط من مسافة

 
لعينة البحث  يف  اختبار التمرير واالستالم على حائط من  ( أن املستوى جيد جدا  44يتبني من اجلدول  رقم )

تكرار(  فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى    26م )التمرير يف كرة اليد ( قد حتدد ب) 3مسافة 
%( وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع   3.16( طالب و حققوا نسبة مووية مقدارها )3كان )
تكرار( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  25 – 22أما املستوى جيد فقد حتدد من )، الطبيعي

، %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي  26.32( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )25)
تكرار( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم  21 – 18أما املستوى املقبول فقد حتدد من )

%( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع   50.53( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )48)
 الطبيعي.

( 16الحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )تكرار( حيث ن 17 – 14أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 %(  و هي اقل  من النسبة  املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 16.84طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )

تكرار ( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  13فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
 %(  و هي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 3.16ققوا نسبة مووية مقدارها )( طالبا و ح3)
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 (45جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة  المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 مهارة المحاورة في  لعبة كرة السلة.وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار 

 كرة السلة  
 

 المهارة

المستويات 
 المعيارية

 حدود المستويات المعيارية
الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 النسبة المئوية

احملاورة 
)اختبار 
احملاورة يف 

مساحة مربعة 
 الشكل(

 % 0 0 4.86      100 -81 )ث/ج( فأقل  6.80 جيد جدا  
 %  33.68 32 24.52 80 -61 )ث/ج( 10.74 – 6.81 جيد 
 %  50.53 48 40.96 60 -41 )ث/ج(14.69 – 10.75 مقبول 
 % 8.42 8 24.52 40 -21 )ث/ج( 18.63– 14.70 ضعيف 

 % 7.37 7 4.86 20 -1   فأكثر )ث/ج(   18.64 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع

 (25شكل رقم )
 يوضح منحنى النسب المئوية الختبار المحاورة في مساحة مربعة الشكل مهارة المحاورة )كرة السلة (.

 
لعينة البحث  يف اختبار احملاورة يف مساحة مربعة الشكل )احملاورة  ( أن املستوى جيد جدا  45يتبني من اجلدول  رقم )

)ث/ج( فأقل(  حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي   6.80يف كرة السلة ( قد حتدد ب)
 نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.

0% 

33.68% 

50.53% 

8.42% 7.37% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 ضعيف جدا ضعيف مقبول  جيد  جيد جدا 



 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية               الفصل الثاني                                                                     

189 

 

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  10.74 – 6.81) أما املستوى جيد فقد حتدد من
، %( وهي اعلى من النسبة املقررة  هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي  33.68( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )32)

توى  ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املس 14.69 – 10.75أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
%( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن   50.53( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )48كان عددهم )
 التوزيع الطبيعي.

ث/ج( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى   18.63– 14.70أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
%(  و هي اقل  من النسبة  املقررة هلا  يف منحىن التوزيع  8.42( طالبا وحققوا نسبة مووية مقدارها )8كان )
حيث نالحظ أن عدد الطالب      ث/ج(   فأكثر  18.64فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  ،  الطبيعي

%(  و هي أعلى   من النسبة املقررة هلا  يف  7.37( طالب و حققوا نسبة مووية مقدارها )7يف هذا املستوى كان )
 ىن التوزيع الطبيعي.منح

 (46جدول رقم )

لطبيعي ا لها في منحنى التوزيعالمقررة  المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسبيبين 
 السلة. لعبة كرةبوعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة  التمرير 

 كرة السلة    
 

 المهارة

المستويات 
 المعيارية

حدود المستويات 
 المعيارية

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 النسبة المئوية
 

التمرير )اختبار 
التمرير على 

 ث(30احلائط 
 

 %  8.42 8 4.86      100 -81 تكرار فأكثر  11  جيد جدا  
 % 13.68 13 24.52 80 -61 تكرارات 10 جيد 
 % 63.16 60 40.96 60 -41 تكرارات 9 – 8 مقبول 
 %  8.42 8 24.52 40 -21 تكرارات 7 – 6 ضعيف 

 % 6.32 6 4.86 20 -1   تكرارات  فأقل  5 ضعيف جدا  
 %100 95 99.72 المجموع
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 (26شكل رقم )
 السلة(. ث مهارة التمرير )كرة30يوضح منحنى النسب المئوية الختبار التمرير على الحائط 

 
ث )التمرير يف  30لعينة البحث  يف اختبار التمرير على احلائط  ( أن املستوى جيد جدا  46يتبني من اجلدول  رقم )

( طالب و 8تكرار(  فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان )  11كرة السلة ( قد حتدد ب)
أما املستوى ، النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي %( وهي اعلى  من  8.42حققوا نسبة مووية مقدارها )

( طالبا وحققوا نسبة 13تكرارات( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 10جيد فقد حتدد من )
فقد أما املستوى املقبول ، %( وهي  اقل  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي 13.68مووية مقدارها )

( طالبا وحققوا 60تكرارات( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان عددهم ) 9 – 8حتدد من )
أما املستوى ، %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي 63.16نسبة مووية مقدارها )

( طالب وحققوا 8هذا املستوى كان ) تكرارات( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف 7 – 6الضعيف فقد حتدد من )
 %(  و هي اقل  من النسبة  املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.  8.42نسبة مووية مقدارها )

تكرارات ( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان  5فقد حتدد يف ) كما أن املستوى ضعيف جدا  
%(  و هي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع  6.32) ( طالب و حققوا نسبة مووية مقدارها6)

 الطبيعي.
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 (47جدول رقم )

لها في منحنى التوزيع الطبيعي المقررة المستويات المعيارية وحدودهما والدرجات المعيارية والنسب يبين 
 السلة.وعدد الطالب والنسب المئوية لكل مستو  في اختبار مهارة التصويب في لعبة كرة 

 كرة السلة    
 

 المهارة

المستويات 
 المعيارية

حدود 
المستويات 
 المعيارية 

الدرجات 
 المعيارية

النسبة المقررة 
لها في منحنى 
 التوزيع الطبيعي

عدد 
 الطالب

 النسبة المئوية

التصويب 
)اختبار الرمية 

 احلرة(
 

درجات فأكثر8  جيد جدا    81- 100  4.86 0 0 % 
درجات  7 – 6 جيد   61- 80  24.52 32 33.68  % 
درجات 5 – 4 مقبول   41- 60  40.96 44 46.32 % 
درجات 3 – 2 ضعيف   21- 40  24.52 19 20 % 

20 -1 درجة فأقل ضعيف جدا    4.86 0 0 % 
 %100 95 99.72 المجموع

 (27شكل رقم )
 السلة(.يوضح منحنى النسب المئوية الختبار الرمية الحرة مهارة التصويب )كرة 
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لعينة البحث يف اختبار الرمية احلرة )التصويب  يف كرة السلة( قد  ( أن املستوى جيد جدا  47يتبني من اجلدول رقم )
درجات( فأكثر حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا أي نسبة مووية وهي أقل  من  8حتدد ب)

 عي.النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبي
( طالبا 32درجات( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 7 – 6أما املستوى جيد فقد حتدد من )
 %( وهي اقل  من النسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي.  33.68وحققوا نسبة مووية مقدارها )

الطالب يف هذا املستوى كان عددهم  درجات( حيث نالحظ أن عدد 5 – 4أما املستوى املقبول فقد حتدد من )
 %( وهي اعلى  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي. 46.32( طلبة وحققوا نسبة مووية مقدارها )44)

( 19درجات( حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى كان ) 3 – 2أما املستوى الضعيف فقد حتدد من )
 %( وهي اقل  من النسبة  20قدارها )طالبا وحققوا نسبة مووية م

 املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
فقد حتدد يف )درجة( فأقل حيث نالحظ أن عدد الطالب يف هذا املستوى مل حيققوا  كما أن املستوى ضعيف جدا  

 أي نسبة مووية وهي أقل  من النسبة املقررة هلا  يف منحىن التوزيع الطبيعي.
 نتائج:مناقشة ال.3.2

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي يتضمن: ما مستو  بعض المتغيرات البدنية لطالب  .1.3.2
 بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟ السنة األولى الملتحقين

( املتعلـــــــــــق بـــــــــــاملتغريات البدنيـــــــــــة لعنصـــــــــــر القـــــــــــوة العضـــــــــــلية لعينـــــــــــة 19أظهـــــــــــرت نتـــــــــــائج اجلـــــــــــدول الســـــــــــابق رقـــــــــــم )
ــــــــــين الــــــــــذراعني مــــــــــن االنبطــــــــــاح املائــــــــــلالدراســــــــــة أن املتوســــــــــط احلســــــــــايب يف اختبــــــــــار  قــــــــــد بلــــــــــس  )قــــــــــوة حتمــــــــــل( ث

(  19) رقــــــــــــــم ( كمــــــــــــــا وأظهــــــــــــــرت نتــــــــــــــائج اجلــــــــــــــدول الســــــــــــــابق 8.86( واالحنــــــــــــــراف املعيــــــــــــــاري بلــــــــــــــس )34.97)
املميـــــــــــــزة بالســـــــــــــرعة القـــــــــــــوة االنفجاريـــــــــــــة  )الوثـــــــــــــب العـــــــــــــريض مـــــــــــــن  أن املتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب يف اختبـــــــــــــار القـــــــــــــوة

( وهـــــــــــــذا املســـــــــــــتوى 0.26( واالحنـــــــــــــراف املعيـــــــــــــاري بلـــــــــــــس )2.13الثبـــــــــــــات( فقـــــــــــــد بلـــــــــــــس املتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب )
ــــــــــــول ال يســــــــــــتخد ــــــــــــاملقبول فــــــــــــريى الباحــــــــــــث أن الطــــــــــــالب املتقــــــــــــدمون للقب ــــــــــــدر ب ــــــــــــذي ق ــــــــــــاء ال مون األثقــــــــــــال أثن

ــــــــــــدريباهتم ســــــــــــو  ملــــــــــــدارس وذلــــــــــــك لعــــــــــــدم تــــــــــــوفر مثــــــــــــل هــــــــــــذه املعــــــــــــدات داخــــــــــــل كــــــــــــانوا يف األنديــــــــــــة أو يف ااء  ت
املـــــــــدارس مثـــــــــل الكـــــــــرات الطبيـــــــــة واألجهـــــــــزة املتطـــــــــورة املســـــــــتخدمة لتنميـــــــــة عنصـــــــــر القـــــــــوة . كمـــــــــا يشـــــــــري النمـــــــــر 
ـــــــــــدريب باألثقـــــــــــال هـــــــــــو زيـــــــــــادة معـــــــــــدالت منـــــــــــو القـــــــــــوة العضـــــــــــلية وتطـــــــــــوير  واخلطيـــــــــــب  إيل أن اهلـــــــــــدف مـــــــــــن الت

ـــــــــــــــب،  أي نشـــــــــــــــاط رياضـــــــــــــــي.األداء الفـــــــــــــــين ورفـــــــــــــــع درجـــــــــــــــة االســـــــــــــــتعداد ملمارســـــــــــــــة  ، صـــــــــــــــفحة 1996)اخلطي
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ـــــــــرتبط ربـــــــــاط وثيـــــــــق بـــــــــاألداء املهـــــــــارى (66 ـــــــــث يشـــــــــري أبـــــــــو العـــــــــال أن القـــــــــوة وخاصـــــــــتا املميـــــــــزة بالســـــــــرعة ت . حي
)عبـــــــــــــــدالفتاح،  فكلمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان الالعـــــــــــــــب ميتلـــــــــــــــك القـــــــــــــــوة املميـــــــــــــــزة بالســـــــــــــــرعة كـــــــــــــــان أداءه املهـــــــــــــــارى عاليـــــــــــــــا .

   .(133، صفحة 1997
أما فيما يتعلق بعنصر التحمل الذي يعترب من العناصر اهلامة اليت جيب أن ميتلكها املتقدم للقبول يف كليات الرتبية 

( 1.00( واالحنراف املعياري )6.69البدنية فقد جاء مقبوال  ومل يرتقي للمستوى املطلوب فبلس املتوسط احلسايب )
الباحث أن ذلك يعود لالرجتال يف التدريب الذي يقوم به بعض الطلبة املتقدمني بقصد تطوير لياقتهم لغرض ويرى 

قبوهلم للدراسة يف كليات الرتبية البدنية حيث انه ال يراعي استخدام الوسائل والطرق  احلديثة يف التدريب الرياضي 
مي لنادا رياضي والقائمني على تدريبة ال يهتمون بعنصر ويرى الباحث أيضا  أن البعض من املتقدمني قد يكون منت

التحمل أثناء الوحدات التدريبية .ويشري عثمان إىل أن التحمل من العناصر البدنية اهلامة والالزمة يف العديد من 
، 1994)عثمان م.،  الرياضات حيث يلعب التحمل دورا كبري يف حتديد املستوى من خالل مستوى القلب والرئتني.

كما يشري أبو عبده إيل أن للتحمل أمهية كبرية لدى الرياضني ملا له من تأثري إجيايب على القلب . (379صفحة 
)السيد والدورة الدموية من ناحية ومستوى اإلجناز أثناء املنافسات أو األداء الرياضي أو التدريب من ناحية أخرى . 

 .(38، صفحة 2001أ.، 

( 4.65( حيث بلس املتوسط احلسايب )19أما فيما يتعلق بعنصر السرعة فقد جاء حبسب ما يف اجلدول رقم )
مقبول وهذا املستوى سيوثر حتما على األداء املهارى ويذكر يف هذا السياق  ( بتقدير 0.42واالحنراف املعياري )
أن" صفة السرعة إحدى مكونات اإلعداد البدين وإحدى الركائز اهلامة للوصول إىل املستويات  عادل عبد البصري

العالية كما أن صفة السرعة تلعب دورا  مهما  يف معظم األنشطة الرياضية أو أداء أنشطة معينة تتطلب سرعة انقباض 
 .(105 -104، الصفحات 1999)البصري،  عضلية معينة لتحقيق هدف احلركة.

وجممل القول أن السرعة تعترب من أهم الصفات اليت تؤدي إىل االرتقاء مبستوى األداء احلركي أثناء املنافسة الرياضية 
 واليت تسهم يف حتقيق اإلجنازات الرياضية .

إىل أن " السرعة تعد احد عوامل األداء الناجح يف كثري من  McGee" وماك جي Barrowكما يشري باروك 
 (168، صفحة 1987)احلميد،  األنشطة الرياضية .

( واالحنراف املعياري بلس 64.62وفيما يتعلق بعنصر املرونة فقد أظهرت نتائج اجلدول أن املتوسط احلسايب بلس )
( وقد قدر باملستوى املقبول وهذا املستوى مل يرتقي للمستوى املطلوب ويدل أن هناك خلل يف مرونة 8.36)

عضالت الرجلني واسفل الظهر لطالب عينة الدراسة وان هذا اخللل يودي إىل ضعف يف األداء املهارى . ويشري 
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قيق املستويات الرياضية العليا ، ويعد راشد إىل أن مدى احلركة باملفاصل يعد من املتطلبات األساسية للوصول وحت
 .(171، صفحة 2007)راشد،  أساسا  يف حتقيق األداء الفين اجليد.

ويشري مفيت إىل أن االفتقار للمرونة جيعل الفرد الرياضي عرضة ل صابة باملفاصل والعضالت باإلضافة إىل تأثريه 
 .(154، صفحة 1996)محاد م.،  الصفات البدنية األخرى .السليب على تنمية 

ويرى الباحث أن على الفرد الرياضي االهتمام بتنمية عنصر املرونة عن طريق التمرينات اليت تعمل على إطالة 
وذلك لدورها الفعال يف احلفاظ على عضالت الفخذ والظهر باإلضافة إىل عضالت ومفاصل اجلسم العليا والسفلى 

الفرد من التعرض ل صابة أثناء ممارسة أي نشاط رياضي ودورها يف حتسني األداء املهارى للرياضي ولتأثريها السليب 
 على تنمية بقية العناصر البدنية. 

حيث أن املتوسط احلسايب بلس  وأما فيما يتعلق بعنصر الرشاقة جاء مقبوال  أيضا  اذا ما قورن بالعناصر األخرى للدراسة
( ويرى الباحث أن السبب يف ذلك هو جهل عينه الدراسة بالتمارين 1.57( واالحنراف املعياري بلس )21.06)

اخلاصة بتنمية عنصر الرشاقة خاصة أن املتقدمني اغلبهم ال ينتمون إىل أندية رياضية والبعض األخر الذي ينتمي 
مل متارين الرشاقة جلهل القائمني بالتدريب ملفهوم الرشاقة واالعتقاد أن النحافة  لنادي رياضي أو مركز تدرييب قد هته

وضعف البنية اجلسدية هي الرشاقة . أو قد يستثين املدربون التمارين اخلاصة بالرشاقة وتركيز اهتمامهم على بقية 
 العناصر املكونة للياقة البدنية .

رشــــــــــــاقة مــــــــــــن العناصــــــــــــر األساســــــــــــية الــــــــــــيت جيــــــــــــب أن ميتلكهــــــــــــا ويوكــــــــــــد مجــــــــــــال الــــــــــــدين وإبــــــــــــراهيم حممــــــــــــد أن ال 
الفـــــــــــرد وذلـــــــــــك ملـــــــــــا هلـــــــــــا مـــــــــــن أمهيـــــــــــة ودور كبـــــــــــري يف اكتســـــــــــاب وإتقـــــــــــان املهـــــــــــارات احلركيـــــــــــة والرشـــــــــــاقة تضـــــــــــفي 
ـــــــــــــــــة واإلحســـــــــــــــــاس الســـــــــــــــــليم  ـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــليم واملعرف ـــــــــــــــــى األداء املهـــــــــــــــــارى واخلططـــــــــــــــــي و االنســـــــــــــــــيابية والتوقي عل

   .(43، صفحة 1996)حممد ج.،  باالجتاهات واملسافات .
ويعـــــــــــــزو الباحـــــــــــــث هـــــــــــــذه النتـــــــــــــائج إىل أن الطلبـــــــــــــة املتقـــــــــــــدمني ال يهتمـــــــــــــون بالتـــــــــــــدريبات الـــــــــــــيت هتـــــــــــــتم بالشـــــــــــــدة 
ــــــــــيت تتطلــــــــــب اإلشــــــــــراف عليهــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــدريب احلديثــــــــــة . وال والكثافــــــــــة واحلجــــــــــم املســــــــــتندة ألســــــــــاليب وطــــــــــرق الت
قبــــــــــــل مــــــــــــدربني متخصصـــــــــــــني هلــــــــــــم املعرفــــــــــــة الكاملـــــــــــــة باألعبــــــــــــاء الواقعــــــــــــة علـــــــــــــى األجهــــــــــــزة الداخليــــــــــــة جلســـــــــــــم 

 رياضي أثناء إجراء هذه التدريبات .   ال
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ــــــــــــا مســــــــــــتو  بعــــــــــــض  .2.3.2 ــــــــــــذي يتضــــــــــــمن: م ــــــــــــة بالســــــــــــؤال الثــــــــــــاني ال مناقشــــــــــــة النتــــــــــــائج المتعلق
ــــــــــرات الفســــــــــيولوجية لطــــــــــالب  ــــــــــينالمتغي ــــــــــى الملتحق ــــــــــة والرياضــــــــــية  الســــــــــنة األول ــــــــــة البدني ــــــــــة التربي بكلي

 جامعة صنعاء )اليمن(؟
ــــــــــــق بــــــــــــ20أظهــــــــــــرت نتــــــــــــائج اجلــــــــــــدول الســــــــــــابق رقــــــــــــم ) املتغريات الفســــــــــــيولوجية  للمتغــــــــــــري الفســــــــــــيولوجي ( املتعل

احلـــــــــــــد األقصـــــــــــــى الســـــــــــــتهالك األكســـــــــــــجني النســـــــــــــيب لعينـــــــــــــة الدراســـــــــــــة حيـــــــــــــث بلـــــــــــــس املتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب  يف 
( حيــــــــــــث   6.57( و بلــــــــــــس االحنــــــــــــراف املعيــــــــــــاري )47.55لعينــــــــــــة البحــــــــــــث ) كليــــــــــــة كــــــــــــوينز للخطــــــــــــوةاختبــــــــــــار  

كـــــــــــان مســـــــــــتوى الطلبـــــــــــة يف املتوســـــــــــط مقبـــــــــــول وضـــــــــــعيف حيـــــــــــث أن هـــــــــــذه القيـــــــــــاس ال يعطـــــــــــي اهتمـــــــــــام كبـــــــــــري 
ـــــــــــة والرياضـــــــــــية  ـــــــــــات الرتبيـــــــــــة البدني ـــــــــــرية للطالـــــــــــب املتقـــــــــــدم لكلي ـــــــــــه الكب ـــــــــــة رغـــــــــــم أمهيت ـــــــــــول الطلب يف اختبـــــــــــارات قب

ـــــــة الـــــــيت وضـــــــعها  ـــــــة مـــــــع املعـــــــايري املويني ـــــــان هـــــــذا Katch And Mcardle (1983( وباملقارن ( ف
ــــــــــة باملســــــــــتوى العــــــــــاملي امل ســــــــــتوى مــــــــــن احلــــــــــد األقصــــــــــى الســــــــــتهالك األكســــــــــجني النســــــــــيب يعــــــــــد منخفضــــــــــا مقارن

ـــــــــــة غـــــــــــري رياضـــــــــــيني مـــــــــــن ضـــــــــــمن الطلبـــــــــــة  ـــــــــــة رياضـــــــــــيني وطلب ـــــــــــك الضـــــــــــعف لوجـــــــــــود طلب و يعـــــــــــزو الباحـــــــــــث ذل
املتقــــــــدمني لكليـــــــــة الرتبيـــــــــة البدنيـــــــــة جامعـــــــــة صـــــــــنعاء وهـــــــــذا يتفـــــــــق مـــــــــع مـــــــــا توصـــــــــلت إليـــــــــه دراســـــــــة حممـــــــــود شـــــــــرب 

جـــــــــــد فـــــــــــروق بـــــــــــني الطـــــــــــالب الرياضـــــــــــيني وغـــــــــــري الرياضـــــــــــيني يف اللياقـــــــــــة اهلوائيـــــــــــة والالهوائيـــــــــــة ( بأنـــــــــــه تو 2004)
أمـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بضـــــــــــغط الـــــــــــدم االنقباضـــــــــــي  فقـــــــــــد جـــــــــــاء   .(2004)شـــــــــــرب،  لصــــــــــاحل الطلبـــــــــــة الرياضـــــــــــيني.

املعيــــــــــــاري  ( واالحنــــــــــــراف110.84( حيــــــــــــث بلــــــــــــس املتوســــــــــــط احلســــــــــــايب )20حبســــــــــــب مــــــــــــا يف اجلــــــــــــدول رقــــــــــــم )
ــــــــــد واملســــــــــتوى ضــــــــــعيف  وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بضــــــــــغط 10.59) ــــــــــني املســــــــــتوى جي ــــــــــى نســــــــــبة ب ــــــــــت اعل ــــــــــث كان ( حي

ـــــــــــــائج اجلـــــــــــــدول أن املتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب بلـــــــــــــس ) ـــــــــــــدم االنبســـــــــــــاطي  فقـــــــــــــد أظهـــــــــــــرت نت ( واالحنـــــــــــــراف 73.89ال
( حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان مســـــــــــــــتوى الطلبـــــــــــــــة مـــــــــــــــوزع يف األغلـــــــــــــــب علـــــــــــــــى املســـــــــــــــتوى جيـــــــــــــــد 5.09املعيـــــــــــــــاري بلـــــــــــــــس )

طبيعــــــــــــي لوجــــــــــــود طلبــــــــــــة رياضــــــــــــيني وأخــــــــــــرين غــــــــــــري رياضــــــــــــيني ضــــــــــــمن املتقــــــــــــدمني واملســــــــــــتوى ضــــــــــــعيف وهــــــــــــذا 
لكليـــــــــــة الرتبيـــــــــــة الرياضـــــــــــية جامعـــــــــــة صـــــــــــنعاء حيـــــــــــث يــــــــــــذكر يف هـــــــــــذا الصـــــــــــدد حممـــــــــــد نصـــــــــــر الـــــــــــدين رضــــــــــــوان 

ـــــــــــــــــاد )1998) ـــــــــــــــــس يف املعت ـــــــــــــــــدم يبل ـــــــــــــــــدم االنقباضـــــــــــــــــي ،  120م( أن ضـــــــــــــــــغط ال ـــــــــــــــــق( لضـــــــــــــــــغط ال مـــــــــــــــــم/ زئب
ضـــــــــــغط الـــــــــــدم مـــــــــــن القياســـــــــــات األساســـــــــــية مم/زئبـــــــــــق( لضـــــــــــغط الـــــــــــدم االنبســـــــــــاطي ويشـــــــــــري بـــــــــــان قيـــــــــــاس 80)

للتعــــــــــــــرف علــــــــــــــى إمكانيــــــــــــــة تعــــــــــــــرض القلــــــــــــــب واألوعيــــــــــــــة الدمويــــــــــــــة إىل املخــــــــــــــاطر واألمــــــــــــــراض ، كمــــــــــــــا ميكــــــــــــــن 
وفيمـــــــــــــــــا  .(73 -72، الصــــــــــــــــفحات 1998)رضـــــــــــــــــوان م.،  االســــــــــــــــتدالل بــــــــــــــــه كمؤشـــــــــــــــــر للــــــــــــــــدفع القلــــــــــــــــيب .

يتعلــــــــــــــق مبعــــــــــــــدل النــــــــــــــبض أثنــــــــــــــاء الراحــــــــــــــة  فقــــــــــــــد أظهــــــــــــــرت نتــــــــــــــائج اجلــــــــــــــدول أن املتوســــــــــــــط احلســــــــــــــايب بلــــــــــــــس 
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( فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان اغلــــــــــــــــب الطــــــــــــــــالب يف املســــــــــــــــتوى املقبــــــــــــــــول 3.79( واالحنــــــــــــــــراف املعيــــــــــــــــاري بلــــــــــــــــس )70.32)
ــــــــــدين رضــــــــــوان  ــــــــــث يشــــــــــري حممــــــــــد نصــــــــــر ال ــــــــــة حي ــــــــــة البدني ــــــــــاء الراحــــــــــة باللياق ــــــــــبض أثن ــــــــــأثر معــــــــــدل الن ــــــــــث يت حي

معــــــــــــدل القلـــــــــــــب يتــــــــــــأثر مبســـــــــــــتوى اللياقــــــــــــة البدنيـــــــــــــة للفــــــــــــرد، ويشـــــــــــــري بــــــــــــأن األفـــــــــــــراد الـــــــــــــذين  ( إىل أن1998)
يتمتعـــــــــون مبســـــــــتويات عاليـــــــــة مـــــــــن اللياقـــــــــة البدنيـــــــــة يهظهـــــــــرون فروقـــــــــا يف معـــــــــدل القلـــــــــب اقـــــــــل مـــــــــن الـــــــــيت يهظهرهـــــــــا 

   .(69ة ، صفح1998)رضوان م.،  .األفراد األقل يف مستوى اللياقة البدنية
وأما فيما يتعلق مبعدل النبض بعد اجملهود جاء مستوى الطالب موزع بشكل متساو  تقريبا بني جيد ومقبول وضعيف 

( حيث كان اجملهود متمثل باختبار 15.79( واالحنراف املعياري بلس )150.78حيث أن املتوسط احلسايب بلس )
اخلطوة لكلية كوينز حيث لوحظ أن الطالب الرياضيني كانت سرعة نبضات القلب عندهم اقل من الطالب الغري 

: أن الرياضيني ميتازون عن  Mathews( نقال  عن 2004رياضيني وهذا يتفق مع ما أشار إليه امحد فاروق عزب )
 .(26، صفحة 2004)شافعي ا.، يف حالة الراحة أو أثناء اجملهود.  سوكءا  القلب  غري الرياضيني بقلة سرعة نبضات

ــــــــــــث الــــــــــــذي يتضــــــــــــمن: مــــــــــــا مســــــــــــتو  بعــــــــــــض  .3.3.2 مناقشــــــــــــة النتــــــــــــائج المتعلقــــــــــــة بالســــــــــــؤال الثال
بكليـــــــــة التربيــــــــة البدنيـــــــــة والرياضــــــــية جامعـــــــــة  الســــــــنة األولـــــــــى الملتحقــــــــينالمتغيــــــــرات المهاريــــــــة لطـــــــــالب 

 صنعاء )اليمن(؟
( والـــــــــــذي يتعلـــــــــــق بــــــــــــاملتغريات املهاريـــــــــــة بدايــــــــــــة مـــــــــــع مهــــــــــــارات 21أظهـــــــــــرت نتـــــــــــائج اجلــــــــــــدول الســـــــــــابق رقــــــــــــم )

ــــــــة كــــــــرة القــــــــدم ــــــــث بلــــــــس متوســــــــط متغــــــــري مهــــــــارة التمريــــــــر لعينــــــــة الدراســــــــة  لعب وبدايــــــــة  مــــــــع مهــــــــارة التمريــــــــر حي
( حيــــــــــــــث كــــــــــــــان مســــــــــــــتوى الطــــــــــــــالب يف هــــــــــــــذا املتغــــــــــــــري أغلبيــــــــــــــتهم 4.82( واالحنــــــــــــــراف املعيــــــــــــــاري )14.78)

يف مســــــــــتوى مقبــــــــــول وضــــــــــعيف وهــــــــــذا يــــــــــدل علــــــــــى اخنفــــــــــاض يف أداء مهــــــــــارة التمريــــــــــر الــــــــــيت تعتــــــــــرب مــــــــــن اكثــــــــــر 
ــــــــدء املهــــــــارات اســــــــتخداما يف  ــــــــتم مــــــــن خالهلــــــــا ب ــــــــيت ي ــــــــرب مــــــــن الوســــــــائل األساســــــــية ال ــــــــة كــــــــرة القــــــــدم كمــــــــا تعت لعب

اهلجــــــــــــوم وإهنائــــــــــــه ويعــــــــــــزو الباحــــــــــــث ضــــــــــــعف التمريــــــــــــر عنــــــــــــد عينــــــــــــة الدراســــــــــــة إىل ضــــــــــــعف اإلمكانــــــــــــات الــــــــــــيت 
يســــــــــــتطيع أن يوفرهـــــــــــــا املـــــــــــــدرب أثنــــــــــــاء الوحـــــــــــــدة التدريبيـــــــــــــة وعــــــــــــدم إتاحـــــــــــــة الفرصـــــــــــــة لالعــــــــــــب مـــــــــــــن التكـــــــــــــرار 

ـــــــــــــة رياضـــــــــــــية وكـــــــــــــذلك اعتمـــــــــــــاد واإلعـــــــــــــادة للمهـــــــــــــارة هـــــــــــــذا بالنســـــــــــــ بة للطـــــــــــــالب الرياضـــــــــــــيني واملنتســـــــــــــبني ألندي
 املدربني على األسلوب التقليدي والنمط الواحد أثناء تنفيذ الوحدات التدريبية.

أمـــــــــا فيمـــــــــا يتعلــــــــــق مبهـــــــــارة التصــــــــــويب والـــــــــيت يـــــــــتم مــــــــــن خالهلـــــــــا حســــــــــم نتيجـــــــــة املبـــــــــاراة  فقــــــــــد بلـــــــــس املتوســــــــــط 
( حيــــــــــــــث كانــــــــــــــت نتــــــــــــــائج الطــــــــــــــالب 2.92راف املعيــــــــــــــاري )( واالحنــــــــــــــ10.57احلســــــــــــــايب يف هــــــــــــــذه املهــــــــــــــارة )

أغلبيــــــــــــتهم يف املســــــــــــتوى املقبــــــــــــول والضــــــــــــعيف ويعــــــــــــزو الباحــــــــــــث الســــــــــــبب يف ذلــــــــــــك إىل ضــــــــــــعف يف املتغــــــــــــريات 
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ــــــــــو خــــــــــيط ــــــــــث يشــــــــــري كمــــــــــاش وأب ــــــــــيت تســــــــــاهم يف مهــــــــــارة التصــــــــــويب ، حي ــــــــــة الدراســــــــــة وال ــــــــــدى عين ــــــــــة ل  .البدني
أن متغــــــــــــــــــريات الســــــــــــــــــرعة والقــــــــــــــــــدرة والتحمــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــي  إىل .(249 -248صــــــــــــــــــفحات ، ال2007)خــــــــــــــــــيط، 

ــــــــــذلك فــــــــــان اخنفــــــــــاض هــــــــــذه  ــــــــــة مســــــــــامهة يف مهــــــــــارة التصــــــــــويب يف كــــــــــرة القــــــــــدم، ل ــــــــــر الصــــــــــفات البدني مــــــــــن اكث
 املتغريات سوف يؤدي إىل اخنفاض وضعف مهارة التصويب.  

بلـــــــــــس املتوســـــــــــط احلســـــــــــايب  أمـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق مبهـــــــــــارة الســـــــــــيطرة علـــــــــــى الكـــــــــــرة فقـــــــــــد جـــــــــــاءت النتـــــــــــائج حيـــــــــــث
( وكانــــــــــــت نتــــــــــــائج الطــــــــــــالب 1.44( وبلــــــــــــس االحنــــــــــــراف املعيــــــــــــاري )4.37الختبــــــــــــار الســــــــــــيطرة علــــــــــــى الكــــــــــــرة )

ـــــــــــــــائج منخفضـــــــــــــــة ومل ترتقـــــــــــــــي  ـــــــــــــــول وضـــــــــــــــعيف أي أن النت ـــــــــــــــد ومقب ـــــــــــــــة جي موزعـــــــــــــــه علـــــــــــــــى املســـــــــــــــتويات املعياري
ـــــــــــــــــة األجهـــــــــــــــــزة واألدوات املســـــــــــــــــاعدة ـــــــــــــــــك إىل قل ـــــــــــــــــوب ويعـــــــــــــــــزو الباحـــــــــــــــــث الســـــــــــــــــبب يف ذل   للمســـــــــــــــــتوى املطل
كالشــــــــــــــواخص واألعــــــــــــــالم واملوانــــــــــــــع والكــــــــــــــرات الــــــــــــــيت حيتاجهــــــــــــــا التــــــــــــــدريب علــــــــــــــى هــــــــــــــذه املهــــــــــــــارة ســــــــــــــواء يف 
املـــــــــــــدارس أو األنديـــــــــــــة الـــــــــــــيت ينتمـــــــــــــي إليهـــــــــــــا الطـــــــــــــالب املتقـــــــــــــدمني للقبـــــــــــــول يف الكليـــــــــــــة، ويـــــــــــــرى الباحـــــــــــــث أن 

ـــــــــألداء واســـــــــتخدام متـــــــــارين متنوعـــــــــة  ـــــــــدائم ل ـــــــــاج إىل التكـــــــــرار ال ـــــــــى الكـــــــــرة حيت الـــــــــيت االرتقـــــــــاء مبهـــــــــارة الســـــــــيطرة عل
 تتميز بتغيري االشرتاطات والعوامل اخلارجية كوجود منافس أو اكثر.

وبدايـــــــــة  مـــــــــع  لعبـــــــــة الكـــــــــرة الطـــــــــائرة ( والـــــــــذي يتعلـــــــــق مبتغـــــــــريات 22أظهـــــــــرت نتـــــــــائج اجلـــــــــدول الســـــــــابق رقـــــــــم )
مهـــــــــــارة اإلرســـــــــــال )اإلرســـــــــــال مـــــــــــن اعلـــــــــــى التـــــــــــنس( حيـــــــــــث بلـــــــــــس متوســـــــــــط متغـــــــــــري  اختبـــــــــــار مهـــــــــــارة اإلرســـــــــــال 

ـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــة ) ( حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان مســـــــــــــــتوى الطـــــــــــــــالب يف 2.19و بلـــــــــــــــس االحنـــــــــــــــراف املعيـــــــــــــــاري )( 8.03لعين
ـــــــــــب هـــــــــــذه املهـــــــــــارة أن يكـــــــــــون الطالـــــــــــب املتقـــــــــــدم  هـــــــــــذا املتغـــــــــــري أغلبيـــــــــــتهم يف املســـــــــــتوى املقبـــــــــــول حيـــــــــــث تتطل

( أن الطالـــــــــــب Alkoor, 2008لديــــــــــه تكامــــــــــل وتـــــــــــوازن يف األداء البــــــــــدين واملهـــــــــــاري حيــــــــــث يشـــــــــــري)
كـــــــــــــون هنــــــــــــاك تكامـــــــــــــل وتـــــــــــــوازن بــــــــــــني الوظـــــــــــــائف البدنيـــــــــــــة املــــــــــــؤدي للمهـــــــــــــارة بأفضـــــــــــــل أداء لــــــــــــه ينبغـــــــــــــي أن ي

ــــــــــــط هــــــــــــذه العوامــــــــــــل مــــــــــــع بعضــــــــــــها  واملهاريــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل معاجلــــــــــــة نــــــــــــواحي القصــــــــــــور يف األداء احلركــــــــــــي ورب
ــــــــــة يف  ــــــــــة الدق ــــــــــة علــــــــــى تنمي ــــــــــذي يعكــــــــــس صــــــــــورة إجيابي ــــــــــذهين ألداء املهــــــــــارة األمــــــــــر ال ــــــــــبعض بتصــــــــــور األداء ال ال

 .(Alkoor, 2008) األداء املهاري لتحقيق افضل أداء
ــــــــــتم مــــــــــن خالهلــــــــــا حســــــــــم نتيجــــــــــة املبــــــــــاراة  فقــــــــــد بلــــــــــس  أمــــــــــا فيمــــــــــا يتعلــــــــــق مبهــــــــــارة الضــــــــــرب الســــــــــاحق والــــــــــيت ي

( حيــــــــــــــث كانـــــــــــــــت 2.22( واالحنــــــــــــــراف املعيـــــــــــــــاري )6.65املتوســــــــــــــط احلســــــــــــــايب يف اختبـــــــــــــــار هــــــــــــــذه املهـــــــــــــــارة )
ــــــــــول والضــــــــــعيف  ــــــــــتهم يف املســــــــــتوى املقب ــــــــــائج الطــــــــــالب أغلبي ــــــــــث أن هــــــــــنت ــــــــــرب مــــــــــن املهــــــــــارات حي ذه املهــــــــــارة تعت

الصـــــــــــــعبة وحتتـــــــــــــاج إىل درجـــــــــــــة عاليـــــــــــــة مـــــــــــــن القـــــــــــــوة االنفجاريـــــــــــــة والدقـــــــــــــة والرتكيـــــــــــــز يف األداء وكـــــــــــــان مســـــــــــــتوى 
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، صـــــــــــــفحة 1990)ســـــــــــــكافس،  الطـــــــــــــالب يف أداء هـــــــــــــذه املهـــــــــــــارة ضـــــــــــــعيفا  حيـــــــــــــث يـــــــــــــذكر يف هـــــــــــــذا الصـــــــــــــدد
أمـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق مبهـــــــــــارة املناولـــــــــــة فقـــــــــــد جـــــــــــاءت النتـــــــــــائج حيـــــــــــث بلـــــــــــس املتوســـــــــــط احلســـــــــــايب الختبـــــــــــار  (46

( وكانــــــــــــت نتــــــــــــائج الطــــــــــــالب موزعــــــــــــه 3.45( وبلــــــــــــس االحنــــــــــــراف املعيــــــــــــاري )23.13املناولــــــــــــة علــــــــــــى احلــــــــــــائط )
علـــــــــــــى املســـــــــــــتويات املعياريـــــــــــــة جيـــــــــــــد ومقبـــــــــــــول أي أن النتـــــــــــــائج منخفضـــــــــــــة ومل تكـــــــــــــن يف  املســـــــــــــتوى املطلـــــــــــــوب 

ــــــــــه الكــــــــــرة الن هــــــــــذه  ــــــــــذراعني وارتباطهــــــــــا بالدقــــــــــة يف توجي ــــــــــة لعضــــــــــالت ال ــــــــــة عالي املهــــــــــارة تتطلــــــــــب قــــــــــوة انفجاري
أن مهــــــــــــارة التمريـــــــــــر مــــــــــــن اعلـــــــــــى مــــــــــــن  (2009)األمـــــــــــني، لالعـــــــــــب الضـــــــــــارب، وهــــــــــــذا مـــــــــــا تؤكــــــــــــده دراســـــــــــة  

هــــــــــــذه املهــــــــــــارة  اكثـــــــــــر املهــــــــــــارات الــــــــــــيت تتطلــــــــــــب قـــــــــــوة انفجاريــــــــــــة لعضــــــــــــالت الــــــــــــذراعني مـــــــــــن خــــــــــــالل ارتبــــــــــــاط
ـــــــــــد املـــــــــــتعلم باملعلومـــــــــــات  ـــــــــــزمن واملكـــــــــــان والعمـــــــــــل علـــــــــــى تزوي بإحســـــــــــاس املـــــــــــتعلم باملســـــــــــافة وارتفـــــــــــاع الكـــــــــــرة وال

 وبأشكاهلا املختلفة هبدف تطوير مستوى األداء.
وبدايـــــــــــة  مـــــــــــع  لعبـــــــــــة كـــــــــــرة اليـــــــــــد ( والـــــــــــذي يتعلـــــــــــق مبتغـــــــــــريات 23أظهـــــــــــرت نتـــــــــــائج اجلـــــــــــدول الســـــــــــابق رقـــــــــــم )
وســـــــــــــط متغــــــــــــري اختبـــــــــــــار مهــــــــــــارة تنطــــــــــــيط الكـــــــــــــرة  لعينــــــــــــة الدراســـــــــــــة مهــــــــــــارة تنطــــــــــــيط الكـــــــــــــرة حيــــــــــــث بلــــــــــــس مت

( حيـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــان مســـــــــــــــــتوى الطـــــــــــــــــالب يف هـــــــــــــــــذا املتغـــــــــــــــــري 0.43( و بلـــــــــــــــــس االحنـــــــــــــــــراف املعيـــــــــــــــــاري )4.42)
ــــــــــــول  ــــــــــــد واملقب ــــــــــــتهم يف املســــــــــــتوى اجلي ــــــــــــة الكــــــــــــرة مــــــــــــن األركــــــــــــان أغلبي ــــــــــــرب مهــــــــــــارة تنطــــــــــــيط أو طبطب ــــــــــــث تعت حي

بيــــــــــة البدنيــــــــــة أن ميتلكهــــــــــا وهــــــــــي مهــــــــــارة حتتــــــــــاج إىل الرئيســــــــــية بكــــــــــرة اليــــــــــد وعلــــــــــى الطالــــــــــب املتقــــــــــدم لكليــــــــــة الرت 
ـــــــــك مـــــــــن التـــــــــدريب املتواصـــــــــل حيـــــــــث يشـــــــــري عثمـــــــــان  ـــــــــد ويـــــــــأيت ذل ـــــــــى مســـــــــتوى جي ـــــــــق عضـــــــــلي عصـــــــــيب عل تواف

( إىل أن عمليـــــــــــة التوافـــــــــــق املنـــــــــــتظم بـــــــــــني عمـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــن اجلهـــــــــــازين العضـــــــــــلي والعصـــــــــــيب مـــــــــــن اهـــــــــــم 1987)
)عثمـــــــــــان  تـــــــــــأثر إجيابيـــــــــــا بالتـــــــــــدريب.مقومـــــــــــات ســـــــــــرعة األداء، ويعـــــــــــد التوافـــــــــــق العضـــــــــــلي مـــــــــــن العوامـــــــــــل الـــــــــــيت ت

 .(120، صفحة 1987م.، 
( 6.56أمــــــــــــا فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق مبهــــــــــــارة التصــــــــــــويب  فقــــــــــــد بلــــــــــــس املتوســــــــــــط احلســــــــــــايب يف اختبــــــــــــار هــــــــــــذه املهــــــــــــارة )

( حيـــــــــــــث كانـــــــــــــت نتـــــــــــــائج الطـــــــــــــالب أغلبيـــــــــــــتهم يف املســـــــــــــتوى اجليـــــــــــــد واملقبـــــــــــــول 1.57واالحنـــــــــــــراف املعيـــــــــــــاري )
حيـــــــــث جيـــــــــب علـــــــــى الطلبـــــــــة املتقـــــــــدمني االهتمـــــــــام يف إتقـــــــــان هـــــــــذه املهـــــــــارة كوهنـــــــــا مـــــــــن املهـــــــــارات املهمـــــــــة الـــــــــيت 
ــــــــــــل  ــــــــــــث يؤكــــــــــــدان ظــــــــــــاهر، وإمساعي ــــــــــــد حي ــــــــــــني الفــــــــــــوز واخلســــــــــــارة يف كــــــــــــرة الي ــــــــــــات ب ــــــــــــف يف املباري حتســــــــــــم املوق

( إىل أن احلركــــــــــــــــة النهائيــــــــــــــــة لكافـــــــــــــــــة اجلهــــــــــــــــود املهاريــــــــــــــــة واخلططيـــــــــــــــــة الــــــــــــــــيت اســــــــــــــــتخدمت لوصـــــــــــــــــول 1989)
ــــــــــذهب ســــــــــدى الالعــــــــــ ــــــــــع تلــــــــــك اجلهــــــــــود ت ب إىل وضــــــــــع التصــــــــــويب فــــــــــان فشــــــــــل يف إحــــــــــراز هــــــــــدف فــــــــــان مجي

   .(125، صفحة 1989)امساعيل،  فضال  عن فقدان للكرة وحتوله من اهلجوم إىل الدفاع.
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أمــــــــــا فيمــــــــــا يتعلــــــــــق مبهــــــــــارة التمريــــــــــر فقــــــــــد جــــــــــاءت النتــــــــــائج حيــــــــــث بلــــــــــس املتوســــــــــط احلســــــــــايب الختبــــــــــار مهــــــــــارة 
ـــــــــــــــــــر واالســـــــــــــــــــتالم  ) ـــــــــــــــــــاري )20.14التمري ـــــــــــــــــــس االحنـــــــــــــــــــراف املعي ـــــــــــــــــــائج الطـــــــــــــــــــالب 3.42( وبل ـــــــــــــــــــت نت ( وكان

ـــــــــــر مـــــــــــن املهـــــــــــارات الضـــــــــــرورية لالعـــــــــــب   ـــــــــــث تعـــــــــــد مهـــــــــــارة التمري ـــــــــــول حي ـــــــــــاري مقب ـــــــــــتهم يف املســـــــــــتوى املعي أغلبي
الــــــــــب الرتبيــــــــــة البدنيــــــــــة الــــــــــيت ال بــــــــــد أن ميتلكهـــــــــا وجييــــــــــدها، ويؤكــــــــــد يف هــــــــــذا الصــــــــــدد كــــــــــل مــــــــــن كـــــــــرة اليــــــــــد وط

اخليــــــــــــاط واحليــــــــــــايل إىل أن مهــــــــــــارة التمريــــــــــــر يف كــــــــــــرة اليــــــــــــد هــــــــــــي اجلــــــــــــوهر يف االحتفــــــــــــاظ علــــــــــــى الكــــــــــــرة حتــــــــــــت 
ـــــــــــــاح الرئيســـــــــــــي للوصـــــــــــــول  ـــــــــــــق املهـــــــــــــاجم وهـــــــــــــي املفت ـــــــــــــافس، واللعـــــــــــــب احلـــــــــــــديث  إىلســـــــــــــيطرة الفري هـــــــــــــدف املن

الدقــــــــــة املتناهيــــــــــة يف متريراتــــــــــه فضــــــــــال  عــــــــــن ســــــــــرعتها، وكــــــــــذلك لتــــــــــأمني وصــــــــــول الكــــــــــرة يتطلــــــــــب مــــــــــن الالعــــــــــب 
، صــــــــــــفحة 2001)احليــــــــــــايل،  تكــــــــــــون فرصــــــــــــة للقطــــــــــــع مــــــــــــن قبــــــــــــل املنــــــــــــافس. أنإىل املكــــــــــــان الصــــــــــــحيح قبــــــــــــل 

28).   
ــــــــــائج اجلــــــــــدول الســــــــــابق رقــــــــــم ) ــــــــــة كــــــــــرة الســــــــــلة ( والــــــــــذي يتعلــــــــــق مبتغــــــــــريات 24أظهــــــــــرت نت ــــــــــة  مــــــــــع  لعب وبداي

مهــــــــــــارة احملــــــــــــاورة حيــــــــــــث بلــــــــــــس متوســــــــــــط متغــــــــــــري اختبــــــــــــار مهــــــــــــارة  احملــــــــــــاورة مبســــــــــــاحة مربعــــــــــــة لعينــــــــــــة الدراســــــــــــة 
( حيــــــــــــــــث كــــــــــــــــان مســــــــــــــــتوى الطــــــــــــــــالب يف هــــــــــــــــذا املتغــــــــــــــــري 3.29( و بلــــــــــــــــس االحنــــــــــــــــراف املعيــــــــــــــــاري )12.71)

ــــــــــــتهم يف املســــــــــــتوى  ــــــــــــة هبــــــــــــذا املســــــــــــتوى يف هــــــــــــذهأغلبي ــــــــــــائج الطلب ــــــــــــث جــــــــــــاءت نت ــــــــــــول حي املهــــــــــــارة ألهنــــــــــــا  املقب
ـــــــــة  ـــــــــني وبقي ـــــــــني العين ـــــــــه مـــــــــن توافـــــــــق عصـــــــــيب عضـــــــــلي ب ـــــــــة أداء  يف كـــــــــرة الســـــــــلة ملـــــــــا تتطلب اصـــــــــعب املهـــــــــارات الفني
أجــــــــــزاء اجلســــــــــم حيــــــــــث تعتــــــــــرب احملــــــــــاورة جــــــــــزء أساســــــــــي ومكمــــــــــل يف هجــــــــــوم كــــــــــرة الســــــــــلة إىل جانــــــــــب التمريــــــــــر 

   (70، صفحة 2005)السطري،  والتصويب.
( 8.69أمـــــــــــــا فيمـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق مبهـــــــــــــارة  التمريـــــــــــــر فقـــــــــــــد بلـــــــــــــس املتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب يف اختبـــــــــــــار هـــــــــــــذه املهـــــــــــــارة )

( حيـــــــــــــث كانـــــــــــــت نتـــــــــــــائج الطـــــــــــــالب أغلبيـــــــــــــتهم يف املســـــــــــــتوى املقبـــــــــــــول حيـــــــــــــث 1.34واالحنـــــــــــــراف املعيـــــــــــــاري )
جــــــــــاءت نتــــــــــائج الطــــــــــالب منخفضــــــــــة علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن أمهيــــــــــة هــــــــــذه املهــــــــــارة حيــــــــــث تعتــــــــــرب أهــــــــــم املهــــــــــارات 

ــــــــة  ــــــــن تصــــــــل اهلجومي ــــــــان الكــــــــرة ل ــــــــذلك ف ــــــــتم مــــــــن خالهلــــــــا نقــــــــل الكــــــــرة إىل أمــــــــاكن خمتلفــــــــة يف امللعــــــــب ل ــــــــيت ي ال
، 2005)الســــــــــــطري،  إىل موقــــــــــــع مناســــــــــــب للتصــــــــــــويب إال عــــــــــــن طريــــــــــــق التمريــــــــــــر اجليــــــــــــد واملــــــــــــتقن والســــــــــــريع.

   .(71صفحة 
أمـــــــــا فيمـــــــــا يتعلـــــــــق مبهـــــــــارة التصـــــــــويب فقـــــــــد جـــــــــاءت النتـــــــــائج حيـــــــــث بلـــــــــس املتوســـــــــط احلســـــــــايب الختبـــــــــار مهـــــــــارة  

ـــــــــــــة احلـــــــــــــرة ) ـــــــــــــاري )4.65التصـــــــــــــويب مـــــــــــــن الرمي ـــــــــــــس االحنـــــــــــــراف املعي ـــــــــــــائج الطـــــــــــــالب 1.49( وبل ـــــــــــــت نت ( وكان
ــــــــــب  ــــــــــيت جيــــــــــب أن يتعلمهــــــــــا الطال ــــــــــة هــــــــــذه املهــــــــــارة وال ــــــــــرغم مــــــــــن أمهي ــــــــــى ال ــــــــــول عل ــــــــــتهم يف املســــــــــتوى املقب أغلبي
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ـــــــــا هلـــــــــا هـــــــــذه املهـــــــــارة مـــــــــنامل ـــــــــاراة حيـــــــــث يشـــــــــري جـــــــــون ة    فائـــــــــد تقـــــــــدم للرتبيـــــــــة البدنيـــــــــة مل كبـــــــــرية يف حســـــــــم املب
ـــــــــــاراة هـــــــــــو اهلـــــــــــدف  يمكـــــــــــارث ـــــــــــأكرب عـــــــــــدد مـــــــــــن النقـــــــــــاط خـــــــــــالل املب ـــــــــــافس ب ـــــــــــق املن إىل أن إصـــــــــــابة ســـــــــــلة الفري

ر األساســــــــــي يف لعبـــــــــــة كـــــــــــرة الســــــــــلة ، والتصـــــــــــويب هـــــــــــو العامــــــــــل األساســـــــــــي واملـــــــــــؤثر يف نتيجــــــــــة املبـــــــــــاراة باعتبـــــــــــا
مهـــــــــــارة التصـــــــــــويب التـــــــــــاج علـــــــــــى راس مجيـــــــــــع املهـــــــــــارات األخـــــــــــرى وألهنـــــــــــا تـــــــــــرتجم جمهـــــــــــودات الالعبـــــــــــني ســـــــــــواء 

 (Micarthy, 2001.) يف املباريات أو يف التدريب.
مناقشـــــة النتـــــائج المتعلقـــــة بالســـــؤال الرابـــــع الـــــذي يتضـــــمن: مـــــا إمكانيـــــة تحديـــــد وإيجـــــاد المعـــــايير  .4.3.2

ـــة وحـــدودهما و  ـــة مـــاوالمســـتويات المعياري ـــة لطـــالب  المتحققـــة النســـب المئوي الســـنة األولـــى للمتغيـــرات البدني
 بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟ الملتحقين

( النســـــــــــــــــــــــــــــب 30( و )29( و )28( و )27( و )26( و )25لســـــــــــــــــــــــــــــابقة رقـــــــــــــــــــــــــــــم )تبـــــــــــــــــــــــــــــني اجلـــــــــــــــــــــــــــــداول ا
املوويــــــــــــة املتحققــــــــــــة لكــــــــــــل مســــــــــــتوى والــــــــــــدرجات املعياريــــــــــــة واملســــــــــــتويات املعياريــــــــــــة وحــــــــــــدودمها الــــــــــــيت مت بناءهــــــــــــا 
ـــــــــــــة البدنيـــــــــــــة والرياضـــــــــــــية جامعـــــــــــــة  ـــــــــــــالطالب املتقـــــــــــــدمني للقبـــــــــــــول لكليـــــــــــــة الرتبي للمتغـــــــــــــريات البدنيـــــــــــــة اخلاصـــــــــــــة ب

 صنعاء.
املتعلقــــــــــة مبتغــــــــــري القــــــــــوة العضــــــــــلية  )حتمــــــــــل القــــــــــوة( يف اختبــــــــــار ثــــــــــين الــــــــــذراعني مــــــــــن وضــــــــــع  أظهــــــــــرت النتــــــــــائج

حيـــــــــــــــث توزعـــــــــــــــت نتـــــــــــــــائج أفـــــــــــــــراد عينـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــة علـــــــــــــــى املســـــــــــــــتويات  push-up))االنبطـــــــــــــــاح املائـــــــــــــــل 
 (  25املعيارية حسب اجلدول رقم )

ـــــــــد ومـــــــــن مث ضـــــــــعيف  ـــــــــول مث جي ـــــــــى املســـــــــتويات مقب ـــــــــة عل ـــــــــة الدراســـــــــة حبســـــــــب األغلبي ـــــــــب عين ـــــــــد وترت ـــــــــه جي ويلي
 -% 30.53 -% 48.42جـــــــــــــــــــــدا  وأخـــــــــــــــــــــريا  ضـــــــــــــــــــــعيف جـــــــــــــــــــــدا  وبنســـــــــــــــــــــب موويـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــوايل )

16.84 %- 4.21 %- 0.)% 
أمــــــــــا بالنســــــــــبة ملتغــــــــــري القــــــــــوة العضــــــــــلية  )القــــــــــوة االنفجاريــــــــــة( يف اختبــــــــــار الوثــــــــــب العــــــــــريض مــــــــــن الثبــــــــــات فقــــــــــد 

 (. 26م )توزعت نتائج أفراد عينة الدراسة على املستويات املعيارية حسب اجلدول رق
ـــــــــد  ـــــــــه جي ـــــــــد ويلي ـــــــــول مث ضـــــــــعيف ومـــــــــن مث جي ـــــــــى املســـــــــتويات مقب ـــــــــة عل ـــــــــة الدراســـــــــة حبســـــــــب األغلبي ـــــــــب عين وترت

 -% 10.53 -% 73.68جـــــــــــــــــــــدا  وأخـــــــــــــــــــــريا  ضـــــــــــــــــــــعيف جـــــــــــــــــــــدا  وبنســـــــــــــــــــــب موويـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــوايل )
8.42 %- 5.26 %- 2.11. )% 

ــــــــــار  جــــــــــ ــــــــــائج االختب ــــــــــة حســــــــــب نت ــــــــــراد العين ــــــــــع أف ري ومشــــــــــي أمــــــــــا بالنســــــــــبة ملتغــــــــــري التحمــــــــــل فقــــــــــد كــــــــــان توزي
 (.              27مرت حبسب اجلدول رقم ) 1500
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ــــــــــــــه علــــــــــــــى  ــــــــــــــب البقي ــــــــــــــول مث ترت ــــــــــــــاري مقب ــــــــــــــة ضــــــــــــــمن املســــــــــــــتوى املعي ــــــــــــــوحظ يف متغــــــــــــــري التحمــــــــــــــل أن األغلبي ل
املســـــــــــتوى جيـــــــــــد مث ضـــــــــــعيف ومـــــــــــن مثـــــــــــا ضـــــــــــعيف جـــــــــــدا  ويليـــــــــــه جيـــــــــــد جـــــــــــدا  وبنســـــــــــب موويـــــــــــة علـــــــــــى التـــــــــــوايل 

(47.37 %-28.42 %- 20 %- 4.21  %- 0  .) % 
ـــــــــار أمـــــــــا في   ـــــــــع الطـــــــــالب  يف اختب ـــــــــدء العـــــــــايل )  30مـــــــــا يتعلـــــــــق مبتغـــــــــري الســـــــــرعة فقـــــــــد كـــــــــان توزي مـــــــــرت مـــــــــن الب

 (.  28سرعة انتقالية( كما يف اجلدول رقم )
ــــــــــه جيــــــــــد مث ضــــــــــعيف  ــــــــــاري مقبــــــــــول ويلي ــــــــــة يف متغــــــــــري الســــــــــرعة ضــــــــــمن املســــــــــتوى املعي حيــــــــــث لــــــــــوحظ أن األغلبي

 -% 51.58ايل )ومـــــــــــــــــن مث  ضـــــــــــــــــعيف جـــــــــــــــــدا  ويلـــــــــــــــــيهم جيـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــدا، وبنســـــــــــــــــب موويـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى التـــــــــــــــــو 
24.21 %- 16.84 %- 7.37 %- 0  .)% 

وأمـــــــــــا متغـــــــــــري املرونـــــــــــة فقـــــــــــد تـــــــــــوزع عينـــــــــــة الدراســـــــــــة  يف اختبـــــــــــار ثـــــــــــين اجلـــــــــــذع مـــــــــــن الوقـــــــــــوف علـــــــــــى صـــــــــــندوق 
 (.29خشيب على املستويات التالية كما يف اجلدول رقم )

فقــــــــــــد ترتــــــــــــب طــــــــــــالب الدراســـــــــــــة حســــــــــــب العــــــــــــدد األكثــــــــــــر يف املســـــــــــــتوى كــــــــــــااليت  مقبــــــــــــول ويليــــــــــــه جيـــــــــــــد مث 
ــــــــــــوايل  )  ــــــــــــة علــــــــــــى الت ــــــــــــد جــــــــــــدا وأخــــــــــــريا  ضــــــــــــعيف جــــــــــــدا  وبنســــــــــــب مووي  -% 52.63ضــــــــــــعيف ومــــــــــــن مث جي

24.21 %- 17.89 %- 5.26 %- 0  .)% 
وأمـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق مبتغـــــــــــري الرشـــــــــــاقة فمـــــــــــن املالحـــــــــــظ انـــــــــــه تـــــــــــوزع نتـــــــــــائج أفـــــــــــراد عينـــــــــــة الدراســـــــــــة يف اختبـــــــــــار 

ظ أن نتـــــــــــائج أفـــــــــــراد العينـــــــــــة ( مـــــــــــن املالحـــــــــــ30الرشـــــــــــاقة )اجلـــــــــــري الزجزاجـــــــــــي بـــــــــــارو( كمـــــــــــا يف اجلـــــــــــدول رقـــــــــــم )
حيــــــــــث توزعــــــــــوا علـــــــــــى املســــــــــتويات مقبــــــــــول و جيـــــــــــد وضــــــــــعيف وجيـــــــــــد جــــــــــدا  وضــــــــــعيف جـــــــــــدا  علــــــــــى التـــــــــــوايل 

 -%18.95 -%22.11 -%50.53حبســـــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــددهم وبنســـــــــــــــــــــــبة    موويـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــوايل )
5.26%- 4.21.)% 

بطــــــــــــاح حيــــــــــــث أشــــــــــــارت النتــــــــــــائج أعــــــــــــاله إىل أن املتوســــــــــــط العــــــــــــام الختبــــــــــــار ثــــــــــــين الــــــــــــذراعني مــــــــــــن وضــــــــــــع االن
ــــــــــــل  ــــــــــــات )مقبــــــــــــول(،  Push-up))املائ ــــــــــــب العــــــــــــريض مــــــــــــن الثب ــــــــــــار الوث ــــــــــــول(، واملتوســــــــــــط العــــــــــــام الختب )مقب

ـــــــــــــار جـــــــــــــري ومشـــــــــــــي  ـــــــــــــار  1500واملتوســـــــــــــط العـــــــــــــام الختب ـــــــــــــول(، واملتوســـــــــــــط العـــــــــــــام الختب مـــــــــــــرت  30مرت)مقب
مـــــــــن البـــــــــدء العـــــــــايل )مقبـــــــــول(، واملتوســـــــــط العـــــــــام الختبـــــــــار ثـــــــــين اجلـــــــــذع مـــــــــن الوقـــــــــوف علـــــــــى صـــــــــندوق خشـــــــــيب 

واملتوســـــــــــط العـــــــــــام الختبـــــــــــار اجلـــــــــــري الزجزاجـــــــــــي بـــــــــــارو)مقبول(، وهـــــــــــو مؤشـــــــــــر مـــــــــــنخفض ، ويعـــــــــــزو  )مقبـــــــــــول(،
اغلــــــــــب املتقــــــــــدمني لكليــــــــــة الرتبيــــــــــة  أنالباحــــــــــث هــــــــــذا الضــــــــــعف يف املتغــــــــــريات البدنيــــــــــة إىل  عــــــــــدة عوامــــــــــل هــــــــــو 

الرياضــــــــــية يــــــــــأتون مــــــــــن قــــــــــرى ومــــــــــدن بعيــــــــــدة عــــــــــن مقــــــــــر الكليــــــــــة وهــــــــــذه القــــــــــرى واملــــــــــدن تفتقــــــــــر للكثــــــــــري مــــــــــن 
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ــــــــــة املنخــــــــــرطني يف العوامــــــــــل امله ــــــــــبعض الطلب مــــــــــة ملمارســــــــــة الرياضــــــــــة كوجــــــــــود مــــــــــدربني غــــــــــري مــــــــــؤهلني بالنســــــــــبة ل
ـــــــــــة التحتيـــــــــــة، وهـــــــــــذا  ـــــــــــوفري املالعـــــــــــب والصـــــــــــاالت الرياضـــــــــــية ، والبني ـــــــــــة الرياضـــــــــــية ، باإلضـــــــــــافة إىل قلـــــــــــة ت األندي
ـــــــــــــة والعشـــــــــــــوائية يف التـــــــــــــدريب وكـــــــــــــذلك  ـــــــــــــنعكس ســـــــــــــلبا  علـــــــــــــى الطـــــــــــــالب املتقـــــــــــــدمني باإلضـــــــــــــافة إىل االرجتالي ي

)احلــــــــــق،  .االنتظــــــــــام يف التــــــــــدريب االنقطــــــــــاع عــــــــــن التــــــــــدريب لفــــــــــرتات طويلــــــــــة حيــــــــــث يشــــــــــري عبــــــــــد احلــــــــــق عـــــــــدم
 .(22، صفحة 2005

إىل أن االنقطــــــــــــــاع عــــــــــــــن التــــــــــــــدريب يــــــــــــــؤثر يف تنميــــــــــــــة وتطــــــــــــــور املتغــــــــــــــريات البدنيــــــــــــــة كمــــــــــــــا ويشــــــــــــــري البســــــــــــــاطي 
نقـــــــــــــال عــــــــــــــن عــــــــــــــالوي باخنفـــــــــــــاض املســــــــــــــتوى الـــــــــــــوظيفي للفــــــــــــــرد نتيجــــــــــــــة (63، صــــــــــــــفحة 1998)البســـــــــــــاطي، 

أيــــــــــام. وان االنقطــــــــــاع عـــــــــــن التــــــــــدريب لــــــــــه عالقــــــــــة باخنفـــــــــــاض  7 -5االنقطــــــــــاع عــــــــــن التــــــــــدريب لفـــــــــــرتات مــــــــــن 
ـــــــــــــف ، زاد االخنفـــــــــــــاض  ـــــــــــــف فكلمـــــــــــــا زادت مـــــــــــــدة التوق ـــــــــــــى مـــــــــــــدة التوق القـــــــــــــوة العضـــــــــــــلية ، وهـــــــــــــذا يعتمـــــــــــــد عل

 والعكس صحيح.
كمــــــــــــــا يعــــــــــــــزو الباحــــــــــــــث أســــــــــــــباب هــــــــــــــذا االخنفــــــــــــــاض يف املســــــــــــــتويات إىل عــــــــــــــدم اهتمــــــــــــــام مدرســــــــــــــي الرتبيــــــــــــــة   

الرياضـــــــــية باملـــــــــدارس  بتنميـــــــــة وتطـــــــــوير املتغـــــــــريات البدنيـــــــــة كـــــــــون أن العينـــــــــة مـــــــــن خرجيـــــــــي الثانويـــــــــة العامـــــــــة ومـــــــــا 
يالحظــــــــــــــه الباحــــــــــــــث أن درس الرتبيــــــــــــــة البدنيــــــــــــــة يف اغلــــــــــــــب املــــــــــــــدارس امهــــــــــــــل لدرجــــــــــــــة أن خــــــــــــــروج التالميـــــــــــــــذ 

حة أو ملعــــــــــــــب املدرســــــــــــــة ملمارســــــــــــــة أي نشــــــــــــــاط رياضــــــــــــــي أصــــــــــــــبح بوجــــــــــــــود معلــــــــــــــم خمــــــــــــــتص أو بعــــــــــــــدم لســــــــــــــا
 وجودة . وفقد بذلك الدرس أهدافه البدنية املعنية برفع لياقة الطالب وإكساهبم املهارات .

ـــــــــــف عليهـــــــــــا املســـــــــــتوى املهـــــــــــاري لألنشـــــــــــطة  ـــــــــــيت يتوق ـــــــــــة تعـــــــــــد مـــــــــــن الركـــــــــــائز األساســـــــــــية ال وألن القـــــــــــدرات البدني
مبســـــــــتوى املهـــــــــارة احلركيــــــــــة يتطلـــــــــب نوعيـــــــــة معينـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــفات البدنيــــــــــة  االرتقـــــــــاءفـــــــــة، فـــــــــإن الرياضـــــــــية املختل

ـــــــــــك تبعـــــــــــا   ـــــــــــب بعـــــــــــض العوامـــــــــــل األخـــــــــــرى وذل ـــــــــــة عان والفـــــــــــروق بـــــــــــني هـــــــــــذه األنشـــــــــــطة  لالختالفـــــــــــاتوالوظيفي
الرياضــــــــــــــية، ويــــــــــــــؤدي ضــــــــــــــعف هــــــــــــــذه اخلصــــــــــــــائص والقــــــــــــــدرات إىل تــــــــــــــدىن مســــــــــــــتوى األداء البــــــــــــــدين واملهــــــــــــــاري 

)أمــــــــــري، مصــــــــــدر ســــــــــابق،  للقبــــــــــول يف كليــــــــــات وأقســــــــــام الرتبيــــــــــة البدنيــــــــــة والرياضــــــــــية لــــــــــدى الطــــــــــالب املتقــــــــــدمني
 .(128، صفحة 1997

حيـــث أن كليـــات وأقســـام الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية حتتـــاج إىل نوعيـــة معينـــة مـــن الطـــالب املتقـــدمني للقبـــول يف 
ـــة الرياضـــية حيـــث جيـــب  ـــة  أناختصـــاص الرتبي ـــة والفســـيولوجية واملهاري ـــوفر فـــيهم قـــدر  مناســـب  مـــن اخلصـــائص البدني يت

باإلضافة إىل مستوى عال  من القدرات احلركية مما يؤهلهم للتفـوق يف هـذا النـوع مـن التأهيـل واالسـتمرار فيـه دون تعـب 
يف  ة الرياضـية املختلفـة.أو عناء أثناء الدراسة وكذلك عـدم مالقـاة أي صـعوبات بعـد التخـرج يف تعلـيم مهـارات األنشـط
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" حيـث أشـاروا إىل أن  مهنـة  جـابر أميـر وكاظم(، أسماء سويدان، دولت عبد الرحمنهذا الصدد يشري " كال من )
الرتبيـة البدنيــة والرياضــية تعتــرب مــن املهـن الشــاقة الــيت حتتــاج إىل مســتوى عـايل مــن الكفــاءة البدنيــة والفســيولوجية لتحمــل 

قـــاء مبســـتوى القـــدرات واملهـــارات احلركيـــة يتطلـــب قـــدر معـــني مـــن مجيـــع هـــذه الصـــفات البدنيـــة أعبائهـــا، حيـــث أن االرت
والفسيولوجية عانب بعـض العوامـل األخـرى، وذلـك تبعـا لالخـتالف والفـروق بـني هـذه األنشـطة الرياضـية الـيت ميارسـها 

كليـــة الرتبيـــة البدنيـــة واســـتمرار   الطالـــب داخـــل برنـــامج الكليـــة. حيـــث أن تعـــدد األنشـــطة الرياضـــية الـــيت ميارســـها طـــالب
التــــدريب علــــى تعلــــم وإتقــــان مهــــارات األنشــــطة داخــــل الكليــــة حيتــــاج إىل تــــوفر صــــفات بدنيــــة وفســــيولوجية خمتلفــــة يف 
الطالـــب، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق منهـــا بعنصـــر القـــوة والتحمـــل العضـــلي والقـــدرة اهلوائيـــة والســـرعة واملرونـــة، كمـــا أن هـــذه 

)ســويدان د.،  فــاءة الفــرد يف إجنــاز متطلبــات احليــاة واالقتصــاد يف الطاقــة واجلهــد املبــذولالصــفات تســاعد علــى زيــادة ك
 .(1997)أمري،  ،(63، صفحة 1992

ـــــــــواع األنشـــــــــطة  ـــــــــف املهـــــــــارات احلركيـــــــــة ألن ـــــــــام بـــــــــأداء خمتل ومتكـــــــــن الصـــــــــفات البدنيـــــــــة األساســـــــــية الفـــــــــرد مـــــــــن القي
الرياضـــــــــــــية املتعــــــــــــــددة، وهـــــــــــــي تشــــــــــــــكل حجــــــــــــــر الزاويـــــــــــــة األساســــــــــــــية لوصــــــــــــــول الفـــــــــــــرد إىل أعلــــــــــــــى املســــــــــــــتويات 
الرياضـــــــــية، فهـــــــــي صـــــــــفات ضـــــــــرورية هلـــــــــا حيـــــــــث تتحـــــــــدد ســـــــــيادة صـــــــــفه أو اكثـــــــــر علـــــــــى غريهـــــــــا مـــــــــن الصـــــــــفات 

األخــــــــــــرى طبقــــــــــــا  لطبيعــــــــــــة النشــــــــــــاط الرياضــــــــــــي والبــــــــــــدين املمــــــــــــارس مــــــــــــع مراعــــــــــــاة أن هنــــــــــــاك عالقــــــــــــات البدنيــــــــــــة 
ارتباطيـــــــــــة وثيقـــــــــــة بـــــــــــني خمتلـــــــــــف الصـــــــــــفات البدنيـــــــــــة األساســـــــــــية لـــــــــــذا فـــــــــــإن تـــــــــــوافر تلـــــــــــك الصـــــــــــفات ميكـــــــــــن أن 

املهــــــــــــارات وطريقــــــــــــة األداء الفنيــــــــــــة، كمــــــــــــا أن هــــــــــــذه الصــــــــــــفات ضــــــــــــرورية يف  الســــــــــــتيعابيعطــــــــــــي فرصــــــــــــة أكــــــــــــرب 
ويعــــــــــــد نقــــــــــــص منــــــــــــو أحـــــــــــد هــــــــــــذه الصــــــــــــفات كــــــــــــالقوة العضــــــــــــلية  واالنتقـــــــــــاءلنمــــــــــــو البــــــــــــدين متابعـــــــــــة عمليــــــــــــات ا

والقــــــــــدرة والتحمــــــــــل العضــــــــــلي والســــــــــرعة والتحمــــــــــل الــــــــــدوري التنفســــــــــي وغريمهــــــــــا لــــــــــدى الفــــــــــرد عائقــــــــــا  يف طريــــــــــق 
ــــــــــــــــــد االســــــــــــــــــتفادة ــــــــــــــــــق املســــــــــــــــــتوى الرياضــــــــــــــــــي اجلي ــــــــــــــــــة الرياضــــــــــــــــــية وحتقي ، 1997م.،  )حســــــــــــــــــنني مــــــــــــــــــن املوهب
 .(38 -36الصفحات 
القدرات البدنية واملهارات احلركية واملسـتويات الصـحية مـن اهـم اخلصـائص والصـفات الـيت جيـب أن يتميـز هبـا حيث أن 

املتقدم للقبول ألقسام وكليات الرتبية الرياضية ، ولذلك حرصت أقسام كليات الرتبية الرياضـية يف العـامل علـى أن يكـون 
ا للدراسة مبنياَ على أسـاس مسـتويات معياريـة خاصـة هبـا . ولـذلك الطالب املتقدمني للقبول الراغبني يف االنسياب إليه

توضـــع االختبـــارات املقننـــة اخلاصـــة بتلـــك املســـتويات املعياريـــة والـــيت يـــتم علـــى ضـــوئها قبـــوهلم يف مثـــل هـــذه األقســـام أو 
ومعاهـدها ، بـل  الكليات أو املعاهد ، وال يتوقف إجراء مثل هذه االختبارات عند قبول طالب كليـات الرتبيـة الرياضـية
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)بسطويســـــي امحـــــد ال الرياضـــــي اجملـــــجيـــــب أن تالزمهـــــم يف ســـــنوات دراســـــتهم وحـــــىت ختـــــرجهم كمعلمـــــني عـــــاملني يف 
 .(130، صفحة 1984بسطويسي، 

مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــؤال الخــــامس الــــذي يتضــــمن: مــــا إمكانيــــة تحديــــد وإيجــــاد المعــــايير  .5.3.2
السـنة األولــى للمتغيـرات الفســيولوجية لطـالب المتحققـة النسـب المئويــة مـا والمسـتويات المعياريـة وحــدودهما و 

 بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟ الملتحقين

(  النســــــــــــــــــــــــــب املوويــــــــــــــــــــــــــة 35( و )34( و )33( و )32( و )31ول الســــــــــــــــــــــــــابقة رقــــــــــــــــــــــــــم )تبــــــــــــــــــــــــــني اجلــــــــــــــــــــــــــدا
املتحققــــــــــــــــة لكــــــــــــــــل مســــــــــــــــتوى والــــــــــــــــدرجات املعياريــــــــــــــــة واملســــــــــــــــتويات املعياريــــــــــــــــة وحــــــــــــــــدودمها الــــــــــــــــيت مت بناءهــــــــــــــــا 
للمتغـــــــــــــــريات الفســـــــــــــــيولوجية اخلاصـــــــــــــــة بـــــــــــــــالطالب املتقـــــــــــــــدمني للقبـــــــــــــــول لكليـــــــــــــــة الرتبيـــــــــــــــة البدنيـــــــــــــــة والرياضـــــــــــــــية 

 جامعة صنعاء.
ئج املتعلقــــــــــة مبتغــــــــــري احلــــــــــد األقصــــــــــى الســــــــــتهالك األكســــــــــجني النســــــــــيب حيــــــــــث توزعــــــــــت نتــــــــــائج أظهــــــــــرت النتــــــــــا

 (  31أفراد عينة الدراسة على املستويات املعيارية حسب اجلدول رقم )
وترتبــــــــــــت عينــــــــــــة الدراســــــــــــة حبســــــــــــب األغلبيــــــــــــة علــــــــــــى املســــــــــــتويات مقبــــــــــــول مث ضــــــــــــعيف ومــــــــــــن مث جيــــــــــــد ويليــــــــــــه 

 -% 27.37 -% 41.05ى التــــــــــــــــوايل )ضــــــــــــــــعيف جــــــــــــــــدا  وأخــــــــــــــــريا  جيــــــــــــــــد جــــــــــــــــدا  وبنســــــــــــــــب موويــــــــــــــــة علــــــــــــــــ
25.26 %- 4.21 %- 2.11  )% 

أمـــــــــا بالنســـــــــبة ملتغـــــــــري ضـــــــــغط الـــــــــدم االنقباضـــــــــي فقـــــــــد توزعـــــــــت نتـــــــــائج أفـــــــــراد عينـــــــــة الدراســـــــــة علـــــــــى املســـــــــتويات 
 (  32املعيارية حسب اجلدول رقم )

وترتبـــــــــــت عينـــــــــــة الدراســـــــــــة حبســـــــــــب األغلبيـــــــــــة علـــــــــــى املســـــــــــتويات جيـــــــــــد مث ضـــــــــــعيف حيـــــــــــث حصـــــــــــل الطـــــــــــالب 
ــــــــــث مل حيقــــــــــق الطــــــــــالب أي علــــــــــى نفــــــــــس ا ــــــــــد جــــــــــدا  وضــــــــــعيف جــــــــــدا   حي ــــــــــه جي ــــــــــول ويلي لنســــــــــبة ومــــــــــن مث مقب

 -% 9.47 -% 45.26 -% 45.26نســــــــــــــــــبه فيهمـــــــــــــــــــا وكانــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــب املوويــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــوايل )
0 %- 0  )% 

أمـــــــــــا بالنســـــــــــبة ملتغـــــــــــري ضـــــــــــغط الـــــــــــدم االنبســـــــــــاطي فقـــــــــــد كـــــــــــان توزيـــــــــــع أفـــــــــــراد العينـــــــــــة حســـــــــــب نتـــــــــــائج القيـــــــــــاس  
         (      33حبسب اجلدول رقم )

ــــــــــه علــــــــــى املســــــــــتوى ضــــــــــعيف  ــــــــــد مث ترتــــــــــب البقي ــــــــــاري جي ــــــــــوحظ يف متغــــــــــري أن األغلبيــــــــــة ضــــــــــمن املســــــــــتوى املعي ل
مث مقبـــــــــــول فيمـــــــــــا مل حيقـــــــــــق الطـــــــــــالب أي نســـــــــــبة موويـــــــــــة يف املســـــــــــتويان جيـــــــــــد جـــــــــــدا  وضـــــــــــعيف جـــــــــــدا  وكانـــــــــــت 

 % (  0 -%  0 -% 7.37 -% 37.89 -% 54.74النسب املووية على التوايل )
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ــــــــاس  كمــــــــا أمــــــــا فيمــــــــا يتعلــــــــق مب تغــــــــري معــــــــدل النــــــــبض وقــــــــت الراحــــــــة  فقــــــــد كــــــــان توزيــــــــع الطــــــــالب  يف هــــــــذا املقي
 (  34يف اجلدول رقم )

ـــــــــــول  ـــــــــــاري مقب ـــــــــــاء الراحـــــــــــة  ضـــــــــــمن املســـــــــــتوى املعي ـــــــــــبض أثن ـــــــــــة يف متغـــــــــــري معـــــــــــدل الن ـــــــــــوحظ أن األغلبي ـــــــــــث ل حي
ويليــــــــــــــه جيــــــــــــــد مث ضــــــــــــــعيف يف حــــــــــــــني مل حيقــــــــــــــق الطــــــــــــــالب أي نســــــــــــــبة تــــــــــــــذكر يف املســــــــــــــتويان  جيــــــــــــــد جــــــــــــــدا  

% 13.68 -% 18.95 -% 67.37دا  وكانــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــب املوويــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى التــــــــــــــــــوايل )وضـــــــــــــــــعيف جـــــــــــــــــ
- 0 %- 0  ) % 

وأمـــــــــا متغـــــــــري معـــــــــدل النـــــــــبض بعـــــــــد اجملهـــــــــود فقـــــــــد توزعـــــــــت عينـــــــــة الدراســـــــــة علـــــــــى املســـــــــتويات التاليـــــــــة كمـــــــــا يف 
 (35اجلدول رقم )

فقـــــــــــــد ترتبـــــــــــــت عينـــــــــــــة الدراســـــــــــــة حســـــــــــــب العـــــــــــــدد األكثـــــــــــــر يف املســـــــــــــتوى كـــــــــــــااليت : مقبـــــــــــــول ويليـــــــــــــه جيـــــــــــــد مث 
ـــــــــوايل   ـــــــــى الت ـــــــــة عل ـــــــــد جـــــــــدا  وبنســـــــــب مووي ـــــــــة ومـــــــــن مث ضـــــــــعيف جـــــــــدا  وأخـــــــــريا  جي ـــــــــنفس النســـــــــبة املووي ضـــــــــعيف ب

 (32.63 %- 31.58 %- 31.58 %- 3.16 %- 1.05)% 
ــــــــــــار   ــــــــــــائج أعــــــــــــاله إىل أن املتوســــــــــــط العــــــــــــام الختب ــــــــــــة كــــــــــــوينز للخطــــــــــــوةأظهــــــــــــرت النت ــــــــــــول(، واملتوســــــــــــط  كلي )مقب

ـــــــــــدم االنقباضـــــــــــي )مقبـــــــــــول(، واملتوســـــــــــط العـــــــــــام لقيـــــــــــاس ضـــــــــــغط الـــــــــــدم االنبســـــــــــاطي  العـــــــــــام لقيـــــــــــاس ضـــــــــــغط ال
)جيـــــــــــد(، واملتوســـــــــــط العـــــــــــام  لقيـــــــــــاس معـــــــــــدل النـــــــــــبض وقـــــــــــت الراحـــــــــــة  )مقبـــــــــــول(، واملتوســـــــــــط العـــــــــــام  لقيـــــــــــاس 
 معــــــــــــــــدل النــــــــــــــــبض بعــــــــــــــــد اجملهــــــــــــــــود )مقبول(.وهــــــــــــــــذا مؤشــــــــــــــــر مــــــــــــــــنخفض للمتغــــــــــــــــريات الفســــــــــــــــيولوجية ويعــــــــــــــــزو
الباحـــــــــــث ذلـــــــــــك االخنفـــــــــــاض كـــــــــــون اغلـــــــــــب كليـــــــــــات وأقســـــــــــام الرتبيـــــــــــة الرياضـــــــــــية يف الـــــــــــيمن ال زالـــــــــــت حديثـــــــــــة 
النشــــــــــأة وتفتقــــــــــر إىل كثــــــــــري مــــــــــن اخلــــــــــدمات، وال تـــــــــــزال اختبــــــــــارات القبــــــــــول فيهــــــــــا تقليديــــــــــة وهتــــــــــتم باختبـــــــــــارات 

عنــــــــــه قبــــــــــول اللياقــــــــــة البدنيــــــــــة واملهاريــــــــــة بعيــــــــــدا  عــــــــــن اختبــــــــــارات املتغــــــــــريات الفســــــــــيولوجية. األمــــــــــر الــــــــــذي ينــــــــــتج 
ــــــــــــريا  مــــــــــــن مقومــــــــــــات الكفــــــــــــاءة الفســــــــــــيولوجية أو بعضــــــــــــها، باإلضــــــــــــافة  ــــــــــــذين تنقصــــــــــــهم كث بعــــــــــــض الطــــــــــــالب ال
إىل جوانـــــــــــــــــب أخـــــــــــــــــرى تتعلـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــنقص اخلـــــــــــــــــدمات الصـــــــــــــــــحية للطـــــــــــــــــالب ، كـــــــــــــــــذلك األدوات واألجهـــــــــــــــــزة 
ـــــــــــيت تعتـــــــــــرب أســـــــــــباب  ـــــــــــة وغريهـــــــــــا، وال ـــــــــــة واملتابعـــــــــــة الطبي واملخـــــــــــابر الفســـــــــــيولوجية واملالعـــــــــــب والقاعـــــــــــات العالجي

يــــــــــــــــة حلــــــــــــــــدوث كثــــــــــــــــري مــــــــــــــــن القصــــــــــــــــور يف كفــــــــــــــــاءة الطــــــــــــــــالب الفســــــــــــــــيولوجية باإلضــــــــــــــــافة إىل الســــــــــــــــلوك جوهر 
الصـــــــــــحي اخلـــــــــــاط  للمجتمـــــــــــع اليمـــــــــــين عمومـــــــــــا  ومـــــــــــن بيـــــــــــنهم كثـــــــــــري مـــــــــــن طـــــــــــالب اجلامعـــــــــــات مثـــــــــــل انتشـــــــــــار 
ــــــــــات الشــــــــــعب  ــــــــــة فو ــــــــــومي لغالبي ــــــــــني ي ــــــــــادي وروت ــــــــــيمن حــــــــــىت اصــــــــــبح األمــــــــــر اعتي ظــــــــــاهرة تعــــــــــاطي القــــــــــات يف ال

دارس وطـــــــــــالب كليـــــــــــات وأقســـــــــــام الرتبيـــــــــــة البدنيـــــــــــة وبعـــــــــــض الالعبـــــــــــني، ومـــــــــــن بيـــــــــــنهم كثـــــــــــري مـــــــــــن طـــــــــــالب املـــــــــــ
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ــــــــــــدر) ــــــــــــه دراســــــــــــة امحــــــــــــد ســــــــــــيف حي ( مــــــــــــن أن ظــــــــــــاهرة تعــــــــــــاطي القــــــــــــات أصــــــــــــبحت 2009وهــــــــــــذا مــــــــــــا أكدت
 تسيطر على اكرب شرحية طالبية وتستدعي الوقوف حبزم ومسوولية أمامها.

ا  يف تنبيــه اجلهــاز العصــيب املركــزي وارتفــاع وقــد أوضــحت نتــائج العديــد مــن الدراســات التجريبيــة أن للقــات أثــرا  ملموســ
)اخلـوالين  درجة احلرارة والزيادة يف ضغط الدم الشرياين ومعدل ضربات القلب وله اثـر علـى الناحيـة النفسـية والصـحية.

   .(5، صفحة 2009م.، 

العوامــل اهلامـه يف اخنفـاض اللياقـة الفســيولوجية حيـث يؤكـد فليــك كمـا أن االنقطـاع عـن أداء التمرينــات والتـدريب مـن 
(Fleck, 1994( ــــدريب ــــى أن االنقطــــاع عــــن الت ــــؤدي إىل تغــــري يف تكيفــــات اجلســــم Detraining( عل ( ي

الفســيولوجية والبدنيــة ونقــص يف اإلجنــاز البــدين والرياضــي، ينــتج عنــه هبــوط يف مســتوى األداء الرياضــي يف الفعاليــات 
( يومــا  يــؤدي إىل االخنفــاض عــن احلــد األقصــى لالســتهالك 15. حيــث وجــد أن التوقــف عــن التــدريب ملــدة )املختلفــة

 .(J, 1994) %( لدى رياضيي التحمل ذوي التدريب املمتاز.25األكسجيين بنسبة )

مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــؤال الســــادس الــــذي يتضــــمن: مــــا إمكانيــــة تحديــــد وإيجــــاد المعــــايير  .6.3.2
الســـنة األولـــى للمتغيـــرات المهاريـــة لطـــالب المتحققـــة النســـب المئويـــة  مـــاوالمســـتويات المعياريـــة وحـــدودهما و 

 بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء )اليمن(؟ الملتحقين

ــــــــــــــــــــــــــــــني اجلــــــــــــــــــــــــــــــداو    ( و 42( و )41(و )40( و )39( و )38( و )37( و )36ل الســــــــــــــــــــــــــــــابقة رقــــــــــــــــــــــــــــــم )تب
(  النســــــــــــــب املوويــــــــــــــة املتحققــــــــــــــة لكــــــــــــــل مســــــــــــــتوى والــــــــــــــدرجات املعياريــــــــــــــة واملســــــــــــــتويات املعياريــــــــــــــة 44( و )43)

ـــــــــد، كـــــــــرة  ـــــــــة لكـــــــــل مـــــــــن )كـــــــــرة القـــــــــدم، الكـــــــــرة الطـــــــــائرة، كـــــــــرة الي ـــــــــيت مت بناءهـــــــــا للمتغـــــــــريات املهاري وحـــــــــدودمها ال
 طالب املتقدمني للقبول لكلية الرتبية البدنية والرياضية جامعة صنعاء.السلة( اخلاصة بال

 :المتغيرات المهارية في كرة القدم .1.6.3.2
أظهــــــــــرت النتــــــــــائج املتعلقــــــــــة مبتغــــــــــري التمريــــــــــر يف كــــــــــرة القــــــــــدم حيــــــــــث توزعــــــــــت نتــــــــــائج أفــــــــــراد عينــــــــــة الدراســــــــــة  يف 

 (  36حسب اجلدول رقم )اختبار مترير الكرة على هدف مرسوم على املستويات املعيارية 
ـــــــــــد  ـــــــــــول مث ضـــــــــــعيف ومـــــــــــن مث جي ـــــــــــة علـــــــــــى املســـــــــــتويات كـــــــــــااليت مقب ـــــــــــة الدراســـــــــــة حبســـــــــــب األغلبي ـــــــــــت عين وترتب

 -% 29.47 -% 48.42ويليــــــــــــه جيــــــــــــد جــــــــــــدا  وأخــــــــــــريا  ضــــــــــــعيف جــــــــــــدا  وبنســــــــــــب موويــــــــــــة علــــــــــــى التــــــــــــوايل )
14.74 %- 7.37 %- 0  )% 
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ــــــــــة الد ــــــــــائج أفــــــــــراد عين ــــــــــار التصــــــــــويب بالقــــــــــدم أمــــــــــا بالنســــــــــبة ملتغــــــــــري التصــــــــــويب فقــــــــــد توزعــــــــــت نت راســــــــــة يف اختب
 (  37على املستطيالت املتداخلة على املستويات املعيارية حسب اجلدول رقم )

وتوزعــــــــــت عينـــــــــــة الدراســـــــــــة حبســــــــــب األغلبيـــــــــــة علـــــــــــى املســــــــــتويات علـــــــــــى التـــــــــــوايل  مقبــــــــــول مث ضـــــــــــعيف ومـــــــــــن مث 
ــــــــــــد فيمــــــــــــا مل حيقــــــــــــق الطــــــــــــالب أي نســــــــــــبة موويــــــــــــة يف املســــــــــــتويان جيــــــــــــد جــــــــــــدا  وضــــــــــــعيف جــــــــــــدا  وكا نــــــــــــت جي

 %(  0 -% 0 -% 21.5 -% 28.42 -% 50.53النسب املووية على التوايل )
أمــــــــا بالنســــــــبة ملتغــــــــري الســــــــيطرة علــــــــى الكــــــــرة فقــــــــد كـــــــــان توزيــــــــع أفــــــــراد العينــــــــة حســــــــب نتــــــــائج اختبــــــــار الســـــــــيطرة 

 (              38على الكرة  حبسب اجلدول رقم )
ـــــــــــول  ـــــــــــائج الطلبـــــــــــة توزعـــــــــــت علـــــــــــى املســـــــــــتويات املعياريـــــــــــة مقب لـــــــــــوحظ يف متغـــــــــــري الســـــــــــيطرة علـــــــــــى الكـــــــــــرة  أن نت
مث املســــــــــتوى جيــــــــــد مث ضـــــــــــعيف بنســــــــــب متقاربـــــــــــة ومــــــــــن مث جيــــــــــد جـــــــــــدا  بينمــــــــــا مل حيقـــــــــــق الطــــــــــالب أي نســـــــــــبة 

 30.53 -% 31.58موويـــــــــــــــة يف املســـــــــــــــتوى ضـــــــــــــــعيف جـــــــــــــــدا  وكانـــــــــــــــت النســـــــــــــــب املوويـــــــــــــــة علـــــــــــــــى التـــــــــــــــوايل )
 %- 29.47 %- 8.42  %- 0   ) % 

 :. المتغيرات المهارية في الكرة الطائرة2.6.3.2
أظهــــــــــرت النتــــــــــائج املتعلقــــــــــة مبتغــــــــــري اإلرســــــــــال يف الكــــــــــرة الطــــــــــائرة حيــــــــــث توزعــــــــــت نتــــــــــائج أفــــــــــراد عينــــــــــة الدراســــــــــة  

 (  39يف اختبار اإلرسال من اعلى )التنس( على املستويات املعيارية حسب اجلدول رقم )
ـــــــــــول مث جيـــــــــــد ومـــــــــــن مث ضـــــــــــعيف وترتبـــــــــــت عينـــــــــــة الدراســـــــــــة حبســـــــــــب ا ألغلبيـــــــــــة علـــــــــــى املســـــــــــتويات كالتـــــــــــايل مقب

جـــــــــدا  ويليـــــــــه ضـــــــــعيف بينمـــــــــا مل حيقـــــــــق الطـــــــــالب أي نســـــــــبة موويـــــــــة يف املســـــــــتوى جيـــــــــد جـــــــــدا  وبنســـــــــب موويـــــــــة 
 %(   0 -% 11.58 -% 12.63 -% 28.42 -% 47.37على التوايل )

ة الدراســـــــــة يف اختبـــــــــار مهـــــــــارة أمـــــــــا بالنســـــــــبة ملتغـــــــــري مهـــــــــارة الضـــــــــرب الســـــــــاحق فقـــــــــد توزعـــــــــت نتـــــــــائج أفـــــــــراد عينـــــــــ
 (  40الضرب الساحق على املستويات املعيارية حسب اجلدول رقم )

وتوزعــــــــــت عينـــــــــــة الدراســـــــــــة حبســــــــــب األغلبيـــــــــــة علـــــــــــى املســــــــــتويات علـــــــــــى التـــــــــــوايل  ضــــــــــعيف مث مقبـــــــــــول ومـــــــــــن مث 
جيـــــــــــد يليـــــــــــه جيـــــــــــد جـــــــــــدا  فيمـــــــــــا مل حيقـــــــــــق الطـــــــــــالب أي نســـــــــــبة موويـــــــــــة يف املســـــــــــتوى ضـــــــــــعيف جـــــــــــدا  وكانـــــــــــت 

 -% 8.42 -% 22.11 -% 33.68 -% 35.79يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوايل )النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب املوو 
0  )% 

ــــــــار  ــــــــع أفــــــــراد العينــــــــة حســــــــب نتــــــــائج اختب ــــــــة يف الكــــــــرة الطــــــــائرة فقــــــــد كــــــــان توزي أمــــــــا بالنســــــــبة ملتغــــــــري مهــــــــارة املناول
 (             41املناولة أو التمرير على احلائط  حبسب اجلدول رقم )
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املهــــــــــارة علــــــــــى املســــــــــتويات املعياريــــــــــة مقبــــــــــول مث املســــــــــتوى حيــــــــــث لــــــــــوحظ أن نتــــــــــائج الطلبــــــــــة توزعــــــــــت يف هــــــــــذه 
جيـــــــــــد مث ضـــــــــــعيف ومـــــــــــن مث ضـــــــــــعيف جـــــــــــدا  بينمـــــــــــا مل حيقـــــــــــق الطـــــــــــالب أي نســـــــــــبة موويـــــــــــة يف املســـــــــــتوى جيـــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــــوايل ) ــــــــــــــــــــــــــى الت ــــــــــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــــــــــت النســــــــــــــــــــــــــب املووي  -% 9.47 -%  38.95 -% 46.32جــــــــــــــــــــــــــدا  وكان
5.26  %- 0) %. 

 :. المتغيرات المهارية في كرة اليد3.6.3.2  
النتــــــــــائج املتعلقــــــــــة مبتغــــــــــري التنطــــــــــيط يف كــــــــــرة اليــــــــــد حيــــــــــث توزعــــــــــت نتــــــــــائج أفــــــــــراد عينــــــــــة الدراســــــــــة  يف  أظهــــــــــرت

 (  42م يف خط مستقيم على املستويات املعيارية حسب اجلدول رقم )22اختبار التنطيط 
ــــــــــد  ــــــــــول مث املســــــــــتوى جي ــــــــــايل مقب ــــــــــة كالت ــــــــــى املســــــــــتويات املعياري ــــــــــة عل ــــــــــة الدراســــــــــة حبســــــــــب األغلبي وتوزعــــــــــت عين

ومـــــــــــن مث ضـــــــــــعيف جـــــــــــدا  بينمـــــــــــا مل حيقـــــــــــق الطـــــــــــالب أي نســـــــــــبة موويـــــــــــة يف املســـــــــــتوى جيـــــــــــد جـــــــــــدا  مث ضـــــــــــعيف 
ـــــــــــــــــــــــــوايل ) % 7.37 -% 18.95 -% 32.63 -% 41.05وكانـــــــــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــــــــب املوويـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى الت

- 0   )% 
أمــــــــــا بالنســــــــــبة ملتغــــــــــري مهــــــــــارة التصـــــــــــويب فقــــــــــد توزعــــــــــت نتــــــــــائج أفـــــــــــراد عينــــــــــة الدراســــــــــة يف اختبــــــــــار التصـــــــــــويب 

 (  43امتار على املستويات املعيارية حسب اجلدول رقم ) 9الكرات من خط   10من الثبات 
ــــــــــــول بنســــــــــــب  ــــــــــــد مث مقب ــــــــــــوايل جي ــــــــــــى الت ــــــــــــة علــــــــــــى املســــــــــــتويات عل ــــــــــــة الدراســــــــــــة حبســــــــــــب األغلبي وتوزعــــــــــــت عين
متقاربـــــــــــــة مث ضـــــــــــــعيف ومـــــــــــــن مث ضـــــــــــــعيف جـــــــــــــدا  بينمـــــــــــــا مل حيقـــــــــــــق الطـــــــــــــالب أي نســـــــــــــبة موويـــــــــــــة يف املســـــــــــــتوى 

ــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــوايل ) ــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــدا  وكانــــــــــــــــــت النســــــــــــــــــب املوويــــــــــــــــــة عل  -% 16.84 -% 36.84 -% 37.89جي
8.42 %- 0  )% 

أمـــــــــــا بالنســــــــــــبة ملتغــــــــــــري مهــــــــــــارة التمريـــــــــــر فقــــــــــــد كــــــــــــان توزيــــــــــــع أفــــــــــــراد العينـــــــــــة حســــــــــــب نتــــــــــــائج اختبــــــــــــار التمريــــــــــــر 
 (             44م حبسب اجلدول رقم )3واالستالم على احلائط من مسافة 

ــــــــــ ــــــــــى املســــــــــتويات املعياريــــــــــة مقب ــــــــــة يف هــــــــــذه املهــــــــــارة عل ــــــــــث توزعــــــــــت  نتــــــــــائج الطلب ول مث املســــــــــتوى جيــــــــــد مث حي
ـــــــــــد جـــــــــــدا  وضـــــــــــعيف  ـــــــــــان جي ضـــــــــــعيف وحصـــــــــــل الطـــــــــــالب علـــــــــــى نفـــــــــــس النســـــــــــبة املوويـــــــــــة يف املســـــــــــتويان املعياري

 -% 16.84 -%  26.32 -% 50.53جـــــــــــــــــــــــــدا  وكانـــــــــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــــــــب املوويـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــــوايل )
3.16  %- 3.16  ) % 
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 :. المتغيرات المهارية في كرة السلة4.6.3.2
ري احملــــــــــاورة يف كــــــــــرة الســــــــــلة حيــــــــــث توزعــــــــــت نتــــــــــائج أفــــــــــراد عينــــــــــة الدراســــــــــة  يف أظهــــــــــرت النتــــــــــائج املتعلقــــــــــة مبتغــــــــــ

 (  45اختبار احملاورة يف مساحة مربعة على املستويات املعيارية حسب اجلدول رقم )
ــــــــــد  ــــــــــول مث املســــــــــتوى جي ــــــــــايل مقب ــــــــــة كالت ــــــــــى املســــــــــتويات املعياري ــــــــــة عل ــــــــــة الدراســــــــــة حبســــــــــب األغلبي وتوزعــــــــــت عين

ا مل حيقـــــــــــق الطـــــــــــالب أي نســـــــــــبة موويـــــــــــة يف املســـــــــــتوى جيـــــــــــد جـــــــــــدا  مث ضـــــــــــعيف ومـــــــــــن مث ضـــــــــــعيف جـــــــــــدا  بينمـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــوايل ) ــــــــــــــــــــــــى الت ــــــــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــــــــت النســــــــــــــــــــــــب املووي  -% 7.37 -% 8.42 -% 33.68 -% 50.53وكان

0  )% 
ـــــــــى  ـــــــــر عل ـــــــــار التمري ـــــــــائج اختب ـــــــــة حســـــــــب نت ـــــــــع أفـــــــــراد العين ـــــــــر فقـــــــــد كـــــــــان توزي أمـــــــــا بالنســـــــــبة ملتغـــــــــري مهـــــــــارة التمري

 (              46ث حبسب اجلدول رقم )30احلائط ملدة 
ـــــــــــد و حصـــــــــــل  ـــــــــــول مث جي ـــــــــــة مقب ـــــــــــة يف هـــــــــــذه املهـــــــــــارة علـــــــــــى املســـــــــــتويات املعياري ـــــــــــائج الطلب حيـــــــــــث توزعـــــــــــت  نت
الطــــــــــــالب علــــــــــــى نفــــــــــــس النســــــــــــبة املوويــــــــــــة يف املســــــــــــتويان املعياريــــــــــــان جيــــــــــــد جــــــــــــدا  وضــــــــــــعيف وأخــــــــــــريا  ضــــــــــــعيف 

ـــــــــــــــــــــــــوايل ) ـــــــــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــــــــب املوويـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى الت  -% 8.42 -%  13.68 -% 63.16جـــــــــــــــــــــــــدا  و كان
8.42   %- 6.32   ) % 

أمــــــــــا بالنســــــــــبة ملتغــــــــــري مهــــــــــارة التصـــــــــــويب فقــــــــــد توزعــــــــــت نتــــــــــائج أفـــــــــــراد عينــــــــــة الدراســــــــــة يف اختبــــــــــار التصـــــــــــويب 
 (  47من منطقة الرمية احلرة على املستويات املعيارية حسب اجلدول رقم )

وتوزعــــــــــــت عينــــــــــــة الدراســــــــــــة حبســــــــــــب األغلبيــــــــــــة علــــــــــــى املســــــــــــتويات كــــــــــــااليت مقبــــــــــــول مث جيــــــــــــد مث ضــــــــــــعيف و مل 
أي نســــــــــبة موويـــــــــــة تــــــــــذكر يف املســـــــــــتويان املعياريــــــــــان جيـــــــــــد جــــــــــدا  وضـــــــــــعيف جــــــــــدا  و كانـــــــــــت حيقــــــــــق  الطـــــــــــالب 

 %(  0 -% 0 -% 20 -% 33.68 -% 46.32النسب املووية على التوايل )
أظهرت النتائج أعاله  اخلاصة بلعبة كرة القدم إىل أن املتوسط العام الختبار مترير الكرة على هدف مرسوم )مقبول(، 

الختبار التصويب بالقدم على املستطيالت املتداخلة )مقبول(، واملتوسط العام اختبار السيطرة على واملتوسط العام 
 الكرة  )مقبول(.

فيما أظهرت النتائج أعاله اخلاصة بلعبة الكرة الطائرة إىل أن املتوسط العام الختبار اإلرسال من اعلى )التنس( 
الساحق )ضعيف(، واملتوسط العام الختبار التمرير على احلائط  )مقبول(، واملتوسط العام الختبار مهارة الضرب 

 )مقبول(.
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م يف خط مستقيم 22كما أظهرت النتائج أعاله اخلاصة بلعبة كرة اليد إىل أن املتوسط العام الختبار التنطيط 
سط العام امتار )مقبول(، واملتو  9كرات من خط ال  10)مقبول(، واملتوسط العام الختبار التصويب من الثبات 

 م )مقبول(.3الختبار التمرير واالستالم على احلائط من مسافة 

أما فيما يتعلق بالنتائج اخلاصة بلعبة كرة السلة إىل أن املتوسط العام الختبار احملاورة يف مساحة مربعة )مقبول(، 
ار التصويب من منطقة الرمية ث )مقبول(، واملتوسط العام الختب30واملتوسط العام الختبار التمرير على احلائط ملدة 

 احلرة )مقبول(.

ويعزو الباحث هذا الضعف يف املتغريات املهارية إىل ضعف املتغريات البدنية وعدم اهتمام الطالب املتقدين للقبول 
تلعب ية الرتبية الرياضية بتنميتها وتطويرها ألهنا تعترب القاعدة واألساس ل عداد املهاري حيث أن اللياقة البدنية للك

دورا  مهما  يف إعداد الطالب من الناحية املهارية من خالل ممارسة التدريبات والتمارين اليت تنتمي للنشاط الرياضي 
 املمارس .

، 1993)احللــيب،  ،(1992)صـاحل، ،  (2001)متـويل،  ،(2003)ســيد س.،  مـن كـال    ات وهـذا مـا أكدتـه  دراســ
 .(191صفحة 

حيـــث أشـــارت يف توصـــياهتا علـــى أمهيـــة اخلصـــائص البدنيـــة والفســـيولوجية والـــيت يـــتم يف ضـــوئها اختيـــار هـــؤالء 
الدراسـة وخاصـة مـا يتعلـق منهـا باجلانـب املهـاري حيـث الطالب بكليـات الرتبيـة البدنيـة والرياضـية، وربطهـا بالنجـاح يف 

يعــد قيــاس هــذه اخلصــائص ذات أمهيــة كبــرية يف تقــومي منــو الفــرد، فــالتعرف علــى الطــول والــوزن والكفــاءة الفســيولوجية، 
ذكاء، والبدنية، يعترب من املؤشرات اهلامة اليت هلا عالقة بكل مـن الصـحة والتفـوق االجتمـاعي واالنفعـايل والتحصـيل والـ

ـــة والن لكـــل نشـــاط رياضـــي  ـــد مـــن القـــدرات احلركي ـــاط كـــل هـــذه اخلصـــائص بالعدي ويف اجملـــال الرياضـــي فقـــد ثبـــت ارتب
خصائص بدنية وفسيولوجية وجسمية متيزه عن باقي األنشطة األخرى فمثال العب كرة القـدم يتميـز مبواصـفات ختتلـف 

 عبة.عن العب كرة السلة أو الطائرة أو اليد حسب متطلبات كل ل
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 .االستنتاجات والتوصيات:4.2
 . االستنتاجات:1.4.2

 في  ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها توصل الباحث إلى االستنتاجات األتية:
مت التوصل إىل حتديد املستويات املعيارية وحدودمها الختبارات املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية إذ بلغت  -1

 ضعيف جدا  (. –ضعيف  –مقبول  –جيد  –( مستويات وهي )جيد جدا  5) املستويات قيد البحث
مت التوصل إىل وضع درجات معيارية وحدودمها باستخدام الدرجة املعيارية املعدلة بالتتابع الختبارات املتغريات  -2

وهي جامعة صنعاء الرتبية الرياضية  ةبكلي السنة األوىل امللتحقنيالبدنية والفسيولوجية واملهارية املقرتحة لطالب 
االختبارات التالية:)ثين الذراعني من االنبطاح املائل )حتمل قوة(، الوثب العريض من الثبات )قوة انفجارية(، اجلري 

م )سرعة انتقالية(، ثين اجلذع من الوقوف )املرونة(، اجلري الزجزاجي )بارو(  30مرت )التحمل العام(، العدو 1500
(،احلد األقصى الستهالك األكسجني النسيب، معدل النبض بعد اجملهود، معدل النبض يف الراحة، ضغط الدم )الرشاقة

االنقباضي، ضغط الدم االنبساطي، كرة قدم مترير الكرة على هدف مرسوم )مترير(،التصويب بالقدم على املستطيالت 
كرة الطائرة اإلرسال من أعلى التنس )اإلرسال(، ث )السيطرة(، ال 30املتداخلة )تصويب(، السيطرة على الكرة يف 

م  ط مستقيم 22ث )التمرير(،كرة يد التنطيط  30اختبار مهارة الضرب الساحق ، التمرير على احلائط  ب
م 3م)التصويب(، التمرير واالستالم على حائط من مسافة9كرات من خط الـ10)التنطيط(، التصويب من الثبات

اختبار الرمية  ث )التمرير(،30اورة يف مساحة مربعة الشكل )احملاورة(، التمرير على احلائط )التمرير( ،كرة سلة احمل
 احلرة )التصويب(.

( يقابلها الدرجات اخلام على التوايل :ثين الذراعني من 100بلغت أعلى درجة معيارية لكل اختبار بدين )  -3
(د/ث 4.89مرت )1500( سم فأعلى، اجلري 261بات )( مره فأعلى، الوثب العريض من الث 51االنبطاح املائل )
( سم فأكثر، اجلري 79.67(ث/ج فأقل، ثين اجلذع من الوقوف )3.90م )سرعة انتقالية( ) 30فأقل، العدو 

 (ث فأقل.18.24الزجزاجي )بارو( )
ذراعني من االنبطاح كانت اقل درجة معيارية لكل اختبار بدين )صفر( يقابلها الدرجات اخلام على التوايل: ثين ال  -4

م )سرعة  30فأعلى، العدو  (8.50)مرت 1500فأقل، اجلري (165)الوثب العريض من الثبات  ،فأقل(18) املائل
 فأكثر.(23.89)فأقل، اجلري الزجزاجي )بارو( (49.57)فأعلى، ثين اجلذع من الوقوف (5.41)انتقالية( 

احلد األقصى  ( يقابلها الدرجات اخلام على التوايل:100)بلغت أعلى درجة معيارية لكل اختبار فسيولوجي  -5
( مليلرت/ كجم /ق فأقل، معدل النبض بعد 35الستهالك األكسجني النسيب)اختبار كلية كوينز للخطوة( )
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(63( نبضة/ق فأقل، معدل النبض يف الراحة )باجلس بالشريان السوبايت( )122اجملهود)باجلس بالشريان السوبايت( )
( مم/زئبق فأقل، ضغط الدم 91) (سفيجمومانوميرتفأقل ، ضغط الدم االنقباضي )جهاز نبضة/ق  

 ( مم/زئبق فأقل.64()سفيجمومانوميرتاالنبساطي)جهاز 
كانت اقل درجة معيارية لكل اختبار بدين )صفر( يقابلها الدرجات اخلام على التوايل: احلد األقصى الستهالك   -6

، معدل النبض بعد  فأكثر( مليلرت/ كجم /ق 60.99كوينز للخطوة( )األكسجني النسيب)اختبار كلية  
( نبضة/ق فأكثر، معدل النبض يف الراحة )باجلس بالشريان السوبايت( 180اجملهود)باجلس بالشريان السوبايت( )

، ضغط الدم  فأكثر( مم/زئبق 130 ()سفيجمومانوميرت، ضغط الدم االنقباضي )جهاز  فأكثر( نبضة/ق 78)
 .فأكثر ( مم/زئبق84 ()سفيجمومانوميرتبساطي)جهاز االن
( يقابلها الدرجات اخلام على التوايل: كرة القدم )ركل الكرة 100بلغت أعلى درجة معيارية لكل اختبار مهاري ) -7

درجة( فأكثر، السيطرة على 16مرة( فأكثر، التصويب بالقدم على املستطيالت املتداخلة )24) على هدف مرسوم
درجات( فأقل، اختبار مهارة 4) نقاط( فأكثر(، الكرة الطائرة)اإلرسال من أعلى التنس7ث ) 30 الكرة يف

م 22تكرار( فأكثر(، كرة اليد )التنطيط 30ث ) 30درجة( فأكثر، التمرير على احلائط  ب11) الضرب الساحق
فأكثر، ( نقاط 10)  م9كرات من خط الـ10ث/ج( فأقل، التصويب من الثبات3.64)  ط مستقيم

( تكرار فأكثر(، كرة السلة )احملاورة يف مساحة مربعة الشكل  26م )3التمرير واالستالم على حائط من مسافة
 ( درجات فأكثر(.8(  تكرار فأكثر، اختبار الرمية احلرة )11ث )30ث/ج( فأقل، التمرير على احلائط  6.80)
ها الدرجات اخلام على التوايل: كرة القدم )ركل الكرة كانت اقل درجة معيارية لكل اختبار مهاري )صفر( يقابل  -8

درجات( فأقل، السيطرة على 4مرات( فأقل، التصويب بالقدم على املستطيالت املتداخلة )5على هدف مرسوم )
درجة ( فأكثر، اختبار مهارة الضرب 12ث )نقطة( فأقل(، الكرة الطائرة)اإلرسال من أعلى التنس) 30الكرة يف 
م  ط مستقيم 22تكرار( فأقل(، كرة اليد )التنطيط 16ث ) 30تني( فأقل، التمرير على احلائط  ب)درج الساحق

نقاط( فأقل، التمرير واالستالم على حائط 3)  م9كرات من خط الـ10ث/ج( فأكثر، التصويب من الثبات5.19)
ث/ج( فأكثر، التمرير  18.64) ( تكرار فأقل(، كرة السلة )احملاورة يف مساحة مربعة الشكل 13م )3من مسافة

 (  تكرارات فأقل، اختبار الرمية احلرة )درجة( فأقل(.5) ث30على احلائط 
 ( يوضح الدرجات املعيارية واملستويات وحدودمها لكل املتغريات قيد الدراسة.48واجلدول رقم)

ية والفسيولوجية واملهارية قيد مت استخراج النسب املووية املتحققة لكل اختبار من اختبارات املتغريات البدن -9
 البحث.
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( المستويات و الدرجات المعيارية لجميع اختبارات المتغيرات البدنية والفسيولوجية 48جدول رقم ) 

 95والمهارية قيد البحث لعينة البحث ن = 
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 .التوصيات:2.4,2
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:

واملهارية اليت توصل إليها البحث احلايل لقبول الطالب اعتماد املعايري واملستويات للمتغريات البدنية والفسيولوجية -1
 املتقدمني لاللتحاق بكليات وأقسام الرتبية البدنية والرياضية باجلامعات اليمنية.

ضرورة اعتماد االختبارات املختارة للمتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية اليت توصل إليها البحث احلايل لقبول  -2
 ني لاللتحاق بكليات وأقسام الرتبية البدنية والرياضية باجلامعات اليمنية.الطالب املتقدم

االهتمام باجلانب البدين والفسيولوجي وتطويرمها من قبل الطالب املتقدمني لاللتحاق بأقسام وكليات الرتبية  -3
 ركية.الرياضية باجلامعات اليمنية ملا هلما من أمهية يف عملية إتقان املهارات الرياضية واحل

التوسع يف إجراء دراسات مشاهبه على عينات اكرب مستقبال  تشمل طالب وطالبات الرتبية البدنية والرياضية يف  -4
 اجلامعات اليمنية.

 :  الصة العامة.الخ5.2
 الرتبية الرياضية أحدى أكثر الوسائل أتساعا  يف عصرنا هلذا جند أن االهتمام هبا من كافة العلوم حيث أخذأصبحت 

حجما  كبريا  يف عملية البحث والدراسة ويف كافة اجملاالت جهودا  متميزة وإسهامات مهمة يف تأكيد الوظائف احلقيقة 
 للرياضة واجملتمعات احلديثة .

وأن اجلوانب اليت تدور الرياضة يف فضائها يف خمتلف جوانبها البدنية وخصائصها االجتماعية والنفسية والرتوحيية     
ة فعالة يف البناء الرتبوي للفرد بناءا  متكامال  ميكنه  احتالل موقعه الصحيح يف اجملتمع وتساعده على تأدية أهنا وسيل

 مهامه اليومية بشكل فعال وإجيايب .
واالختبارات واملقاييس تعد واحدة من الوسائل التقوميية اليت تعين بالتشخيص والتوجيه وكذلك من املؤشرات     

واملناهج واخلطط املختلفة جلميع املستويات واملراحل العمرية ، وللدور الفاعل والبارز هلا يف التشخيص  العلمية للربامج
والتصنيف ومتابعة التقدم ووضع الدرجات واملعايري واملستويات والتنبؤ ، واهلدف من استخدام وسائل االختبار يعد 

اختبارات القبول للطالب املتقدمني لاللتحاق بأقسام وكليات وخصوصا  من الدعائم اليت ترتكز عليها الرتبية الرياضية 
يف اختيار الطالب املتميزين بدنيا  وفسيولوجيا  ومهاريا  كما تساعد ، حيث أهنا عامال  مساعدا  الرتبية البدنية والرياضية

هذا املنطلق جاءت هذه  ومنيف توجيه األفراد على اكتساب القوة ومعاجلة نقاط الضعف للمهارات البدنية املطلوبة ، 
مستويات معيارية لبعض املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية للطالب املتقدمني لاللتحاق بأقسام د يالدراسة لتحد

 وكليات الرتبية البدنية والرياضية باجلامعات اليمنية.
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الختبارات املتغريات البدنية والفسيولوجية حتديد املستويات املعيارية وحدودمها  وقد توصلت الدراسة امليدانية إىل     
ضعيف  –ضعيف  –مقبول  –جيد  –( مستويات وهي )جيد جدا  5واملهارية إذ بلغت املستويات قيد البحث )

مت التوصل إىل وضع درجات معيارية وحدودمها باستخدام الدرجة املعيارية املعدلة بالتتابع الختبارات كما   جدا  (
والفسيولوجية واملهارية املقرتحة للطالب املتقدمني لاللتحاق بكليات وأقسام الرتبية الرياضية املتغريات البدنية 

باجلامعات اليمنية وهي  االختبارات التالية:)ثين الذراعني من االنبطاح املائل )حتمل قوة(، الوثب العريض من الثبات 
)سرعة انتقالية(، ثين اجلذع من الوقوف )املرونة(، م  30مرت )التحمل العام(، العدو 1500)قوة انفجارية(، اجلري 

اجلري الزجزاجي )بارو( )الرشاقة(،احلد األقصى الستهالك األكسجني النسيب، معدل النبض بعد اجملهود، معدل 
النبض يف الراحة، ضغط الدم االنقباضي، ضغط الدم االنبساطي، كرة قدم مترير الكرة على هدف مرسوم 

ث )السيطرة(، الكرة  30لقدم على املستطيالت املتداخلة )تصويب(، السيطرة على الكرة يف )مترير(،التصويب با
ث  30الطائرة اإلرسال من أعلى التنس )اإلرسال(، اختبار مهارة الضرب الساحق ، التمرير على احلائط  ب

م)التصويب(، 9ط الـكرات من خ10م  ط مستقيم )التنطيط(، التصويب من الثبات22)التمرير(،كرة يد التنطيط 
م )التمرير( ،كرة سلة احملاورة يف مساحة مربعة الشكل )احملاورة(، التمرير 3التمرير واالستالم على حائط من مسافة

 اختبار الرمية احلرة )التصويب(. ث )التمرير(،30على احلائط 
يتم مل  ىمن جوانب أخر  اوالتعمق يف دراسته اللبحث فيه همفتوح ىبقت دراسة املتواضعةال هنذكر أن هذ أخريا        

 . من زوايا شىت ىتطرق إليها كانطالقة لدراسات أخر ال
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 : الخطابات الرسمية الخاصة بالدراسة(01) ملحق رقم

اهم المتغيرات البدنية و (استمارة استطالع رأي الخبراء لتحديد 02ملحق رقــم ) 
الفسيولوجية والمهارية الالزم توفرها بالطالب المتقدمين لاللتحاق بكلية التربية 

 الرياضية في صورتها المبدئية

(استمارة أهم المتغيرات البدنية و الفسيولوجية والمهارية الالزم 03ملحق رقــم )
ياضية بعد استطالع رأي توفرها بالطالب المتقدمين لاللتحاق بكلية التربية الر 

 الخبراء )في صورتها النهائية(

(استمارة استطالع رأ  الخبراء لتحديد اختبارات أهم المتغيرات 04ملحق رقــم )
البدنية و الفسيولوجية والمهارية الالزم توفرها بالطالب المتقدمين لاللتحاق بكلية 

 التربية الرياضية )في صورتها المبدئية(

(اختبارات المتغيرات البدنية و الفسيولوجية والمهارية وتوصيفها 05ملحق رقــم )
 المختارة من قبل الخبراء )في صورتها النهائية(

 ( قائمة بأسماء السادة الخبراء06ملحق رقــم ) 

( استمارات تسجيل نتائج اختبارات المتغيرات البدنية 07ملحق رقم)
 بعينة البحثوالفسيولوجية و المهارية الفسيولوجية الخاصة 

 (استمارة بأسماء فريق العمل المساعد في تطبيق اختيارات البحث08ملحق رقم)

(جداول الدرجات المعيارية الختبارات المتغيرات البدنية 09ملحق رقم)
 والفسيولوجية والمهارية قيد البحث



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (01ملحق رقــم) 

 الخطابات الرسمية الخاصة بالدراسة



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02ملحق رقــم ) 

 اهم المتغيراتالخبراء لتحديد  ياستمارة استطالع رأ
بالطالب الالزم توفرها و الفسيولوجية والمهارية البدنية 

في صورتها  لاللتحاق بكلية التربية الرياضية المتقدمين
 المبدئية

 



    

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامــــعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 معهد التربية البدنية والرياضية

المتقدمين الب للطالالزم توفرها و الفسيولوجية والمهارية  اهم المتغيرات البدنيةاستمارة استطالع أراء الخبراء لتحديد 
 .في أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية لاللتحاق

 السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد                                     

بإعداد  رالجزائيقوم الباحث /حسام الدين غيالن سيف عون بمعهد التربية البدنية والرياضية جامعة مستغانم بجمهورية       
بحث ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التربية البدنية والرياضية وعنوانه " تحديد مستويات معيارية لبعض 

 امعاتفي أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية بالج لتحاقالمتقدمين لال البمهارية للطالبدنية والفسيولوجية وال متغيراتال
البدنية  اهم المتغيراتتحليل بعض المراجع العلمية والدراسات السابقة بتحديد  اليمنية"  وقد قام الباحث من خالل

 .  الرياضيةالتربية أقسام وكليات في  للطالب المتقدمين لاللتحاقوالالزم توفرها  المهاريةفسيولوجية و وال

ولما كانت من األهمية العلمية ضرورة التعرف على أراء بعض السادة الخبراء والمتخصصين من ذو  الخبرة الميدانية  
والعلمية في مجال التربية البدنية والرياضية، لذا يأمل الباحث االستفادة من أراء سيادتكم البناءة في المساهمة في وضع اهم 

                                                                            .التربية البدنية والرياضية  أقسام وكليات في لمتقدم لاللتحاقاوالالزم توفرها للطالب  لمتغيراتا

 علما بأن آرائكم ومقترحاتكم سوف تثر  البحث وتساهم في تحقيق الهدف منه.

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،،،

 خصية للسادة الخبراء : البيانات الش

 االســــم:......................................................................

 الدرجة العلمية:....................................................................

 .............سنوات الخبرة:.......................................................

 بيانات عامـة:.....................................................................

 ثالباح                                                                                                                 



    

 

 

التربية البدنية  أقسام وكلياتأوال : تحديد المتغيرات البدنية األساسية والالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق في 
 -والرياضية :

أقسام ( أمام أهم المتغيرات البدنية والالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق في الرجاء من سيادتكم وضع عالمة)
 -التربية البدنية والرياضية: وكليات

 عناصر أخري ترونها إضافية:

1-     

2-     

3-     

 التسلسل
مكونات المتغيرات البدنية 

 المرشحة

 األهمية النسبية لالختبار

 غير مناسب مناسب إلى حدا  ما مناسب

    التحمل العام -1

    تحمل األداء -2

    السرعة االنتقالية  -3

    سرعة رد الفعل -4

    قوة تحمل -5

    القصو القوه العضلية  -6

    القوه المميزة بالسرعة -7

    الرشاقة  -8

    المرونة -9

    الدقة -10

    التوازن -11



    

 

 

استمارة استطالع رأ  الخبراء لتحديد أهم قياسات المتغيرات الفسيولوجية الالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق ثانيا : 
 :.أقسام وكليات التربية البدنية والرياضيةفي 

 وفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق( أمام كل متغير فسيولوجي ترون انه ذو أهمية من األخر الالزم تالرجاء وضع عالمة)
 :التربية البدنية والرياضيةأقسام وكليات في 

 قياسات فسيولوجية أخر  تقترحونها سيادتكم:

1. ------------------------------------ 

2. ------------------------------------ 

3. ------------------------------------ 

 القياسات الفسيولوجيةاالختبارات و  م

 لالختباراألهمية النسبية 

 مناسب
مناسب إلى 

 حدا  ما
غير 

 مناسب
 مالحظات

     ضغط الدم االنقباضي -1

     ضغط الدم االنبساطي -2

     معدل النبض أثناء الراحة -3

     معدل النبض بعد المجهود -4

     دقائق(10 -دقائق5 -دقائق3نبض االستشفاء بعد المجهود) -5

     الحد األقصى الستهالك األوكسجين  النسبي )لتر/ق( ـ6

     األوكسجين  المطلق  )مليلتر/كجم /ق( الحد األقصى الستهالك -7

     القدرة الالهوائية القصو  -8

     القدرة الهوائية -9

     قياس الوظائف التنفسية -10



    

 

 

أقسام استمارة استطالع رأ  الخبراء لتحديد أهم المتغيرات المهارية الالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق في ثالثا : 
 سلة(:.اليد، كرة اللأللعاب الرياضية األتية )كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة  وكليات التربية البدنية والرياضية

( أمام كل متغير مهاري من مهارات لعبة كرة القدم الالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق في الرجاء وضع عالمة)
 :أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية

 المهارات األساسية للعبة ت
 مهارةاألهمية النسبية لل

 غير مناسب مناسب إلى حدا  ما مناسب

    الجري بالكرة -1

    الكرةالسيطرة على  -2

    ضرب الكره بالراس -3

    التمرير -4

    التصويب -5

    المراوغة -6

    رمية التماس -7

 

 -مهارات أخر  ترونها سيادتكم :

1. ------------------------------------ 

2. ------------------------------------ 

3. ------------------------------------ 

 

 



    

 

 

متغير مهاري من مهارات لعبة الكرة الطائرة الالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق في ( أمام كل عالمة)الرجاء وضع 
 أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية:

 

 ت
 المهارات األساسية للعبة

 األهمية النسبية للمهارة

 غير مناسب مناسب إلى حدا  ما مناسب

    الضرب الساحق -1

    التمرير من اعلى -2

    اإلرسال  -3

    حائط الصد -4

    االستقبال -5

    الدفاع عن الملعب 6-

 -مهارات أخر  ترونها سيادتكم :

1. ------------------------------------ 

2. ------------------------------------ 

3. ------------------------------------ 

 

 

 

 

 



    

 

 

متغير مهاري من مهارات لعبة كرة السلة الالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق في ( أمام كل عالمة)الرجاء وضع 
 أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية:

 ت
 المهارات األساسية للعبة

 األهمية النسبية للمهارة

 غير مناسب مناسب إلى حدا  ما مناسب

    التنطيط -1

    التمرير -2

    التصويب -3

    المحاورة -4

    مسك الكرة -5

 -مهارات أخر  ترونها سيادتكم :

1. ------------------------------------ 

2. ------------------------------------ 

3. ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

اليد الالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق في أقسام متغير مهاري من مهارات لعبة كرة ( أمام كل الرجاء وضع عالمة)
 وكليات التربية البدنية والرياضية:

 

 ت
 المهارات األساسية للعبة

 األهمية النسبية للمهارة

 غير مناسب مناسب إلى حدا  ما مناسب

    التنطيط -1

    التمرير واالستالم -2

    التصويب -3

    الدفاع عن المرمى -4

    الهجوم على المرمى -5

 -مهارات أخر  ترونها سيادتكم :

1. ------------------------------------ 

2. ------------------------------------ 

3. ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (03ملحق رقــم )

 الفسيولوجية والمهارية و البدنيةالمتغيرات استمارة أهم 
الالزم توفرها بالطالب المتقدمين لاللتحاق بكلية التربية 

 (نهائية)في صورتها ال بعد استطالع رأي الخبراءالرياضية 

 



    

 

 

 مكونات المتغيرات البدنية المختارة حسب أراء الخبراء:

 

 الخبراء:مكونات المتغيرات الفسيولوجية المختارة حسب أراء 

 التسلسل
مكونات المتغيرات البدنية 

 المرشحة
 التكرارات

األهمية النسبية      
 لالختبار

 الحالة

 √ %80 8 التحمل العام -1

 √ %90 9 السرعة االنتقالية  -2

 √ %90 9 قوة تحمل -3

 √ %80 8 القوه المميزة بالسرعة -4

 √ %100 10 الرشاقة  -5

 √ %100 10 المرونة -6

 التكرارات القياسات الفسيولوجية م
األهمية 
النسبية 
 للمقياس

 الحالة

 √ 70% 7 ضغط الدم االنقباضي -1

 √ 70% 7 ضغط الدم االنبساطي -2

 √ %80 8 معدل النبض أثناء الراحة -3

 √ %70 7 معدل النبض بعد المجهود -4

 √ %80 8 ()لتر/ق(VO2maxالحد األقصى الستهالك األوكسجين  النسبي ) -5



    

 

 

 اختبارات المتغيرات المهارية لكرة القدم حسب أراء الخبراء:

 الحالة األهمية النسبية لالختبار التكرارات األساسية للعبة  المهارات ت

 √ %70 7 السيطرة على الكرة -1

 √ %80 8 التمرير -2

 √ %70 7 التصويب -3

 

 

 

 الكرة الطائرة حسب أراء الخبراء:اختبارات المتغيرات المهارية للعبة 

 الحالة األهمية النسبية للمهارة التكرارات األساسية للعبة  المهارات ت

 √ %80 8 الضرب الساحق -1

 √ %70 7 التمرير من اعلى -2

 √ %90 9 اإلرسال  -3

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 اختبارات المتغيرات المهارية للعبة كرة السلة حسب أراء الخبراء:

  األهمية النسبية للمهارة التكرارات المهارات األساسية للعبة  ت
الحا 

 لة

 √ %70 7 التمرير -2

 √ %80 8 التصويب -3

 √ %70 7 المحاورة -4

 

 اختبارات المتغيرات المهارية للعبة كرة اليد حسب أراء الخبراء:

 الحالة األهمية النسبية للمهارة التكرارات المهارات األساسية للعبة ت

 √ %80 8 التنطيط -1

 √ %70 7 التمرير واالستالم -2

 √ %80 8 التصويب -3

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (04ملحق رقــم )

أهم  اختبارات استطالع رأ  الخبراء لتحديد استمارة
الالزم توفرها  الفسيولوجية والمهارية و البدنيةالمتغيرات 

)في بالطالب المتقدمين لاللتحاق بكلية التربية الرياضية 
 (مبدئيةصورتها ال

 



    

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامــــعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 معهد التربية البدنية والرياضية

الب للطالالزم توفرها و الفسيولوجية والمهارية  اهم اختيارات المتغيرات البدنيةاستمارة استطالع أراء الخبراء لتحديد 
 .في أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية لاللتحاقالمتقدمين 

 السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد                                     

بإعداد  قوم الباحث /حسام الدين غيالن سيف عون بمعهد التربية البدنية والرياضية جامعة مستغانم بجمهورية الجزائزي      
بحث ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التربية البدنية والرياضية وعنوانه " تحديد مستويات معيارية لبعض 

 امعاتفي أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية بالج لتحاقالمتقدمين لال البللطالبدنية والفسيولوجية والمهارية  متغيراتال
بترشيح مجموعة من االختبارات اليمنية"  وقد قام الباحث من خالل تحليل بعض المراجع العلمية والدراسات السابقة 

التربية أقسام وكليات في  المتقدمين لاللتحاقللطالب والالزم توفرها  المهاريةفسيولوجية و والالبدنية  الخاصة  بالمتغيرات
 . البدنية والرياضية 

ولما كانت من األهمية العلمية ضرورة التعرف على أراء بعض السادة الخبراء والمتخصصين من ذو  الخبرة الميدانية       
 والعلمية في مجال التربية البدنية والرياضية، لذا يأمل الباحث االستفادة من أراء سيادتكم البناءة في المساهمة في وضع اهم

 . الرياضيةالتربية  أقسام وكليات في المتقدم لاللتحاقلالزم توفرها للطالب واالبحث  لمتغيرات االختبارات

 علما بأن آرائكم ومقترحاتكم سوف تثر  البحث وتساهم في تحقيق الهدف منه.      

 البيانات الشخصية للسادة الخبراء : 

 ......االســــم:................................................................

 الوظيفـــة:.....................................................................

 الدرجة العلمية:....................................................................

 سنوات الخبرة:....................................................................

 انات عامـة:.....................................................................بي

                    الباحث                                                                                                                                                                         



    

 

 

 التالية:االختبارات البدنية  (أمامالرجاء من سيادتكم وضع عالمة) :أوال

 قياسات بدنية أخر  تقترحونها سيادتكم:

1-                            2-             

 

 م

 الصفة المختارة
وحدة 
القيا
 س

 التسجيل االختبارات  المرشحة

 أنسب االختبارات لقياس
 المتغير المختار

 موافق
موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

السرعة )سرعة  .1
 انتقالية(

 

 
 
 
 ث

 

    يسجل الزمن الذي استغرقه المختبر. (ث)م عدو  50اختبار -1

    يسجل الزمن الذي استغرقه  المختبر (ث)م عدو  40اختبار-2

 يسجل الزمن الذي استغرقه  المختبر . (ث)م عدو 30اختبار -3
   

2. 

ضلية
 الع

قوة
ال

 

قوة 
 مره التحمل

    . يسجل للمختبر عدد المحاوالت الصحيحة االنبطاح من الذراعين ثني اختبار-1

    أفضل محاولة من محاولتين . القبضة قوة اختبار-2

    عدد مرات األداء الصحيحة. التعلق على العقلة-3

القوة 
المميزة 
 بالسرعة

 سم

 أفضل محاولة من ثالث محاوالت الوثب العمودي من الثبات -1
 

   

 أفضل محاولة من ثالث محاوالت الوثب العريض من الثبات. -2
 

   

    أفضل محاولة من ثالث محاوالت كغم.  2رمي كرة طبية وزن  -3

3- 

  التحمل العام
 د/ث

    يسجل الزمن المستغرق في قطع المسافة م1500ركض -1

    يسجل الزمن المستغرق في قطع المسافة م1000ركض -2

 . يسجل الزمن المستغرق في قطع المسافة م800 ركض-3
 

   

4- 

 سم المرونة

 .الوقوف من لألمام الجذع ثني-1
يسجل للمختبر المسافة التي استطاع الوصول 

 إليها.
   

 الجلوس من لألمام الجذع ثني-2
 الطويل

يسجل للمختبر المسافة التي استطاع الوصول 
 إليها.

   

 أمام الوقوف من خلفا الجذع ثني-3
 الحائط

يسجل للمختبر المسافة التي استطاع الوصول 
 إليها.

   

5- 

 ث الرشاقة
يسجل للمختبر عدد الدورات التي يقطعها  األقماع بين الزجاجي الجري اختبار-1

 ث.30في
   

    يسجل الزمن للمختبر في قطع المسافة .اختبار الجري المكوكي-2

    يسجل الوقت الذي يستغرقه المختبر. اختبار الجري الزجاجي بارو-3



    

 

 

قياسات المتغيرات الفسيولوجية الالزم توفرها للطالب المتقدمين اختبارات و  استمارة استطالع رأ  الخبراء لتحديد أهمثانيا : 
 :.ية البدنية والرياضيةأقسام وكليات التربلاللتحاق في 

 ترونه مناسبا : متغير فسيولوجياختبار لكل  ( أمام كل الرجاء وضع عالمة)

 قياسات فسيولوجية أخر  تقترحونها سيادتكم: -

1. 

2. 

3. 

 الرقم
المقياس الفسيولوجي 

 المرشح
وجدة 
 القياس

 االختبارات المرشحة 

أنسب االختبارات لقياس 
 المتغير المختار

إلى  موافق موافق
 حد ما

غير 
 موافق

الحد األقصى الستهالك  -1
تر/ األوكسجين  النسبي 

مليل
 

/ق
جم 

ك
 

    اختبار هارفارد للخطوة-1 
                                                                                                                    اختبار كلية كوينز للخطوة.                                                                                                    -2

    جامعة والية أوهايو للخطوة.اختبار -3

 ضغط الدم االنقباضي -2
زئبق

مم/
 

    جهاز سفيجمومانوميرت ومساعة طبية

    جهاز سفيجمومانوميرت ومساعة طبية ضغط الدم االنبساطي -3

/ق معدل النبض أثناء الراحة -4
ضة

نب
 

    السبايتحتسس النبض فوق الشريان -1

    الكعربي.حتسس النبض فوق الشريان -2

    حتسس النبض عند الشريان الصدغي.-3

معدل النبض بعد  -5
/ق المجهود

ضة
نب

 

    حتسس النبض فوق الشريان السوبايت.-1

    حتسس النبض فوق الشريان الكعربي.-2

    حتسس النبض فوق الشريان الصدغي-3



    

 

 

المتغيرات المهارية الالزم توفرها للطالب المتقدمين لاللتحاق في اختبارات استمارة استطالع رأ  الخبراء لتحديد أهم ثالثا : 
 سلة(:.اليد، كرة اللأللعاب الرياضية األتية )كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة  أقسام وكليات التربية البدنية والرياضية

 للطالب توفرها الالزم القدم كرة لعبة مهارات من مهاري متغير مناسب لكل اختبار كل مأما( )عالمة وضع الرجاء-
 :والرياضية البدنية التربية وكليات أقسام في لاللتحاق ينالمتقدم

قدم
الــــــ

رة 
كــــــــ

عبة 
لـــــــ

 

 
 المهارة
 

 
 االختبار المرشح

 

 
 التسجيل

 

أنسب االختبارات لقياس المتغير 
 المختار

 موافق
إلى  موافق

 حد ما
غير 
 موافق

يب
صو

 الت

التصويب بالقدم على ـ 1
 المستطيالت المتداخلة.

 
 
 

أذا أصابت الكرة المستطيل الصغير ) داخل المستطيل أو علي -
 الخطوط المحددة له ( يحسب للمختبر ثالث درجات .

أذا أصابت الكرة المستطيل األوسط ) داخل المستطيل أو علي - 
 الخطوط المحددة له ( يحسب للمختبر درجتان درجات 

أذا أصابت الكرة المستطيل الكبير ) داخل المستطيل أو علي -
 الخطوط المحددة له ( يحسب للمختبر درجة واحدة .

 تبر صفر.أذا جاءت الكرة خارج المستطيالت الثالثة يحسب للمخ- 

   

ـ التصويب على مرمى كرة 2
 قدم وداخلة مرمى كرة يد.

د 20المختبر للجهة اليمنى درجه عالية وكذلك اليسر   يعطى -
 وفى الوسط يعطى اقل درجه

   

رير
لتم

ا
 

ـ قياس دقة التمرير 1
 بالقدمين

يحسب المختبر المحاوالت الصحيحة سواء بالقدم اليمنى أو -
 اليسر  .

   

 هدف نحو الكرة ضربـ  2
  .الحائط على مرسوم

 إذا نقاط 03 األول، المستطيل الكرة لمست إذا نقاط  04-
 الكرة لمست إذا نقاط 02 الثاني، المستطيل الكرة لمست

 00 الرابع، المستطيل الكرة لمست إذا نقاط 01 الثالث، المستطيل
 مستطيل أي تلمس الكرة لم إذا نقاط

   
على

رة 
سيط

ال
 

كرة
ال

 

ـ تنطيط  الكرة بالمسافة 1
)التحكم بالكرة ألكبر 

  مسافه ممكنه(

يعطى المختبر محاولتين وتقاس المسافة من خط البداية حتى -
 تسقط الكرة على األرض.

 

   

نطيط الكرة داخل دائرة تـ 2
 .مع حساب الزمن

يعطى المختبر محاولتين حتى تسقط الكرة على األرض داخل -
 الدائرة.

   

 اختبارات مهارية أخر  تقترحونها سيادتكم:-

 .2                              ـ1



    

 

 

 للطالب توفرها الالزمطائرة ال كرةال لعبة مهارات من مهاري متغير مناسب لكل اختبار كل أمام( )عالمة وضع الرجاء-
 :والرياضية البدنية التربية وكليات أقسام في لاللتحاق المتقدمين

 اختبارات مهارية أخر  تقترحونها سيادتكم:-

 .2                              ـ1

3. 

عبة 
لـــــــ

كــــــــ
ال

 ةر 
ائرة

طـــــ
ال

 

 المهارة
 

 
 االختبار المرشح

 

 

 التسجيل
 

أنسب االختبارات لقياس 
 المتغير المختار

 موافق
إلى  موافق

 حدما
غير 
 موافق

حق
سا

ب ال
ضر

 ال
 

 الضرب مهارةدقة  اختبارـ1
األمامية المنطقة في الساحق  

ـ تحتسب نقاط من خالل سقوط الكرة على مناطق محددة على 
الملعب أرضية     

 
 الضرب مهارةدقة  اختبارـ 2

القطري االتجاه في الساحق  

نقاط ( . ٤ـ الضربة الساحقة الصحيحة وعلى الهدف )   
الضربة الساحقة الصحيحة والتي تسقط فيها الكرة داخل المنطقة 

نقاط ( . ٣المخططة )   
الضربة الساحقة الصحيحة والتي تسقط فيها الكرة داخل المنقطة ) 

نقطة (  ٢) ب ( )  أوأ (   

   

    
رير

لتم
ا

 أو
ولة

منا
ال

 

اختبار تكرار التمرير على  ـ 1
ثانية  .30خالل الـ  الحائط   

 
 

ثانية 30 ـ  يحسب عدد مرات مالمسة الكرة للحائط خالل الـ
المقررة لالختبار ، وال تحتسب أي محاولة تخالف الشروط السابق 

 . ذكرها
وتعتبر الدرجة النهائية للمختبر هي عدد المحاوالت الصحيحة في 

3×ثانية مضروبة  30الـ  . 
ويجب مالحظة عدم حساب الكرات الممررة في بدية االختبار أو 

به المختبر .التمريرة التالية لكل توقف نتيجة لخطأ قام   

   

 
ـ اختبار التمرير من أسفل 2

 بالذراعين.
 

ث )  30يحسب عدد مرات مالمسة الكرة للحائط في مدة     
المحاوالت الصحيحة فقط وفقا  للشروط السابق ذكرها ( ثم 

) لكل تمريره صحيحة ثالث نقاط ( . والدرجة النهائية  3× تضرب 
ث 30في لالختبار هي عدد المحاوالت الصحيحة   . 

   
سال

إلر
ا

 

 مهارة اإلرسالدقة اختبار ـ 1
 (.التنس) أعلى من

المختبر بحسب مكان سقوط الكرة والمحددة  ـ تسجل درجة
    بمربعات.

 
باي  اإلرسالمهارة  اختبارـ 2

طريقه الماكن محددة في 
 الملعب .

صحيحة رقم المنطقة التي تهبط فيها  إرسالـ يحسب لكل مرة 
 الكرة في نصف الملعب المخطط ولكون

درجات فأن الدرجة  ٤ إلى ١الدرجات موزعة على المناطق من 
درجة. ٤٠العظمى لالختبار هي    

   



    

 

 

 للطالب توفرها الالزم سلةال كرة لعبة مهارات من مهاري متغير مناسب لكل اختبار كل أمام( )عالمة وضع الرجاء-
  :والرياضية البدنية التربية وكليات أقسام في لاللتحاق المتقدمين

 اختبارات مهارية أخر  تقترحونها سيادتكم:-

                              ـ1

2. 

عبة
لـــــــ

 كرة
ــــلة

ســـــ
ال

 

هارة
الم

 

 

 االختبار المرشح

 

 التسجيل

أنسب االختبارات لقياس 
 المتغير المختار

 موافق
إلى  موافق

 حد ما
غير 
 موافق

ب
وي
ـــ
ـــ
ـــ
ص
لت
ا

 

ب
وي
ص
لت
ا

 

ـ اختبار التصويب من خط 1
 الرمية الحرة بعشر رميات

تصويبات تحسب درجة واحدة لكل إصابة صحيحة  10ـ يعطى المختبر 
هو  األقصى)دخول الكرة في السلة( ويحسب صفر إذا لم يحقق ذلك الحد 

 درجة . 10

   

 
 التصويب الجانبيـ اختبار 2

تصويبات تحسب درجتان لكل تصويبه ناجحة تدخل فيها  10ـ يعطى المختبر 
الكرة السلة تحسب درجة واحدة لكل تصويبه تلمس فيها الكرة الحلقة وال 

 تدخل السلة ال تحسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل السلة .

   

تصويبات تحسب درجة واحدة لكل محاولة ناجحة تدخل  10المختبر ـ يعطى  ـ اختبار التصويب السلمي3
    بها الكرة السلة دون ارتكاب أيا  من المخالفات القانونية الخاصة بذلك.

ير
مر
ـــ
ـــ
لت
ا

 

 

  
  

ير
مر
لت
ا

 

ـ اختبار التمرير السريع على 1
تمريرات تسجيل  10الحائط) 
 الزمن (  

البدء وحتى لمس  إشارةـ يحسب الزمن الذي يستغرقه المختبر منذ سماع 
    الكرة للحائط في التمريرة العاشرة .

ـ اختبار التمرير السريع على 2
ث تسجيل عدد  10الحائط ) 
 التمريرات(

ث بحيث تحسب تمريرة لكل كرة  10ـ تسجيل عدد مرات التمرير خالل 
ال تحسب التمريرة األخيرة إذا  المستطيلتضرب الحائط وتكون داخل 

 انطلقت إشارة النهاية و الكرة كانت بين يدي المختبر .

   

رة
او
ح
لم
ا

 

 

  
  

رة
او
ح
لم
ا

 

ـ اختبار التمرير على 3
 ث30الحائط

ث بحيث تحسب تمريرة لكل كرة  30ـ تسجيل عدد مرات التمرير خالل 
انطلقت إشارة النهاية و الكرة  تضرب الحائط ال تحسب التمريرة األخيرة إذا 

 كانت بين يدي المختبر.

   

ـ المحاورة في خط مستقيم ) 1
 م (20

ـ يعطى المختبر محاولتين يسجل زمن االختبار بالثانية وأجزائها يحتسب 
 لالعب أفضل زمن يسجله في المحاولتين 

   

ـ  المحاورة في مساحة مربعة 2 
 الشكل

ـ يعطى المختبر محاولتين يسجل زمن االختبار بالثانية وأجزائها يحتسب 
    لالعب أفضل زمن يسجله في المحاولتين 

يحسب الزمن الذي استغرقه الالعب من لحظة  ـ يعطى المختبر محاولتين ـ المحاورة على شكل زجزاج3
إعطاء إشارة البدء وحتى تجاوزه لخط النهاية ويسجل لالعب أفضل زمن 

 سجله في كال المحاولتين 
   



    

 

 

 للطالب توفرها الالزم يدال كرة لعبة مهارات من مهاري متغير مناسب لكل اختبار كل أمام( )عالمة وضع الرجاء-
  :والرياضية البدنية التربية وكليات أقسام في لاللتحاق المتقدمين

 أخر  تقترحونها سيادتكم:اختبارات مهارية -

                              ـ1

2. 

3. 

 

ليد
رة ا

ة ك
لعب

 

 المهارة
 

 االختبار                                     
 المرشح   

 
 التسجيل

أنسب االختبارات لقياس 
 المتغير المختار

 موافق موافق موافق

يب
صو

الت
 

   

االرتكاز بـ التصويب  1
 م ٧من مسافة 

 إصابةتصويبات تحسب درجة واحدة لكل  10ـ يعطى المختبر 
صحيحة )دخول الكرة في  المربعات المرسوم على الحائط( 

المرسوم على الحائط .  ويحسب صفر إذا لم تصيب المربع   
   

ـ التصويب من الوثب 2
)  أبعادهماعلى هدفين 

( سم من 60×60
 ( متر 9مسافة )

 إصابةتصويبات تحسب درجة واحدة لكل  10ـ يعطى المختبر 
لمعلقة على المرمى(  األهدافصحيحة )دخول الكرة في  

 المعلقة على  المرمى  األهداف ويحسب صفر إذا لم تصيب 
   

التصويب من  ـ 3
الثبات على هدفين 

( 60×60) أبعادهما
 (متر 9سم من مسافة )

 إصابةتصويبات تحسب درجة واحدة لكل  10ـ يعطى المختبر 
لمعلقة على المرمى(  األهدافصحيحة )دخول الكرة في  

 المعلقة على  المرمى .  األهدافويحسب صفر إذا لم تصيب  
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ـ التمرير واالستالم 1
على الحائط خالل 

 ث 30

ث بحيث  30تسجيل عدد مرات التمرير و االستالم خالل ـ 
    تحسب تمريرة لكل كرة تضرب الحائط

 ـ التمرير من الجري2
 

البدء  إشارةـ يحسب الزمن الذي يستغرقه المختبر منذ سماع 
    المدرب أو الزميلوحتى نهاية الملعب بتبادل تمربر الكرة مع 

يط
تنط

ال
 

 
ـ التنطيط  المستمر 1

متربخط 30لمسافة 
 متعرج

البدء  إشارةـ يحسب الزمن الذي يستغرقه المختبر منذ سماع 
    وحتى انتهاء مسافة االختبار

ـ التنطيط  المستمر 2
متربخط 30لمسافة 
 مستقيم

البدء  إشارةـ يحسب الزمن الذي يستغرقه المختبر منذ سماع 
    وحتى انتهاء مسافة االختبار



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (05ملحق رقــم )

 الفسيولوجية والمهارية و البدنيةالمتغيرات  اختبارات
 (نهائية)في صورتها ال المختارة من قبل الخبراء وتوصيفها

 



    

 

 

 اختبارات مكونات المتغيرات البدنية المختارة بعد استطالع أراء الخبراء:        

المتغير 
 العام

 المختارة والمطبقة في البحثاالختبارات  المتغيرات البدنية الرقم

القوة 
 العضلية

 .)مره(اختبار ثني الذراعين من االنبطاح قوة التحمل .1

 .)سم(العريض من الثباتاختبار القفز  االنفجاريةالقوة  .2

 .)د/ث(م1500ركض  التحمل العام .3 التحمل

 )ث(.م عدو 30اختبار  السرعة االنتقالية .4 السرعة

 )سم(ثني الجذع لألمام من الوقوف. المرونة .5 المرونة

 .)ث(اختبار الجري الزجاجي بارو الرشاقة .6 الرشاقة

 المختارة من قبل الخبراء والمطبقة على عينة البحث:توصيف اختبارات مكونات المتغيرات البدنية -

 تحمل القوة( -)أ :اختبار القوة العضلية -1

 : ثين الذراعني من االنبطاح املائل.اسم االختبار

  غرض االختبار: قياس جلد عضالت الذراعني واملنكبني.

 .األدوات: ارض فضاء مسطحة

 مواصفات األداء:

بثين املرفقني إىل إن يالمس األرض بالصدر مث العودة مرة أخرى لوضع  ختربل يقوم املمن وضع االنبطاح املائ      
 االنبطاح املائل، يكرر األداء اكرب عدد ممكن من املرات.

 تعليمات االختبار:

 غري مسموح بالتوقف أثناء أداء االختبار.

 يالحظ استقامة اجلسم خالل مراحل األداء.



    

 

 

 عند األداء.ضرورة مالمسة الصدر لألرض 

 حساب الدرجات:

   (.312، صفحة 1999)حسانني،  .عدد احملاوالت الصحيحة اليت قام هبا مختربيسجل لل

 اختبار القوة المميزة بالسرعة القوة االنفجارية: -ب

 الوثب العريض من الثبات.اسم االختبار: 

 : قياس القدرة العضلية للرجلني يف الوثب لألمام.الغرض من االختبار

 األدوات:

 مرت 3.5مرت، وبطول  1.5مكان مناسب للوثب بعرض  -

 ويراعى إن يكون املكان مستو وخال من العوائق غري أملس. 

 شريط قياس، وقطع ملونة من الطباشري.                              

ملرت، كما تقسم املسافة خيطط مكان الوثب  طوط متوازية يدل كل خط منها على املسافة بينه وبني خط االرتقاء با
بني األمتار  طوط أخرى متوازية، املسافة بني كل خط واألخر سم، وتدل أيضا على املسافة بينها وبني خط 

 االرتقاء.

 طريقة األداء:

خلف خط البداية والقدمان متباعدتان قليال ومتوازيان حبيث يالمس مشطا القدمني  خط البداية من  ختربيقف امل
مبرجحة الذراعني للخلف مع ثين الركبتني وامليل لألمام قليال، مث يقوم بالوثب لألمام ألقصى  ملخترببدأ اي، و اخلارج

 مسافة ممكنة عن طريق مد الركبتني والدفع بالقدمني مع مرجحة الذراعني لألمام.

 تعليمات االختبار:

 وليس بقدم واحدة. االرتقاء بالقدمني معا   ختربجيب أن يؤدي امل

 باإلمحاء قبل أداء االختبار.يسمح 



    

 

 

 جيب جتنب السقوط للخلف قدر اإلمكان.

 ثالث حماوالت متتالية حتسب له درجة أحسن هذه احملاوالت. خمتربلكل 

 حساب الدرجات:

 يكون القياس من خط البداية حىت أخر جزء من اجلسم يلمس األرض ناحية هذا اخلط.

 اس.( سم ويدخل يف القي5خط البداية يكون بعرض )

 ( سم.5تقاس كل حماولة ألقرب )

  (.399، صفحة 1999. )حسانني، درجات أحسن حماولة لمختربحيتسب ل

 اختبار التحمل العام: -3

 م جري، ومشي.1500اسم االختبار: 

 .: قياس التحملالغرض من االختبار

 للبدء.: مضمار ألعاب القوى، ساعات إيقاف، إشارة مرئية الملعب واألدوات المستخدمة

 م.1500يقف املخترب خلف خط البداية وعند إعطاء إشارة البدء له جيري ملسافة طريقة األداء: 

  من الثانية.1/10التسجيل: حيتسب للمخترب الزمن من حلضة إعطائه إشارة البدء حىت وصوله خط النهاية ألقرب 
 .(2011)شرعب، 

 اختبار السرعة: -3

 .املنطلق البدء من م 30العدو: االختبار اسم

  .االنتقالية السرعة قياس: االختبار من الغرض

 : األدوات

 .إيقاف ساعة م، 5 عن يقل ال وعرضها م 50 عن يقل ال طوهلا فضاء منطقة أو القوى أللعاب مضمار



    

 

 

 :األداء طريقة

 باجلري املخترب يقوم البدء إشارة مساع وعند االستعداد وضع يأخذ أن على البداية خط إمام بالوقوف املخترب يقوم
 .البداية خط من م 30 بعد على يقع والذي النهاية خط جيتاز حىت سرعة بأقصى

 :االختبار تعليمات

 .لذلك املخصص املكان ويف سرعة بأقصى باجلري املخترب يقوم -

 .العايل البدء من االستعداد وضع املخترب يتخذ -

 :الدرجات حساب

 (381، صفحة 1999)حسانني، . دقائق 5 راحة فرتة بينهما حماولتني خمترب لكل يعطى

  اختبار المرونة: -4

   .الوقوف من اجلذع ثين اختباراسم االختبار: 

 .املرونة قياس: من االختبار الغرض -

 تثبت ،"سم 01"  تساوي وحدة كل وحدات إىل مقسمة" سم 50"  طوهلا مدرجة مسطرة: األداء طريقة -
 ونقطة احلافة أسفل اآلخر والنصف املقعد حافة أعلى( املسطرة) املقياس منتصف يكون حبيث املقعد حبافة املسطرة
 املقعد فوق والوحدات باملوجب املقعد أسفل الوحدات تكون أن على املقعد حافة مستوى يف تكون صفر التدرج

 ويف املقياس أمام واحد مستوى يف اليد أصابع تصبح حىت وببطء بقوة مدا أماما اجلذع بثين املخترب ويقوم بالسالب،
 .القياس قبل فرصة إعطاء ميكن لألسفل، الطالب نظر وتوجيه الركبتني ثين عدم مالحظة ثبات مع

 سواء أسفل أماما اجلذع ثين وضع من القياس على حماولتني من حماولة ألفضل درجة أقصى للطالب املخترب تسجل
 .(268 -267 الصفحات ،2001 البساطي،. )املوجب أو بالسالب

 

 



    

 

 

 اختبار الرشاقة: -5

 . بارو اختبار: االختبار اسم 

          . انتقالية حركة حتركه أثناء للجسم الكلية الرشاقة قياس: االختبار من الغرض

  م 4.5 طوله وخشنة صلبة أرض على يقام الشكل مستطيل للجري ميدان :األدوات

 . العايل الوثب يف تستخدم اليت القوائم من قوائم مخس ، عدد م3 وعرضه

 : األداء طريقة

 .  البداية خط خلف العايل البدء من االستعداد وضع املخترب يتخذ -

 . متتالية مرات ثالث اخلمسة القوائم بني املتعرج باجلري يقوم البدء إشارة إعطائه عند -

 :االختبار تعليمات

 .  البداية خط عند الوقوف وضع من اجلري املخترب يبدأ -

 )&( . احملدد للشكل وفقا اجلري اجتاه يكون -

  هبا االصطدام أو أماكنها من نقلها أو القوائم نزع أو دفع أو شد عدم جيب -

 . أخرى مرة االختبار يعاد األداء شروط يف خطأ حدوث عند أو االختبار أداء يف الفشل عند -

 . فقط واحدة حماولة املخترب يعطي -

 :الدرجات حساب

 البدء إشارة إعطاء حلظة ويبدأ ثانية 1/10 ألقرب مرات ثالث املستطيل قطع يف املخترب يستغرقه الذي الزمن حيسب
 (. 395، ص2006. )سعد،  الثالثة اللفة من االنتهاء بعد النهاية خط يقطع حىت

 

 



    

 

 

 اختبارات المتغيرات الفسيولوجية المختارة بعد استطالع أراء الخبراء:

 مكونات المتغيرات الفسيولوجية المختارة من قبل الخبراء والمطبقة على عينة البحث:توصيف اختبارات -

          Maximal Oxygen Uptake  VO2األكسجين الستهالك الحد األقصى قياس-1
max 

 Queenz College) للخطوة كوينز كلية اختبار إجراء طريق عن األكسجني الستهالك األقصى احلد قياس مت
Step Test.) 

 :االختبار هذا خطوات يلي وفيما

 :اإلجراءات - أ

 نظرا_  املرتونوم جهاز من بدال كاسيت شريط الباحث استخدم) املرتونوم جهاز على اخلطو إيقاع تسجيل يتم -
/ دقة 96 مبعدل اإليقاع يكون حبيث( الكاسيت خالل من ل يقاع اعلى صوت على وللحصول اجلهاز توفر لعدم
 .دقيقة

 (.عدات 4=  اخلطوة) الدقيقة يف خطوة 24 مبعدل االختبار يؤدى -

 .ق3 هو لالختبار الكلي الزمن -

 الرقم
اييس الفسيولوجية المختارة والمطبقة في المق

 البحث
 طرق القياس

                                                                                                                 اختبار كلية كوينز للخطوة.                                                                                                     األكسجين النسبي الستهالك األقصى الحد -1

 جهاز سفيجمومانوميتر وسماعة طبية االنقباضيضغط الدم  -2

 جهاز سفيجمومانوميتر وسماعة طبية ضغط الدم االنبساطي -3

 السوباتيتحسس النبض فوق الشريان  معدل النبض أثناء الراحة -4

 تيتحسس النبض فوق الشريان السوبا معدل النبض بعد المجهود -5



    

 

 

 .االختبار بعد النبض قياس طريقة على وتدريبهم املساعدين إعداد مت -

 .به القيام عليهم جيب وما هلم االختبار وشرح املختربين الطالب عينة إعداد مت -

 :األداء طريقة - ب

 يقوموا البدء إشارة وعند( سم 42 حوايل الدرج ارتفاع) -للمقعد كبديل – الدرج أمام املختربين الطالب يقف -
 .متصلة دقائق 3 ملدة الدقيقة يف خطوة 24 مبعدل الدرج فوق باخلطو

 واحد، -فوق)بالعد اخلطو إيقاع تنظيم وحماولة البدء إشارة مع الكاسيت بتشغيل( باالختبار القائم)احملكم يقوم -
 (.اثنني - حتت واحد، -حتت اثنني، – فوق

 األداء، عن الطالب توقف يتم حيث االختبار انتهاء احملكم يعلن ق، 3وهو لالختبار املقرر الزمن ينتهي عندما -
 5 مرور عقب ثانية 15 يف النبض حبساب املساعدين يقوم بينما القدمني على الوقوف وضع يف الطالب يظل حينوذ
 األكثر. على االختبار أداء عن التوقف من ثواين

 :الدرجات حساب -ج

 .الدقيقة يف النبض معدل على للحصول( 4× 15) 4 يف ث 15 يف احملسوب النبض يضرب -

 اردل وماك كاتش قام انه( م1998) رضوان الدين نصر حممد يذكر األكسجني الستهالك األقصى احلد حلساب -
Katch and Mcardle (1983م )كوينز كلية اختبار من الدقيقة يف احملسوب النبض معدل نتائج باستخدام 

 :للطلبة بالنسبة التالية املعادلة باستخدام وذلك األكسجني الستهالك األقصى احلد لتقدير

 = VO2 max األكسجني  الستهالك األقصى احلد

 .(كوينز كلية اختبار يف دقيقة احملسوب يف النبض معدل×  0,42) -111,33

، 2006)رضوان،  .النسيب األكسجني الستهالك األقصى احلد على احلصول يتم املعادلة هذه خالل ومن
 (307 -306الصفحات 

 :قياس ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي -2

  سيفجمومانوميرت جهاز باستخدام العضدي الشريان على اإلنسان يف الدم ضغط يقاس



    

 

 

(Sphygmanometer )التالية اخلطوات تتبع القياس ويف طبية ومساعة: 

 .املرفق مفصل من قليال ومنثنيه مرختية الذراع تكون حبيث مقعد على املفحوص جيلس-

 .تقريبا القلب مستوى  يف العضد حول املطاط الكيس يلف -

 السماعة وضع فيه يتم الذي الوقت نفس يف املطاط الكيس يف اهلواء ينفخ -

 . مباشرة العضدي الشريان فوق املطاط الكيس اسفل الطبية 

 حىت اللحظة املانوميرت ليتحرك مؤشر ضغط اهلواء يف بالقياس القائم يستمر -

 .العضدي الشريان يف الدم سريان على الدال الصوت مساع فيها ينقطع اليت

  يبدا أن إىل تدرجييا املطاط الكيس يف اهلواء ضغط ختفيف يف بالقياس القائم يبدا -

 Systolic االنقباضي ضغط الدم قيمة على تدل والقراءة املؤشر يقرا اللحظة هذا ويف بالظهور، النبض صوت
Pressure. 

 حيث مباشرة النبض صوت اختفاء تسبق اليت اللحظة إىل تدرجييا اهلواء ضغط ختفيف يف بالقياس القائم يستمر -
  Diastolic Pressure االنبساطي الدم ضغط قيمة على اللحظة هذه يف القراءة تدل

 .البحث لعينة القياس ذراع توحيد مراعاة يتم كما املقروءة القيم من للتأكد مرتني القياس إجراء مراعاة يتم -
 (.78 -77، الصفحات 2006)رضوان، 

 Heart Rate(HR)قياس معدل النبض:  -3

 بايتو الس عند الشريان التحسس ) يقةطر بقياس معدل النبض عن طريق جس النبض أثناء الراحة وبعد اجملهود  مت
Carotid artery  ) يف الرقبة وهو يقع عند احلنجرةLarynx  . متاما 

 واصبع  السبابة                   middleحيث يستخدم مقدمة كل من األصبع الوسطى 

the index finger  يف حتسس النبض، وال يستخدم اصبع اإلهبام ألنه ميتلك 

 نبضا  حمسوسا  ميكن يؤدي إىل أخطاء عند استخدامه يف حتسس النبض، حيث مت 



    

 

 

 للحصول على معدل النبض يف 4يف ثانية ومت ضرب الناتج  15قياس النبض ملدة 

 (.76، صفحة 2006)رضوان،  الدقيقة سواء كان ذلك أثناء الراحة أو بعد اجملهود مباشرة. 

 اختبارات المتغيرات المهارية لكرة القدم المختارة بعد استطالع أراء الخبراء:

 :المختارة بعد استطالع أراء الخبراءاختبارات كرة القدم توصيف -

 .اختبار مهارة تمرير أو ركل الكرة:1

 .احلائط على مرسوم هدف حنو الكرة ضرباسم االختبار: 

 .التمرير دقة قياس: الغرض -

 :األداء وصف -

 أبعادها حيث األرض على عمودي حائط على متداخلة مستطيالت شكل على أهداف أربعة رسم* 

 (م 02/ م 01)  الثاين املستطيل –( م 01/ سم 50)  األول املستطيل -: يلي كما

 (.م 06/ م 03)  الرابع املستطيل -( م 04/ م 02)  الثالث املستطيل -

 .الكرة ركل نقطة ويكون م 18 بعد على للحائط موازي خط يرسم* 

 القدمني بإحدى الكرة بركل يقوم اإلشارة يسمع وعندما البداية، خط خلف الكرة ومعه املخترب يقف* 

 الزمن خالل املرات من عدد أكرب( م 01/ سم 50) الصغري اهلدف على تصويبها حماوال احلائط حنو

 ات المختارة والمطبقة في البحثاالختبار  المهارة ت

 .الحائط على مرسوم هدف نحو الكرة ضرب التمرير -1

 الكرة داخل دائرة مع حساب الزمن.ب التحكم السيطرة على الكرة -2

 التصويب بالقدم على المستطيالت المتداخلة. التصويب -3



    

 

 

 .ثانية 30 وهو لالختبار املقرر

 .القدمني من قدم وبأي طريقة بأي الكرة بركل يسمح* 

 .البداية خط إىل رجوعها بعد إال اهلدف حنو الكرة بركل الالعب يقوم ال* 

 .اهلدف أخرى حنو مرة لركلها يناسبه الذي الوضع واختاذ الكرة للمخترب إيقاف يسمح العالية املرتدة الكرات يف* 

 .بسرعة االحتياطية الكرات إحدى استخدام ميكن االختبار، منطقة عن بعيدا الكرة خترج عندما* 

 .متتاليتني حماولتني خمترب لكل يعطى* 

 :النقاط حساب -

 * نقاط 02 الثاين، املستطيل الكرة ملست إذا نقاط 03 األول، املستطيل الكرة ملست إذا نقاط  04

 أي تلمس الكرة مل إذا نقاط 00 الرابع، املستطيل الكرة ملست إذا نقاط 01 الثالث، املستطيل الكرة ملست إذا
 .مستطيل

 (.املقررة ثانية 30 خالل( صحيحة حماوالت 10 أي مرات(    10) عشر الكرة بركل للمخترب يسمح* 

 .األكرب الدرجة حتتسب املستطيلني بني املشرتكة اخلطوط إحدى على الكرة وقعت إذا* 

 (.44، صفحة 2009)حممود، . احملاوالت أفضل يف عليها حيصل اليت النقاط جمموع هي املخترب درجات الطالب* 

 السيطرة على الكرة.  مهارة  اختبار -2

 الكرة داخل دائرة مع حساب الزمن.التحكم ب:اسم االختبار

 قياس مهارة التحكم بالكرة.الغرض من االختبار: 

 األداء:طريقة 

عند اإليعاز يقوم الالعب املخترب برمي الكرة بيده مث يبدأ بالسيطرة على الكرة بالقدم ، يقف املخترب داخل دائرة  
( ثانية ، ويفقد الالعب نقطة 30حبيث أن الكرة ألتسقط ومتس األرض ، وحيسب عدد مرات ضرب الكرة يف )

 واحدة لكل ملسة للكرة األرض .



    

 

 

 التقومي: 

 ( ضربة صحيحة .12 -10)لكل  1

 ( ضربة صحيحة .14 -13لكل ) 2

 ( ضربة صحيحة .16 -15لكل ) 3

 ( ضربة صحيحة .18 -17لكل ) 4

 ( ضربة صحيحة .20 -19لكل ) 5

 ( ضربة صحيحة .22 -21لكل ) 6

 ( ضربة صحيحة .24 -23لكل ) 7

 ( ضربة صحيحة .26 -25لكل ) 8

 ( ضربة صحيحة .28 -27لكل )     9

 (.168، ص1991( فما فوق ضربة صحيحة  )عباس، 28)كل ل     10

 اختبار مهارة التصويب بكرة القدم: -3

  التصويب بالقدم على املستطيالت املتداخلة :اسم االختبار: 

 : قياس دقة الرجل .الغرض من االختبار -

متداخلة أبعادها كما  مخس كرات قدم ، حائط أمامه أرض ممهدة ، يرسم على احلائط ثالثة مستطيالتاألدوات :  -
 يلي :

  سم .100سم وبعرض  140املستطيل الكبري بطول -أ

 سم .80سم وبعرض 100املستطيل الوسط بطول  -ب

 سم .60سم وبعرض 80املستطيل الصغري بطول   -ج



    

 

 

 .لسابقا ( أمتار . أنظر الشكل6األرض متثل احلافة السفلى للمستطيل الكبري . يرسم خط يبعد عن احلائط مبقدار ) 

يقف املخترب خلف اخلط ،مث يقوم بتصويب الكرات اخلمس )متتالية ( على املستطيالت املتداخلة مواصفات األداء : 
 حماوال  إصابة املستطيل الصغري ، للمخترب احلق يف استخدام أي من القدمني .

 التسجيل : 

 أذا أصابت الكرة املستطيل الصغري ) داخل املستطيل أو علي اخلطوط احملددة له ( حيسب للمخترب ثالث درجات -1

 أذا أصابت الكرة املستطيل األوسط ) داخل املستطيل أو علي اخلطوط احملددة له ( حيسب للمخترب درجتان  -2

 ى اخلطوط احملددة له ( حيسب للمخترب درجة واحدة أذا أصابت الكرة املستطيل الكبري ) داخل املستطيل أو عل-3 

 (.44، صفحة 2009)حممود، أذا جاءت الكرة خارج املستطيالت الثالثة حيسب للمخترب صفر.  -4

 :الخبراء أراء بعد استطالع الطائرة الكرة للعبة المهارية المتغيرات اختبارات

 :أراء الخبراء والمطبقة على عينة البحثالمختارة بعد استطالع اختبارات الكرة الطائرة توصيف -

 

 

 

 

 

 :  . اختبار مهارة التمرير أو المناولة بالكرة الطائرة1

  اختبار تكرار التمرير على احلائط.اسم االختبار: -

 الغرض من االختبار :-

 قياس قدرة املخترب على سرعة التمرير ومقدار متكنه من مهارة 

 ات المختارة والمطبقة في البحثاالختبار  المهارة ت

 ثانية  .30اختبار تكرار التمرير على الحائط  خالل الـ    من اعلى التمرير -1

 دقة مهارة الضرب الساحق في المنطقة األمامية. اختبار الضرب الساحق -2

 دقة مهارة اإلرسال من أعلى )التنس(. اختبار اإلرسال -3



    

 

 

 ويعترب هذا االختبار من أنسبالتمرير من أعلى باألصابع ، 

 .االختبارات املتداولة للمبتدئني والناشوني 

 األدوات :-

م من سطح األرض ، يرسم خط مواز للحائط على األرض 3حائط أملس مرسوم عليه خط مواز لألرض وبارتفاع  
 سم ، كرة طائرة ، ساعة إيقاف .180ويبعد عنها مبقدار 

 مواصفات األداء :-

سم )خط التمرير( على أن ميسك الكرة باليدين أمام 180خلف اخلط الذي يبعد عن احلائط مبقدار يقف املخترب 
الوجه مث يقوم بالتمرير جتاه احلائط وأعلى اخلط املرسوم عليها على أن ترتد الكرة لتصل إليه مرة أخرى خلف خط 

 ث( .30هذا العمل ملدة نصف دقيقة ) التمرير ملتابعة التمرير من أعلى بأصابع اليدين .يستمر املخترب بأداء

  الشروط :-

 يتم التمرير يف مجيع فرتات األداء من خلف خط التمرير . -1

 جيب أن يكون التمرير أعلى اخلط املرسوم على احلائط . -2

 ث .30يبدأ حساب الزمن بداية من التمريرة األوىل وملدة  -3

 أمام الوجه مث أداء التمرير باألصابعجيب عند بداية االختبار مسك الكرة باليدين  -4

أذا خرجت الكرة عن احلائط ، أو المست احلائط أسفل اخلط املرسوم على احلائط ، وارتدت بطريقة جعلت  -5
املخترب يتابع التمرير من أمام خط التمرير. يف مجيع هذه احلاالت على املخترب أمساك الكرة ومعاودة البداية بنفس 

 بار املتفق عليها .أسلوب بداية االخت

 جيب استخدام مهارة التمرير من أعلى باألصابع دون غريها من أنواع التمريرات األخرى . -6

 ثانية املقررة . 30على املخترب التوقف عن األداء فور إعالن احلكم انتهاء فرتة الـ  -7

 التسجيل :-



    

 

 

لالختبار ، وال حتتسب أي حماولة ختالف الشروط ثانية املقررة 30حيسب عدد مرات مالمسة الكرة للحائط خالل الـ 
 .3×ثانية مضروبة  30وتعترب الدرجة النهائية للمخترب هي عدد احملاوالت الصحيحة يف الـ ، السابق ذكرها 

وجيب مالحظة عدم حساب الكرات املمرره يف بدية االختبار أو التمريرة التالية لكل توقف نتيجة خلطأ قام به املخترب 
 ( .227، ص1997م، )املنع

  :قالساح الضرب مهارة . اختبار2

 .األمامية املنطقة يف الساحق الضرب مهارة دقة قياس:الغرض من االختبار -

 :األداء مواصفات -

 التمرير  باستخدام (٣ مركز) من له بالتمرير املدرب يقوم ( حيث٤ ) مركز من الساحق بالضرب املخترب يقوم
 . القصري

 (٢٠من) بالنهاية تصبح اليت العظمى درجته للمخترب حيسب وبذلك .حماوالت(  ٥ ) أداء املخترب على 
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 التسجيل-

 املربع على الكرة فيها تسقط صحيحة ساحقة ضربة لكل نقاط ٤.  

 أ منطقة على الكرة تسقط فيها صحيحة ساحقة ضربة لكل نقاط ٣().  

 ب منطقة على الكرة فيها تسقط صحيحة ساحقة ضربة لكل نقطتان(). 

 ( .228ص ،1997 املنعم،) .()ج منطقة على الكرة فيها تسقط صحيحة ساحقة ضربة لكل واحدة نقطة 

 : أعلى من اإلرسال .اختبار مهارة3

 ()التنس أعلى من اإلرسال دقة مهارة قياساالختبار:  من الغرض-

 .تسجيل استمارة قياس، شريط الصق، شريط كرات، عشرة الطائرة، الكرة األدوات: ملعب-

 األداء: مواصفات-

 أدناه الشكل يف كما امللعب خط هناية من الكرة يرسل حبيث صحيحة، قانونية إرساالت مخس بأداء املخترب يقوم
 بالشكل احملددة املنطقة بداخل الكرة سقطت اذا للمخترب، متنح اليت الدرجة عن التقسيم هذا داخل درجة كل وتعرب
 أدناه
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 الشروط-

 .ل رسال القانونية الشروط حسب إرسال مرة كل يف أداء يشرتط −

نح اخلط على الكرة سقوط حالة يف −  .املنطقة يف األعلى الدرجة مته

 :التسجيل-

 حالة يف صفرا املخترب   ويعطى بالساحة، مثبت هو وكما الكرة، سقوط مكان حبسب الطالب املخترب درجة تسجل
 ( .  229، ص1997. )املنعم، املخطط امللعب خارج الكرة سقوط

 اختبارات المتغيرات المهارية للعبة كرة السلة بعد استطالع أراء الخبراء:

 االختبار المرشح من قبل الباحث المهارة ت

 اختبار التصويب من خط الرمية الحرة عشر رميات  التصويب -1

 المحاورة في مساحة مربعة الشكل  المحاورة -2

 ث تسجيل عدد التمريرات( 10اختبار التمرير السريع على الحائط )  التمرير -3

 :المختارة بعد استطالع أراء الخبراء والمطبقة على عينة البحث كرة السلةاختبارات  توصيف -

 .Foul Shot(الرمية الحرة مهارة التصويب )التصويب من خط   اختبار.1

 الغرض من االختبار : قياس مهارة الرمية الحرة ، وذلك من خلف خط الرمية الحرة 

 األدوات : كرة سلة ، هدف كرة السلة .-

 مواصفات األداء :

، وللمخترب أن يقوم بأداء الرميات احلرة   تيتم أداء الرميات من خلف خط الرمية احلرة ، ولكل خمترب عشر حماوال
يف شكل جمموعات كل منها مخس رميات ، ر باستخدام أي طريقة من طرق التصويب ، على لن يؤدي الرميات العش

على أن يكون ذلك يف شكل دائرة ، أو أن يدع خمتربا  أخر يقوم بأداء اجملموعة األوىل له ، وهكذا . هذا ويسمح 
 ت قبل األداء على سبيل التجريب .بأداء بعض الرميا



    

 

 

 التسجيل :-

حتسب درجة واحدة لكل إصابة صحيحة ) دخول الكرة يف السلة ( يقوم هبا املخترب، وذلك بصرف النظر عن كيفية 
 أذا مل يتحقق ذلك .« صفر  » دخوهلا السلة . وحيسب 

)حسانني م.،   اتلدرجات عشر درج، فأن احلد األقصى لعدد ا اتوحيث أن لكل خمترب احلق يف أداء عشر رمي
 (.166، ص1984

  :.اختبار المحاورة في مساحة مربعة الشكل2

 قياس سرعة المحاورة  بالكرة . :الغرض من االختبار

 األدوات: -

 ( أقماع  ، ملعب كرة سلة ،  4كرة سلة ، ساعة توقيت ،  ) 

    م ( .5زوايا مربع طول ضلعه) يتم وضع األقماع األربعة عند 

 طريقة األداء: -

 خلف خط البداية بكليت قدميه يف املنطقة املخصصة بيقف الالع

 له وهو يف وضع البدء العايل ممسكا الكرة بيديه ، وعند مساع إشارة البدء 

 ينطلق بأقصى سرعة حسب ما هو موضح يف الشكل املقابل.  

 القواعد)الشروط(:-

 سري االختبار .  تحماولة جتريبية من وضع املشي هبدف التعرف على اجتاها يعطى الالعب-

 يعطى كل العب حماولتني . -

 التسجيل: -

 يسجل زمن االختبار بالثانية وأجزائها . -

 (.2005)السطري،  حيتسب لالعب أفضل زمن يسجله يف احملاولتني . -

 

 

 البداية 

 النهاية 

 



    

 

 

 ث .30.اختبار التمرير على الحائط 3

 قياس سرعة التمرير تحت ضغط عنصر الوقت . االختبار :الغرض من -

 : األدوات-

 ( قدم 8كرة سلة ، ساعة إيقاف ، الصق لرسم خط على األرض موازي للحائط وعلى بعد ) 

 مسطح أملس  .  سم ( ، حائط235,6) 

 : طريقة األداء-

بالتمرير ألكرب عدد من املرات  بخلف اخلط ممسكا بالكرة وعند إعطاء إشارة البدء ، يقوم الالع بيقف الالع
 ثانية . 30خالل 

 الشروط )القواعد (:-

 . يتم مترير الكرة إىل احلائط بأي طريقة حبيث تهرمى وتستقبل من خلف اخلط 

 . هناك حماولتني لكل العب 

 التسجيل :-

  ث حبيث حتسب متريرة لكل كرة تضرب احلائط . 30تسجيل عدد مرات التمرير خالل 

  (2012)أمني،  التمريرة األخرية إذا انطلقت إشارة النهاية و الكرة كانت بني يدي الالعب .ال حتسب . 

 اختبارات المتغيرات المهارية للعبة كرة اليد بعد استطالع أراء الخبراء:

 االختبار المرشح من قبل الباحث المهارة ت

 م9( كرات من خط الـ10التصويب من الثبات ) التصويب -1

 ث 30التمرير واالستالم على الحائط في  و االستالم التمرير -2

 متر بخط مستقيم22لمسافة  ةالتنطيط  المستمر  التنطيط -3



    

 

 

 :كرة اليد المختارة بعد استطالع أراء الخبراء والمطبقة على عينة البحثاختبارات  توصيف -

 . اختبار مهارة التنطيط بكرة اليد:1

 م في خط مستقيم.22التنطيط  اسم االختبار:

 _ الغرض من االختبار : 

 توافق . –قياس سرعة التنطيط 

 . ، أقماعكرة يد األدوات :

 _ السواعد : ساعد واحد ممسكا  بالكرة .

 _ طريقة األداء :

الكرة من ليلتقط خترب م كما يف الشكل خلف الساعد وعند إعطاء إشارة البدء جيري امل 6على خط الـ املخترب يقف 
 يد الساعد مث يقوم بالتنطيط حىت يصل إىل خط النهاية .

 _ القواعد : تعاد المحاولة عند أي خطأ قانوني .

 (. 117، ص2002_ التسجيل : يحتسب الزمن ألقرب   ثانية  )زيد ، 

 . اختبار مهارة التصويب بكرة اليد:2 

 م.9كرات( من خط الـ 10التصويب من الثبات )اسم االختبار: 

  الغرض من االختبار : دقة التصويب من الثبات .-

 األدوات :-

 كرات يد + ستارة لغلق المرمى بها أربعة مربعات تمثل الزوايا   10-

 سم (.  40X40العليا للمرمى )

 طريقة األداء :-

 مربعان للتصويب عليهما أحدهما علوي واألخر سفلي وعلى قطر واحد . المختبريختار  -



    

 

 

بالتصويب على أحد  ختربم ممسكا بالكرة ، وعند إعطاء اإلشارة )صفارة( يقوم امل9خلف خط الـ  ختربيقف امل -
املربعني ، مث ميسك كرة أخرى ويصوب على املربع األخر بعد مساع الصفارة ، ويستمر هكذا حىت ينتهي من الكرات 

 العشر )مخس على كل مربع (.

 القواعد :-

 .ضرورة ثبات أحد القدمين  -

 ثوان من الصفارة . 3يصوب الالعب خالل  -

 التسجيل:-

 يعطى نقطة لكل تصويبه صحيحة داخل املربع احملدد . -

، 2002ثوان )زيد،  3تلغى التمريرة أذا حتركت القدم املالمسة لألرض )الثانية( ، وكذا عند عدم التصويب خالل  -
 ( .125ص

 :بكرة اليد التمرير واالستالماختبار مهارة -3

 م3اسم االختبار:.)التمرير واالستالم على حائط من مسافة

 الغرض من االختبار: التوافق وسرعة التمرير.-

 ساعة إيقاف. -حائط أملس -األدوات: كرة يد قانونية-

 مواصفات األداء: -

( أمتار من احلائط، وعند إعطاء إشارة البدء يقوم بعمل التمرير واالستالم على احلائط 3على بعد ) املختربيقف 
 ث(.30وذلك ألكرب عدد ممكن من املرات يف الزمن احملدد هلا خالل )

 تعليمات االختبار:

 .االستمرار في األداء منذ إعطاء إشارة البدء وحتى إشارة النهاية 

 ددة لألداء.عدم تجاوز المسافة المح 

 (188، صفحة 2004)العال،  .ث30عدد مرات األداء في خالل  لمختبريحسب ل  حساب الدرجات:



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 60ملحق رقــم )

 قائمة بأسماء السادة الخبراء

 



    

 

 

 قائمة بأسماء السادة الخبراء

 سنوات الخبرة العلميةالدرجـة  أسماء الخبراء   م

 محمد صبحي حسانين -1
أستاذ بروفيسور في القياس والتقويم ونائب رئيس جامعة  

 مصر -حلوان األسبق 
 سنة 45

 لمياء حسن محمد الديوان  -2
طرق تدريس ومناهج تربية رياضية عضو   رأستاذ بروفيسو 

 سنة 25 العراق -بكلية التربية الرياضية جامعة البصرة هيئة تدريس 

 عباس جمال  -3
وتقنيات النشاطات البدنية  أستاذ بروفيسور معهد علوم 

 الجزائر - البويرة  والرياضية 
 سنة 15

4-  
 إبراهيم بني سالمة

 -أستاذ مشارك بكلية التربية الرياضية الجامعة الهاشمية 
 سنة 11 األردن

 سنة 15 مصر -الرياضية جامعة أسيوط أستاذ دكتور كلية التربية  عادل محمد عبد المنعم  -5

 أبو علي غالب علي  -6
أستاذ مشارك بالتدريب الرياضي كرة القدم مساعد اكاديمي 

 سنة 20 اليمن -لنائب رئيس جامعة الحديدة

 حسن عبده ربه  -7
_ وعميد كلية  أستاذ مشارك بالقياس والتدريب الرياضي

 اليمن -_ جامعة صنعاء التربية الرياضية
 سنة 12

 خالد علي أحمد البرعي  -8
 -أستاذ مشارك بالتدريب الرياضي كرة يد جامعة الحديدة

 سنة 13 اليمن -عميد كلية التربية البدنية جامعة الحديدة

 عزان عبدة قائد -9
 -أستاذ مشارك ورئيس قسم التربية الرياضية جامعة عدن 

 اليمن
 سنة 15

10- 
 محمد  احمد منصر

جامعة البيضاء  –أستاذ مساعد ورئيس قسم التربية الرياضية 
 سنة 13 اليمن -

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (07ملحق رقم)
البدنية  المتغيراتاستمارات تسجيل نتائج اختبارات 

بعينة الفسيولوجية الخاصة  ةالمهاري الفسيولوجية وو 
 البحث

 



    

 

 

 االختبارات البدنية نتائج تسجيل

 افضل محاولة المحاولة الثانية المحاولة األولى  االختبار الرقم

    .)مره(اختبار ثني الذراعين من االنبطاح -1

    .)سم(اختبار القفز العريض من الثبات -2

    .)د/ث(م1500ركض  -3

    )ث(.م عدو 30اختبار  -4

    )سم(ثني الجذع لألمام من الوقوف. -5

    .)ث(اختبار الجري الزجاجي بارو -6

 

 فسيولوجيةاالختبارات ال نتائج تسجيل

 افضل محاولة المحاولة الثانية المحاولة األولى  االختبار الرقم

    (كجم/ق مليلتر/) .اختبار كلية كوينز للخطوة -1

    (مم/زئبق) .ضغط الدم االنقباضيقياس   -2

    (مم/زئبق) .االنبساطيضغط الدم قياس   -3

    (نبضة/ق) .معدل النبض أثناء الراحةقياس  -4

    (نبضة/ق) .معدل النبض بعد المجهودقياس  -5

 

 

 



    

 

 

 مهارية )لعبة كرة القدم(االختبارات ال نتائج تسجيل

المحاولة  االختبار الرقم
 األولى 

 افضل محاولة المحاولة الثانية

    (درجه) .الحائط على مرسوم هدف نحو الكرة ضرب -1

    )ث( .الكرة داخل دائرة مع حساب الزمنب التحكم -2

    (درجه) .التصويب بالقدم على المستطيالت المتداخلة -3

 

 

 مهارية )لعبة الكرة الطائرة(االختبارات ال نتائج تسجيل

المحاولة  االختبار الرقم
 األولى 

المحاولة 
 الثانية

 افضل محاولة

    .)مره(ثانية30اختبار تكرار التمرير على الحائط  خالل الـ    -1

    )نقطة(دقة مهارة الضرب الساحق في المنطقة األمامية. اختبار -2

    )درجة(دقة مهارة اإلرسال من أعلى )التنس(. اختبار -3

  

 

 

 

 

 



    

 

 

 مهارية )لعبة كرة السلة(االختبارات ال نتائج تسجيل

 

 مهارية )لعبة كرة اليد(االختبارات ال نتائج تسجيل

 

 

 

المحاولة  االختبار الرقم
 األولى 

المحاولة 
 الثانية

افضل 
 محاولة

    .)درجة(اختبار التصويب من خط الرمية الحرة عشر رميات  -1

    .)ث(المحاورة في مساحة مربعة الشكلاختبار   -2

ث تسجيل عدد  10اختبار التمرير السريع على الحائط )  -3
 .)مره(التمريرات(

   

المحاولة  راالختبا الرقم
 األولى 

 افضل محاولة المحاولة الثانية

    .)مرة(م9( كرات من خط الـ10التصويب من الثبات ) -1

    .)مرة(ث 30التمرير واالستالم على الحائط في  -2

    .)ث(متر بخط مستقيم22التنطيط  المستمر لمسافة  -3



    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (08ملحق رقم)
قائمة بأسماء فريق العمل المساعد في تطبيق 

 اختبارات البحث

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلميةالدرجـة    االسم م

 أستاذ مساعد كلية التربية الرياضية جامعة صنعاء  فؤاد طارش علي حسن -1

 أستاذ مساعد كلية التربية الرياضية جامعة صنعاء إبراهيم الورافي   -2

 أستاذ مساعد كلية التربية الرياضية جامعة صنعاء رضوان البعداني  -3

 الرياضية جامعة صنعاءأستاذ مساعد كلية التربية  عبد الغني مطهر  -4

 جامعة عدن –ماجستير تربية رياضية  بشار غيالن سيف 5-

 )بكالوريوس(معيد بكلية التربية الرياضية جامعة صنعاء محمد مساعد  -6

 )بكالوريوس(معيد بكلية التربية الرياضية جامعة صنعاء سمير مسعد 7-

 صنعاءبكالوريوس تربية رياضية جامعة  فائز طربوش غالب 8-

 (12ملحق رقم)

 أمساء فريق العمل املساعد يف تطبيق اختبارات البحث 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (09ملحق رقم)
جداول الدرجات المعيارية الختبارات المتغيرات 

 البدنية والفسيولوجية والمهارية قيد البحث



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية الختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل تحمل القوة )القوة العضلية(

 (0.53الرقم الثابت ) –( 8.38الحد األدنى ) -(61.55الحد األعلى )
 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 8.9140 26 22.2071 51 35.5001 76 48.7932 
2 9.4457 27 22.7388 52 36.0319 77 49.3249 
3 9.9775 28 23.2705 53 36.5636 78 49.8567 
4 10.5092 29 23.8022 54 37.0953 79 50.3884 
5 11.0409 30 24.3340 55 37.6270 80 50.9201 
6 11.5726 31 24.8657 56 38.1588 81 51.4518 
7 12.1043 32 25.3974 57 38.6905 82 51.9835 
8 12.6361 33 25.9291 58 39.2222 83 52.5153 
9 13.1678 34 26.4609 59 39.7539 84 53.0470 

10 13.6995 35 26.9926 60 40.2856 85 53.5787 
11 14.2312 36 27.5243 61 40.8174 86 54.1104 
12 14.7630 37 28.0560 62 41.3491 87 54.6422 
13 15.2947 38 28.5877 63 41.8808 88 55.1739 
14 15.8264 39 29.1195 64 42.4125 89 55.7056 
15 16.3581 40 29.6512 65 42.9443 90 56.2373 
16 16.8898 41 30.1829 66 43.4760 91 56.7691 
17 17.4216 42 30.7146 67 44.0077 92 57.3008 
18 17.9533 43 31.2464 68 44.5394 93 57.8325 
19 18.4850 44 31.7781 69 45.0712 94 58.3642 
20 19.0167 45 32.3098 70 45.6029 95 58.8959 
21 19.5485 46 32.8415 71 46.1346 96 59.4277 
22 20.0802 47 33.3733 72 46.6663 97 59.9594 
23 20.6119 48 33.9050 73 47.1980 98 60.4911 
24 21.1436 49 34.4367 74 47.7298 99 61.0228 
25 21.6754 50 34.9684 75 48.2615 100 61.5546 



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية الختبار الوثب العريض من الثبات قوة انفجارية ) القوة العضلية(.
الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 1.3650 26 1.7577 51 2.1504 76 2.5431 
2 1.3807 27 1.7734 52 2.1662 77 2.5589 
3 1.3965 28 1.7892 53 2.1819 78 2.5746 
4 1.4122 29 1.8049 54 2.1976 79 2.5903 
5 1.4279 30 1.8206 55 2.2133 80 2.6060 
6 1.4436 31 1.8363 56 2.2290 81 2.6217 
7 1.4593 32 1.8520 57 2.2447 82 2.6374 
8 1.4750 33 1.8677 58 2.2604 83 2.6531 
9 1.4907 34 1.8834 59 2.2761 84 2.6688 

10 1.5064 35 1.8991 60 2.2918 85 2.6845 
11 1.5221 36 1.9148 61 2.3075 86 2.7002 
12 1.5378 37 1.9305 62 2.3232 87 2.7159 
13 1.5535 38 1.9462 63 2.3389 88 2.7316 
14 1.5692 39 1.9619 64 2.3547 89 2.7474 
15 1.5850 40 1.9777 65 2.3704 90 2.7631 
16 1.6007 41 1.9934 66 2.3861 91 2.7788 
17 1.6164 42 2.0091 67 2.4018 92 2.7945 
18 1.6321 43 2.0248 68 2.4175 93 2.8102 
19 1.6478 44 2.0405 69 2.4332 94 2.8259 
20 1.6635 45 2.0562 70 2.4489 95 2.8416 
21 1.6792 46 2.0719 71 2.4646 96 2.8573 
22 1.6949 47 2.0876 72 2.4803 97 2.8730 
23 1.7106 48 2.1033 73 2.4960 98 2.8887 
24 1.7263 49 2.1190 74 2.5117 99 2.9044 
25 1.7420 50 2.1347 75 2.5274 100 2.9201 

(0.02الرقم الثابت) –( 1.35الحد األدنى ) –( 2.92الحد األعلى )  
 



    

 

 

م من البدء العالي سرعة انتقالية )السرعة(. 30جدول الدرجات المعيارية الختبار   
الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 5.8759 26 5.2511 51 4.6264 76 4.0016 
2 5.8509 27 5.2261 52 4.6014 77 3.9766 
3 5.8259 28 5.2011 53 4.5764 78 3.9517 
4 5.8009 29 5.1762 54 4.5514 79 3.9267 
5 5.7759 30 5.1512 55 4.5264 80 3.9017 
6 5.7509 31 5.1262 56 4.5014 81 3.8767 
7 5.7259 32 5.1012 57 4.4764 82 3.8517 
8 5.7009 33 5.0762 58 4.4514 83 3.8267 
9 5.6760 34 5.0512 59 4.4265 84 3.8017 

10 5.6510 35 5.0262 60 4.4015 85 3.7767 
11 5.6260 36 5.0012 61 4.3765 86 3.7517 
12 5.6010 37 4.9762 62 4.3515 87 3.7267 
13 5.5760 38 4.9512 63 4.3265 88 3.7018 
14 5.5510 39 4.9263 64 4.3015 89 3.6768 
15 5.5260 40 4.9013 65 4.2765 90 3.6518 
16 5.5010 41 4.8763 66 4.2515 91 3.6268 
17 5.4760 42 4.8513 67 4.2265 92 3.6018 
18 5.4510 43 4.8263 68 4.2016 93 3.5768 
19 5.4261 44 4.8013 69 4.1766 94 3.5518 
20 5.4011 45 4.7763 70 4.1516 95 3.5268 
21 5.3761 46 4.7513 71 4.1266 96 3.5018 
22 5.3511 47 4.7263 72 4.1016 97 3.4768 
23 5.3261 48 4.7013 73 4.0766 98 3.4519 
24 5.3011 49 4.6764 74 4.0516 99 3.4269 
25 5.2761 50 4.6514 75 4.0266 100 3.4019 

(0.02الرقم الثابت ) –( 3.40الحد األدنى ) –( 5.90الحد األعلى )  
 



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية الختبار ثني الجذع لألسفل )المرونة(.
الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 40.0569 26 52.5913 51 65.1257 76 77.6601 
2 40.5582 27 53.0927 52 65.6271 77 78.1615 
3 41.0596 28 53.5940 53 66.1284 78 78.6629 
4 41.5610 29 54.0954 54 66.6298 79 79.1642 
5 42.0624 30 54.5968 55 67.1312 80 79.6656 
6 42.5637 31 55.0982 56 67.6326 81 80.1670 
7 43.0651 32 55.5995 57 68.1340 82 80.6684 
8 43.5665 33 56.1009 58 68.6353 83 81.1697 
9 44.0679 34 56.6023 59 69.1367 84 81.6711 

10 44.5693 35 57.1037 60 69.6381 85 82.1725 
11 45.0706 36 57.6050 61 70.1395 86 82.6739 
12 45.5720 37 58.1064 62 70.6408 87 83.1752 
13 46.0734 38 58.6078 63 71.1422 88 83.6766 
14 46.5748 39 59.1092 64 71.6436 89 84.1780 
15 47.0761 40 59.6106 65 72.1450 90 84.6794 
16 47.5775 41 60.1119 66 72.6463 91 85.1808 
17 48.0789 42 60.6133 67 73.1477 92 85.6821 
18 48.5803 43 61.1147 68 73.6491 93 86.1835 
19 49.0816 44 61.6161 69 74.1505 94 86.6849 
20 49.5830 45 62.1174 70 74.6518 95 87.1863 
21 50.0844 46 62.6188 71 75.1532 96 87.6876 
22 50.5858 47 63.1202 72 75.6546 97 88.1890 
23 51.0872 48 63.6216 73 76.1560 98 88.6904 
24 51.5885 49 64.1229 74 76.6574 99 89.1918 
25 52.0899 50 64.6243 75 77.1587 100 89.6931 

(0.50الرقم الثابت ) –( 39.56الحد األدنى ) –( 89.69الحد األعلى )  
 



    

 

 

  جدول الدرجات المعيارية الختبار بارو )الرشاقة(.
الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 25.6696 26 23.3192 51 20.9689 76 18.6186 
2 25.5755 27 23.2252 52 20.8749 77 18.5246 
3 25.4815 28 23.1312 53 20.7809 78 18.4306 
4 25.3875 29 23.0372 54 20.6869 79 18.3366 
5 25.2935 30 22.9432 55 20.5929 80 18.2426 
6 25.1995 31 22.8492 56 20.4989 81 18.1486 
7 25.1055 32 22.7552 57 20.4049 82 18.0546 
8 25.0115 33 22.6612 58 20.3108 83 17.9605 
9 24.9175 34 22.5671 59 20.2168 84 17.8665 

10 24.8234 35 22.4731 60 20.1228 85 17.7725 
11 24.7294 36 22.3791 61 20.0288 86 17.6785 
12 24.6354 37 22.2851 62 19.9348 87 17.5845 
13 24.5414 38 22.1911 63 19.8408 88 17.4905 
14 24.4474 39 22.0971 64 19.7468 89 17.3965 
15 24.3534 40 22.0031 65 19.6528 90 17.3025 
16 24.2594 41 21.9091 66 19.5588 91 17.2084 
17 24.1654 42 21.8150 67 19.4647 92 17.1144 
18 24.0713 43 21.7210 68 19.3707 93 17.0204 
19 23.9773 44 21.6270 69 19.2767 94 16.9264 
20 23.8833 45 21.5330 70 19.1827 95 16.8324 
21 23.7893 46 21.4390 71 19.0887 96 16.7384 
22 23.6953 47 21.3450 72 18.9947 97 16.6444 
23 23.6013 48 21.2510 73 18.9007 98 16.5504 
24 23.5073 49 21.1570 74 18.8067 99 16.4563 
25 23.4133 50 21.0629 75 18.7126 100 16.3623 

(0.09الرقم الثابت ) –( 16.36الحد األدنى ) –( 25.76الحد األعلى )  
 



    

 

 

 )التحمل العام(.م 1500جدول الدرجات المعيارية الختبار جري ومشي 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 9.6245 26 8.1265 51 6.6285 76 5.1305 
2 9.5646 27 8.0666 52 6.5686 77 5.0706 
3 9.5047 28 8.0067 53 6.5087 78 5.0107 
4 9.4448 29 7.9467 54 6.4487 79 4.9507 
5 9.3848 30 7.8868 55 6.3888 80 4.8908 
6 9.3249 31 7.8269 56 6.3289 81 4.8309 
7 9.2650 32 7.7670 57 6.2690 82 4.7710 
8 9.2051 33 7.7071 58 6.2091 83 4.7111 
9 9.1452 34 7.6471 59 6.1491 84 4.6511 

10 9.0852 35 7.5872 60 6.0892 85 4.5912 
11 9.0253 36 7.5273 61 6.0293 86 4.5313 
12 8.9654 37 7.4674 62 5.9694 87 4.4714 
13 8.9055 38 7.4075 63 5.9095 88 4.4115 
14 8.8456 39 7.3475 64 5.8495 89 4.3515 
15 8.7856 40 7.2876 65 5.7896 90 4.2916 
16 8.7257 41 7.2277 66 5.7297 91 4.2317 
17 8.6658 42 7.1678 67 5.6698 92 4.1718 
18 8.6059 43 7.1079 68 5.6099 93 4.1118 
19 8.5459 44 7.0479 69 5.5499 94 4.0519 
20 8.4860 45 6.9880 70 5.4900 95 3.9920 
21 8.4261 46 6.9281 71 5.4301 96 3.9321 
22 8.3662 47 6.8682 72 5.3702 97 3.8722 
23 8.3063 48 6.8083 73 5.3103 98 3.8122 
24 8.2463 49 6.7483 74 5.2503 99 3.7523 
25 8.1864 50 6.6884 75 5.1904 100 3.6924 

(0.06الرقم الثابت ) –( 3.69الحد األدنى ) –( 9.68الحد األعلى )  



    

 

 

 المجهود.جدول الدرجات المعيارية للقياس الفسيولوجي معدل النبض بعد 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة  الدرجة الخام
 المعيارية

الدرجة  الدرجة الخام
 المعيارية

الدرجة  الدرجة الخام
 المعيارية

 الدرجة الخام

1 197.1982 26 173.5149 51 149.8316 76 126.1483 
2 196.2509 27 172.5676 52 148.8843 77 125.2010 
3 195.3035 28 171.6202 53 147.9370 78 124.2537 
4 194.3562 29 170.6729 54 146.9896 79 123.3063 
5 193.4089 30 169.7256 55 146.0423 80 122.3590 
6 192.4615 31 168.7782 56 145.0950 81 121.4117 
7 191.5142 32 167.8309 57 144.1476 82 120.4643 
8 190.5669 33 166.8836 58 143.2003 83 119.5170 
9 189.6195 34 165.9362 59 142.2530 84 118.5697 

10 188.6722 35 164.9889 60 141.3056 85 117.6223 
11 187.7249 36 164.0416 61 140.3583 86 116.6750 
12 186.7775 37 163.0943 62 139.4110 87 115.7277 
13 185.8302 38 162.1469 63 138.4636 88 114.7804 
14 184.8829 39 161.1996 64 137.5163 89 113.8330 
15 183.9355 40 160.2523 65 136.5690 90 112.8857 
16 182.9882 41 159.3049 66 135.6216 91 111.9384 
17 182.0409 42 158.3576 67 134.6743 92 110.9910 
18 181.0936 43 157.4103 68 133.7270 93 110.0437 
19 180.1462 44 156.4629 69 132.7797 94 109.0964 
20 179.1989 45 155.5156 70 131.8323 95 108.1490 
21 178.2516 46 154.5683 71 130.8850 96 107.2017 
22 177.3042 47 153.6209 72 129.9377 97 106.2544 
23 176.3569 48 152.6736 73 128.9903 98 105.3070 
24 175.4096 49 151.7263 74 128.0430 99 104.3597 
25 174.4622 50 150.7789 75 127.0957 100 103.4124 

(0.95الرقم الثابت ) –( 103.41الحد األدنى ) –( 198.15الحد األعلى )  
  



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية للقياس الفسيولوجي الحد األقصى الستهالك األكسجين النسبي.

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 66.8524 26 57.0025 51 47.1526 76 37.3028 
2 66.4584 27 56.6085 52 46.7586 77 36.9088 
3 66.0644 28 56.2145 53 46.3646 78 36.5148 
4 65.6704 29 55.8205 54 45.9707 79 36.1208 
5 65.2764 30 55.4265 55 45.5767 80 35.7268 
6 64.8824 31 55.0325 56 45.1827 81 35.3328 
7 64.4884 32 54.6385 57 44.7887 82 34.9388 
8 64.0944 33 54.2445 58 44.3947 83 34.5448 
9 63.7004 34 53.8505 59 44.0007 84 34.1508 

10 63.3064 35 53.4565 60 43.6067 85 33.7568 
11 62.9124 36 53.0626 61 43.2127 86 33.3628 
12 62.5184 37 52.6686 62 42.8187 87 32.9688 
13 62.1244 38 52.2746 63 42.4247 88 32.5748 
14 61.7304 39 51.8806 64 42.0307 89 32.1809 
15 61.3364 40 51.4866 65 41.6367 90 31.7869 
16 60.9424 41 51.0926 66 41.2427 91 31.3929 
17 60.5484 42 50.6986 67 40.8487 92 30.9989 
18 60.1544 43 50.3046 68 40.4547 93 30.6049 
19 59.7605 44 49.9106 69 40.0607 94 30.2109 
20 59.3665 45 49.5166 70 39.6667 95 29.8169 
21 58.9725 46 49.1226 71 39.2728 96 29.4229 
22 58.5785 47 48.7286 72 38.8788 97 29.0289 
23 58.1845 48 48.3346 73 38.4848 98 28.6349 
24 57.7905 49 47.9406 74 38.0908 99 28.2409 
25 57.3965 50 47.5466 75 37.6968 100 27.8469 

(0.39الرقم الثابت ) –( 27.85الحد األدنى ) –( 67.25الحد األعلى )  



    

 

 

 .جدول الدرجات المعيارية للقياس الفسيولوجي معدل النبض أثناء الراحة

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 81.4500 26 75.7693 51 70.0886 76 64.4079 
2 81.2227 27 75.5420 52 69.8613 77 64.1806 
3 80.9955 28 75.3148 53 69.6341 78 63.9534 
4 80.7683 29 75.0876 54 69.4069 79 63.7262 
5 80.5411 30 74.8604 55 69.1796 80 63.4989 
6 80.3138 31 74.6331 56 68.9524 81 63.2717 
7 80.0866 32 74.4059 57 68.7252 82 63.0445 
8 79.8594 33 74.1787 58 68.4980 83 62.8173 
9 79.6321 34 73.9514 59 68.2707 84 62.5900 

10 79.4049 35 73.7242 60 68.0435 85 62.3628 
11 79.1777 36 73.4970 61 67.8163 86 62.1356 
12 78.9505 37 73.2698 62 67.5891 87 61.9084 
13 78.7232 38 73.0425 63 67.3618 88 61.6811 
14 78.4960 39 72.8153 64 67.1346 89 61.4539 
15 78.2688 40 72.5881 65 66.9074 90 61.2267 
16 78.0415 41 72.3608 66 66.6801 91 60.9994 
17 77.8143 42 72.1336 67 66.4529 92 60.7722 
18 77.5871 43 71.9064 68 66.2257 93 60.5450 
19 77.3599 44 71.6792 69 65.9985 94 60.3178 
20 77.1326 45 71.4519 70 65.7712 95 60.0905 
21 76.9054 46 71.2247 71 65.5440 96 59.8633 
22 76.6782 47 70.9975 72 65.3168 97 59.6361 
23 76.4509 48 70.7702 73 65.0895 98 59.4088 
24 76.2237 49 70.5430 74 64.8623 99 59.1816 
25 75.9965 50 70.3158 75 64.6351 100 58.9544 

 (0.23الرقم الثابت ) –( 58.95الحد األدنى ) –( 81.68الحد األعلى )



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية للقياس الفسيولوجي ضغط الدم االنقباضي.

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة  الدرجة الخام
 المعيارية

الدرجة  الدرجة الخام
 المعيارية

 الدرجة الدرجة الخام
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 141.7988 26 126.0045 51 110.2103 76 94.4161 
2 141.1670 27 125.3728 52 109.5786 77 93.7844 
3 140.5352 28 124.7410 53 108.9468 78 93.1526 
4 139.9035 29 124.1092 54 108.3150 79 92.5208 
5 139.2717 30 123.4775 55 107.6833 80 91.8891 
6 138.6399 31 122.8457 56 107.0515 81 91.2573 
7 138.0081 32 122.2139 57 106.4197 82 90.6255 
8 137.3764 33 121.5822 58 105.7880 83 89.9937 
9 136.7446 34 120.9504 59 105.1562 84 89.3620 

10 136.1128 35 120.3186 60 104.5244 85 88.7302 
11 135.4811 36 119.6869 61 103.8927 86 88.0984 
12 134.8493 37 119.0551 62 103.2609 87 87.4667 
13 134.2175 38 118.4233 63 102.6291 88 86.8349 
14 133.5858 39 117.7916 64 101.9973 89 86.2031 
15 132.9540 40 117.1598 65 101.3656 90 85.5714 
16 132.3222 41 116.5280 66 100.7338 91 84.9396 
17 131.6905 42 115.8963 67 100.1020 92 84.3078 
18 131.0587 43 115.2645 68 99.4703 93 83.6761 
19 130.4269 44 114.6327 69 98.8385 94 83.0443 
20 129.7952 45 114.0009 70 98.2067 95 82.4125 
21 129.1634 46 113.3692 71 97.5750 96 81.7808 
22 128.5316 47 112.7374 72 96.9432 97 81.1490 
23 127.8999 48 112.1056 73 96.3114 98 80.5172 
24 127.2681 49 111.4739 74 95.6797 99 79.8855 
25 126.6363 50 110.8421 75 95.0479 100 79.2537 

 (0.64الرقم الثابت ) –( 79.07الحد األدنى ) –( 142.61الحد األعلى )



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية للقياس الفسيولوجي ضغط الدم االنبساطي.

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 88.8523 26 81.2209 51 73.5895 76 65.9581 
2 88.5470 27 80.9156 52 73.2842 77 65.6528 
3 88.2418 28 80.6104 53 72.9790 78 65.3476 
4 87.9365 29 80.3051 54 72.6737 79 65.0423 
5 87.6313 30 79.9999 55 72.3685 80 64.7371 
6 87.3260 31 79.6946 56 72.0632 81 64.4318 
7 87.0207 32 79.3893 57 71.7579 82 64.1265 
8 86.7155 33 79.0841 58 71.4527 83 63.8213 
9 86.4102 34 78.7788 59 71.1474 84 63.5160 

10 86.1050 35 78.4736 60 70.8422 85 63.2108 
11 85.7997 36 78.1683 61 70.5369 86 62.9055 
12 85.4945 37 77.8631 62 70.2317 87 62.6003 
13 85.1892 38 77.5578 63 69.9264 88 62.2950 
14 84.8839 39 77.2526 64 69.6212 89 61.9898 
15 84.5787 40 76.9473 65 69.3159 90 61.6845 
16 84.2734 41 76.6420 66 69.0106 91 61.3792 
17 83.9682 42 76.3368 67 68.7054 92 61.0740 
18 83.6629 43 76.0315 68 68.4001 93 60.7687 
19 83.3577 44 75.7263 69 68.0949 94 60.4635 
20 83.0524 45 75.4210 70 67.7896 95 60.1582 
21 82.7472 46 75.1158 71 67.4844 96 59.8530 
22 82.4419 47 74.8105 72 67.1791 97 59.5477 
23 82.1366 48 74.5052 73 66.8739 98 59.2425 
24 81.8314 49 74.2000 74 66.5686 99 58.9372 
25 81.5261 50 73.8947 75 66.2633 100 58.6319 

 (0.31الرقم الثابت ) –( 58.63الحد األدنى ) –( 89.16الحد األعلى )



    

 

 

 مهارة التمرير)كرة القدم(. تمرير الكرة على هدف مرسومجدول الدرجات المعيارية الختبار 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 0.6105 26 7.8393 51 15.0681 76 22.2969 
2 0.8996 27 8.1284 52 15.3573 77 22.5861 
3 1.1888 28 8.4176 53 15.6464 78 22.8752 
4 1.4779 29 8.7067 54 15.9356 79 23.1644 
5 1.7671 30 8.9959 55 16.2247 80 23.4535 
6 2.0562 31 9.2850 56 16.5139 81 23.7427 
7 2.3454 32 9.5742 57 16.8030 82 24.0318 
8 2.6345 33 9.8633 58 17.0922 83 24.3210 
9 2.9237 34 10.1525 59 17.3813 84 24.6101 

10 3.2128 35 10.4417 60 17.6705 85 24.8993 
11 3.5020 36 10.7308 61 17.9596 86 25.1884 
12 3.7911 37 11.0200 62 18.2488 87 25.4776 
13 4.0803 38 11.3091 63 18.5379 88 25.7668 
14 4.3694 39 11.5983 64 18.8271 89 26.0559 
15 4.6586 40 11.8874 65 19.1162 90 26.3451 
16 4.9478 41 12.1766 66 19.4054 91 26.6342 
17 5.2369 42 12.4657 67 19.6945 92 26.9234 
18 5.5261 43 12.7549 68 19.9837 93 27.2125 
19 5.8152 44 13.0440 69 20.2729 94 27.5017 
20 6.1044 45 13.3332 70 20.5620 95 27.7908 
21 6.3935 46 13.6223 71 20.8512 96 28.0800 
22 6.6827 47 13.9115 72 21.1403 97 28.3691 
23 6.9718 48 14.2006 73 21.4295 98 28.6583 
24 7.2610 49 14.4898 74 21.7186 99 28.9474 
25 7.5501 50 14.7789 75 22.0078 100 29.2366 

 (0.29الرقم الثابت ) –( 0.32الحد األدنى ) –( 29.24الحد األعلى )



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية الختبار التصويب بالقدم مهارة التصويب )كرة القدم(.

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 1.9873 26 6.3654 51 10.7435 76 15.1216 
2 2.1625 27 6.5406 52 10.9187 77 15.2968 
3 2.3376 28 6.7157 53 11.0938 78 15.4719 
4 2.5127 29 6.8908 54 11.2689 79 15.6470 
5 2.6878 30 7.0659 55 11.4440 80 15.8221 
6 2.8630 31 7.2411 56 11.6192 81 15.9973 
7 3.0381 32 7.4162 57 11.7943 82 16.1724 
8 3.2132 33 7.5913 58 11.9694 83 16.3475 
9 3.3883 34 7.7664 59 12.1445 84 16.5226 

10 3.5635 35 7.9416 60 12.3197 85 16.6978 
11 3.7386 36 8.1167 61 12.4948 86 16.8729 
12 3.9137 37 8.2918 62 12.6699 87 17.0480 
13 4.0888 38 8.4669 63 12.8450 88 17.2231 
14 4.2640 39 8.6421 64 13.0202 89 17.3983 
15 4.4391 40 8.8172 65 13.1953 90 17.5734 
16 4.6142 41 8.9923 66 13.3704 91 17.7485 
17 4.7893 42 9.1674 67 13.5455 92 17.9236 
18 4.9645 43 9.3426 68 13.7207 93 18.0988 
19 5.1396 44 9.5177 69 13.8958 94 18.2739 
20 5.3147 45 9.6928 70 14.0709 95 18.4490 
21 5.4898 46 9.8679 71 14.2460 96 18.6241 
22 5.6649 47 10.0430 72 14.4211 97 18.7992 
23 5.8401 48 10.2182 73 14.5963 98 18.9744 
24 6.0152 49 10.3933 74 14.7714 99 19.1495 
25 6.1903 50 10.5684 75 14.9465 100 19.3246 

 (0.18الرقم الثابت ) –( 1.81الحد األدنى ) –( 19.32الحد األعلى )



    

 

 

 ث مهارة السيطرة )كرة القدم(. 30المعيارية الختبار السيطرة على الكرة في جدول الدرجات 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 0.1444 26 2.2995 51 4.4546 76 6.6098 
2 0.2306 27 2.3857 52 4.5408 77 6.6960 
3 0.3168 28 2.4719 53 4.6270 78 6.7822 
4 0.4030 29 2.5581 54 4.7132 79 6.8684 
5 0.4892 30 2.6443 55 4.7994 80 6.9546 
6 0.5754 31 2.7305 56 4.8857 81 7.0408 
7 0.6616 32 2.8167 57 4.9719 82 7.1270 
8 0.7478 33 2.9029 58 5.0581 83 7.2132 
9 0.8340 34 2.9891 59 5.1443 84 7.2994 

10 0.9202 35 3.0753 60 5.2305 85 7.3856 
11 1.0064 36 3.1615 61 5.3167 86 7.4718 
12 1.0926 37 3.2478 62 5.4029 87 7.5580 
13 1.1788 38 3.3340 63 5.4891 88 7.6442 
14 1.2650 39 3.4202 64 5.5753 89 7.7304 
15 1.3512 40 3.5064 65 5.6615 90 7.8166 
16 1.4374 41 3.5926 66 5.7477 91 7.9028 
17 1.5236 42 3.6788 67 5.8339 92 7.9890 
18 1.6099 43 3.7650 68 5.9201 93 8.0752 
19 1.6961 44 3.8512 69 6.0063 94 8.1615 
20 1.7823 45 3.9374 70 6.0925 95 8.2477 
21 1.8685 46 4.0236 71 6.1787 96 8.3339 
22 1.9547 47 4.1098 72 6.2649 97 8.4201 
23 2.0409 48 4.1960 73 6.3511 98 8.5063 
24 2.1271 49 4.2822 74 6.4373 99 8.5925 
25 2.2133 50 4.3684 75 6.5236 100 8.6787 

 (0.09الرقم الثابت ) –( 0.06الحد األدنى ) –( 8.68الحد األعلى )



    

 

 

 مهارة اإلرسال )الكرة الطائرة(. التنس أعلى من اإلرسالجدول الدرجات المعيارية الختبار 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 14.4792 26 11.1896 51 7.9000 76 4.6104 
2 14.3476 27 11.0580 52 7.7684 77 4.4788 
3 14.2160 28 10.9264 53 7.6368 78 4.3472 
4 14.0844 29 10.7948 54 7.5052 79 4.2156 
5 13.9529 30 10.6633 55 7.3737 80 4.0841 
6 13.8213 31 10.5317 56 7.2421 81 3.9525 
7 13.6897 32 10.4001 57 7.1105 82 3.8209 
8 13.5581 33 10.2685 58 6.9789 83 3.6893 
9 13.4265 34 10.1369 59 6.8473 84 3.5577 

10 13.2949 35 10.0053 60 6.7157 85 3.4261 
11 13.1633 36 9.8738 61 6.5842 86 3.2946 
12 13.0318 37 9.7422 62 6.4526 87 3.1630 
13 12.9002 38 9.6106 63 6.3210 88 3.0314 
14 12.7686 39 9.4790 64 6.1894 89 2.8998 
15 12.6370 40 9.3474 65 6.0578 90 2.7682 
16 12.5054 41 9.2158 66 5.9262 91 2.6366 
17 12.3738 42 9.0842 67 5.7947 92 2.5051 
18 12.2423 43 8.9527 68 5.6631 93 2.3735 
19 12.1107 44 8.8211 69 5.5315 94 2.2419 
20 11.9791 45 8.6895 70 5.3999 95 2.1103 
21 11.8475 46 8.5579 71 5.2683 96 1.9787 
22 11.7159 47 8.4263 72 5.1367 97 1.8471 
23 11.5843 48 8.2947 73 5.0052 98 1.7156 
24 11.4528 49 8.1632 74 4.8736 99 1.5840 
25 11.3212 50 8.0316 75 4.7420 100 1.4524 

 (0.13الرقم الثابت ) –( 1.45الحد األدنى ) –( 14.61الحد األعلى )



    

 

 

 في )الكرة الطائرة(. الساحق الضرب مهارةجدول الدرجات المعيارية الختبار 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 0.1304 26 3.4581 51 6.7857 76 10.1134 
2 0.2635 27 3.5912 52 6.9188 77 10.2465 
3 0.3967 28 3.7243 53 7.0519 78 10.3796 
4 0.5298 29 3.8574 54 7.1851 79 10.5127 
5 0.6629 30 3.9905 55 7.3182 80 10.6458 
6 0.7960 31 4.1236 56 7.4513 81 10.7789 
7 0.9291 32 4.2567 57 7.5844 82 10.9120 
8 1.0622 33 4.3898 58 7.7175 83 11.0451 
9 1.1953 34 4.5229 59 7.8506 84 11.1782 

10 1.3284 35 4.6560 60 7.9837 85 11.3113 
11 1.4615 36 4.7891 61 8.1168 86 11.4444 
12 1.5946 37 4.9223 62 8.2499 87 11.5776 
13 1.7277 38 5.0554 63 8.3830 88 11.7107 
14 1.8608 39 5.1885 64 8.5161 89 11.8438 
15 1.9939 40 5.3216 65 8.6492 90 11.9769 
16 2.1270 41 5.4547 66 8.7823 91 12.1100 
17 2.2601 42 5.5878 67 8.9154 92 12.2431 
18 2.3932 43 5.7209 68 9.0485 93 12.3762 
19 2.5263 44 5.8540 69 9.1816 94 12.5093 
20 2.6595 45 5.9871 70 9.3147 95 12.6424 
21 2.7926 46 6.1202 71 9.4479 96 12.7755 
22 2.9257 47 6.2533 72 9.5810 97 12.9086 
23 3.0588 48 6.3864 73 9.7141 98 13.0417 
24 3.1919 49 6.5195 74 9.8472 99 13.1748 
25 3.3250 50 6.6526 75 9.9803 100 13.3079 

 (0.13الرقم الثابت ) –( 0.00الحد األدنى ) –( 13.31الحد األعلى )



    

 

 

 ث مهارة المناولة )الكرة الطائرة(. 30جدول الدرجات المعيارية الختبار التمرير على الحائط  ب

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 12.9934 26 18.1633 51 23.3331 76 28.5030 
2 13.2002 27 18.3701 52 23.5399 77 28.7097 
3 13.4070 28 18.5769 53 23.7467 78 28.9165 
4 13.6138 29 18.7836 54 23.9535 79 29.1233 
5 13.8206 30 18.9904 55 24.1603 80 29.3301 
6 14.0274 31 19.1972 56 24.3671 81 29.5369 
7 14.2342 32 19.4040 57 24.5739 82 29.7437 
8 14.4410 33 19.6108 58 24.7807 83 29.9505 
9 14.6478 34 19.8176 59 24.9875 84 30.1573 

10 14.8546 35 20.0244 60 25.1943 85 30.3641 
11 15.0614 36 20.2312 61 25.4010 86 30.5709 
12 15.2682 37 20.4380 62 25.6078 87 30.7777 
13 15.4750 38 20.6448 63 25.8146 88 30.9845 
14 15.6817 39 20.8516 64 26.0214 89 31.1913 
15 15.8885 40 21.0584 65 26.2282 90 31.3981 
16 16.0953 41 21.2652 66 26.4350 91 31.6049 
17 16.3021 42 21.4720 67 26.6418 92 31.8116 
18 16.5089 43 21.6788 68 26.8486 93 32.0184 
19 16.7157 44 21.8856 69 27.0554 94 32.2252 
20 16.9225 45 22.0923 70 27.2622 95 32.4320 
21 17.1293 46 22.2991 71 27.4690 96 32.6388 
22 17.3361 47 22.5059 72 27.6758 97 32.8456 
23 17.5429 48 22.7127 73 27.8826 98 33.0524 
24 17.7497 49 22.9195 74 28.0894 99 33.2592 
25 17.9565 50 23.1263 75 28.2962 100 33.4660 

 (0.21الرقم الثابت ) –( 12.79الحد األدنى ) –( 33.47الحد األعلى )



    

 

 

 مهارة التنطيط )كرة اليد(.م في خط مستقيم 22جدول الدرجات المعيارية الختبار التنطيط 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 5.6778 26 5.0343 51 4.3909 76 3.7474 
2 5.6520 27 5.0086 52 4.3652 77 3.7217 
3 5.6263 28 4.9829 53 4.3394 78 3.6960 
4 5.6006 29 4.9571 54 4.3137 79 3.6702 
5 5.5748 30 4.9314 55 4.2879 80 3.6445 
6 5.5491 31 4.9056 56 4.2622 81 3.6188 
7 5.5234 32 4.8799 57 4.2365 82 3.5930 
8 5.4976 33 4.8542 58 4.2107 83 3.5673 
9 5.4719 34 4.8284 59 4.1850 84 3.5415 

10 5.4461 35 4.8027 60 4.1593 85 3.5158 
11 5.4204 36 4.7770 61 4.1335 86 3.4901 
12 5.3947 37 4.7512 62 4.1078 87 3.4643 
13 5.3689 38 4.7255 63 4.0820 88 3.4386 
14 5.3432 39 4.6997 64 4.0563 89 3.4129 
15 5.3175 40 4.6740 65 4.0306 90 3.3871 
16 5.2917 41 4.6483 66 4.0048 91 3.3614 
17 5.2660 42 4.6225 67 3.9791 92 3.3356 
18 5.2402 43 4.5968 68 3.9534 93 3.3099 
19 5.2145 44 4.5711 69 3.9276 94 3.2842 
20 5.1888 45 4.5453 70 3.9019 95 3.2584 
21 5.1630 46 4.5196 71 3.8761 96 3.2327 
22 5.1373 47 4.4938 72 3.8504 97 3.2070 
23 5.1116 48 4.4681 73 3.8247 98 3.1812 
24 5.0858 49 4.4424 74 3.7989 99 3.1555 
25 5.0601 50 4.4166 75 3.7732 100 3.1297 

 (0.03الرقم الثابت ) –( 3.13الحد األدنى ) –( 5.70الحد األعلى )



    

 

 

 م مهارة التصويب )كرة اليد(.9كرات من خط الـ10الثباتجدول الدرجات المعيارية الختبار التصويب من 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 1.4085 26 4.0358 51 6.6630 76 9.2902 
2 1.5136 27 4.1408 52 6.7681 77 9.3953 
3 1.6187 28 4.2459 53 6.8732 78 9.5004 
4 1.7238 29 4.3510 54 6.9783 79 9.6055 
5 1.8289 30 4.4561 55 7.0833 80 9.7106 
6 1.9340 31 4.5612 56 7.1884 81 9.8157 
7 2.0391 32 4.6663 57 7.2935 82 9.9207 
8 2.1442 33 4.7714 58 7.3986 83 10.0258 
9 2.2492 34 4.8765 59 7.5037 84 10.1309 

10 2.3543 35 4.9816 60 7.6088 85 10.2360 
11 2.4594 36 5.0866 61 7.7139 86 10.3411 
12 2.5645 37 5.1917 62 7.8190 87 10.4462 
13 2.6696 38 5.2968 63 7.9241 88 10.5513 
14 2.7747 39 5.4019 64 8.0291 89 10.6564 
15 2.8798 40 5.5070 65 8.1342 90 10.7615 
16 2.9849 41 5.6121 66 8.2393 91 10.8665 
17 3.0900 42 5.7172 67 8.3444 92 10.9716 
18 3.1950 43 5.8223 68 8.4495 93 11.0767 
19 3.3001 44 5.9274 69 8.5546 94 11.1818 
20 3.4052 45 6.0324 70 8.6597 95 11.2869 
21 3.5103 46 6.1375 71 8.7648 96 11.3920 
22 3.6154 47 6.2426 72 8.8699 97 11.4971 
23 3.7205 48 6.3477 73 8.9749 98 11.6022 
24 3.8256 49 6.4528 74 9.0800 99 11.7073 
25 3.9307 50 6.5579 75 9.1851 100 11.8124 

 (0.11الرقم الثابت ) –( 1.30الحد األدنى ) –( 11.81الحد األعلى )



    

 

 

 م مهارة التمرير )كرة اليد(.3جدول الدرجات المعيارية الختبار التمرير واالستالم على حائط من مسافة

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 10.0818 26 15.2119 51 20.3420 76 25.4722 
2 10.2870 27 15.4171 52 20.5473 77 25.6774 
3 10.4922 28 15.6223 53 20.7525 78 25.8826 
4 10.6974 29 15.8275 54 20.9577 79 26.0878 
5 10.9026 30 16.0327 55 21.1629 80 26.2930 
6 11.1078 31 16.2379 56 21.3681 81 26.4982 
7 11.3130 32 16.4431 57 21.5733 82 26.7034 
8 11.5182 33 16.6483 58 21.7785 83 26.9086 
9 11.7234 34 16.8535 59 21.9837 84 27.1138 

10 11.9286 35 17.0588 60 22.1889 85 27.3190 
11 12.1338 36 17.2640 61 22.3941 86 27.5243 
12 12.3390 37 17.4692 62 22.5993 87 27.7295 
13 12.5442 38 17.6744 63 22.8045 88 27.9347 
14 12.7494 39 17.8796 64 23.0097 89 28.1399 
15 12.9546 40 18.0848 65 23.2149 90 28.3451 
16 13.1598 41 18.2900 66 23.4201 91 28.5503 
17 13.3650 42 18.4952 67 23.6253 92 28.7555 
18 13.5703 43 18.7004 68 23.8305 93 28.9607 
19 13.7755 44 18.9056 69 24.0358 94 29.1659 
20 13.9807 45 19.1108 70 24.2410 95 29.3711 
21 14.1859 46 19.3160 71 24.4462 96 29.5763 
22 14.3911 47 19.5212 72 24.6514 97 29.7815 
23 14.5963 48 19.7264 73 24.8566 98 29.9867 
24 14.8015 49 19.9316 74 25.0618 99 30.1919 
25 15.0067 50 20.1368 75 25.2670 100 30.3971 

 (0.21الرقم الثابت ) –( 9.88الحد األدنى ) –( 30.40الحد األعلى )



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية الختبار المحاورة في مساحة مربعة الشكل مهارة المحاورة )كرة السلة(.

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 22.3768 26 17.4463 51 12.5157 76 7.5852 
2 22.1796 27 17.2491 52 12.3185 77 7.3880 
3 21.9824 28 17.0518 53 12.1213 78 7.1907 
4 21.7852 29 16.8546 54 11.9241 79 6.9935 
5 21.5879 30 16.6574 55 11.7268 80 6.7963 
6 21.3907 31 16.4602 56 11.5296 81 6.5991 
7 21.1935 32 16.2629 57 11.3324 82 6.4018 
8 20.9963 33 16.0657 58 11.1352 83 6.2046 
9 20.7990 34 15.8685 59 10.9380 84 6.0074 

10 20.6018 35 15.6713 60 10.7407 85 5.8102 
11 20.4046 36 15.4741 61 10.5435 86 5.6130 
12 20.2074 37 15.2768 62 10.3463 87 5.4157 
13 20.0102 38 15.0796 63 10.1491 88 5.2185 
14 19.8129 39 14.8824 64 9.9518 89 5.0213 
15 19.6157 40 14.6852 65 9.7546 90 4.8241 
16 19.4185 41 14.4879 66 9.5574 91 4.6269 
17 19.2213 42 14.2907 67 9.3602 92 4.4296 
18 19.0240 43 14.0935 68 9.1630 93 4.2324 
19 18.8268 44 13.8963 69 8.9657 94 4.0352 
20 18.6296 45 13.6991 70 8.7685 95 3.8380 
21 18.4324 46 13.5018 71 8.5713 96 3.6407 
22 18.2352 47 13.3046 72 8.3741 97 3.4435 
23 18.0379 48 13.1074 73 8.1768 98 3.2463 
24 17.8407 49 12.9102 74 7.9796 99 3.0491 
25 17.6435 50 12.7129 75 7.7824 100 2.8519 

 (0.20الرقم الثابت ) –( 2.85الحد األدنى ) –( 22.57الحد األعلى )



    

 

 

 ث مهارة التمرير )كرة السلة(.30المعيارية الختبار التمرير على الحائط جدول الدرجات 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 4.7602 26 6.7676 51 8.7750 76 9.8189 
2 4.8405 27 6.8479 52 8.8553 77 9.8992 
3 4.9208 28 6.9282 53 8.9356 78 9.9795 
4 5.0011 29 7.0085 54 9.0159 79 10.0598 
5 5.0813 30 7.0888 55 9.0962 80 10.1401 
6 5.1616 31 7.1691 56 9.1765 81 10.2204 
7 5.2419 32 7.2494 57 9.2568 82 10.3007 
8 5.3222 33 7.3297 58 9.3371 83 10.3810 
9 5.4025 34 7.4100 59 9.4174 84 10.4613 

10 5.4828 35 7.4903 60 9.4977 85 10.5416 
11 5.5631 36 7.5706 61 9.5780 86 10.6219 
12 5.6434 37 7.6509 62 9.4977 87 10.7022 
13 5.7237 38 7.7312 63 9.4174 88 10.7825 
14 5.8040 39 7.8115 64 9.3371 89 10.8628 
15 5.8843 40 7.8918 65 9.2568 90 10.9431 
16 5.9646 41 7.9721 66 9.1765 91 11.0234 
17 6.0449 42 8.0524 67 9.0962 92 11.1037 
18 6.1252 43 8.1327 68 9.1765 93 11.1840 
19 6.2055 44 8.2130 69 9.2568 94 11.2643 
20 6.2858 45 8.2932 70 9.3371 95 11.3446 
21 6.3661 46 8.3735 71 9.4174 96 11.4249 
22 6.4464 47 8.4538 72 9.4977 97 11.5051 
23 6.5267 48 8.5341 73 9.5780 98 11.5854 
24 6.6070 49 8.6144 74 9.6583 99 11.6657 
25 6.6873 50 8.6947 75 9.7386 100 11.7460 

 (0.08الرقم الثابت ) –( 4.68الحد األدنى ) –( 12.71الحد األعلى )



    

 

 

 جدول الدرجات المعيارية الختبار الرمية الحرة مهارة التصويب )كرة السلة(.

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

1 0.2655 26 2.5038 51 4.7422 76 6.9805 
2 0.3551 27 2.5934 52 4.8317 77 7.0700 
3 0.4446 28 2.6829 53 4.9212 78 7.1596 
4 0.5341 29 2.7724 54 5.0108 79 7.2491 
5 0.6237 30 2.8620 55 5.1003 80 7.3386 
6 0.7132 31 2.9515 56 5.1898 81 7.4282 
7 0.8027 32 3.0410 57 5.2794 82 7.5177 
8 0.8923 33 3.1306 58 5.3689 83 7.6072 
9 0.9818 34 3.2201 59 5.4584 84 7.6967 

10 1.0713 35 3.3096 60 5.5480 85 7.7863 
11 1.1609 36 3.3992 61 5.6375 86 7.8758 
12 1.2504 37 3.4887 62 5.7270 87 7.9653 
13 1.3399 38 3.5782 63 5.8166 88 8.0549 
14 1.4294 39 3.6678 64 5.9061 89 8.1444 
15 1.5190 40 3.7573 65 5.9956 90 8.2339 
16 1.6085 41 3.8468 66 6.0852 91 8.3235 
17 1.6980 42 3.9364 67 6.1747 92 8.4130 
18 1.7876 43 4.0259 68 6.2642 93 8.5025 
19 1.8771 44 4.1154 69 6.3538 94 8.5921 
20 1.9666 45 4.2050 70 6.4433 95 8.6816 
21 2.0562 46 4.2945 71 6.5328 96 8.7711 
22 2.1457 47 4.3840 72 6.6224 97 8.8607 
23 2.2352 48 4.4736 73 6.7119 98 8.9502 
24 2.3248 49 4.5631 74 6.8014 99 9.0397 
25 2.4143 50 4.6526 75 6.8910 100 9.1293 

 (0.09الرقم الثابت ) –( 0.18الحد األدنى ) –( 9.13الحد األعلى )



    

 

 

  ملخص الدراسة

املتقدمني لاللتحاق  بطالالالالزم توفرها لدى والفسيولوجية واملهارية حتديد اهم املتغريات البدنية هدفت الدراسة إىل 
املعيارية وحدودمها باجلامعات اليمنية وكذلك حتديد وإجياد املعايري واملستويات الرتبية الرياضية  بأقسام وكليات

باجلامعات اليمنية، الرتبية الرياضية  كليات املتقدمني لاللتحاق بأقسام و بطالواستخراج النسب املووية املتحققة لل
(  طالبا  من طالب املستوى األول امللتحقني بكلية الرتبية الرياضية جامعة 95حيث تكونت عينة الدراسة من )

م وقد اختريت العينة بالطريقة العمدية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي ومت 2013صنعاء )اليمن( للعام اجلامعي 
مجع البيانات عن طريق املراجع واملصادر والدراسات السابقة واستمارات أراء اخلرباء وكانت أدوات الدراسة عبارة عن 

ريض من الثبات )قوة انفجارية(، اجلري ثين الذراعني من االنبطاح املائل )حتمل قوة(، الوثب الع( اختبارات بدنية )6)
م )سرعة انتقالية(، ثين اجلذع من الوقوف )املرونة(، اجلري الزجزاجي )بارو(  30مرت )التحمل العام(، العدو 1500
و بعد  معدل النبض يف الراحة احلد األقصى الستهالك األكسجني النسيب،( اختبارات فسيولوجية )5(و))الرشاقة(
مترير الكرة  :قدمالكرة ( اختبار مهاري لأللعاب الرياضية األتية  12( و)االنبساطي و دم االنقباضيضغط الاجملهود ،

ث  30على هدف مرسوم )مترير(،التصويب بالقدم على املستطيالت املتداخلة )تصويب(، السيطرة على الكرة يف 
رة الضرب الساحق ، التمرير على احلائط  اإلرسال من أعلى التنس )اإلرسال(، اختبار مها :)سيطرة(، الكرة الطائرة

كرات من خط 10م  ط مستقيم )تنطيط(، التصويب من الثبات22التنطيط  :يدالث )مترير(،كرة  30ب
احملاورة يف مساحة مربعة الشكل  :سلةالم )مترير( ،كرة 3م)تصويب(، التمرير واالستالم على حائط من مسافة9الـ
، ومت معاجلة البيانات إحصائيا  باستخدام اختبار الرمية احلرة )تصويب( ث )مترير(،30اورة(، التمرير على احلائط حم)

معامل  –املنوال  –االحنراف املعياري  –احلاسب األيل للحصول على املعاجلات اإلحصائية التالية)املتوسط احلسايب 
النسبة املووية( وتوصل الباحث من  –تابع الدرجة املعيارية املعدلة بالت –معامل االرتباط البسيط بريسون  –االلتواء 

 خالل نتائج الدراسة إىل جمموعه من االستنتاجات أمهها كالاليت:
مت التوصل إىل حتديد املستويات املعيارية وحدودمها الختبارات املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية إذ بلغت .1

 ضعيف جدا  (. –ضعيف  –مقبول  –جيد  –( مستويات وهي )جيد جدا  5املستويات قيد البحث )
مت التوصل إىل وضع درجات معيارية وحدودمها باستخدام الدرجة املعيارية املعدلة بالتتابع الختبارات املتغريات  -2

 جامعة صنعاء )اليمن(. الرتبية الرياضية  ةبكلي السنة األوىل امللتحقنيالبدنية والفسيولوجية واملهارية املقرتحة لطالب 
مت استخراج النسب املووية املتحققة لكل اختبار من اختبارات املتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية قيد  -3

 البحث.



    

 

 

 وأوصى الباحث مبا يلي:
.اعتماد املعايري واملستويات للمتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية اليت توصل إليها البحث احلايل لقبول الطالب 1

 لاللتحاق بكليات وأقسام الرتبية البدنية والرياضية باجلامعات اليمنية.املتقدمني 
. ضرورة اعتماد االختبارات املختارة للمتغريات البدنية والفسيولوجية واملهارية اليت توصل إليها البحث احلايل لقبول 2

 اليمنية.الطالب املتقدمني لاللتحاق بكليات وأقسام الرتبية البدنية والرياضية باجلامعات 
. االهتمام باجلانب البدين والفسيولوجي وتطويرمها من قبل الطالب املتقدمني لاللتحاق بأقسام وكليات الرتبية 3

 الرياضية باجلامعات اليمنية ملا هلما من أمهية يف عملية إتقان املهارات الرياضية واحلركية.
تشمل طالب وطالبات الرتبية البدنية والرياضية يف  . التوسع يف إجراء دراسات مشاهبه على عينات اكرب مستقبال  4

 اجلامعات اليمنية.
 ترجمة الملخص باللغة اإلنجليزية:

The study aimed to identify the most important physical and physiological and skill 
variables to be met with the students applying for admission to departments and 
faculties of Physical Education Yemeni universities as well as to identify and create 
the standards and levels of standard and boundary extraction percentages achieved for 
students applying for admission to departments and faculties of Physical Education 
Yemeni universities, where the study sample consisted of (95 ) students from the first 
level enrolled students of the Faculty of physical Education, University of Sanaa 
(Yemen) for the academic year 2013. The sample was selected purposively, the 
researcher used the descriptive data were collected through references and sources 
and previous studies and questionnaires views of experts and the study tools a (6) 
physical tests (bend the arms of the prone oblique (bearing force), broad jump of 
persistence (explosive force), running 1,500 meters (general tolerances), the enemy 
30 m (transition) speed, bend the trunk of the stand (flexibility), running Zdzaja 
(Barrow) (Fitness )) and (5) physiological tests (the maximum consumption relative 
oxygen, pulse at rest and after effort rate, systolic blood pressure and diastolic) and 
(12) test Mehari gymnasium following Football: pass the ball to the goal of a decree 
(passed), correction foot of overlapping rectangles (correction), control the ball in the 
30th (control), Volleyball: transmission of the top tennis (transmission), test batting 



    

 

 

overwhelming skill, scrolling on the wall for 30th (pass), Handball: Altntit 22 m line 
straight (Capuchin), correction of constancy 10 balls Al9m line (correction), passing 
and receiving on the wall from a distance of 15 o'clock (pass), basketball: a 
conversation in a square shape (dialogue), the scroll on the wall 30th (pass), test the 
free-throw (correction ), has been processing the data statistically CNC for the 
following statistical treatments (arithmetic mean - standard deviation - token - 
torsion coefficient - simple Pearson correlation coefficient - the standard class 

modified sequentially - the percentage) and researcher                                            
concluded by the results of the study to a set of conclusions the most                        

important  Maff Sensor: 
.1  tm reached to determine the standard levels and border tests physical and 

physiological variables and skill levels as it was under discussion (5) levels of a (very 
good - good - acceptable - weak - very weak.) 
2. has been reached to develop a standard grades and borders using the standard class 
sequentially modified to test the proposed physical and physiological variables and 
skill of first-year students enrolled in the Faculty of Physical Education, University of 
Sanaa (Yemen.) 
.3  The extraction percentages achieved for each test of physical and physiological 

variables and skill tests under discussion. 
The researcher recommended the following: 
.1  aatmad standards and levels of physical and physiological variables and skill reached 

by the current research to accept students applying for admission to colleges and 
sections of physical education and sports Yemeni universities. 
2. the need to adopt selected tests physical and physiological variables and skill 
reached by the current research to accept students applying for admission to colleges 
and sections of physical education and sports Yemeni universities. 
3. the attention to the physical, physiological, develop by students applying for 
admission to colleges and departments of physical education in universities of Yemen 
due to their importance in the mastery of sports and motor skills process. 



    

 

 

 .4 Expansion in conducting similar studies on larger samples include future students 
of physical education and sports in the Yemeni universities. 

 ترجمة الملخص باللغة الفرنسية:                                                                 
L'étude visait à identifier les variables physiques et physiologiques et les compétences 
les plus importantes à respecter avec les élèves une demande d'admission aux 
départements et facultés de l'éducation physique des universités yéménites ainsi que 
d'identifier et de créer les normes et niveaux de pourcentages standard et aux limites 
d'extraction obtenus pour les étudiants candidats à l'admission aux départements et 
facultés de l'éducation physique des universités yéménites, où l'échantillon de l'étude 
comprenait (95 ) des étudiants de premier niveau sont inscrits les étudiants de la 
Faculté d'éducation physique, Université de Sanaa (Yémen) pour l'année scolaire 
2013. l'échantillon a été choisi à dessein, le chercheur a utilisé les données 
descriptives ont été recueillies par des références et des sources et des études 
antérieures et des questionnaires vues des experts et les outils d'étude un (6) des tests 
physiques (plier les bras de l'oblique sujettes (de force d'appui), saut en longueur de la 
persistance (force explosive), la course de 1500 mètres (tolérances générales), 
l'ennemi 30 m (transition) vitesse, plier le tronc du stand (flexibilité), en cours 
d'exécution Zdzaja (Barrow) (remise en forme )) et (5) tests physiologiques (l'oxygène 
par rapport à la consommation maximale, le pouls au repos et après taux d'effort, la 
pression artérielle systolique et diastolique) et (12) Test Mehari gymnase suivant 
Football: passer le ballon à l'objectif d'un décret (passé), correction pied du 
chevauchement des rectangles (correction), contrôler la balle dans le 30 (contrôle), 
Volley-ball: transmission de tennis top (transmission), bâton de test de compétences 
écrasante, le défilement sur le mur 30 (pass), Handball: Altntit ligne 22 m droite 
(capucine), la correction de la constance 10 balles ligne Al9m (correction), en passant 
et la réception sur le mur à une distance de 15 heures (passe), basket-ball: une 
conversation dans une forme carrée (dialogue), le défilement sur le 30 mur (passe), 
tester le jet franc (correction ), a été le traitement des données statistiquement CNC 
pour les traitements statistiques suivantes (moyenne arithmétique - écart-type - 



    

 

 

coefficient de torsion - - jeton simple coefficient de corrélation de Pearson - 
séquentiellement classe standard modifié - le pourcentage) et chercheur conclu par 
les résultats de l'étude à un ensemble de conclusions les plus importantes capteur 
Maff: 
.1  tm atteint pour déterminer les niveaux de qualité et de la frontière teste les 

variables physiques et physiologiques et les niveaux de compétence comme il était à 
l'étude (5) niveaux d'un (très bon - bon - acceptable - faible - très faible.) 
.2  a été atteint pour développer un grades et des frontières standard en utilisant la 

séquence de classe standard modifié pour tester les variables physiques et 
physiologiques proposées et compétences des étudiants de première année inscrits à 
la Faculté d'éducation physique, Université de Sanaa (Yémen.) 
3. Les pourcentages d'extraction obtenus pour chaque test de variables physiques et 
physiologiques et des tests de compétences en discussion. 
Le chercheur a recommandé ce qui suit: 
1. normes et niveaux de variables et des compétences physiques et physiologiques 
atteintes par la recherche actuelle 1.aatmad d'accepter les étudiants candidats à 
l'admission dans les collèges et les sections de 'éducation physique et des sports des 
universités yéménites 
2. la nécessité d'adopter des tests sélectionnés variables physiques et physiologiques et 
de compétences atteint par la recherche actuelle d'accepter les étudiants candidats à 
l'admission dans les collèges et les sections de l'éducation physique et des sports des 
universités yéménites. 
3. l'attention sur le physique, physiologique, développer par les étudiants candidats à 
l'admission dans les collèges et les départements de l'éducation physique dans les 
universités du Yémen en raison de leur importance dans la maîtrise du sport et de la 
motricité processus. 
4. Expansion dans la conduite des études similaires sur des échantillons plus 
importants comprennent les futurs étudiants de l'éducation physique et du sport dans 
les universités yéménites. 


