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تحدید مستویات معیاریة لبعض عناصر اللیاقة البدنیة 
  الخاصة لطالب االختصاص بكرة القدم

  بحث مسحي
  جامعة دیالى/ على عینة من طالب المرحلة الرابعة 

  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة                                             سعد هللافرات جبار . د.م.أ
  

  لالباب االو
  
  : التعریف بالبحث  -١
  : المقدمة وأھمیة البحث  - ١-١

المعرف͠ة  ان العصر ال͠ذ版 نع͠یش فی͠ھ یتس͠م ب͠التطور الس͠ریع ل͠م یس͠بق ل͠ھ مثی͠ل ف͠ي مج͠االت
والبحث العلمي والتكنلوجي والذ版 كان للحركة الریاضیة نصیب وافر فیھ ، فالتطور الذ版 حصل ف͠ي 

ج͠ة حتمی͠ة لألھتم͠ام بھ͠ذه اللعب͠ة الش͠عبیة م͠ن قب͠ل الق͠دم العالمی͠ة عل͠ى س͠بیل المث͠ال ج͠اء نتی مجال كرة
اصحاب الخبرة واالختصاص والذ版 دفعھ͠م ب͠أن یفك͠روا دائم͠اً ف͠ي أیج͠اد أفض͠ل االس͠الیب والطرائ͠ق 

  . ھذه اللعبة وصقل المواھب ورفع المستویات في كافة عناصر كرة القدم  التي تسھم في تطویر
͠͠د م͠͠دى  ͠͠ة التق͠͠ویم أساس͠͠اً إل͠͠ى تحدی م͠͠ا تحق͠͠ق م͠͠ن األھ͠͠داف التعلیمی͠͠ة بواس͠͠طة وتھ͠͠دف عملی

الخبرات التعلیمیة وطرق تنمیة تلك الخبرات وأیصالھا إلى الطالب وب͠ذلك تص͠بح األھ͠داف التعلیمی͠ة 
ھ͠͠ي المح͠͠ك األس͠͠اس ال͠͠ذ版 ی͠͠تم بموجب͠͠ھ تنظ͠͠یم وتخط͠͠یط اج͠͠راءات التق͠͠ویم واختب͠͠ار او اع͠͠داد وس͠͠ائلھا 

سائل المھمة التي تستخدم في تقویم تحصیل الط͠الب ، وانواعھا المختلفة ، وتعد االختبارات احدى الو
وانھا من اكثر الوسائل شیوعاً في كلیات التربیة الریاضیة وبذلك تصبح حافزاً مھماً م͠ن أج͠ل تط͠ویر 

وم͠ن ھ͠ذه األغ͠راض . وتع͠د االختب͠ارات اغ͠راض ابع͠د م͠ن العالق͠ات والتحفی͠ز " قدراتھم ومع͠ارفھم 
ی͠͠͠ات واآلراء ذات األھمی͠͠͠ة األكب͠͠͠ر م͠͠͠ن ب͠͠͠ین مجموع͠͠͠ة كبی͠͠͠رة م͠͠͠ن أنتق͠͠͠اء الحق͠͠͠ائق والمف͠͠͠اھیم والنظر

  " المعلومات
ولكون مادة كرة القدم ھي أح͠دى الم͠واد التعلیمی͠ة المق͠ررة ف͠ي الم͠نھج الدراس͠ي وب͠االخص 

الفعلي  )١(طالب االختصاص لذا فأن التعمق في دراسة األختبارات البدنیة والمھاریة ومدى االرتباط 
ور التي یجب ان یلق͠ى علیھ͠ا الض͠وء لمواكب͠ة المس͠یرة التعلیمی͠ة المتط͠ورة ح͠دیثاً بینھا اصبح من االم

ان لعب͠ة ك͠رة ) ١٩٨٨سالم ، (الن لعبة القدم ھي من االلعاب التي تتضمن نواحي فنیة كثیرة ، ویذكر 
یات من المھارات المركبة المتنوعة وان االختبارات الفنیة للعبة ھي ایجاد المستو القدم تتضمن الكثیر

  .  )٢(التي تستطیع بواسطتھا قیاس القدرات المختلفة لالعبي كرة القدم قیاساً موضوعیاً 
" ان كل ذلك ق͠د دف͠ع الباح͠ث إل͠ى أس͠تخدام ادوات التق͠ویم المتمثل͠ة باالختب͠ارات والقیاس͠ات 

حیث تعتبر االختبارات الریاضیة االساس͠یة ال͠ذ版 یكش͠ف حقیق͠ة المس͠توى ال͠ذ版 یص͠ل الی͠ھ الالع͠ب ، 
  .) ٣(" فھي تلقي الضوء على خفایا قابلیة 

  

                                                 
 .  ١٢٣، ص ١٩٨٦عمران ابو حملة ، االردن ، ) ترجمة(كینت ، ایبل ، حزمة التعلیم ،  - ١
 .  ١٠٥، ص ١٩٨٨، بیروت ، لبنان ، مؤسسة المعارف ،  ٣المالیین ، طسالم ، مختار ، كرة القدم لعبة  - ٢
، ) ١(نص͠͠یف ، عب͠͠د عل͠͠ي ، الفحوص͠͠ات واالختب͠͠ارات الریاض͠͠یة ، بح͠͠ث منش͠͠ور ف͠͠ي مجل͠͠ة الثقاف͠͠ة الریاض͠͠یة ، الع͠͠دد  - ٣

 .  ١٥، ص ١٩٧٠بغداد ، مطبعة اسعد ، 
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  : مشكلة البحث  - ٢-١
من أجل تقویم الطالب طبقاً لمستوى األنجاز الذ版 یصلون علیھ یجب أن یك͠ون ھ͠ذا التق͠ویم 
موضوعیاً مبتعداً عن التقدیرات الشخصیة مما یحقق العدالة في أعطاء الدرجات ونظ͠راً لوج͠ود ع͠دة 

نی͠͠ة الخاص͠͠ة والت͠͠ي ت͠͠دمج محتواھ͠͠ا ب͠͠ین المھ͠͠ارة والص͠͠فة البدنی͠͠ة اختب͠͠ارات فنی͠͠ة تق͠͠یس الص͠͠فات البد
وتض͠͠من ف͠͠ي تركیبھ͠͠ا تع͠͠دد جوان͠͠ب تط͠͠ور التواف͠͠ق الحرك͠͠ي ، ب͠͠الرغم م͠͠ن تع͠͠دد االختب͠͠ارات الخاص͠͠ة 
بعناص͠͠ر اللیاق͠͠ة البدنی͠͠ة الخاص͠͠ة ، ف͠͠أن نتائجھ͠͠ا ال تعط͠͠ي إال درج͠͠ات خ͠͠ام ال یمك͠͠ن أن تعط͠͠ي م͠͠دلول 

ھذه الدرجات الخام إلى درج͠ات معیاری͠ة لك͠م نق͠یم عناص͠ر اللیاق͠ة  حقیقي للمدرس لذا یجب ان تحول
البدنی͠͠͠ة الخاص͠͠͠ة ونس͠͠͠تطیع ان نح͠͠͠دد المس͠͠͠توى الحقیق͠͠͠ي للص͠͠͠فات البدنی͠͠͠ة ب͠͠͠الكرة ووض͠͠͠ع المع͠͠͠اییر 

  . كرة قدم والمستویات لطالب السنة الرابعة اختصاص 
  

  : اھداف البحث  - ٣-١
   -:یھدف البحث الى 

  .ة البدنیة الخاصة لطالب االختصاص بكرة القدم التعرف على مستوى عناصر اللیاق -
تحدید مستویات معیاریة ألختبارات عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة للمساعدة ف͠ي تق͠ویم الالعب͠ین  -

 . بطریقة موضوعیة 
  
  : مجاالت البحث  - ٤-١
-  版طالب ٢٠طالب اختصاص كرة القدم للدراسة الصباحیة بعد  :المجال البشر .  
 .  ٥/١٢/٢٠٠٦ولغایة  ٥/١١/٢٠٠٦فترة من ال :المجال الزماني  -
 . جامعة دیالى  –ملعب كلیة التربیة الریاضیة  :المجال المكاني  -
  
  

  الباب الثاني
  
  : الدراسات النظریة والدراسات المشابھة  -٢
  : الدراسات النظریة  - ١-٢
  : اللیاقة البدنیة  -١-١-٢

  .  )١(" بعد الجھد العضلي قدرة الجھازین الدور版 والتنفسي على استعادة الشفاء " وھي   
قدرة الفرد عل͠ى اداء عم͠ل مع͠ین لفت͠رة طویل͠ة لمقاوم͠ة التع͠ب م͠ع " ما نفیف بأنھا ویعرفھا 

  . )٢(" توافر جھد كاف للتمتع بھوایات وقت الفراغ 
ھ͠ي ق͠درة جھ͠از版 الت͠نفس وال͠دورة الدموی͠ة عل͠ى اس͠تعادة حالتھ͠ا " وعرفھا النج اندرسون 

  .   )٣(" معین الطبیعیة بعد اداء عمل 
ق͠درة الف͠رد عل͠ى أداء عمل͠ھ ف͠ي حیات͠ھ الیومی͠ة بكف͠اءة " وعرفھا موسى فھمي ابراھیم بأنھا 

  . )٤(" دون شعوره بالتعب مع بقاء بعض الطاقة التي تلزمھ للتمتع بوقت فراغھ 
                                                 

1- Donald K . Cassedy . Hand Book of physical Activities . The Maemillan Company N. Y. 
1965 , p.p.8 .  
2 - Stiechler G. Metodik des Sportunterrichts , Volks and Wissen Berlin 1973. S..61 .  

 .  ٣٥، ص ١٩٧٨اللیاقة البدنیة ومكوناتھا االساسیة ، القاھرة ، : عبد الحمید ، كمال ، حسانین ، محمد صبحي  - ٣
͠͠ة والت͠͠دریب الریاض͠͠ي ، ط فھم͠͠ي اب͠͠راھیم - ٤ ͠͠ة ،  ١، موس͠͠ى ، اللیاق͠͠ة البدنی ،  ١٩٧١، االس͠͠كندریة ، دار الكت͠͠ب الجامعی

 .  ٥٣ص
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ومن خ͠الل المس͠ح ال͠ذ版 ق͠ام ب͠ھ محم͠د ص͠بحي حس͠انین للعدی͠د م͠ن المراج͠ع العلمی͠ة والت͠ي 
أتض͠ح أن المكون͠ات الت͠ي . ثالثین عالم͠اً م͠ن كب͠ار رج͠ال التربی͠ة الریاض͠یة ف͠ي الع͠الم  تضمنت اراء

  .  )١(اجمع علیھا معظم ھؤالء العلماء ھي 
  . القوة العضلیة  -١
 . التحلیل العضلي  -٢
 . المطاولة  -٣
 . المرونة  -٤
 . الرشاقة  -٥
 . السرعة  -٦
  
  : اللیاقة البدنیة الخاصة  -١-١-١-٢

   )٢(" كفاءة البدن في مواجھة متطلبات النشاط المعین "  ین بأنھایعرفھا محمد صبحي حسان  
تتطل͠͠ب طبیع͠͠ة المب͠͠اراة ف͠͠ي ك͠͠رة الق͠͠دم أع͠͠داد الالع͠͠ب وأكس͠͠ابھ الص͠͠فات البدنی͠͠ة األساس͠͠یة   

والضروریة للعبة كرة القدم والتي تلعب دوراً ھاماً ف͠ي مس͠اعدة الالع͠ب ف͠ي أداء المھ͠ارات المختلف͠ة 
مكن͠͠ھ م͠ن االس͠͠تمرار ب͠دون تع͠͠ب ف͠ي أداء ھ͠͠ذه المھ͠ارات المختلف͠͠ة بالطریق͠͠ة بالص͠ورة المثل͠͠ى ، كم͠ا ت

  . الفنیة المطلوبة خالل فترة المباراة 
فحركة العب كرة القدم تتص͠ف ب͠التغیر المس͠تمر لش͠دة اداء العم͠ل والعم͠ل العض͠لي الع͠الي   

ت ص͠عبة للغای͠ة م͠ع والسرعة والفقرة واالنطالق المتكرر وان حركة الالعب تحتم علیھ القیام بحرك͠ا
الكرة ، ففي حاالت اللعب الفرد版 على الالع͠ب التح͠رك بس͠رعة فائق͠ة وعلی͠ھ ان یس͠یطر عل͠ى الك͠رة 

  . ) ٣(ودحرجتھا ومناولتھا الى الزمیل وكذلك القیام بحركات القطع واالرتكاز على قدم والتھدیف  
  
  : عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة  -١-١-١-١-٢

   ر اللیاقة البدنیة في كرة القدمفیما یلي اھم عناص  
  

  : القوة العضلیة الخاصة  -١
تعد القوة العض͠لیة م͠ن الص͠فات الھام͠ة لالع͠ب ك͠رة الق͠دم وخاص͠ة للط͠رف الس͠فلي والق͠وة 
العضلیة األكثر أستخداماً وشیوعاً في لعبة ك͠رة الق͠دم تتمث͠ل ف͠ي الق͠وة األنفجاری͠ة وھ͠ي القی͠ام بحرك͠ة 

  .  )٤(" لحظة قصیرة النتاج الحركة تستخدم فیھا القوة القصوى في 
وأن ھ͠ذا الن͠وع م͠͠ن الق͠وة ض͠͠روریة ج͠داً لالع͠͠ب ك͠رة الق͠͠دم وتظھ͠ر ف͠͠ي ح͠االت التھ͠͠دیف " 

  .  )٥(..... " القو版 السریع والقفز لألعلى وفي سرعة اداء الرمایات الجانبیة 
  

  ) : مع الكرة(الرشاقة الخاصة  -٢

                                                 
 .  ٥٥ – ٥٤المصدر السابق ، ص: عبد الحمید ، كمال ، حسانین ، محمود صبحي  - ١
 .  ٤٧مصدر سبق ذكره ، ص: عبد الحمید ، كمال و حسانین ، محمد صبحي  - ٢
تصمیم وتقنین اختبارات لقیاس بعض المھ͠ارات الحركی͠ة االساس͠یة بك͠رة الق͠دم ، الم͠ؤتمر : ر واخرون الخشاب ، زھی - ٣

 .  ١٣، ص ١٩٩٠السادس لكلیات التربیة الریاضیة ، الموصل ، مطبعة التعلیم العالي ، 
 .  ٣٢المصدر السابق ، ص: الخشاب ، زھیر وآخرون  - ٤
،  ١٩٩٤، االس͠كندریة ، مطبع͠ة الت͠وني ، ) وااللع͠اب الجماعی͠ة( ي ك͠رة الق͠دم البیك ، علي فھم͠ي ، أس͠س أع͠داد العب͠ - ٥

 .  ١١٧ص



  سعد هللا فرات جبار. د.م.أ                          ٢٠٠٩حزیران لسنة . مجلة الفتح . العدد األربعون 
 

 

تغییر أوضاع جسمھ او سرعتھ او اتجاھاتھ مقدرة العب كرة القدم على " ویقصد بالرشاقة 
  .  )١(" سواء على األرض أو في ایقاع سلیم 

ونجد ان صفة الرشاقة من اكثر الصفات البدنیة اس͠تخداماً ف͠ي ك͠رة الق͠دم وتتمث͠ل ف͠ي جمی͠ع 
حرك͠͠ات الخ͠͠داع م͠͠ع أداء المھ͠͠ارات األساس͠͠یة مث͠͠ل تغیی͠͠ر وض͠͠ع الجس͠͠م عن͠͠د أس͠͠تقبال أو لع͠͠ب الك͠͠رة 

الجر版 بالكرة او بدونھا وت͠رتبط الرش͠اقة دائم͠اً ب͠التوافق العص͠بي العض͠لي والدق͠ة ف͠ي وتغییر سرعة 
 版االداء المھار .  

  
  ) : مطاولة السرعة(المطاولة الخاصة  -٣

قابلی͠͠ة الریاض͠͠ي عل͠͠ى مقاوم͠͠ة التع͠͠ب ال͠͠ذ版 یحص͠͠ل م͠͠ن خ͠͠الل مراح͠͠ل اداء فعالی͠͠ة " وھ͠͠ي 
  .   )٢(" ریاضیة معینة 

  : وھي نوعین ھما 
وتعن͠͠ي مق͠͠درة الالع͠͠ب عل͠͠ى تك͠͠رار االداء المھ͠͠ار版 والخطط͠͠ي بش͠͠كلھ الفن͠͠ي : " داء مطاول͠͠ة اال -١

  )٣(" الصحیح بكفاءة وحیویة طوال زمن المباراة 
وھي مقدرة الالعب على تحمل تكرار السرعات الت͠ي تح͠دث اثن͠اء المب͠اراة : " مطاولة السرعة  -٢

 ")٤(  . 
  
  : أھمیة األختبارات والمقاییس في التربیة البدنیة  -٣

وھي أحدى وسائل التق͠ویم والتش͠خیص والتوجی͠ھ ، وتعتب͠ر اح͠د مع͠الم العم͠ل العلم͠ي الجی͠د 
͠͠ي الب͠͠رامج والمن͠͠اھج والخط͠͠ط المختلف͠͠ة لجمی͠͠ع  ͠͠یلة التق͠͠ویم ف ͠͠ي عل͠͠ى أس͠͠س س͠͠لیمة ، فھ͠͠ي وس المبن
المستویات والمراحل السنیة ، حین یقوم بدور المؤش͠ر الس͠لیم ال͠ذ版 یش͠یر بوض͠وح إل͠ى م͠دى التق͠ویم 

  . نجاح في تحقیق األھداف واألغراض الموضوعة وال
 版وق͠د ح͠دد الع͠الم م͠اكلو(Mccloy)  أھمی͠ة االختب͠ارات والمقی͠اس ف͠ي التربی͠ة البدنی͠ة فیم͠ا

  .  )٥(یأتي 
  . تحقیق زیادة األدراك والمعرفة  -١
 . الحماس والتشویق  -٢
 . التقویم  -٣
  
  
  
  : الدراسات المشابھة  - ٢-٢
١-٢-٢-  版٦(دراسة فرات جبار العزاو(  :  

تحدید مستویات معیاریة لبعض عناصر اللیاقة البدنیة العامة والخاصة لفرق الشباب الندی͠ة   
  . الدور版 الممتاز بكرة القدم 

                                                 
͠͠ي  - ١ ͠͠راھیم مغن ͠͠ود واب ͠͠ي محم ͠͠ار ، حنف ͠͠دم ، ط: مخت ͠͠رة الق ͠͠ي ك ͠͠دني ف ،  ١٩٨٩، دار زھ͠͠ران ، الق͠͠اھرة ،  ١االع͠͠داد الب

 .١٣ص
 .  ١٨، ص  ١٩٧٩ة عالء ، بغداد ، ، مطبع) ترجمة(تطویر المطاولة ، : نصیف ، عبد علي و حسین ، قاسم حسن  - ٢
 .  ٩٢، ص ١٩٩٤، دار عالم المعرفة ، القاھرة ،  ١اساسیات كرة القدم ، ط:  مفتيالوحش ، محمد عبده وابراھیم ،  - ٣
 .  ٩١، ص ١٩٩٤المصدر السابق ، : الوحش ، محمد عبده وابراھیم ، مفتي  - ٤
 .  ٢٣٩، ص ١٩٧٨در سبق ذكره ، مص: عبد الحمید ، كمال وحسانین ، محمد صبحي  - ٥
العزاو版 ، فرات جبار ، تحدید مستویات معیاریة لبعض عناصر اللیاقة البدنیة العام͠ة والخاص͠ة لف͠رق الش͠باب ألندی͠ة  - ٦

 .  ١٩٩٨الدور版 الممتاز بكرة القدم ، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة ، 
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  : أھداف البحث 

  . لعینة البحث ) الخاصة –العامة (التعرف على مستوى عناصر اللیاقة البدنیة  -
 . لعینة البحث ) الخاصة –العامة (لبدنیة تصمیم بطاریة اختبار مقننة الختبارات عناصر اللیاقة ا -
 . لعینة البحث ) الخاصة –العامة (تحدید مستویات معیاریة الختبارات عناصر اللیاقة البدنیة  -

) ١٣٨(وتم استخدام المنھج المسحي لمالئمتھ وطبیعة المشكلة واشتملت عین͠ة البح͠ث عل͠ى 
س͠͠نة وأس͠͠تخدمت االختب͠͠ارات  ١٩ – ١٧ العب͠͠اً م͠͠ن ف͠͠رق الش͠͠باب بك͠͠رة الق͠͠دم تراوح͠͠ت أعم͠͠ارھم ب͠͠ین

والمق͠͠اییس والمقابل͠͠ة الشخص͠͠یة واس͠͠تمارة االس͠͠تبیان ك͠͠أدوات لجم͠͠ع المعلوم͠͠ات وأس͠͠تنتج الباح͠͠ث بع͠͠د 
عرض النتائج وتحلیلھا إلى تحدید مستویات معیاریة ل͠بعض عناص͠ر اللیاق͠ة البدنی͠ة العام͠ة والخاص͠ة 

واس͠͠تخدام المس͠͠تویات  ختب͠͠ارات المقنن͠͠ةلف͠͠رق الش͠͠باب بك͠͠رة الق͠͠دم وأوص͠͠ى بض͠͠رورة اس͠͠تخدام اال
  . لالعبین الشباب بكرة القدم ) الخاص –العام (المعیاریة ألھمیتھا في تقویم المستوى البدني 

  
  

  الباب الثالث
  
  : منھج البحث وإجراءاتھ المیدانیة  -٣
  : منھج البحث  - ١-٣

ة وتحقی͠ق استخدم الباحث الم͠نھج الوص͠في باألس͠لوب المس͠حي لمالئمت͠ھ م͠ع طبیع͠ة المش͠كل
  . أھداف البحث 

  
  : مجتمع البحث وعینتھ  - ٢-٣

تمث͠͠ل مجتم͠͠ع البح͠͠ث بط͠͠الب كلی͠͠ة التربی͠͠ة الریاض͠͠یة الس͠͠نة الرابع͠͠ة أختص͠͠اص ك͠͠رة الق͠͠دم 
ط͠الب وب͠ذلك ) ٤(طالب ، تم أستبعاد عینة التجربة األستطالعیة والبالغ عددھم ) ٢٦(والبالغ عددھم 

  . من مجتمع البحث األصلي %)  ( طالباً أ版 ما یعادل ) ٢٢(بلغت عینة البحث 
  

  : أدوات البحث  - ٣-٣
  . المصادر العربیة واألجنبیة  -
 . المقابلة الشخصیة  -
 . األختبارات والقیاس  -
 . أستمارة األستبیان  -
  
  
  
  : تحدید اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة  - ٤-٣

ی͠ة الخاص͠ة لف͠رق والت͠ي اس͠تخدمت لقی͠اس اللیاق͠ة البدن *تم أعتماد بطاری͠ة االختب͠ار المقنن͠ة 
  . الشباب بكرة القدم لكونھا تقیس نفس الصفة البدنیة الخاصة لكن بعد اجراء األسس العلمیة علیھا 

  
  )١(جدول رقم 

                                                 
 . من اصل خمسة اختبارات تقیسھا البطاریة تم اعتماد ثالثة اختبارات   *
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  وضع بطاریة االختبار المقننة لقیاس عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة بكرة القدم
عناصر اللیاقة البدنیة   ت

  الخاصة
  االختبار  ھدف االختبار

قیاس القوة االنفجاریة   االنفجاریة القوة  ١
  لعضالت االطراف السفلى

ركل كرة ثابتة البعد 
  مسافة

 ١٠الدحرجة بالكرة بین   قیاس الرشاقة مع الكرة  الرشاقة الخاصة  ٢
  شواخص

الجر版 بالكرة             قیاس مطاولة سرعة االداء  مطاولة السرعة  ٣
  )٥×م ٢٠(

  
  : التجربة االستطالعیة  - ٥-٣

اج͠͠ل التع͠͠رف عل͠͠ى المعوق͠͠ات الت͠͠ي ق͠͠د تراف͠͠ق اج͠͠راء االختب͠͠ارات لتجاوزھ͠͠ا او تفادیھ͠͠ا م͠͠ن 
ولضمان الحصول على نتائج موضوعیة ودقیقة كان البد من تنفی͠ذ االختب͠ارات وتجریبھ͠ا عل͠ى عین͠ة 

͠͠غ ع͠͠ددھا  ͠͠ث بل ͠͠ل المجتم͠͠ع األص͠͠لي حی ͠͠ة ) ٤(عش͠͠وائیة تمث ط͠͠الب وك͠͠ان الھ͠͠دف م͠͠ن أج͠͠راء التجرب
  : ة ما یأتي االستطالعیة معرف

  . مدى انسجام االختبارات مع مستوى وقدرات المختبرین  -
 . مراعاة الوقت عند تنفیذ االختبارات  -
 . معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجھ الباحث  -
 . التوصل إلى افضل طریقة ألجراء األختبارات  -
  
  : الوسائل األحصائیة  - ٦-٣

  : ناسب مع اغراض البحث وھي تم أستخدام الوسائل األحصائیة التالیة والتي تت
  . الوسط الحسابي  -١
٢-  版االنحراف المعیار . 
 . ألستخراج الدرجات المعیاریة ) : ز(الدرجة المعیاریة  -٣
 . استخدمت في وصف المستویات المعیاریة : الدرجة المعیاریة المعدلة  -٤

  . منحنى كاوس لتعیین المستویات المعیاریة 
  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع
  
  : ئج وتحلیلھا ومناقشتھا عرض النتا -٤

تناول ھذا الب͠اب النت͠ائج الت͠ي ت͠م التوص͠ل الیھ͠ا بغی͠ة تحلیلھ͠ا ومناقش͠تھا ومعرف͠ة م͠ا یط͠ابق 
  .االھداف 
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  : عرض وتحلیل المفاھیم االحصائیة الختبارات عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة  -١-٤
  )٢(جدول رقم 

  ختبارات عناصر اللیاقة البدنیة الخاصةیوضح االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ال
  ع  -س  االختبارات  ت

  ٥.٢٧  ٣٦.٧٣  ركل كرة ثابتة البعد مسافة ممكنة  ١

  ٠.٦٤  ١٨.٢٦  شواخص ١٠الدحرجة بالكرة بین   ٢

  ١.٧٣  ٢٧.٤٠  )٥×  ٢٠(الجر版 بالكرة   ٣

وبأنحراف ) ٣٦.٧٣(ظھر بأن قیمة الوسط الحسابي الختبار ركل كرة ثابتة بلغ ) ٢(من الجدول رقم 
 版͠͠ار ͠͠ین ) ٥.٢٧(معی ͠͠الكرة ب ͠͠ار الدحرج͠͠ة ب ͠͠ة الوس͠͠ط الحس͠͠ابي الختب ͠͠ت قیم ͠͠ا بلغ ش͠͠واخص  ١٠بینم

)١٨.٢٦ ( 版وب͠͠أنحراف معی͠͠ار)٠.٦٤ ( ب͠͠الكرة 版ام͠͠ا ف͠͠ي اختب͠͠ار الج͠͠ر)فق͠͠د بل͠͠غ الوس͠͠ط ) ٥×٢٠
  ) . ١.٧٣(وبانحراف معیار版 ) ٢٧.٤٠(الحسابي 

  
المعدلة والمستویات المعیاریة لعینة عرض وتحلیل ومناقشة الدرجات المعیاریة  -٢-٤

  : البحث 
  

  )٣(جدول رقم 
یوضح الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة وعدد الطالب لكل مستوى والنسبة المئویة 

  الختبارات عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة
الدرجات 
المعیاریة 
المعدلة 

  لالختبارات

المستویات 
  المعیاریة

  اختبار مطاولة السرعة  اختبار الرشاقة الخاصة  االنفجاریة اختبار القوة

عدد 
  الطالب

النسبة 
  المئویة

عدد 
  الطالب

النسبة 
  المئویة

عدد 
الطال
  ب

  النسبة المئویة

  ١٣.٦٣٦  ٣  ٩.٠٩١  ٢  ١٣.٦٣٦  ٣  جید جداً   فما فوق -٧٠

  ١٣.٦٣٦  ٣  ١٨.١٨١  ٤  ٢٧.٢٧٣  ٦  جید  ٦٩.٩ -٦٠

  ١٨.١٨١  ٤  ٢٧.٢٧٣  ٦  ١٨.١٨١  ٤  متوسط  ٥٩.٩ -٥٠

  ٢٢.٧٢٧  ٥  ١٨.١٨١  ٤  ٢٢.٧٢٧  ٥  مقبول  ٤٩.٩ -٤٠

  ١٨.١٨١  ٤  ١٣.٦٣٦  ٣  ١٣.٦٣٦  ٣  ضعیف  ٣٩.٩ -٣٠

فما  - ٢٩.٩
  دون

ضعیف 
  جداً 

١٣.٦٣٦  ٣  ١٣.٦٣٦  ٣  ٤.٥٤٥  ١  

  
الدرجات المعیاریة المعدلة والمس͠تویات المعیاری͠ة المقابل͠ة لھ͠ا حس͠ب التوزی͠ع ) ٣(بینما الجدول رقم 

الطالب لكل المستویات والنسبة المئویة لكل مستوى لطالب الس͠نة الرابع͠ة اختص͠اص الطبیعي وعدد 
كرة قدم في اختبارات عناصر اللیاقة الخاصة ، حی͠ث ظھ͠ر اكب͠ر ع͠دد م͠ن الط͠الب ف͠ي اختب͠ار الق͠وة 

، بینم͠ا ظھ͠ر ) ٢٧.٢٧٣(ط͠الب وبنس͠بة مئوی͠ة بلغ͠ت ) ٦(حی͠ث بل͠غ ) جی͠د(االنفجاریة في المس͠توى 
ط͠͠الب ) ٦(حی͠͠ث بل͠͠غ ) متوس͠͠ط(الط͠͠الب ف͠͠ي اختب͠͠ار الرش͠͠اقة الخاص͠͠ة ف͠͠ي المس͠͠توى اكب͠͠ر ع͠͠دد م͠͠ن 

، بینما ظھر اكبر عدد م͠ن الط͠الب ف͠ي اختب͠ار مطاول͠ة الس͠رعة ف͠ي ) ٢٧.٢٧٣(وبنسبة مئویة بلغت 
  ).٢٢.٧٢٧(طالب وبنسبة مئویة بلغت ) ٥(حیث بلغ ) مقبول(المستوى 
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  : المقابلة لھا الختبارات البحث  عرض الجداول المعیاریة والدرجات الخام -٣-٤
  

  )٤(جدول رقم 
یوضح الدرجات المعیاریة والدرجات الخام المقابلة لھا الختبارات عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة 

  لعینة البحث
  الدرجات الخام  الدرجة المعیاریة

  مطاولة السرعة  الرشاقة الخاصة  القوة االنفجاریة
  فما دون – ٢٣.٣  فما دون -١٣.٥  فما فوق -٥٧  فما فوق -٧٠

٢٤.٥ -٢٣.٤  ١٤.٩ -١٣.٦  ٥٦ -٤٨   ٦٩.٩ -٦٠  
٢٦.٥ -٢٤.٦  ١٦.٢ -١٥.٠  ٤٧ -٤٣   ٥٩.٩ -٥٠  
٢٨.٣ -٢٦.٦  ١٨.٣ -١٦.٣  ٤٢ -٣٦  ٤٩.٩ -٤٠  
٢٩.٧ -٢٨.٤  ١٩.٥ -١٨.٤  ٣٥ -٣١  ٣٩.٩ -٣٠  
  فما فوق -٢٩.٨  فما فوق -١٩.٦  فما دون -٣٠  فما دون -٢٩.٩

  
ب حص͠͠ول اكب͠͠ر نس͠͠بة م͠͠ن الط͠͠الب ف͠͠ي المس͠͠توى الجی͠͠د ال͠͠ى ان الم͠͠نھج التعلیم͠͠ي ویع͠͠زز الباح͠͠ث س͠͠ب

الخ͠͠اص بط͠͠الب اختص͠͠اص ك͠͠رة الق͠͠دم وللمرحل͠͠ة الرابع͠͠ة یتض͠͠من بش͠͠كل واض͠͠ح ال͠͠ى اھمی͠͠ة تط͠͠ویر 
العناصر الخاصة باالعداد المتكامل من خالل استخدام التم͠ارین الخاص͠ة بالطاول͠ة العام͠ة والمطاول͠ة 

سجینیة باالضافة الى مطاول͠ة الق͠وة والس͠رعة والق͠وة الممی͠زة بالس͠رعة بأض͠افة االوكسجینیة واال اوك
إلى عوام͠ل االع͠داد النھ͠ار版 والخطط͠ي ك͠ل ذل͠ك ادى ال͠ى حص͠ول غالبی͠ة العین͠ة عل͠ى نت͠ائج ض͠من 

مع ظھور بعض الحاالت التي حصل فیھا عل͠ى نس͠ب منخفض͠ة ) جید –متوسط  –مقبول (المستویات 
  . بشكل كبیر في انجاز ما مطلوب منھم انجازه في الوحدات التعلیمیة  وذلك یؤكد عدم اھتمامھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الخامس
  
  :االستنتاجات والتوصیات  -٥
  : االستنتاجات  -١-٥

  : استناداً إلى النتائج التي تم التوصل الیھا استنتج الباحث ما یلي   
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١-  版في أختب͠ار ) متوسط –جید (ان أعلى نسبة حققتھا عینة البحث كانت في المستوى المعیار
  . القوة االنفجاریة والرشاقة الخاصة 

٢-  版ف͠ي اختب͠ار ) ض͠عیف ج͠داً (أن أقل نسبة حققتھ͠ا عین͠ة البح͠ث كان͠ت ف͠ي المس͠توى المعی͠ار
 . القوة االنفجاریة 

 ) . جید –متوسط  –مقبول (ان غالبیة العینة ھم في المستویات  -٣
  

  : التوصیات 
ت المقننة التي تم استخدامھا كونھا وسیلة من وسائل التقویم ضرورة االستفادة من االختبارا -١

  . الموضوعي والحقیقي لقیاس اللیاقة البدنیة الخاصة
اعتماد الدرجات والمستویات المعیاریة التي ت͠م تحدی͠دھا الختب͠ارات عناص͠ر اللیاق͠ة البدنی͠ة  -٢

 . الخاصة 
رى ف͠ي مج͠ال ك͠رة الق͠دم العمل على استخدام اختبارات مقننة لمھ͠ارات وعناص͠ر بدنی͠ة اخ͠ -٣

 . لغرض تحدید درجات ومستویات معیاریة لھا 
͠͠ان تحس͠͠ین  -٤ ͠͠دریس لبی ͠͠اء مراح͠͠ل الت ͠͠ي اثن ͠͠ارات بص͠͠ورة مس͠͠تمرة ف ض͠͠رورة اج͠͠راء االختب

 . مستوى عامر اللیاقة البدنیة الخاصة لطالب اختصاص كرة القدم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر العربیة واالجنبیة 
، االس͠كندریة ، ) وااللع͠اب الجماعی͠ة(، اس͠س اع͠داد العب͠ي ك͠رة الق͠دم  البیك ، عل͠ي فھم͠ي -١

  .  ١٩٩٢مطبعة التوني ، 
تص͠͠میم وتقن͠͠ین اختب͠͠ارات لقی͠͠اس بع͠͠ض المھ͠͠ارات الحركی͠͠ة : الخش͠͠اب ، زھی͠͠ر ، واخ͠͠رون  -٢

االساس͠͠یة بك͠͠رة الق͠͠دم ، جامع͠͠ة الموص͠͠ل ، الم͠͠ؤتمر الس͠͠ادس لكلی͠͠ات التربی͠͠ة الریاض͠͠یة ف͠͠ي 
 .  ١٩٩٠لموصل ، مطبعة التعلیم العالي ، جامعات القطر ، ا
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الع͠͠زاو版 ، ف͠͠رات جب͠͠ار ، تحدی͠͠د مس͠͠تویات معیاری͠͠ة ل͠͠بعض عناص͠͠ر اللیاق͠͠ة البدنی͠͠ة العام͠͠ة  -٣
والخاصة لفرق الشباب االندیة الدور版 الممتاز بكرة القدم ، رسالة ماجستیر ، جامعة بغ͠داد 

 .  ١٩٩٨، كلیة التربیة الریاضیة ، 
، دار ع͠الم المعرف͠ة ،  ١اساس͠یات ك͠رة الق͠دم ، ط: راھیم ، مفت͠ي الوحش ، محم͠د عب͠ده واب͠ -٤

 .  ١٩٩٤القاھرة ، 
͠͠ار  -٥ ͠͠ین ، ط: س͠͠الم ، مخت ͠͠ة المالی ͠͠دم لعب ͠͠رة الق ͠͠ان ،  ٣ك ͠͠روت ، لبن ͠͠ارف ، بی ، مؤسس͠͠ة المع

١٩٨٨  . 
اللیاقة البدنی͠ة ومكوناتھ͠ا االساس͠یة ، الق͠اھرة : عبد الحمید ، كمال ، حسنین ، محمد صبحي  -٦

 ،١٩٧٨ .  
، دار الكت͠ب الجامعی͠ة ،  ١اللیاق͠ة البدنی͠ة والت͠دریب الریاض͠ي ، ط: ابراھیم ، موسى فھمي  -٧

 .  ١٩٧١االسكندریة ، 
 .  ١٩٨٦عمران ابو حملة ، االردن ، ) ترجمة(كینت ، ایمل ، حزمة التعلیم ،  -٨
ن ، ، دار زھ͠را ١االعداد البدني في كرة الق͠دم ، ط: مختار ، حنفي محمود ، ابراھیم مفتي  -٩

 .  ١٩٨٩القاھرة ، 
الفحوص͠ات واالختب͠ارات الریاض͠یة ، بح͠ث منش͠ور ف͠ي مجل͠ة الثقاف͠ة : نصیف ، عبد علي  -١٠

 .   ١٩٧٠، بغداد ، ) ١(الریاضیة ، العدد 
، مطبع͠ة ع͠الء ، ) ترجم͠ة(تط͠ویر المطاول͠ة ، : نصیف ، عبد علي ، حس͠ین ، قاس͠م حس͠ن  -١١

 .  ١٩٧٩بغداد ، 
12- Donalld K. Cassedt . Hand Book Of physical Activites , The 

Maemillan company N. Y. 1965. 
13- Stiechler G. Metodik des Sporturiterrichts , Volks and Wissen Berlin 

, 1973.   


