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ممخص البحث بالمغة العربية
يعد مفهػوـ الػذات والػذي يعنػر كػرة الفػرد عػف ذاتػد ا أو إدراؾ الفػرد لقدراتػد ومكانتػد وأدوارع ػر المجتمػ مػف
ابرز المفاهيـ التر تبيف شخصية الفرد وحجر الزاوية لهػا ا أي انهػا تم ػؿ مفهومػد لنػوع الشػخص الػذي يعتقػد

أند عميد ا قد يكوف لديد وصؼ وصورة عف ذاتد كشػخص لػد كيػاف م ػتقؿ ذو قػدرات بدنيػة وحركيػة وعقميػة
مميزة أي اند شخص كفوء قادر عمى التعمـ والنجاح ا وخػالؼ ذلػؾ قػد يكػوف لديػد وصػؼ وصػورة ػمبية عػف
أدائد ر الحياة وبأند قميؿ األهمية ا ضعيؼ القدرات وبػأف ػرص النجػاح أمامػد ضػئيمة ا الكيفيػة التػر يػدرؾ

ويصؼ بها الفرد ذاتد تمعب دو ارً كبي ارً ر توجيد موكد وأدائد وتحديدهما .

وبػػالنظر إلػػى أهميػػة الصػػفات والقػػدرات البدنيػػة والحركيػػة وأ ارهػػا الواضػػحة ػػر اارتقػػاء بم ػػتو األداء البػػدنر

والحركر والمهػاري لف ػراد وبخاصػة الرياضػييف مػنهـ قػد أصػبً يقينػاً أنهػا تم ػؿ مجػااً وا ػعاً – أمػاـ العممػاء

والبػػاح يف – لمد ار ػػة والبحػػث ػواء اح ػالً كػػاف ذلػػؾ لمشػػكالتها أـ تطػػوي ار لم ػػتوياتها هػػر مػػف اوجػػد المياقػػة

الشػػاممة التػػر تؤهػػؿ الرياضػػر لمقيػػاـ بػػدورة عمػػى اح ػػف صػػورة وخاصػػة عنػػد ممار ػػتد لالنشػػطة الرياضػػية

المتنوعة ا قد احظت الباح ة – كونها تدري ية ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضػة – أف هنالػؾ اهتمامػاً

قميالً بمعر ة كيؼ يصؼ الرياضر حالتد البدنية ( والتر تعكس جزءاً مف مفهومد لذاتد) مػف قبػؿ الو ػط الػذي

ينتمر إليد ا وعالقة وصفد لها بنتائج أدائد البدنر والحركر لذا ارتأت الباح ة الخوض ر هذا البحػث ظظهػار

أهمية وصؼ الذات ر ميداف التربية البدنية والصحة النف ية .

وهدؼ البحث إلى :

 -1التعرؼ إلى وصؼ الحالة البدنية لد عينة البحث مف الطالب .
 -2التعرؼ إلى نتائج اداء الطالب اختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية المشمولة بالبحث .

ا تعممت الباح ة المنهج الوصفر بأ موبيد الم حر والد ار ات اارتباطية لمالئمتهمػا طبيعػة المشػكمة

ا وتحػػدد مجتم ػ البحػػث بطػػالب ال ػػنة الرابعػػة ػػر كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػوـ الرياضػػة بجامعػػة بابػػؿ لمعػػاـ

الد ار ر  2016-2015والبالغ عددهـ ( )115طالباً ا ر حػيف بمػغ حجػـ العينػة ( )50طالبػاً ا تػـ اختيػارهـ

عشوائياً وبالقرعة وبن بة ( . )%43.48

ولتحقيػػؽ أهػػداؼ البحػػث ا ػػتعممت الباح ػػة مقيػػاس وصػػؼ الحالػػة البدنيػػة الػػذي صػػممد محمػػد ح ػػف عػػالوي

وتكوف مف ( )30قرة ا واختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية المشمولة بالبحث .
وا تنتجت الباح ة األتر :

 أف هنالؾ عالقػة ارتبػاط ذات دالػة معنويػة بػيف وصػؼ الحالػة البدنيػة واألداء البػدنر والحركػر لعينػةالبحث مف الطالب .

الكممات المفتاحية  :وصؼ ا الحالة ا األداء ا البدنر ا الحركر .

Abstract
Describe the physical condition and its relation to the performance of
some physical and motor attributes and abilities of students
By

Rawaa Allawi Kadhum, PhD, Ass. Prof.
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In view of the importance of physical and motor attributes and abilities and their
obvious effects in improving the physical, motor and athletic performance of
individuals, especially athletes, it has certainly become a wide area for specialists
and researchers to study and research, whether for problems or development. As
a teacher in the college of physical education and sports sciences, the researcher
noticed that there is little interest in knowing how the athlete describes his / her
physical condition (which reflects part of his / her own concept) by the medium
he belongs to, and the relationship he described to him with his physical and
motor performance. This research shows the importance of self-description in
the field of physical education and mental health. Therefore, the current
research aimed to: Identifying the physical condition of the research sample, and
identify the results of the performance of some physical and motor attributes and
abilities of students.
The researcher used the descriptive method ( survey and correlative studies) to
suit the nature of the problem. The research population was fourth year students
in the faculty of physical education and sports sciences at Babylon university for
the 2015-2016 academic year (115) students, while the sample size was (50)
Randomly and by lot (43.48%). However, the researcher concluded that: There
was a significant correlation of the physical and motor attributes and abilities of
students.

:  التعريؼ بالبحث-1

:  مقدمة البحث وأهميتد2-1
يعد مفهوـ الذات والذي يعنر كرة الفرد عػف ذاتػد ا أو إدراؾ الفػرد لقدراتػد ومكانتػد وأدوارع ػر المجتمػ مػف

ابرز المفاهيـ التر تبيف شخصية الفرد وحجر الزاوية لهػا ا أي انهػا تم ػؿ مفهومػد لنػوع الشػخص الػذي يعتقػد

أند عميد ا قد يكوف لديد وصؼ وصورة عف ذاتد كشػخص لػد كيػاف م ػتقؿ ذو قػدرات بدنيػة وحركيػة وعقميػة
مميزة أي اند شخص كفوء قادر عمى التعمـ والنجاح ا وخػالؼ ذلػؾ قػد يكػوف لديػد وصػؼ وصػورة ػمبية عػف
أدائد ر الحياة وبأند قميؿ األهمية ا ضعيؼ القدرات وبػأف ػرص النجػاح أمامػد ضػئيمة ا الكيفيػة التػر يػدرؾ

. ويصؼ بها الفرد ذاتد تمعب دو ارً كبي ارً ر توجيد موكد وأدائد وتحديدهما

ولضماف إعداد الرياضر ( الطالب هنا ) بػدنيا وحركيػاً ومهاريػا لمقيػاـ بممار ػة األنشػطة والفعاليػات المتنوعػة

واجادتهػا كػػاف مػػف الضػػرورة ااهتمػاـ بد ار ػػة الصػػفات والقػػدرات البدنيػة والحركيػػة لتنميتهػػا وتطويرهػػا وتوظيفهػػا

لتنا ػػب طبيعػػة النشػػاط الممػػارس لمػػا لهػػا مػػف أهميػػة كبيػػرة ػػر اارتقػػاء بم ػػتو األداء – باتفػػاؽ أراء معظػػـ

العمماء  -إذ يجب إف تتوا ر عند المتعمـ حتػى ي ػتطي القيػاـ بػأداء المهػارات عمػى أح ػف صػورة وبأقػؿ جهػد
ممكػف لمػػا لهػذع الصػػفات والقػػدرات مػف تػػأ ير ايجػابر ػػر تنميػػة وتطػوير األداء المهػػاري ا هػر تػػرتبط الواحػػدة

باألخر بعالقات قويػة إذ تعمػؿ الواحػدة منهػا مػ بقيػة الصػفات والقػدرات األخػر عمػى نحػو يك ػب ( يعطػر )
الحركة أو المهارة نوعاً مف التكامؿ واان يابية والجمالية ر األداء .

ومف كؿ ما تقدـ جاء اهتماـ الباح ة بالتعرؼ إلى وصؼ الحالة البدنيػة لشػريحة مهمػة تتم ػؿ بطػالب المرحمػة

الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ لمعاـ الد ار ر  2016-2015والتعرؼ إلى عالقػة
ذلؾ الوصؼ بنتائج أدائهـ لبعض الصفات والقدرات البدنية والحركية .

 2-1مشكمة البحث :

يتأ ر مفهوـ الفرد لذاتد بعوامؿ عدة منها حالتد الج مية ومظهرع الشخصر وقدراتد البدنية والحركية والعقمية
وب ماتد ااجتماعية واانفعالية والوجدانية  .كما يحدد مفهومد هذا كيفية تصر د ازاء ااحداث والمواقؼ

واا راد  ...الخ ا تصور الفرد لنف د أي كرتد عف نف د أو ذاتد هر النواة اا اس التر تبنى عميها

شخصيتد ومعتقداتد ومشاعرع و موكياتد وم تويات ادائد وطموحد ا وبالنظر الى اهمية الصفات والقدرات
البدنية والحركية وأ ارها الواضحة ر اارتقاء بم تو

ااداء البدنر والحركر والمهاري لال راد وبخاصة

الرياضييف منهـ قد اصبً يقينا انها تم ؿ مجااً وا عاً – اماـ العمماء والباح يف  -لمد ار ة والبحث

واء

احالً كاف ذلؾ لمشكالتها اـ تطوي ارً لم توياتها ا هر مف أوجد المياقة الشاممة التر تؤهؿ الرياضر لمقياـ
بدورع عمى اح ف حاؿ .

هذا وقد احظت الباح ة – كونها تدري ية ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – أف هنالؾ اهتماماً قميالً
بمعر ة كيؼ يصؼ الرياضر ( الطالب ) حالتد البدنية ( والتر تعكس جزءاً مف مفهومد لذاتد ) مف قبؿ

الو ط الذي ينتمر اليد ا وعالقة وصفد لها بنتائج أدائد البدنر والحركر لذا ارتأت الباح ة الخوض ر هذا

البحث اظهار اهمية وصؼ الذات ر ميداف التربية البدنية .

3-1

اهداؼ البحث -:يهدؼ البحث الى:

-1التعرؼ الى وصؼ الحالة البدنية لد

عينة البحث مف طالب المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية

وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ لمعاـ الد ار ر . 2016-2015

-2التعرؼ الى نتائج ااداء البدنر والحركر لد
والقدرات البدنية والحركية.

عينة البحث مف الطالب ر اختبارات بعض الصفات

-3التعرؼ الى العالقة بيف وصؼ الحالة البدنية واداء بعض الصفات والقدرات البدنية والحركية لد

عينة

البحث مف طالب المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ لمعاـ الدرا ر -2015

.2016

 4-1روض البحث :ا ترضت الباح ة األتر :
هناؾ عالقة ارتباط ذات دالة إحصائية بيف كؿ مف وصؼ الحالة البدنية واداء بعض الصفات والقدرات البدنية

والحركية لطالب المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ لمعاـ الدرا ر -2015

. 2016

 5-1مجاات البحث:

1-5-1المجاؿ البشري  -:طالب المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ لمعاـ
الد ار ر . 2016-2015

2-5-1المجاؿ الزمانر  -:المدة مف  2015/11/1ولغاية 2016/4/1

3-5-1المجاؿ المكانر - :القاعة الرياضية المغمقة واحد القاعات الد ار ية ر كمية التربية البدنية وعموـ
الرياضة بجامعة بابؿ .

 6-1تحديد المصطمحات :

 1-6-1وصؼ الحالة البدنية  :كرة الفرد عف ذاتد أي نظرة الفرد الى ذاتد مف حيث قدراتد البدنية

والحركية(.)1

 -2منهج البحث واجراءاتد الميدانية:
 1-2منهج البحث :

اف جمي البحوث العممية تمجأ ر حؿ مشكالتها الى اختيار منهج يتالئـ وطبيعة المشكمة ا اعتماداً عمى اف

المنهج طريقة يصؿ بها اان اف الى حقيقة  .عميد قد ا تعممت الباح ة المنهج الوصفر بأ موبيد الم حر

والد ار ات اارتباطية اانها مف ا ضؿ المناهج واي رها لموصوؿ الى تحقيؽ اهداؼ البحث .الم ً يزود

الباحث بمعمومات تمكند مف التعميؿ والتف ير واتخاذ القرارات ويكشؼ لد عف العالقات بيف المتغيرات

المدرو ة

()1

.

 2-2مجتم البحث وعينتد :
ُيعد اختيار الباح ة لمعينة مف الخطوات والمراحؿ الهامة ر البحث ا والعينة الجيدة ا بد لها اف تم ؿ المجتم
األصمر تم يالً حقيقياً ين جـ م طبيعة المشكمة والمعمومات المطموبة وي مً بتعميـ نتائجها( . )2وبما اف
مجتم البحث كاف قد تحدد بطالب المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ لمعاـ

تـ اختيارهـ
الد ار ر  2016-2015البالغ عددهـ ( )115طالباً ا قد بمغ مجموع عينتد ( )50طالباً ّ
عشوائياً وبأ موب القرعة بن بة مئوية مقدارها (  )43.48بعد ا تبعاد عينة التجربة اا تطالعية البالغ

عددها ( )10طالب وشعبة الطالبات والطالب المؤجميف وال ار بيف واعبر ااندية والمنتخبات الرياضية .
 3-2ادوات البحث :ا تعانت الباح ة باادوات البح ية ااتية:
 .1المصادر والمراج العربية.
 .2المالحظة .

 .3المقابالت الشخصية ينظر ممحؽ (. )1
()1

غػػازي صػػالً محمػػود وشػػيماء عبػػد مطػػر  :مفهػػوـ الػػذات ا ط 1ا عمػػاف ا مكتبػػة المجتم ػ العربػػر لمنشػػر والتوزي ػ ا  1111ا

ص. 11
()2

()3

ري اف خريبط مجيد  :مناهج البحث ر التربية البدنية ا الموصؿ ا دار الكتب لمطباعة والنشر ا  1987ا ص. 81

ريسان خريبط مجيد  :المصدر نفسه  ،ص. 43-41

 .4مجموعة مف ا تمارات اا تبانة وا تمارات ت جيؿ البيانات والمعمومات .
اعة توقيت الكترونية.

.5

 .6اقالـ رصاص.

 .7شواخص بارتفاع ( 1.50ـ) .
 .8صا رة .

 .9كرة طبية بكتمة ( )2كغـ .
 .10شريط قياس .
 .11طباشير .

 .12حا بة يدوية نوع ( . )Casio

 .13حا وب  Lap topنوع ( )acer

 4-2اجراءات البحث :

 1-4-2تحديد بعض الصفات والقدرات البدنية والحركية واختيار ااختبارات الخاصة بها :
بعد اا تعانة بالمصادر العممية والد ار ات والبحوث ال ابقة والمشابهة التر اجريت عمى عينات مما مة لعينة

البحث ا قامت الباح ة بتحديد بعض الصفات والقدرات البدنية والحركية واختيار ااختبارات الخاصة بها وعرض
تمؾ ااختبارات عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف البالغ عددهـ خم ة  -ينظر الممحؽ ( -)1الذيف اتفقوا

عمى انها صالحة لقياس ما صممت لد .

 2-4-2اجراء التجربة اا تطالعية لمبحث  :بغية وصوؿ الباح ة الى نتائج موضوعيةا بات مف
الواجب عميها اجراء تجربة تمهيدية ت تطم بها عدة مؤشرات تخدمها ر تحقيؽ اهداؼ بح هاا عمى ا اس
اف التجربة اا تطالعية "د ار ة تجريبية اولية يقوـ بها الباحث عمى عينة صغيرة قبؿ قيامد ببح د بهدؼ
(. ) 1

اختبار ا اليب البحث وادواتد"

لذلؾ قد قامت الباح ة ر ال اعة التا عة صباحاً باجراء تجربتها اا تطالعية بتاريخ  2015/12/2عمى
عينة مكونة مف ( ) 10طالب مف المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ لمعاـ

الد ار ر  2016-2015تـ اختيارهـ عشوائياً وبأ موب القرعة و ر القاعة الرياضية المغمقة واحد القاعات
الد ار ية لمكمية نف ها ا اذ كاف الهدؼ مف التجربة اا تطالعية هو:

 .1التعرؼ عمى المعوقات التر قد تواجد الباح ة عند إجراء ااختبارات ومعر ة الطريقة الم مى لمعمؿ.
 .1معر ة قدرة ريؽ العمؿ(*)عمى تنفيذ مهامد عمى نحو دقيؽ.

 .1كيفية مؿء ا تمارة ت جيؿ نتائج ااختبارات الخاصة بالبحث مف قبؿ ريؽ العمؿ الم اعد.
 .4التعرؼ عمى مد منا بة اادوات الم تعممة ا موب العمؿ وتنفيذع.

 .5التعرؼ عمى اا س العممية ( الصدؽ ا وال بات ا والموضوعية ) لكؿ مف المقياس وااختبارات التر
شممها البحث
()1
(*)

مجم المغة العربية  :معجـ عمـ النفس والتربية ا ج 1ا القاهرة ا الهيئة العامة لشؤوف المطاب ااميرية ا  1984ا ص. 79
تكوف ريؽ العمؿ مف :

 -محمد معاذ

 -رشاد عباس

ماج تير

ماج تير

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – جامعة بابؿ

كمية الترية البدنية وعموـ الرياضة – جامعة بابؿ

وقد جاءت نتائج التجربة جيدة جداً ب بب جدية العينة اا تطالعية مف الطالب ر اجراء اختبارات الصفات

والقدرات البدنية والحركية المشمولة بالبحث وااجابة عف قرات مقياس وصؼ الحالة البدنية ا ودقة ريؽ

العمؿ الم اعد ر ت جيؿ نتائج ااختبارات .

 :3-4-2مقياس وصؼ الحالة البدنية:


()1

الوصؼ:

اعتمدت الباح ة مقياس وصؼ الحالة البدنية الذي صممد محمد ح ف عالوي كمقياس متعدد اابعاد لمفهوـ

الذات لبعض الصفات البدنية والحركية التر يمكف اف تشكؿ ر مجموعها اهـ عناصر المياقة البدنية
والحركية.

واابعاد التر يقي ها المقياس هر :
 -القوة العضمية:

الدرجات العالية عمى هذا البعد تشير الى التميز بالقوة العضمية والج ـ القويا والعضالت الواضحة ر
الج ـ.

 -المطاولة ( التحمؿ ) :

الدرجات العالية عمى هذا البعد تشير الى عدـ التعب عقب بذؿ جهد بدنر لمدة طويمة و رعة العودة لمحالة

الطبيعية عقب اداء مجهود بدنر عنيؼ.
 -ال رعة:

الدرجات العالية عمى هذا البعد تشير الى التميز بال رعة ر الجري (العدو) واجادة الحركات او اانشطة
الرياضية التر تتطمب عامؿ ال رعة.
 -المرونة:

الدرجات العالية عمى هذا البعد تشير الى القدرة عمى اداء الحركات التر تتطمب درجة كبيرة مف مرونة الج ـ

والشعور بالرضا مف ناحية مرونة الج ـ.
 -الرشاقة:

الدرجات العالية عمى هذا البعد تشير الى إجادة الحركات التر تتطمب الرشاقة بدرجة كبيرة و هولة تغيير

اوضاع الج ـ عند اداء بعض المهارات الحركية.

ويتكوف المقياس مف ( ) 30عبارة أو قرة وكؿ بعد مف اابعاد الخم ة تقي د (  ) 6عبارات نصفها ر
البعد والنصؼ األخر ر عكس اتجاع البعد .ويقوـ المختبر ( المفحوص) بااجابة عف عبارات المقياس
اتجاع ُ

عمر  :بدرجة كبيرة جداًا بدرجة كبيرةا بدرجة متو طةا بدرجة
با تعماؿ مقياس خما ر التدريج (تنطبؽ ّ
قميمةا بدرجة قميمة جداً) ويصمً المقياس لالجراء عمى الطمبة ابتداء مف نهاية المرحمة ااعدادية حتى نهاية
المرحمة الجامعية.

التصحيً:

 عبارات ُبعد القدرة ( القوة ) العضمية ارقامها كما يأتر: -عبارات ر اتجاع البعد وارقامها 26/16/6 :

 عبارات ر عكس اتجاع البعد وارقامها21/11/1 :()1

محمد ح ف عالوي  :مو وعة ااختبارات النف ية لمرياضييف ا ط 1ا القاهرة ا دار الفكر العربر ا  1998ا ص. 115-111

 عبارات ُبعد المطاولة ( التحمؿ ) ارقامها كما يأتر: عبارات ر اتجاع البعد وارقامها22/12/2 :البعد وارقامها 27/17/7 :
 عبارات ر عكس اتجاع ُ عبارات ُبعد ال رعة ارقامها كما يأتر: -عبارات ر اتجاع البعد وارقامها28/18/8 :

البعد وارقامها 23/13/3
 عبارات ر عكس اتجاع ُ -عبارات ُبعد المرونة وارقامها كما يأتر :

البعد وارقامها . 24/14/4 :
 عبارات ر اتجاع ُالبعد وارقامها . 29/9/9 :
 عبارات ر عكس اتجاع ُ -عبارات بعد الرشاقة ارقامها كما يأتر:

البعد وارقامها30/20/10 :
 عبارات ر اتجاع ُ -عبارات ر عكس اتجاع البعد وارقامها25/15/5 :

وعند تصحيً المقياس يتـ منً الدرجة التر حددها المفحوص بالن بة لمعبارات التر ر اتجاع البعدا اما

بالن بة لمعبارات التر هر عكس اتجاع البعد يتـ عكس الدرجات عمى النحو اآلتر:
 5تصبً  1و 2 = 4و 3 = 3كما هر  4 = 2و5 = 1

ويمكف جم درجات كؿ بعد عمى حدة وبالتالر يمكف مقارنة اابعاد بعضها بالبعض ااخر كما يمكف جم

درجات جمي ابعاد المقياس لمحصوؿ عمى الدرجة الكمية لوصؼ الحالة البدنية (او المياقة البدنية والحركية)

لمفرد.

مالحظة ُ :ذكرت التعميمات الخاصة بالمقياس ر الممحؽ (. )3

 4-4-2وصؼ اختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية المشمولة بالبحث:
ااختبار ااوؿ :اختبار د

()1

الكرة الطبية بكتمة ( )2كغـ

الهدؼ مف ااختبار :قياس القدرة اانفجارية لعضالت الذراعيف.

اادوات الم تعممة  :م احة مف اارضا شريط قياسا كرة طبية بكتمة ( )2كغـ.

وصؼ ااداء :يقؼ المختبر خمؼ الخط ااوؿا يقوـ بد
انفجارية) يعطى لكؿ مختبر محاولتاف ت جؿ ا ضمهما.
التوجيد والت جيؿ :ت جؿ م ا ة الد

الكرة الطبية لالماـ باقصى قوة وب رعة (حركة

وتح ب الم ا ة باامتار وت جؿ ا ضؿ محاولة لممختبر .

ااختبار ال انر :الو ب (القفز) الطويؿ مف ال بات

() 2

الهدؼ مف ااختبار :قياس القدرة (القوة) اانفجارية لعضالت ااطراؼ ال فمى.

اادوات الم تعممة  :شريط قياسا قط طباشير لر ـ خط اارتقاء او عند نقطة مالم ة الكعبيف لالرض ر

حالة كونهما اخر ا ر لممختبر قريب مف خط اارتقاء
وصؼ ااداء:
()1

لػػؤي غػػانـ الصػػميدعر ( واخػػروف )  :ااحصػػاء وااختبػػارات ػػر المجػػاؿ الرياضػػر ا ط 1ا اربيػػؿ ا مػػف دوف مطبعػػة ا  1111ا

ص. 168
()2

محمد صبحر ح انيف  :التقويـ والقياس ر التربية البدنية ا ج 1ا ط 1ا القاهرة ا دار الفكر العربر ا  1987ا ص. 199

 يقؼ المختبر خمؼ خط اارتقاء والقدماف متباعدتاف قميالً والذراعاف عالياً. -تمرجً الذراعاف اماماً ا فؿ خمفاً م

نر الركبتيف نصفاً وميؿ الجذع قميالً لالماـ.

 مف هذا الوض تمرج الذراعاف اماماً بقوة م مد الرجميف عمى امتداد الجذع ودبقوة ر محاولة الو ب اماماً ابعد م ا ة ممكنة.

اارض بالقدميف

التعميمات:

 تقاس م ا ة الو ب مف الحا ة الداخمية لخط اارتقاءا حتى اخر ا ر تركد المختبر القريب مف خطاارتقاء.

 يتـ اارتقاء بالقدميف معاً ..كما يتـ الهبوط عميهما معا ايضاً. -لكؿ مختبر الث ( )3محاوات ت جؿ لد ا ضمها.

الت جيؿ:

 ت جؿ لممختبر الم ا ة التر و بها ابتداءاً مف الحا ة الداخمية لخط اارتقاء حتى اخر ا ر لممختبرقريب مف خط اارتقاء عمى اف يتـ القياس عمودياً عمى خط اارتقاء.

ااختبار ال الث  :اختبار الد

()1

الى ااعمى ( اا تناد اامامر ) خالؿ ( )10وانر

الهدؼ مف ااختبار  :قياس القوة المميزة بال رعة لعضالت الذراعيف .
اادوات الم تعممة  :م احة مف اارض ا زميؿ لمعد ا اعة توقيت .

وصؼ ااداء  :مف وض اا تناد اامامر والج ـ م تقيـ ا يقوـ المختبر ب نر ومد الذراعيف الى اكبر عدد

ممكف مف المرات خالؿ ( )10وانر .

 -غير م موح بالتوقؼ ر ا ناء ااداء .

 -يالحظ ا تقامة الج ـ ر ا ناء ااداء .

ومد الذراعيف كامالً عند الصعود .
 ضرورة مالم ة الصدر لالرض عند نر المر قيف ّالتوجيد والت جيؿ  :ي جؿ لممختبر عدد المحاوات الصحيحة التر قاـ بها خالؿ ( )10وانر ا وعند ا تعماؿ

ه ذا ااختبار لمبنات يفضؿ اارتكاز عمى الركبتيف ا المشطيف ا و يما عدا ذلؾ تطبؽ نفس شروط اختبار
الى اعمى .

الد

ااختبار الراب  :اختبار الجموس مف اا تمقاء ( اانطراح ) عمى الظهر م
()1

وانر

الهدؼ مف ااختبار  :قياس القوة المميزة بال رعة لعضالت البطف الظهر .
()1
()1

لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر ال ابؽ ا ص. 411

لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر ال ابؽ ا ص. 411

نر الركبتيف خالؿ ()10

وصؼ األداء  :مف وض اا تمقاء عمى الظهر م

نر الركبتيف وتشابؾ الكفيف وؽ الرأس ا ر الجذع إلى

األعمى لممس الركبتيف بالتبادؿ م تكرار العمؿ لمدة ( )10توانر وت بيت الركبتيف بو اطة زميؿ .

التوجيد والت جيؿ  :عدـ نر الركبتيف وعدـ التوقؼ وي جؿ عدد مرات تكرار الحركة أو العمؿ خالؿ ()10
وانر .

ااختبار الخامس :اختبار الو بات ال الث المتتالية لمقوة المميزة بال رعة(:)2

الهدؼ مف ااختبار :قياس القوة المميزة بال رعة لعضالت الرجميف .

وصؼ ااداء :مف وض اا تعداد لمو ب يقوـ المختبر باداء الث و بات متتالية عمى اف يكوف الو ب

بالقدميف معاً وبا تمرار دوف اي توقؼ وتح ب الم ا ة.
ااختبار ال ادس  :إختبار الد

(: )3

إلى األعمى (اا تناد األمامر) خالؿ ( )30انية

الهدؼ مف ااختبار :قياس مطاولة القوة لعضالت الذراعيف والمنكبيف.

اادوات الم تعممة :م احة مف اارض ا زميؿ لمعد ا اعة توقيت الكترونية .

وصؼ األداء :مف وض اا تناد األمامر والج ـ م تقيـ يقوـ المختبر ب نر ومد الذراعيف الى اقصى عدد

ممكف مف المرات .

 غير م موح التوقؼ ا ناء ااداء. -يالحظ ا تقامة الج ـ ا ناء ااداء.

ومد الذراعيف كامالً عند الصعود.
 ضرورة مالم ة الصدر لالرض عند نر المر قيف ّالتوجيد والت جيؿ :ي جؿ لممختبر عدد المحاوات الصحيحة التر قاـ بها خالؿ مدة ( )30انية وعند
ا تخداـ هذا ااختبار لمبنات يفضؿ اارتكاز عمى الركبتيف ا المشطيفا و يما عدا ذلؾ تطبؽ نفس شروط

اختبار الد

الى ااعمى.

()1

ااختبار ال اب  :إختبار الجموس مف اا تمقاء عمى الظهر خالؿ ( )30انية :

الهدؼ مف ااختبار  :قياس مطاولة القوة لعضالت البطف والعضالت القابضة لمفصمر الفخذيف .

اادوات الم تعممة  :م احة مف اارض أو مرتبة أي ب اط ا زميؿ لمعد ا اعة توقيت .

وصؼ ااداء  :ي تمقر المختبر عمى ظهرع وؽ اارض أو الب اط بحيث تتشابؾ الكفاف أماـ الصدر ويقوـ

زميؿ بت بيت الرجميف وبعد ااشارة يقوـ المختبر بر
أكبر قدر ممكف مف المرات خالؿ زمف ( )30انية .

الجذع لموصوؿ الى وض الجموس طواً ويكرر ااداء

التوجيد والت جيؿ  :ت جؿ عدد مرات ااداء بزمف ال يف انية .
()1

ااختبار ال امف  :اختبار الجري م ا ة ( )400ـ حوؿ الدائرة

:

الهدؼ مف ااختبار  :قياس المطاولة لمجهاز الدوري – التنف ر .

اادوات الم تعممة  :اعة ايقاؼ ( توقيت ) ا م احة مف اارض ا صا رة .

( )2لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر نف د ا ص. 181
()3

لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر ال ابؽ ا ص. 161

()1

لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر نف د ا ص. 165

()1

لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر ال ابؽا ص . 171

وصؼ ااداء  :تحدد دائرة نصؼ قطرها (  )31.82ـ بحيث يصبً المحيط ( )200ـ ا ويحدد عمى الدائرة
البداية والنهاية ا يقؼ المختبر مف مكاف البدء ومف وض الوقوؼ ا وبعد ااشارة يجري حوؿ الدائرة دورتيف

متتاليتيف لقط م ا ة ( )400ـ عكس عقارب ال اعة .

التوجيد والت جيؿ  :ي جؿ ا ضؿ زمف ي جمد المختبر ر قط الم ا ة المحددة بالدقيقة وال انية .
ااختبار التا

 :اختبار العدو لم ا ة ( 20ـ)(:)2

الهدؼ مف ااختبار :قياس ال رعة اانتقالية لم ا ة ( )20ـ .
اادوات الم تعممة :م احة مف اارض ممهدة طولها ( )30ـ ير ـ خطاف الم ا ة بينهما ( )20ـ احدهما

لمبداية وااخر لمنهاية يترؾ خمؼ خط النهاية ( )10ـ راغا و اعة ايقاؼ أي توقيت .

وصؼ ااداء :يقؼ المختبر خمؼ خط البداية وبعد ااشارة يجري مف الوض العالر ر خط م تقيـ الى اف

يتجاوز خط النهاية م ا ة ( )20ـ:
 .1العدو ر خط م تقيـ

 .2غير م موح با تخداـ البدء المنخفض او أحذية الجري ذات الم امير.
 .3ي مً باألداء لممختبريف معاً لتوا ر عنصر المنا ة .

 .4لكؿ مختبر الث محاوات يح ب لد أ ضمها.

التوجيد والت جيؿ :ي جؿ لممختبر أ ضؿ زمف حققد ر محاواتد ال الث الم موح بها وذلؾ الى اقرب (10/1

ث) .

ااختبار العاشر :اختبار تقويـ مرونة عضالت الظهر المادة

()1

:

الهدؼ مف ااختبار  :قياس مرونة عضالت الج ـ الخمفية أي الظهرا والورؾا والرجميف.

اادوات الم تعممة  :م احة مف اارض م تويةا م اعد.
وصؼ ااداء :يؤد

هذا ااختبار لقياس مرونة عضالت الق ـ العموي لمج ـ (الظهرا والورؾ ) والق ـ

ال فمر ( الرجميف مف وض الوقوؼ ) وهو مف ا هؿ القيا ات وتح ب الدرجات ح ب التقويـ بالجدوؿ ()1

الجدوؿ ()1

يبيف تقويـ درجة مرونة عضالت الج ـ الخمفية
الت م ؿ

()2
()1

شكؿ الكفيف

التقويـ ( نقاط)

وضعية الج ـ

1

باطف الكؼ يممس اارض

أ

7

2

عظاـ المشط تممس اارض

ب

6

3

بداية ال الميات تممس اارض

ب

5

4

اصاب اليد تممس اارض

ج

4

5

اصاب اليد تممس اصاب القدـ

ج

3

لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر نف د ا ص . 161

لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر ال ابؽ ا ص. 418-417

6

اصاب اليد تممس أي جزء مف القدـ

ج

2

7

اصاب اليد تممس الكاحؿ

د

1

()2

ااختبار الحادي عشر  :اختبار الرشاقة الجري الزكزاكر لم ا ة ( )20ـ

الهدؼ مف ااختبار :قياس الرشاقة

.

:

اادوات الم تعممة  :اربعة شواخص بارتفاع ( )1.50ـا والم ا ة بيف الشواخص ( )2ـ ا والم ا ة بيف

الشاخص ااوؿ وخط البداية ( )4ـ .

وصؼ ااداء :يؤدي الالعب ( المختبر) ااختبار جرياً ذهاباً واياباً باقصى رعة وي جؿ الزمف.

 5-4-2األ س العممية اختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية :
 1-5-4-2الصدؽ:

(صمـ) مف اجمد( )1وااختبار او المقياس الصادؽ
يعنر صدؽ ااختبار او المقياس قدرتد عمى قياس ما وض
ُ
اذف هو ذلؾ القادر عمى قياس الظاهرة التر صمـ لقيا ها بدقة كا ية وا يقيس ظواهر او مات او  ...الخ

بداً منها او بااضا ة اليها ( .)2وتـ التحقؽ مف صدؽ ااختبارات مف خالؿ ايجاد صدؽ المحتو

او

المضموف ا وذلؾ بعرضها ( أي ااختبارات ) عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف بمغ عددهـ خم ة –

ينظر الممحؽ ( – )1الذيف اتفقوا عمى انها صالحة لقياس ما وضعت مف اجمد لكوف قيـ ( كا ) 2المح وبة

والبالغة ( )5اكبر مف قيمتها الجدولية البالغة ( )3.84تحت درجة حرية ( )1وعند م تو دالة ( . )0.05

 2-5-4-2ال بات:

يعنر بات ااختبار :اف يعطر ااختبار النتائج نف ها اذ ما اعيد عمى المجموعة نف ها ر الظروؼ نف هاا
وبمعنى اخر لو كررت عمميات قياس الفرد الواحد اظهرت درجتد شيئاً مف اات اؽا اي اف درجتد ا تتغير

جوهرياً بتكرار اجراء ااختبار( .)3وهناؾ طرائؽ متعددة لح اب معامؿ بات ااختبار منها طريقة ااختبار
واعادة ااختبار (التر اعتمدتها الباح ة هنا) اذ تتطمب هذع الطريقة اعادة اجراء (تطبيؽ) ااختبار مرة اخر

عمى ا راد المجموعة نف ها بعد مدة زمنية مالئمة م ضماف توا ر ظروؼ مشابهة لالجراء ااوؿا كما اف
تحديد المدة الزمنية يرتبط بطبيعة الظاهرة المدرو ة والعينة المبحو ة.

عميد قد أجرت الباح ة اختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية المختارة يوـ ااربعاء  2015/12/2عمى

عينة عشوائية عددها ( )10طالب ومف خارج عينة التجربة الرئي ة وكما جاء ر اجراء التجربة اا تطالعية

أعيد اجراء ااختبارات
لمبحث ا وبعد بعة أياـ عمى ااجراء ااوؿ أي ر يوـ ااربعاء  2015/12/9ا ُ
المختارة عمى الطالب أنف هـ لممرة ال انية .

()2

لؤي غانـ الصميدعر ( واخروف )  :المصدر نف د ا ص . 161

()1

عبد الجميؿ الزوبعر ( واخروف )  :عمـ النفس التربوي ا ط 4ا بغداد ا مطبعة وزارة التربية ا  1987ا ص.178

()2

صػػباح ح ػػيف العجيمػػر ( واخػػروف )  :مبػػادئ القيػػاس والتقػػويـ التربػػوي ا بغػػداد ا مكتػػب احمػػد الػػدباغ لمطباعػػة واا تن ػػاخ ا

 1111ا ص. 78

( )3محمػػد ح ػػف عػػالوي و محمػػد نصػػر الػػديف رض ػواف  :القيػػاس ػػر التربيػػة الرياضػػية وعمػػـ الػػنفس الرياضػػر ا ط 1ا القػػاهرة ا دار
الفكر العربر ا  1111ا ص. 7

وبعد جم البيانات وتفريغها تـ ح اب معامؿ اارتباط بيف نتائج ااجراءيف ااوؿ وال انر ( والذي يم ؿ معامؿ

ال بات ) وا تعممت ر عممية الح ا ب تمؾ معامؿ اارتباط الب يط لبير وف الذي اظهر معنوية نتائج
ااختبارات لكوف قيـ (ر) المح وبة أكبر مف قيمتها الجدولية البالغة ( )0.632عند درجة حرية ( )8وم تو

دالة ( )0.05مما يعنر بات تمؾ ااختبارات وكما موضً ر الجدوؿ (. )2
الجدوؿ ()2

يبيف معامالت ال بات ( ر) ومعامالت الموضوعية (ر) لكؿ مف اختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية
المشمولة بالبحث
اختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية

معامؿ ال بات (ر)

معامؿ الموضوعية (ر)

اواً  -1 :القدرة اانفجارية وتشمؿ :
أ

عضالت الذراعيف

0.82

0.94

ب

عضالت الرجميف

0.85

0.92

 -2القوة المميزة بال رعة وتشمؿ :
أ

عضالت الذراعيف

0.81

0.93

ب

عضالت البطف

0.82

0.90

ج

عضالت الرجميف

0.84

0.92

 -3مطاولة القوة وتشمؿ :
أ

عضالت الذراعيف

0.83

0.91

ب

عضالت البطف

0.82

0.90

انياً  :المطاولة

0.85

0.94

ال اً  :ال رعة

0.83

0.91

رابعاً  :المرونة

0.82

0.93

خام اً  :الرشاقة

0.81

0.90

 3-5-4-2الموضوعية:
هر عممية تقويـ مد

()1

ا تقالؿ النتائج عف الحكـ الذاتر لممصحً

وترج

ر ااصؿ الى مد

التعميمات الخاصة باجراء (تطبيؽ) ااختبارا وح اب الدرجات او النتائج الخاصة بد(.)2

()1
()2

صباح ح يف العجيمر (وآخروف) :المصدر ال ابؽا ص.81

محمد ح ف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف :المصدر ال ابؽا ص.199

وضوح

وعميد قد قامت الباح ة بح اب موضوعية ااختبارات المختارة عف طريؽ إيجاد معامؿ اارتباط الب يط
(*)

لبير وف بيف نتائج المحكميف

المذيف قاما بعممية التقويـ ر الوقت نف د عمى عينة البحث اا تطالعية

مف الطالب ا إذ أظهرت المعامالت معنوية النتائج لكوف قيـ (ر) المح وبة اكبر مف قيمتها الجدولية البالغة (

 )0.632عند درجة حرية ( )8وم تو دالة (  )0.05وهكذا دلت معامالت اارتباط الم تخرجة عمى تمت
جمي ااختبارات المختارة بموضوعية عالية ا وكما موضً ر الجدوؿ (. )2

 6-4-2األ س العممية لمقياس وصؼ الحالة البدنية:
 1-6-4-2الصدؽ:

وقد تحقؽ هذا النوع مف الصدؽ عندما تـ عرض مقياس وصؼ الحالة البدنية لقياس الصفات والقدرات

البدنية والحركية عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف ر مجاؿ ( عمـ التدريب الرياضر ) ظقرار صالحية
قراتد ومد

قدرة تمؾ الفقرات ر قياس مفهوـ الصفات والقدرات البدنية والحركية التر نقي ها وقد كاف
2

عددهـ ( )5خبراء ينظر الممحؽ ( )1وقد اجم الخبراء ر ارائهـ عمى صالحية كؿ قراتد لكوف قيـ ( كا )

المح وبة والبالغة ( )5اكبر مف قيمتها الجدولية البالغة ( )3.84عند درجة حرية ( )1وم تو دالة (

. )0.05

 2-6-4-2ال بات طريقة اات اؽ الداخمر (الفاكرونباخ) :
تعد مف اك ر مقاييس ال بات شيوعاً واك رها مالءمة لممقاييس ذات الميزاف المتدرج اذ تعتمد هذع الطريقة عمى
مد ارتباط الفقرات م بعضها داخؿ المقياس وكذلؾ اختبار كؿ قرة مف المقياس ككؿ .اذ اف معدؿ معامالت
()1

اارتباط الداخمر بيف الفقرات هو الذي يحدد معامؿ ( الفا )

وقد طبقت المعادلة عمى نتائج ا راد الد ار ة

اا تطالعية البالغيف ( )10طالب با تعماؿ الحقيبة ااحصائية لمعموـ ااجتماعية (  )SPSSوظهر اف قيمة

معامؿ ال بات أي معامؿ (الفا) لمقياس وصؼ الحالة البدنية ت اوي ( )0.85وهذع القيمة تعطر مؤش ارُ عالياً
عمى بات المقياس لكونها اكبر مف القيمة الجدولية البالغة (  ) 0.632عند درجة حرية ( )8وم تو دالة

( )0.05مما يدؿ عمى امكانية الو وؽ بد.

 3-6-4-2الموضوعية:

يعد مقياس وصؼ الحالة البدنية مف المقاييس الموضوعية اند يعتمد بدائؿ ااجابة (تنطبؽ بدرجة كبيرة جداًا

تنطبؽ بدرجة كبيرةا تنطبؽ بدرجة متو طةا تنطبؽ بدرجة قميمةا تنطبؽ بدرجة قميمة جداً) اي اف لكؿ اجابة

درجة محددة ا تت بب باالتباس وا يختمؼ عميها الخبراء ر ا ناء تصحيحهـ اجابات المختبريف عف
المقياس.

 7-4-2التجربة الرئي ة لمبحث:

(*)

المحكماف :

 -1أ.ـ.د .عمياء ح يف عمـ التدريب الرياضر – العاب القو
 -1أ.ـ.د .امنة اضؿ
()1

القياس والتقويـ – العاب القو

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – جامعة بابؿ
كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – جامعة بابؿ

مصطفى باهر  :المعامالت العممية والعممية بيف النظرية والتطبيؽ اط1ا القاهرةا مركز الكتاب لمنشرا 1111ا ص. 11

مف اجؿ الوصوؿ الى تحقيؽ اهداؼ البحث قامت الباح ة بأجراء ااختبارات المحددة ( التجربة الرئي ة ) عمى

عينة البحث البالغة ( )50طالباً مف طالب المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ
و ر القاعة الرياضية المغمقة ا واحد

القاعات الد ار ية ر الكمية نف هاا بعد مدة أ بوعيف مف التجربة

اا تطالعية أي بتاريخ ( ) 2015/12/16و ر ال اعة التا عة صباحاً مراعية يها نفس اا اليب والطرائؽ

المقننة التر ا تخمصتها مف الد ار ة التجريبية األولية (اا تطالعية) ومنفذة بمعية أعضاء ريؽ العمؿ

الم اعد وبعد جم النتائج وتفريغها ر جداوؿ محددةا تبقى غير ذات معنى اا مف خالؿ إتباع المنهج
اظحصائر الصحيً لتف ير الدرجات الخاـ بالشكؿ الذي يعطر معنى دااً عميها.

وهنا حاولت الباح ة تحميؿ النتائج التر حصمت عميها ومناقشتها طبقاً لنوع الهدؼ المحدد لذلؾ العمؿ.

 8-4-2الو ائؿ اظحصائية:

ا تعانت الباح ة بالحقيبة اظحصائية (  )SPSSا تخراج اآلتر :

 .1الو ط الح ابر .

 .2اانحراؼ المعياري .

 .3معامؿ اارتباط الب يط ( بير وف ) .
 .4قانوف الن بة المئوية.

2

 .5قانوف مرب كاي ( كا ) .
 .6معامؿ ألفا كرونباخ .

 –3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:
تحقيقاً اهداؼ البحث و رضد

ياتر:

تقوـ الباح ة بعرض النتائج التر توصمت اليها وتحميمها ومناقشتها وكما

 1-3التعرؼ الى وصؼ الحالة البدنية وااداء البدنر والحركر لد طالب المرحمة الرابعة ر
كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ.

لمتعرؼ ا لى نتائج وصؼ الطالب لحالتهـ البدنية ونتائج ادائهـ البدنر والحركر ر اختبارات الصفات والقدرات
البدنية والحركية قامت الباح ة با تخراج ااو اط الح ابية واانح ار ات المعيارية وكما يبيند الجدوؿ ( )3ا

وكانت النتائج جيدة عمى نحو كبير .

الجدوؿ ()3

يبيف األو اط الح ابية واانحرا ات المعيارية اختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية ومقياس وصؼ
الحالة البدنية لد عينة البحث مف الطالب
ت

الو ط الح ابر (س-

المعالـ اظحصائية
ااختبارات والمقياس

اانحراؼ المعياري (ع)

)

القدرة اانفجارية :
1

القدرة اانفجارية لمذراعيف د

الكرة الطبية بكتمة

(  2كغـ)

القدرة اانفجارية لعضالت الرجميف الو ب الطويؿ مف ال بات
2

القوة المميزة بال رعة :

 7.0ـ

1.82

 2.8ـ

1.35

لعضالت الذراعيف ا تناد امامر ( 10ا)

 10مرة

1.98

لعضالت الرجميف ( الث و بات متتالية)

 6.50ـ

1.33

 11مرة

1.24

لعضالت البطف الجموس مف اا تمقاء عمػى الظهػر مػف وضػ

نػر

الركبتيف خالؿ (  10ا)
مطاولة ( تحمؿ ) القوة :
3

لعضالت البطف ( الجمػوس مػف اا ػتمقاء عمػى الظهػر خػالؿ ( 30

 28مرة

1.07

لعضالت الذراعيف ( ا تناد امامر خالؿ  30ا )

 15مرة

1.95

ا)

 60.0ا

1.67

4

اختبار المطاولة الجري  400ـ حوؿ الدائرة

1.22

5

اختبار العدو ( )20ـ لقياس ال رعة

 3ا

6

قياس مرونة عضالت الظهر بالدرجة

 6درجة

1.42

7

الجري الزكزاكر م ا ة ( 20ـ ) لقياس الرشاقة

 4.5ا

1.20

8

وصؼ الحالة البدنية

 91درجة

6.96

 2-3التعرؼ إلى العالقة بيف وصؼ الحالة البدنية واألداء البدنر والحركر لد
مف طالب المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضية:

عينة البحث

مف خالؿ المعالجات اظحصائية التر أجرتها الباح ة عمى نتائج أ راد عينة البحث مف الطالب ر كؿ مف
مقياس وصؼ الحالة البدنية وعالقتد باألداء البدنر والحركر الذي ظهر مف خالؿ نتائج اختبارات الصفات

والقدرات البدنية والحركية وجدت الباح ة اف هناؾ عالقة ارتباط عالية ومعنوية بيف كؿ مف المعالـ اظحصائية
ابقة الذكر وكما بيند الجدوؿ (. )4

الجدوؿ ()4

يوضً عالقة اارتباط بيف كؿ مف وصؼ الحالة البدنية واألداء البدنر والحركر ظ راد عينة البحث مف طالب
المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

الصفات والقدرات البدنية والحركية
1

2

وصؼ الحالة البدنية
معامؿ اارتباط (ر)

نوع الدالة

القدرة اانفجارية :
عضالت الذراعيف

0.82

معنوي

عضالت الرجميف

0.85

معنوي

القوة المميزة بال رعة :
عضالت الذراعيف

0.80

معنوي

عضالت البطف

0.86

معنوي

عضالت الرجميف
3

4

5

معنوي

0.81

تحمؿ القوة :
عضالت الذراعيف

0.84

معنوي

عضالت البطف

0.82

معنوي

المطاولة ( التحمؿ ) :

0.83

معنوي

ال رعة

0.81

معنوي

المرونة

0.82

معنوي

الرشاقة

0.82

معنوي

مف مالحظة الجدوؿ ( ) 4يتضً اف هناؾ عالقة ارتباط (ر) ذات دالة معنوية بيف كؿ مف وصؼ الحالة
البدنية ا راد العينة مف الطالب وادائهـ البدنر والحركر ر اختبارات الصفات والقدرات البدنية والحركية اف

قيـ (ر) المح وبة كانت اعمى مف قيمة (ر) الجدولية البالغة ( )0.288تحت درجة الحرية ( )48وعند
م تو الدالة ( . )0.05

( والذي يم ؿ مفهوـ الذات احد

يمتمكد الطالب
وتعزو الباح ة هذع النتائج الى اف الكياف النف ر الذي
ُ
مكوناتد المهمة ) يرتبط ارتباطاً و يقاً بكياند الج مر ا وعندما ينمو هذا الكياف ويتطور عمى نحو

وي

و اعؿ وؼ ي اهـ ر بناء شخصيتد وي مً امكاناتد وقدراتد اف تتجمى وتظهر بصورة واضحة ا نجد اف

مفهوـ الطالب و كرتد عف ذاتد مف ابرز العوامؿ التر تحدد نجاحد ر ااداء واف تصورات الطالب عف قدراتد

وصفاتد البدنية والحركية تكوف بم ابة الدليؿ عمى تطور ادائد الرياضر وكمعيار داخمر لتح يند وغالباً ما يتـ

تحويؿ التصورات ااولية لما هو عميد مف حالة بدنية وحركية الى اداء كفوء خاؿ مف ااخطاء ا ااح اس

القوي بالكفاءة يرتبط طردياً م جودة ااداء وير مف م تو اانجاز.

ويذهب روجرز (  )Rogersالى اف الفكرة التر يحممها الفرد عف ذاتد مف حيث

موكد وادائد وصفاتد

وقدراتد وج مد وقيمتد كفرد وغير ذلؾ هر التر تحدد نوع شخصيتد وهر التر تحدد كيفية ادراكد لمحيطد او

بيئتد وكيفية تعاممد معها ا واف معظـ ا اليب

موكد وادائد تكوف مت قة م
()1

والذي ينعكس ر ا ناء وصفد لحالتد البدنية او الحركية و واها

.

كرتد او مفهومد عف الذات

صمد بأي حاؿ مف األحواؿ عف الكيفية التر ير أو يصؼ بها الطالب نف د او حالتد
األداء إذف ا يمكف
ُ
البدنية والحركية وغيرهما ا إذ اف مف أهـ وظائؼ مفهوـ الذات والذي ُيعد جوهر الشخصية اند يعمؿ كقوة

دا عة وموجهة لم موؾ وااداء هو ي عى الى التكامؿ واكتشاؼ مواهب الفرد وتنمية وتطوير صفاتد وقدراتد
البدنية والحركية وامكاناتد الشخصية ومهاراتد ضال عف ذلؾ هو يخطط ما يتصورع لمم تقبؿ ويمارس

ال يطرة عمى ا عاؿ الفرد وينظـ موكد واختياراتد الى أبعد حد ممكف .

 -4اا تنتاجات والتوصيات :

 1-4اا تنتاجات :ا تنتجت الباح ة األتر:

()1
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هناؾ عالقة ارتباط معنوية الدالة بيف وصؼ الحالة البدنية وااداء البدنر والحركر ا راد عينة البحث مف

طالب المرحمة الرابعة ر كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة بجامعة بابؿ .

 2-4التوصيات :توصر الباح ة بااتر:
 -1التأكيد عمى ااهتماـ بمعر ة وصؼ الطالب لحالتهـ البدنية مف قبؿ المدر يف ر مجاؿ التربية
البدنية والرياضية لما لد مف اهمية ر اارتقاء بم تو ااداء البدنر والحركر والمهاري لهـ .

 -2التأكيد عمى ا تعماؿ ااختبارات والمقاييس بيف الوحدات التعميمية بوصفها و يمة تقويمية مهمة

يمكف مف خاللها الوقوؼ عمى الم تويات الفعمية لمطالب ر أي مف الصفات والقدرات البدنية

والحركية لتنميتها وتطويرها اف لزـ اامر .

 -3اجراء د ار ات مما مة تشمؿ ئات عمرية اخر او اعمار تدريبية متنوعة.
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الممحؽ ()1يبيف أ ماء الخبراء والمختصيف وألقابهـ العممية واختصاصاتهـ ومكاف عممهـ
ت

اا ـ

المقب العممر

ااختصاص

1

د .هيؿ جا ـ

أ تاذ م اعد

تدريب رياضر /الكرة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة/جامعة بابؿ

2

د .احمد عبد األمير

أ تاذ م اعد

تدريب رياضر /كرة القدـ

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة/جامعة بابؿ

3

د .عمياء ح يف

أ تاذ م اعد

تدريب رياضر /العاب

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة/جامعة بابؿ

4

د .نصر ح يف

أ تاذ م اعد

تدريب رياضر/كرة ال مة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة/جامعة بابؿ

5

د .ار د عبد األمير

أ تاذ م اعد

تدريب رياضر/كرة القدـ

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة/جامعة بابؿ

الطائرة

القو

مكاف العمؿ

الممحؽ ()2
التعميمات:
-

يبيف التعميمات الخاصة بمقياس الحالة البدنية والحركية
يما يمر بعض العبارات ( الفقرات ) التر يمكف لكؿ رد إف يصؼ بها حالتد البدنية والحركية أو

لياقتد البدنية والحركية .

 اق أر كؿ عبارة بعناية تامة وار ـ دائرة حوؿ الدرجة التر تر انؾ ت تحقها بالن بة لكؿ عبارة رضوء وصفؾ لنف ؾ ومعر تؾ بحالتؾ البدنية والحركية أو لياقتؾ البدنية والحركية.

 -إذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ بدرجة كبيرة جداًا ار ـ دائرة حوؿ الرقـ (.)5

 أما أذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ بدرجة كبيرةا ار ـ دائرة حوؿ الرقـ (.)4 واذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ بدرجة متو طة ار ـ دائرة حوؿ الرقـ (.)3 -واذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ بدرجة قميمة ار ـ دائرة حوؿ الرقـ (.)2

 -واذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ بدرجة قميمة جداً ار ـ دائرة حوؿ الرقـ (.)1

 وتذكر اند ا توجد إجابات صحيحة وأخر خاطئة اف كؿ رد يختمؼ عف اآلخر ر لياقتد أو حالتدالبدنية والحركية .

 ار ـ دائرة واحدة أماـ كؿ عبارة وحاوؿ أف تصؼ حالتؾ أو لياقتؾ البدنية والحركية كما أنت رالوقت الحالر وليس كما تتمنى أف تكوف.

مقياس وصؼ الحالة البدنية والحركية لػ محمد ح ف عالوي ()1998
عمر  :بدرجة كبيرة جداً =  5بدرجة كبيرة = 4بدرجة متو طة =  3بدرجة قميمة = 2بدرجة قميمة جداً = 1
تنطبؽ ّ
العبارات ( الفقرات )

ت

الدرجات

1

اشعر بالضعؼ ر بعض عضالت ج مر

1

2

3

4

5

2

ا تطي أف أعود لحالتر الطبيعية ب رعة بعد أداء مجهود بدنر عنيؼ

1

2

3

4

5

3

معظـ زمالئر أ رع منر ر الجري

1

2

3

4

5

4

ا تطي جيداً أداء الحركات التر تتطمب درجة كبيرة مف مرونة الج ـ

1

2

3

4

5

5

ا ا تطي ب هولة أداء الحركات التر تتطمب الرشاقة

1

2

3

4

5

6

ا تطي حمؿ األشياء ال قيمة ب هولة

1

2

3

4

5

7

اتعب ب رعة عند بذؿ جهد بدنر لمدة طويمة

1

2

3

4

5

8

أجيد اداء الحركات التر تتطمب ال رعة

1

2

3

4

5

9

مرونة ج مر ا ت اعدنر عمى اداء معظـ الحركات بصورة جيدة

1

2

3

4

5

10

ا تطي ب هولة تغيير أوضاع ج مر عند أداء بعض المهارات الحركية

1

2

3

4

5

11

ج مر ليس قوياً بدرجة كا ية

1

2

3

4

5

12

ا تطي أداء مجهود بدنر عنيؼ دوف أف أتوقؼ التقط أنفا ر

1

2

3

4

5

13

(العدو)
احتاج إلى تنمية قدراتر ر الجري ال ري
َ

1

2

3

4

5

14

بعض زمالئر يصفوننر باف ج مر يتميز بالمرونة الجيدة

1

2

3

4

5

15

إنا ضعيؼ ر أداء الحركات التر تتطمب الرشاقة

1

2

3

4

5

16

معظـ زمالئر يصفوننر بأننر قوي بدنياً

1

2

3

4

5

17

ا ا تطي تحمؿ األداء البدنر والحركر المتواصؿ مف دوف راحة ولمدة طويمة

1

2

3

4

5

18

قدراتر جيدة ر األنشطة التر تتطمب رعة الحركة

1

2

3

4

5

19

اشعر باف ج مر ليس مرناً بدرجة كا ية

1

2

3

4

5

20

معظـ زمالئر يصفوننر بأننر أجيد الحركات التر تتطمب درجة كبيرة مف الرشاقة

1

2

3

4

5

21

عضالت ج مر ا تظهر بصورة واضحة

1

2

3

4

5

22

معظـ زمالئر يصفوننر بأننر ا اتعب ب رعة أ ناء ممار ة بعض األنشطة الرياضية

1

2

3

4

5

23

ا ا تطي أداء بعض الحركات التر تتطمب ال رعة ر األداء

1

2

3

4

5

24

اشعر بالرضا مف ناحية مرونة ج مر

1

2

3

4

5

25

ا ا تطي ب هولة تغيير اتجاهات ج مر عند أداء بعض المهارات الحركية

1

2

3

4

5

26

اشعر بالقوة ر معظـ عضالت ج مر

1

2

3

4

5

27

احتاج لوقت طويؿ حتى ا ترد أنفا ر عقب بذلر لمجهود بدنر عنيؼ

1

2

3

4

5

28

إنا أ رع مف معظـ زمالئر ر الجري

1

2

3

4

5

29

ا ا تطي ب هولة أداء الحركات التر تتطمب درجة كبيرة مف مرونة الج ـ

1

2

3

4

5

30

ا تطي ب هولة أداء الحركات التر تتطمب الرشاقة

1

2

3

4

5

