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 ملخص البحث

 :اشتملت الدراسة على خمسة أبواب 

 : الباب األول 

حث ، إذ احتوى الباب األول على التعريف بالبحث والذي شمل المقدمة وأهمية الب     

تم التطرق من خاللها إلى أن اللياقةة البدييةة أحةبحت تحبةى بةهميةة  بيةرج لة  م ةال 

التقدم العلم  الذي يفتح يوماً  بعةد يةوم ألةاق دديةدج لتطويرهةا رعتبارهةا ر اةاً أساسةيا 

ل  تحقيق دوايب  ثيرج للفةر  بوةورج عامةة و ةذلث تةةلير الةدرول العمليةة الم طة  

ضةوعة للليةة التربيةة الرياضةية علةى مسةتوى اللياقةة البدييةة لةدى لها ل  المااهج المو

 .الطالب 

أمةةا ملةةللة البحةةث لةةتلمن بةةتن الطلبةةة تبهةةر علةةيهم عالمةةا  التطةةور لةة  مسةةتوى      

اللياقة البديية  لمةا تقةدم الطالةب مرحلةة  راسةية ويعتقةد الباحةث ان ذلةث يعةو  الةى ان 

 .ى اللياقة البدييةالدرول العملية الت  لها تةلير على مستو

 :أما أهداف البحث فكانت 

 التعرف على مستوى اللياقة البديية لعياة البحث. 

 معرلة الفروق ل  مستوى اللياقة البديية لعياة البحث ولقا للمراحل الدراسية. 

م ار  البحةث لقةد اشةتملت علةى الم ةال البلةري الةذي  ةان رلبةة المرحلةة  أما      

دامعةةة  -لةة   ليةةة التربيةةة الرياضةةية ( 1121-1122)الثةةة لسةةاة والثاييةةة والث األولةةى

لة  حةين  ةان .م 1121/ 1/5 النى 21/3/1121من  لزمةاي   اوتحد  الم ةال  ، يالى

ميدان ملعب السةاحة والميةدان للليةة التربيةة الرياضةية لة  دامعةة الم ال الملاي  هو 

 . يالى



 :الباب الثاني 

  الابريةةة والدراسةةا  الملةةابهة ، إذ أحتةةوى البةةاب الثةةاي  علةةى الدراسةةا    1-2-1

اللياقةة : تطرقت الدراسا  الابرية إلى موضوعا  لها عالقةة بموضةا البحةث وهة  

اللياقة البديية مفهومها وأهميتها أما الدراسا  الملابهة لتطةرق الباحةث البديية و ذلث 

( دا يلةاتن اةايم خليةل اللة) راسةة لةم ( م 1115) خاللها إلى  راسة مثال ياد  لةالح

 (1111)بعدها أضاف  راسة عل  سلوم دوا  و مازن حسن داسم  (1111)

 :الباب الثالث 

تاةةةةاول هةةةةذا البةةةةاب ماه يةةةةة البحةةةةث واإدةةةةراما  الميداييةةةةة ، إذ اسةةةةت دم   .2

الباحةةةث المةةةاهج الوحةةةف   ويةةة  أ ثةةةر مالثمةةةة لطبيعةةةة البحةةةث ، قةةةام الباحةةةث 

امعةةةة  يةةةالى والبةةةال  بتحديةةةد م تمةةةا البحةةةث رلبةةةة  ليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية د

، حيةةةةث اختيةةةةر  عياةةةةة البحةةةةث بالطريقةةةةة العمديةةةةة (2125)عةةةةد هم الللةةةة 

 (09)وهةةةم رلبةةةة المرحلةةةة األولةةةى والثاييةةةة والثالثةةةة والبةةةال  عةةةد هم الللةةة  

رالةةةب مةةةن  ةةةل مرحلةةةة بعةةةدها قةةةام الباحةةةث أدةةةرام مسةةةح علةةةى ( 31)بواقةةةا 

ية لضةةةةال رسةةةةاثل وارةةةةاريح  الدراسةةةةا  العليةةةةا ال احةةةةة بالتربيةةةةة الرياضةةةة

عةةةن المرادةةةا والموةةةا ر  مةةةا أحتةةةوى هةةةذا البةةةاب علةةةى األدهةةةزج واأل وا  

المسةةةةاعدج المسةةةةت دمة لةةةة  البحةةةةث  ةةةةذلث أ وا  دمةةةةا المعلومةةةةا  وهةةةة  

 .( ،وارختبارا  والقيال الموا ر والمرادا العربية)

 :الباب الرابع 

  ربقةةت التةةتضةةمن هةةذا البةةاب عةةر  وتحليةةل ومااقلةةة يتةةاثج ارختبةةارا  البدييةةة    

وذلةث لرةر  تحقيةق أهةداف  ومعرلة تباين الفروق بةين يتةاثج المراحةل على الطالب

 .البحث ولروض  

 :الباب الخامس 

 :احتوى الباب ال امس على م موعة من ارستاتادا  ه  

 .إن ارختبارا  البديية  ايت تبين تةلير الدرول العملية على عياة البحث   -2



ليهةةا الباحةةث تبةةين ان الطالةةب  لمةةا تقةةدم مةةن خةةالل البيايةةا  التةة  حوةةل ع -1

 .بالمرحلة بمعاى اي  تدرب أ ثر، أحبح لدية تطور ا بر ل  الوفا  البديية 

 :يوصي الباحث بما يأتي    

ارهتمةةام أ ثةةر بالةةدرول العمليةةة ولمةةا لهةةا مةةن تةةةلير علةةى مسةةتوى اللياقةةة البدييةةة  -2

 .للطالب

الثاللةة وذلةث للللةف عةن تطةور اللياقةة  إدرام اختبةارا  بدييةة للطةالب للمراحةل -1

 .البديية بمدى تةلير الدرول العملية 

 

Practical lessons on the impact of some elements of physical 

fitness for students of the Faculty of Physical Education - 

University of Diyala 

Yasser Mahmood wahip Almikdma 

The study included five sections : 

Part I : 

     Contains the first door on the definition of research, which included 

the introduction and the importance of research, it has been addressed 

through that fitness has become are of great importance in the field of 

scientific progress, which opens day after day, new horizons for the 

development to be considered a cornerstone in the achievement of many 

aspects of the individual in general, as well as the impact of practical 

lessons in the planned curriculum designed to Faculty of Physical 

Education at the level of physical fitness of students . 

     The research problem lies that the students show signs of evolution in 

the level of fitness as the student's progress stage of study and researcher 

believes that this is due to the practical lessons that have an impact on the 

level of fitness . 

The research objectives were : 



 identify the level of physical fitness for the research sample . 

 knowledge of the differences in the level of physical fitness for the 

research sample according to the stages of study . 

      The research areas included the area of the human students, who was 

the first stage, second and third years (2011-2012) at the Faculty of 

Physical Education - University of Diyala, and determine the temporal 

area of 18/3/2012 to 8/5/2012 m. While the domain is the spatial field of 

track and field stadium for the College of Physical Education at the 

University of Diyala . 

Part II : 

        Part II consisted of theoretical studies and similar studies, with 

theoretical studies addressed issues related to the locus of research, 

namely: physical fitness and physical fitness as well as the concept and 

importance of the studies in which similar Vttriq researcher to study the 

example of Naji al-Faleh (2005 m) and then study ( Faten Khalil Ghanem 

Alkdada) (2000) then added to the study and Mazen Salloum Jawad 

Hassan Jassim (2008) .  

Part III : 

         Take this section the research methodology and field procedures, as 

the researcher used the descriptive method being more appropriate to the 

nature of the research, the researcher identified the research community 

students Faculty of Physical Education University of Diyala,'s total 

(1015), where the selected sample in the manner intentional and are 

students of the first stage, second and third of population overall (90) by 

(30) students from each stage after the researcher conduct a survey on the 

messages and Atarih graduate of physical education as well as references 

and sources also contained the section on hardware and utilities used in 

the research as well as information-gathering instruments, namely, 

(sources and Arabic references , and testing and measurement .) 



Part IV : 

   This included the door display, analyze and discuss the results of 

physical tests that have been applied to the students and find out the 

differences between the results of varying stages and for the purpose of 

achieving the objectives of the research and homework . 

Part V : 

Part V contains a set of conclusions are : 

1. The physical tests were showing the impact of practical lessons on 

the research sample . 

2. from the data obtained by the researcher found that the more 

progress the student stage, meaning that more training, to become 

the largest in the development of friendly physical attributes . 

   Researcher recommends the following : 

1. pay more attention to the process and the lessons because of their 

effect on the fitness level of students . 

2. Physical tests for students to the three stages in order to detect the 

development of physical fitness influence the extent of the practical 

lessons. 

 

 الباب األول

 التعريف بالبحث        - 1

 :مقدمة البحث وأهميته  - 1 – 1

خطت الرياضة خطوا  واسعة يحو التقدم لتحقيق اري ةازا  وعلةى المسةتويا        

 الة وبالفعاليا  ل  األلعةاب الرياضةية دميعهةا وان هةذا التقةدم والتطةور  دةام يتي ةة 

 .لدراسا  العلمية المستفيضة ول  شتى الميا ين البحوث وا

ومن المعروف أن اللياقة البدييةة أحةبحت تحبةى بةهميةة  بيةرج لة  م ةال التقةدم       

العلمةة  الةةذي يفةةتح يومةةا ً بعةةد يةةوم ألةةاق دديةةدج لتطويرهةةا رعتبارهةةا ر اةةاً أساسةةيا لةة  



لمةدى تقةدم الةةدول تحقيةق دوايةب  ثيةرج للفةر  بوةورج عامةة وهةة  بةذلث تعةد مقياسةا ً 

القةةدرج علةةى تافيةةذ الوادبةةا  البدييةةة بالةةار ويقبةةة " والم تمعةةا  لقةةد عرلةةت بةيهةةا 

وبةةدون تعةةب مفةةرر مةةا تةةوالر قةةدر مةةن الطاقةةة يسةةمح بمراحلةة  العمةةل واأل ام خةةالل 

الوقت الحر ولموادهة الضرور البديية ل  الحار  الطارثة 
(2)

. 

اللة   علةى العمةل بةلضةل مةا لية  مةن  أيهةا قةدرج"  ما عرلها عوةام عبةد ال ةالق 

قدرا  دسمية وروحية
(1)

 . 

و ليةةة التربيةةةة الرياضةةية مةةةن الم سسةةةا  التةة  تسةةةعى  ومةةا للوحةةةول الةةةى           

المستويا  العليا بالم ال الرياض  والاهو  بالواقا الرياض  ومن مقومةا  تطةوير 

 .الفر  بدييا ومهاريا من خالل الدرول العملية

ان ل   لية التربية الرياضية هاةا   رول عمليةة و رول يبريةة لالةدرول  ما       

العملية يلون هدلها تطوير القدرا  البدييةة بلةلل عةام وخاحةة مةن خةالل التمرياةا  

البدييةةة واأللعةةاب الرياضةةية الم تلفةةة رن ا تسةةاب اللياقةةة البدييةةة يةة  ي الةةى تطةةوير 

 عالقت  ليها

ان هةةدف تمرياةةا  اللياقةةة البدييةةة المسةةت دمة لةة  " "   ولةة  هةةذا يقةةول مفتةة  إبةةراهيمولةة  هةةذا يقةةول مفتةة  إبةةراهيم        

هةةةو إحةةةداث ترييةةةرا  لسةةةيولودية اي ابيةةةة لتحسةةةين مسةةةتوى األ ام  اإعةةةدا  البةةةدي 

""الفا 
((33)) . .  

إن اللياقةةة البدييةةة هةة  "  مةةا ي  ةةد ذلةةث مةةروان عبةةد الم يةةد إبةةراهيم حيةةث يقةةول     

ميتهةةا أليهةةا أحةةبحت مةةن العمةةو  الفقةةري والقاعةةدج التةة  ر تقبةةل أي مااقلةةة حةةول أه

"المسلما  األساسية ل  التربية الرياضية 
(4)

 . 

وتعد مااهج  لية التربية الرياضية م تارج بللل علم  مابم وم ط  بللل يامة      

القةةدرا  البدييةةة بلةةلل سةةليم مةةن خةةالل الةةدرول العمليةةة لةة  المراحةةل الم تلفةةة ، أي 

 .ة البديية من مرحلة الى أخرىيعا  ان هاا  تطور أو يموا ل  مستوى اللياق

                                      
(2)

  21ص(  2993 ار الفلر العرب  ،  القاهرج ،:)  2، ر لسيولوديا اللياقة البديية ابو العال احمد عبد الفتاح واحمد يور الدين سيد ؛  
(1)

 . 221ص(  2999القاهرج ،  ار الفلر العرب  ، : ) يب الريا  يبريا  وتطبيقا  التدرعوام عبد ال الق ؛  
(3)

ص (  2991،  2 ار الفلر العرب  ، ر، القاهرج : )  (ت طي  وتطبيق وقيا ج ) التدريب الرياض  الحديث مفت  إبراهيم حما  ،  

212 . 
(4)

 . 19ص(  1112،  2عمان ، م سسة الوراق للالر والتوزيا ، ر: )  اللياقة والرياضة لل ميامروان عبد الم يد ابراهيم ،  



الةدرول العمليةة علةى مسةتوى القةدرا   تةةليروتلمن أهمية البحث لة  التعةرف علةى 

 .دامعة  يالى، ولقا للمراحل الدراسية  –البديية لدى رالب  لية التربية الرياضية 

 : مشكلة البحث  2 - 1

للطةالب مةن خةالل الةدرول  بما أن احد األهةداف التعليميةة هةو رلةا المسةتوى البةدي        

العملية ،  ذلث يالحظ أن الماهاج ل   لية التربيةة الرياضةية يبهةر علةى الطةالب عالمةا  

التطور ل  مستوى اللياقة البديية  لما تقةدم الطالةب مرحلةة  راسةية ويعتقةد الباحةث ان ذلةث 

حةاول الباحةث وعلية  .يعو  الى ان الةدرول العمليةة لهةا تةةلير علةى مسةتوى اللياقةة البدييةة 

 :حيااة ملللة بحث  باإدابة على الس ال التال 

هل هاا  تةلير للدرول العمليةة علةى مسةتوى بعةا عااحةر اللياقةة البدييةة ولقةا للمراحةل 

 الدراسية؟

 أهدف البحث 1-3

 التعرف على مستوى اللياقة البديية لعياة البحث. 

 لبحث ولقا للمراحل الدراسيةالتعرف على الفروق ل  مستوى اللياقة البديية لعياة ا. 

  التعرف على أي المراحل الدراسية ل  الللية ألضل ل  مستوى اللياقة البديية. 

 فروض البحث 1-4

  هاا  لروق معاوية ل  عااحةر اللياقةة البدييةة للمراحةل الدراسةية لة   ليةة التربيةة

 .دامعة  يالى–الرياضية 

  لديةة  عااحةةر اللياقةةة البدييةةة تلةةون  لمةةا تقةةدم الطالةةب لةة  المرحلةةة الدراسةةية يلةةون

 .ألضل 

- :مجاالت البحث  5 – 1

 رالب  لية التربية الرياضية دامعة  يالى : المجال البشري  1 – 5 – 1

 .م 1121/ 1/5 الى 21/3/1121م  : المجال الزمني 2 – 5 – 1

 – ميا ين المالعب والساحا  ل   لية التربية الرياضية: المجال المكاني 3 – 5 - 1

  .دامعة  يالى 

 

 



 الباب الثاني

  :الدراسات النظرية والسابقة -2

 :الدراسات النظرية 2-1

 :اللياقة البدنية مفهومها وأهميتها 2-1-1

مما ر شث لية  أن اللياقةة البةد ييةة هة  التة  تملةن الطالةب مةن القةدرج علةى أ  ام       

ل إلةةةى المسةةةتويا  لهةةة  مةةةن األسةةةس المهمةةةة  للوحةةةو، م تلةةةف المهةةةارا  الحر يةةةة

ومحمد حسن عالوي ،وعوةام عبةد ،و ي  د  ل من داسن و ليلر ،الرياضية العالية 

على أن تودي  الفر  لممارسة يوع معين من األيلطة الرياضية يعتمد علةى "ال الق   

مالثمة الالار رستعدا ات  البديية وال سمية والحر ية والمهارية
(2)

رن يوع الالار ،  

  الوفا  البد يية وال سمية والمهارية بحيث إذا تةوالر  لة  الفةر  هةذ  هو الذي يحد

المتطلبا  لتي  يملن الوحول إلى أعلى المستويا  الرياضية للةل حةفة بدييةة معياةة 

تتالمم و ربيعة الالار الرياض  ت عل ممارست  أ ثر إي ابيةة بمةا يعةو  علةى الطالةب 

باإضالة إلى ذلةث  تةليرهةا المباشةر علةى ، بالاتاثج المردوج ل  الماالسا  الرياضية 

لتةوالر و تاميةة الوةفا  البةد ،تامية المهارا  الحر ية و الفاية ال احة باةوع الالةار 

يية الضرورية تهدف أساسا إلةى المسةاعدج علةى اررتقةام بالمسةتوى المهةاري لالعةب 

اةوع الالةار ومن ياحية أخرى ي ةد أن الطةابا المميةز للمهةارا  الحر يةة األساسةية ل،

الت وو  للفر  هو الذي يحد  يوعية الوفا  البديية الضرورية التة  ي ةب تاميتهةا 

 .   و تطويرها 

اللياقة البديية عامل مهم ل  حياج  ل الاال سوام  ان لرير الممارسين للالار           

الرياضةةة  او الرياضةةة  ولهةةةا أهميتهةةةا مةةةن الااحيةةةة اردتماعيةةةة والوةةةحية والافسةةةية 

لعقلية إذ ان ممارسة األيلطة البديية والرياضية تهيئ  ثيةرا مةن الفةرص التة  تتةيح وا

للفر  ا تساب ال برا  اردتماعية الراية الت  تساعد  ثيرا ل  تلةوين ش وةية الفةر  

واعتااق  لمستويا  سلو ية مااسبة  مةا ايهةا تلةيا لية  شةعور اريتمةام . لحياج ال ماعة

ال لقيةةة السةةليمة،  مةةا تسةةاهم لةة  تطةةوير الفةةر  مةةن الااحيةةة وتامةة  القةةيم اردتماعيةةة و

                                      
(2)

 . 264ص( 2995 ار الفلر العرب ، القاهرج،  )  4، ر  علم التدريبمحمد حسن عالوي ؛  



الوحية عن رريق تةليرها المباشةر لة  اردهةزج الوييفيةة ليةز ا  ح ةم القلةب يتي ةة 

لتةز ا  قةوج الةدلا القلبة  وياةتج عاهةا زيةا ج لة  . لل هد الذي يقا علي  ل  الاةام اللعةب

قوريةت باللة   ايةر الالثةق   مية الدم المتدلقة لة   ةل  قةة مةن  قةا  القلةب اذا مةا

وتلون عد   قا  القلب وقت الراحة للفر  الالثق بديياً اقةل مةن عةد   قةا  قلةب . بديياً 

اما عةد   قةا  قلةب الفةر  ايةر . الل   اير الالثق بديياً بحدو  ست الى لمان  قا 

ع بلثيةر الالثق بدييا ل  الاام الم هو  الى حالتها الطبيعية لدى الفر  الالثق بةدييا أسةر

.من الفر  اير الالثق بدييا
 
 

ان قةةدرج الفةةر  علةةى اإيتةةاج تةةرتب  ارتبارةةا رر يةةا مةةا لياقتةة  البدييةةة، إذ ي  ةةد      

مفهةةوم اللياقةةة البدييةةة بةيهةةا المميةةزا  الفطريةةة والملتسةةبة التةة  ت عةةل الفةةر  " بيةةو ر"

يياتة  العقليةة قا را على العمل ألقوى حدو  قدرت  ال سمية وبذل أقوى قدراتة  وإملا

. وبروح معاويةة عاليةة وان ية من إيمايةا  ةامال بوادباتة  يحةو أسةرت  وم تمعةة وأمتة 

ليابر لها بايهةا قةدرج اللة   علةى العمةل بةقوةى مةا لية  مةن " ماريون"ويتفق مع  

قدرا  عقلية وروحية لتحقيق متطلبا  حيات 
(2)

. 

 الدراسات السابقة 2- 2

م 2995: دراسة مثال ناجي فالح 2-2-1
(2)

 

بطارية اختبار لمادة اللياقة البدنية لطالبات المرحلة األولى في بعض كليات التربية )

 (الرياضية

وضا بطارية اختبار لما ج اللياقة البديية لطالبا  المرحلةة و ايت أهدف الدراسة       

األولةةى لةة  بعةةا  ليةةا  التربيةةة الرياضةةية وإي ةةا  الةةدردا  المعياريةةة رختبةةارا  

أما إدةراما  البحةث لقةد طارية المست لوة للل  لية من اللليا  الملمولة بالبحث الب

است دمت الباحثة الماهج الوحف  باألسلوب المسح  لم تما البحث الذي تةم اختيةار  

رالبة يمثلن عياة  261رالبة تم اختبار  144بوورج عمدي  حيث  ان العد  اللل  ل  

اسةةت الص سةةتة عوامةةل تمثةةل سةةتاتادا  وهةة  البحةةث حيةةث تةةم التوحةةل ليةة  الةةى ار

                                      
(2)

 .31-19ص( 1112 ار واثل للالر، ) 2، راللياقة البديية والوحية: ساري احمد حمدان ويورما عبد الرزاق سليم 
(1)

دامعة بردا ، لية : ) لح؛ بطارية اختبار لما ج اللياقة البديية لطالبا  المرحلة األولى ل  بعا  ليا  التربية الرياضية مثال ياد  لا 

 (.1115التربية الرياضية،



بطارية ارختبار لما ج اللياقة البديية لطالبا  المرحلة ارولى ل  بعةا  ليةا  التربيةة 

 . الرياضية ووضا المعايير لها 

(2999( )فات  غانم خليل الكدادي)دراسة  2-2-2
(1)

 

س التربيننة تحدينند مسننتويات معياريننة لننبعض االختبننارات البدنيننة والمهاريننة لنندر) 

 ( .الرياضية 

و ايت اهداف الدراسة  اي ا   ردا  ومسستويا  معيارية رختبةارا  اللياقةة البدييةة 

سةةاة والتعةةرف ( 25-23)والمهاريةةة لطالبةةا  المةةدارل المتوسةةطة لةة  برةةدا  بةعمةةار 

و ان م تما البحث رالبا  المةدارل المتوسةطة  .على الفروقا  بين هذ  ارختبارا 

مدرسةةة متوسةةطة ( 231)رالبةةة موزعةةا  علةةى ( 66342)بةةال  عةةد هن لةة  برةةدا  ال

 .رالبة ( 2961)للان ح م العياة الاهاث  المراحل الدراسية  لها 

أمةةا أهةةم ارسةةتاتادا  التةة  توحةةلت إليهةةا الدراسةةة  حققةةت العياةةة بف اتهةةا العمريةةة     

( مقبةةةول)سةةةاة يسةةةباً م ويةةةة عاليةةةة لةةة   المسةةةتوى المعيةةةاري ( 25-24-23)الةةةثالث 

ت اوز  الاسب المقرر لها ل  ماحاى التوزيا الطبيع  ولة  اختبةارا  اللياقةة البدييةة 

( ديةد دةداً )والمسةتوى ( ضةعيف دةداً )والمهارية دميعها وايحسر المستوى المعيةاري 

 .ارختبارا   ألالب( مقبول)لوالح 

دراسة علي سلوم جواد و مازن حس  جاسم 3 – 2 – 2
(2)

: 

الننندرجات والمسنننتويات المعيارينننة لاختبنننارات البدنينننة والمهارينننة تحديننند وبننننا  )  

 (2992( . )الخاصة بقبول طالب كلية التربية الرياضية 

و ايت أهداف الدراسة التعةرف علةى الةدردا  المعياريةة والةدردا  المعياريةة        

بيةةةة المعدلةةةة لالختبةةةارا  البدييةةةة والمهاريةةةة للطلبةةةة المتقةةةدمين للقبةةةول لةةة  قسةةةم التر

الرياضةةةية لةةة   ليةةةة التربيةةةة دامعةةةة واسةةة  وباةةةام وتحديةةةد المسةةةتويا  المعياريةةةة 

 .لالختبارا  البديية والمهارية لعياة البحث 

                                      
(2)

 أرروحة: ) لاتن اايم خليل اللدا ي ؛ تحديد مستويا  معيارية لبعا ارختبارا  البديية والمهارية لدرل التربية الرياضية   

 (.1111)   تورا  ،  لية التربية الرياضية دامعة بردا  
(1)

عل  سلوم دوا  ومازن حسن داسم ؛ تحديد وباام الدردا  والمستويا  المعيارية لالختبارا  البديية والمهارية ال احة بقبول  

 (.1111بحث مالور،واس  ،  لية التربية الرياضية ، : )رالب  لية التربية الرياضية 



و ايت عياة البحث الطلبة المتقدمين للقبول ل  قسم التربيةة الرياضةية لة   ليةة         

ختبةارا  البدييةة رةالب شةار وا لة  ار( 216)التربية دامعة واس  الذين بل  عد هم 

 .والمهارية 

 ما  ايت أهم ارسةتاتادا  التة  توحةل إليهةا الباحثةان التوحةل الةى الةدردا          

المعيارية والدردا  المعيارية المعدلةة المقابلةة للةدردا  ال ةام لالختبةارا  المهاريةة 

 والبدييةةةة أللةةةرا  عياةةةة البحةةةث والتوحةةةل الةةةى باةةةام وتحديةةةد المسةةةتويا  المعياريةةةة

 .لالختبارا  المهارية والبديية لعياة البحث 

 مناقشة الدراسات السابقة 2-2-3

توضح للباحث ان الدراسا  السةابقة تةم وضةا مسةتويا  ومعةايير لمسةتوى اللياقةة     

البديية  ذلث وضا لها بطاريةة اختبةار أمةا الباحةث لقةد قةام بةالتعرف علةى مةدى تةةلير 

البدييةةة للطةةالب  ةةذلث ان الدراسةةا  السةةابقة  الةةدرول العمليةةة علةةى عااحةةر اللياقةةة

است دموا الطالب والطالبا  إدراما  البحث ل  حين است دم الباحث الطةالب لقة  

 .ل  بحث 

 

 الباب الثالث

 :منهجية البحث وإجرا اته الميدانية -3

 :منهج البحث 3-1

الباحةث ليحقةق إن ربيعة الملللة ه  الت  تحد  الماهج المااسب الذي يعتمد علي       

لةذا اسةت دم الباحةث  أهدال  من خالل  راسة ما يتعلق من يواهر وأ لة لملللة البحث

الةى إن "الماهج الوحف  حيةث ودةد  مالثمةا لطبيعةة البحةث وأهدالة  إذ يلةير سةالمة 

البحث الوحةف  إدةرام مةن ادةل الحوةول علةى الحقةاثق والبيايةا  مةا تفسةير لليفيةة 

للة الدراسةارتبار هذ  البيايا  لمل
(2)

. 

 

 

                                      
(2)

 .39،ص(2911مور، ار المعارف ، : ) ارختبارا  والقيال ل  التربية البدييةراهيم أحمد سالمة ؛إب 



 :مجتمع وعينة البحث  3-2

أهداف البحةث واإدةراما  التة  يسةت دمها الباحةث تحةد  ربيعةة العياةة ) إن           

(الت  سي تارها والت  تمثل م تما الدراسة 
(2).

 

قام الباحث بتحديد م تما البحث رلبة  لية التربية الرياضية دامعة  يالى والبةال       

، حيةةث اختيةةر  عياةةة البحةةث بالطريقةةة العمديةةة وهةةم رلبةةة ( 2125) عةةد هم الللةة

رالب من  ل ( 31)بواقا  (09)المرحلة األولى والثايية والثالثة والبال  عد هم اللل  

 %(.1816)مرحلة وباسبة م وية 

 :الوسائل واألدوات المستخدمة في البحث 3-3

سةتعاية بةاأل وا  والوسةاثل التة  لل  يتملن الباحث من إتمام بحث   ان ربد من ار    

الوسيلة أو الطريقة الت  يستطيا بها الباحةث ) ويقود بة وا  البحث ، ا  من ذلث تمل

(الخ ... ،أدهزج ، عياا  ، بيايا  ، حل ملللت  مهما  ايت تلث األ وا  
 (1) 

. 

 :وسائل جمع المعلومات 3-3-1

 .لقيالارختبارا  وا -1.     الموا ر والمرادا العربية .1

 األدهزج واأل وا  المست دمة ل  البحث 3-3-1

 .ميدان ملعب الساحة والميدان -2

 . رم1وزن ( 1) رج ربية عد   -1

 (.م31)شري  قيال يسي   لقيال المسالة بطول  --3

 21شواخ  بالستث ملوية عد   -4

 2حزام دلد عد   -5

 18 رس  حديد عد   - -6

 .أوراق لتفري  البيايا  -9

 .4الم رحاص عد أق -1

 

                                      
(2)

ص (  2919، مديرية  ار اللتب للطباعة والالر ، دامعة الموحل : )  مااهج البحث ل  التربية الرياضية: ريسان خريب  م يد  

42 . 
(1)

 . 233ص ( 2911،  ار الحلمة للطباعة والالر، بردا  )  1ر،  رراثق البحث العلم  ومااه  : ودي  مح وب  



 الصفات واالختبارات المستخدمة في البحث  3-4

قام الباحث بتحديد اختبارا  البحث عن رريق مسح رساثل واراريح الدراسا  العليةا       

(  ليةة 22)ل   ليا  وأقسام التربية الرياضية ل  بعا ال امعا  العراقية  والبال  عد ها 

( 493)بحةوث المالةورج والتة  بلة  عةد ها اإدمةال  باإضالة الى الموا ر والمرادا وال

مودر وتةم اختيةار الوةفا  األ ثةر تلةرارا لة  ارختبةارا  المسةت دمة لة  تلةث الموةا ر 

والتةة  بلةة  عةةد ها سةةتة حةةفا  والتةة  االبةةا تسةةت دم لةة  اختبةةارا  القبةةول للليةةا  وأقسةةام 

 ( .2)التربية الرياضة والمبياة ل  ال دول 

 (1)جدول

 ات والمهارات المستخدمة في البحثيبي  الصف

 االختبــــــــــــــار الصفة ت

 .الولب العريا من الثبا  القوة االنفجارية للرجلي  2

 . رم باليدين من ال لول على  رس (1)رم   رج ربية زية القوة االنفجارية لذراعي  1

 م من البدأ العال  51ر ا مسالة   السرعة 3

 (م 21)تعرج بين اللواخ  لمسالة ال ري الم الرشاقة 4

لاةة  ال ةةذع ولمةةس األر  مةةن عالمةةة بةةين القةةدمين لةةم لمةةس  المرونة 5

 .عالمة مرسومة على ال دار خلف البهر يسارا ويمين

 م  541ر  ا   المطاولة 6

 التجربة االستطالعية 3-5

ياةة وذلةث ل   ل  مقيال أو اختبار يسعى الباحث  إلةى التة ةد مةن مالثمةة المقيةال للع

مةةن ( رةةالب 21)علةةى  1121\3\26عةةن رريةةق إدةةرام ت ربةةة اسةةتطالعية بتةةاريخ 

 : الطلبة وهم من يفس م تما األحل وأدريت هذ  الت ربة لرر  التة د من اآلت 

التعةةةةةرف علةةةةةى  فةةةةةامج وحةةةةةالحية األ وا  المسةةةةةت دمة لةةةةة  إدةةةةةراما   -

 .ارختبارا 

 .مالثمة ارختبارا  البديية  لعياة البحث -

 .الوقت الالزم لتافيذ ارختبارا    تحديد -

 : ومن خالل تطبيق الت ربة ارستطالعية توحل الباحث الى



 .التعرف على مالثمة ارختبارا  لمستوى العياة تم  -

 .تم تل ي  السلبيا  وتفا يها عاد حدولها -

 تطبيق االختبارات البدنية  6 – 3 

 .طبيقها على عياة البحث بعد أن تم تحديد ارختبارا  لقد قام الباحث بت

 :الوسائل اإلحصائية 7 – 3

  الوس  الحساب
(2)

. 

 اريحراف المعياري. 

 (.D  L.S )
(1)

.  

 

 الباب الرابع

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

بعةةد دمةةا البيايةةا  ومةةن ادةةل تحقيةةق أهةةداف ولةةر  البحةةث سةةيتم عةةر  الاتةةاثج     

بدييةة مةن ادةل تابةيم ألضةل لل ةداول ووحةولها وتحليلها ومااقلتها ولقا للمتريرا  ال

الى تحقيق أهداف البحث حيث يتم تحليل البيايةا  بلةلل مافةر  للةل حةفة بدييةة ومةن 

- :لم الوحول الى مااقلة الاتاثج وليما يل  عر  وتحليل ومااقلة الاتاثج 

 اختبار القوة االنفجارية للرجلي  :اوال 

ان الوسةةةة  الحسةةةةاب  للمرحلةةةةة األولةةةةى  (1)حيةةةةث تلةةةةير البيايةةةةا  لةةةة  ال ةةةةدول    

وبةايحراف ( 1831)والمرحلة الثايية لقد بل  ( 1829)وبايحراف معياري بل  (1812)

وبةةايحراف ( 1855)لةة  حةةين بلة  الوسةة  الحسةةاب  للمرحلةة الثالثةةة ( 1821)معيةاري 

،ويالحةةظ مةةن خةةالل القةةيم الرقميةةة هاةةا  لةةروق واضةةحة لةة  قةةيم ( 1823)معيةةاري 

 (.1)اريحرالا  المعيارية ايبر ال دولالمتوسطا  و

 

                                      
(2)

الا ف األشرف ،  ار : )  2، ر ( مدخل ل  اإحوام الوحف  وارستدرل  ) مبا ئ اإحوام التربوي محمد داسم الياسري ؛  

 . 241ص (  1121الضيام للطباعة والتوميم ، 
(1)

الا ف األشرف ،  ار الضيام للطباعة والتوميم ، : ) ( S.P.S.S) م والتطبيقا  مقدمة ل  اإحواعايد  ريم عبد عون اللااي  ؛  

 .231ص(  1119



 (2)جدول 

يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات البحث الختبار القوة 

 االنفجارية للرجلي 

 ع الوسط الحسابي المجموعات

 1829 1812 1مج 

 1،21 1831 2مج

 1823 1855 3مج

 

يسةتطيا الحلةم علةى أي الم موعةة  ومن خالل الوحف الباهري للقةيم الرقميةة ر    

 .يوضح ذلث( 3)وال دول ( ف)وعلي  است دم الباحث اختبار

 (3)جدول 

 يوضح نتائج تحليل التباي  للمجموعات الثالثة الختبار القوة االنفجارية للرجلي 

 
مجموع 

 مربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
Fالمحسوبة F نوع الداللة الجدولية 

 13210 2 33630 بي  المجموعات

 93921 72 13595 داخل المجموعات معنوي 3397 273926

------  74 53144 المجموع الكلي

وعاةد ( 198116)المحسةوبة بلرةت ( ف)ومن خالل البيايا  يالحةظ ان قيمةة           

 بقيمةة (1815)عاد  ردة الحرية ي د مستوى الدرلة (ف ال دولية )مقاريتها ل  قيمة 

وهذا يبين ان هاا  لروق معاوية بةين الم موعةا  الثاللةة ،وبمةا ان تحليةل ( .3397)

التباين يوضح لاا ليما اذا  ايت هاةا  لةروق بةين الم موعةا  ام لةم تلةن وعلية  ر بةد 

 .يوضح ذلث ( 4)وال دول (  D  L.S.)من است دام لي  اقل لرق معاوي 

 

 

 



 (4)جدول 

 ات الثالثة الختبار القوة االنفجارية للرجلي يوضح أفضلية الفرو قات بي  المجموع

 (.L.S.D)باستخدام 

متوسط  المجموعات 

 االختالفات

 نوع الداللة متوسط الداللة

 1معاوي لوالح مج 93999 933924 2مج 1مج

 3معاوي لوالح مج 93999 935376 3مج 2مج

 3معاوي لوالح مج 93999 932202 3مج 1مج

 

عاةدما يقةارن الوسة  الحسةاب  للمرحلةة ارولةى ( 3)ال دول من خالل البيايا  ل      

وعاةد مقاريتهةا بقيمةة (  183114)ما المرحلة الثاييةة يلحةظ ان لةرق المتوسةطا  بلة 

(L.S.D )  يالحةةظ هاةةا  لةةرق معاةةوي (  18111)المحسةةوبة ي ةةد متوسةة  الدرلةةة بلةة

الثالثةة حيةث بلة   لوالح الم موعة الثاييةة وعاةد مقاريةة المرحلةة الثاييةة مةا المرحلةة

يالحةةظ هاةةا  لةةرق ( L.S.D)وعاةةد مقاريتهةةا بقيمةةة ( 185396)لةةرق المتوسةةطا  

لوالح المرحلة الثالثة وعاد مقارية لرق المتوسةطا  بةين المرحلةة ارولةى والمرحلةة 

( L.S.D)وعةةةن مقاريتهةةةا بقيمةةةة ( 181191)الثالثةةةة حيةةةث بلةةة  لةةةرق المتوسةةةطا  

 .المرحلة الثالثة المحسوبة يالحظ هاا  لروق لوالح 

يعتقد الباحث ان تفوق المرحلة الثايية والمرحلةة الثالثةة علةى المرحلةة ارولةى يعةو     

الةةى الةةدرول العمليةةة للمراحةةل الثاللةةة مةةن حيةةث  رول ارلعةةاب والسةةاحة والميةةدان 

وبقية ارلعاب الرياضية الت  تتطلب القوج العضلية وهذا ما يحقق اهداف البحث وهةذا 

القوج اريف ارية واحدج من القدرا  البدييةة ( "1122)علي  ال زردى وهيدان  أ دما  

الت  ي ب أن يتمتا بها الطالب ولة  المسةتويا   الةة وللةال ال اسةين لهة  ضةرورية 

للبدم من األر ا  السريعة ول  لعاليا  القفز والولب و ذلث ل  األلعاب الفرقية
(2)

 . 

 

                                      
(2)

 .49ص(  1122دامعة  يالى،-المطبعة المر زية :) ات اها  مستقبلية ل  التدريب الرياض ايا  حميد رشيد وحسام محمد هيدان ؛  



 للذراعي  اختبار القوة االنفجارية :ثانيا 

 (6)ان الوس  الحساب  للمرحلة ارولى ( 4)حيث تلير البيايا  ل  ال دول    

وبايحراف ( 6894)والمرحلة الثايية لقد بل  ( 1866)وبايحراف معياري بل  

وبايحراف ( 9841)ل  حين بل  الوس   الحساب  للمرحلة الثالثة ( 1841)معياري 

الرقمية هاا  لروق واضحة ل  قيم  ،ويالحظ من خالل القيم( 1835)معياري 

  (.5)المتوسطا  واريحرالا  المعيارية ايبر ال دول 

 (5)جدول 

يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات البحث الختبار القوة 

 االنفجارية للذراعي 

 س ع ع الوسط الحسابي المجموعات

 1823 1866 6 1مج 

 1811 1841 6894 2مج

 1819 1835 9841 3مج

       

ومن خالل الوحف الباهري للقةيم الرقميةة ر يسةتطيا الحلةم علةى أي الم موعةة     

لمعرلة معاوية الفةروق بةين الم موعةا  وال ةدول ( ف)وعلي  است دم الباحث اختبار

 .يوضح ذلث( 6)

 (6)جدول 

 ارية للذراعي يوضح نتائج تحليل التباي  للمجموعات الثالثة الختبار القوة االنفج

مجموع  

 مربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

Fالمحسوبة F نوع الداللة الجدولية 

 معنوي 3397 523537 133193 2 263296 بي  المجموعات

    93240 72 173057 داخل المجموعات

------  74 443163 المجموع الكلي

 



المحسةةوبة وقيمةةة ( ف )قيمةةة عاةةد مقاريةةة ( 5)ويالحةةظ مةةن البيايةةا  لةة  ال ةةدول    

يالحةةةظ هاةةا  لةةةروق معاويةةة ولمعرلةةةة أي ( 1،91)ال دوليةةة وبدردةةةة الحريةةة (ف)

 .يوضح ذلث ( 9)الم موعة ألضل است دم الباحث لي  اقل لرق معاوي وال دول 

 (7)جدول 

يوضح أفضلية الفرو قات بي  المجموعات الثالثة الختبار القوة االنفجارية 

 (L.S.D) باستخدام للذراعي 

 نوع الداللة متوسط الداللة متوسط االختالفات المجموعات 

 1معاوي لوالح مج 93999 930456 2مج 1مج

 3معاوي لوالح مج 93999   134224 3مج 2مج

 3معاوي لوالح مج 93991 934762 3مج 1مج

 

ومةن خةالل مقاريةةة الفةروق بةين المتوسةةطا  تفةوق المرحلةة الثاييةةة علةى المرحلةةة     

ألولى ل  هذا ارختبار ،و ةذلث تفةوق المرحلةة الثالثةة علةى المرحلةة األولةى والثاييةة ا

ويعةزو  المحسةوبة،( L.S.D)ل  هذا ارختبار بعد مقارية لرق المتوسةطا  مةا قيمةة 

الباحث ان تفوق المرحلة الثالثة والثايية على المرحلة األولى ايضا يعو  الى الةدرول 

لعاب الرياضية وهذا ما يحقق أهداف البحث حيةث يلةير العملية من خالل ممارسة ار

يعتبةةر تةةدريب القةةوج العضةةلية واحةةدا مةةن أ ثةةر العااحةةر المهمةةة لةة  عمليةةة " المدامرةةة

حااعة األبطال
(2)

. 

 اختبار الرشاقة : ثالثا 

وبةةايحراف معيةةاري قةةدر  ( 6812)ان الوسةة  الحسةةاب  بلةة  ( 1)يبةةين ال ةةدول      

( 6854) أمةةا المرحلةةة الثاييةةة لقةةد بلةة   الوسةة  الحسةةاب   للمرحلةةة األولةةى( 1855)

وبةايحراف ( 6825) ل  حين بل   الوس  الحسةاب  ( 1826)وبايحراف معياري قدر  

    .للمرحلة الثالثة( 1825)معياري قدر  

                                  

                                      
(2)

بردا  ،الدار ال امعية للطباعة والالر ) 1ر:  ريا  ورراثق التدريب الرياض التطبيق الميداي  الابمحمد رضا إبراهيم المدامرة ؛ 

 .625ص( 1119والتردمة، ، 



 (2)جدول 

 ت البحث الختبار الرشاقةيوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعا

 س ع ع الوسط الحسابي المجموعات

 1822 1855 6812 1مج 

 1813 1826 6854 2مج

 1813 1825 6825 3مج

 

حيةةث ايهةةر  ( ف)ولمعرلةةة الفةةروق بةةين الم موعةةا  اسةةتعمل الباحةةث اختبةةار    

يبةر ال دوليةة ا(ف)الاتاثج ان هاةا  لةروق معاويةة بةين المراحةل الثاللةة بعةد مقاريةة 

  (.9)ال دول 

 (0)جدول 

 يوضح نتائج تحليل التباي  للمجموعات الثالثة الختبار الرشاقة

 
مجموع 

 مربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
Fالمحسوبة F نوع الداللة الجدولية 

 23745 2 5340 بي  المجموعات

 93110 72 236 داخل المجموعات معنوي 3397 22302

------  74 143909 المجموع الكلي

قيمةةة اقةةل لةةرق ( L.S.D)ولمعرلةةة أي المرحلةةة ألضةةل  اسةةتعمل الباحةةث اختبةةار   

 ( .21)معاوي ايبر ال دول

 ( 19)جدول 

 (L.S.D)يوضح أفضلية الفرو قات بي  المجموعات الثالثة الختبار الرشاقة باستخدام 

 نوع الداللة متوسط الداللة متوسط االختالفات المجموعات 

 1معاوي لوالح مج 93992 932672 2مج 1مج

 3معاوي لوالح مج 93999 936522 3مج 1مج

 3معاوي لوالح مج 93999 933016 3مج 2مج



حيث أيهر  الاتاثج عاةد مقاريتهةا لةرق المتوسةطا  بةين الم موعةا  بةان المرحلةة        

ومةن خةالل  األولى  ايت ألضل مةن المرحلةة الثاييةة التة  هة  ألضةل مةن المرحلةة الثالثةة،

البيايا  يالحظ ل  يتاثج اختبار حفة الرشاقة تفوق المرحلة األولى والثاييةة علةى المرحلةة 

الثالثة ويعزو الباحةث ان تقةدم الطالةب لة  المرحلةة الدراسةية ومةن خةالل المةاهج الدراسة  

هاةا  تقليةل لةة  الةدرول العمليةةة التة  تامةة  حةف  الرشةاقة ممةةا ايعلةس علةةى مسةتوى هةةذ  

ي اي   لمةا تقةدم الفةر  بةالعمر مةن الفةرو  ان يزيةد التةدريب علةى حةفة الرشةاقة الوفة أ

يلعب  ورا  بيرا ل  تطوير هذ  الوفة  مةا للويها ملتسبة مما يعا  تةلر  بالتدريب والذي 

الرشاقة ه  احد عااحر اللياقة البديية الت  ر يملن لولها عةن ( " 2999)أ د بسطويس  

حةلة بهةا دميعةاً حيةث أيهةا تحتةاج الةى قةدر مةن القةوج العضةلية  هة  ذا بةل بقية العااحر 

والتحمةةل والةةذي يتااسةةب مةةا الالةةار البةةدي  والمهةةاري الممةةارل ، مةةا للرشةةاقة عالقةةة 

بالقةةدرا  البدييةةة ذا  العالقةةة بةةاأل ام المهةةاري  الدقةةة والتةةوازن والتوالةةق  ةسةةال لتحقيةةق 

مستوى عاٍل من األ ام المهاري
(2)

. 

 بار السرعةاخت:رابعا 

( 1899)وبةايحراف معيةاري قةدر  ( 981)ان الوس  الحساب  بل  ( 22)يبين ال دول 

وبةةايحراف ( 9865) للمرحلةةة األولةةى أمةةا المرحلةةة الثاييةةة لقةةد بلةة   الوسةة  الحسةةاب  

وبةةايحراف معيةةاري ( 9814) لةة  حةةين بلةة   الوسةة  الحسةةاب  ( 184)معيةةاري قةةدر  

     .للمرحلة الثالثة( 1839)قدر  

 (11)جدول 

يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات البحث الختبار 

 السرعة

 س ع ع الوسط الحسابي المجموعات

 1825 1899 981 1مج 

 1811 184 9865 2مج

 1819 1839 9814 3مج

 

                                      
(2)

 . 155ص – 154ص( 2999القاهرج ،  ار الفلر العرب  ، )  اسس ويبريا  التدريب الرياض بسطويس  احمد ،  



ومن خالل القيم الرقمية ر يملن الحلم علةى ان هاةا  لةروق بةين الم موعةا  وعلية  

 (.21)ايبر ال دول ( ف)مل الباحث اختبار استع

 (12)جدول 

 يوضح نتائج تحليل التباي  للمجموعات الثالثة الختبار السرعة

 
مجموع 

 مربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
Fالمحسوبة F نوع الداللة الجدولية 

 33060 2 73032 بي  المجموعات

 معنوي 3397 123202
 93392 72 223167 داخل المجموعات

------  74 393196 المجموع الكلي

يالحةظ هاةا  لةروق ( ف)ومن خالل اسةتعمال ( 23)تلير البيايا  ل  ال دول         

( ف)المحسةةوبة وقيمةةة ( ف)معاويةةة بةةين الم موعةةا  وذلةةث مةةن خةةالل مقاريةةة قيمةةة 

سةتعمل ال دولية يالحظ باي  هاا  لروق معاوية ،وبما ان هاا  اختبار الضةل وعلية  ا

 ( .23)ايبر ال دول( L.S.D)الباحث اختبار 

 (13)جدول 

يوضح أفضلية الفرو قات بي  المجموعات الثالثة الختبار السرعة باستخدام 

(L.S.D) 

 نوع الداللة متوسط الداللة متوسط االختالفات المجموعات 

 اير معاوي 93331 931536 2مج 1مج

 3معاوي لوالح مج 93999   93754 3مج 2مج

 3معاوي لوالح مج 93999 936994 3مج 1مج

ومن خالل القيم الرقمية ر تودد لروق بين المرحلة األولى والثايية وللةن هاةا         

قيمةة لةرق المتوسةطا  ( L.S.D)لروق بةين المرحلةة ارولةى والثالثةة وعاةد مقاريتة  

ان حةفة السةرعة بين المرحلة األولى والثالثة  ةان للم موعةة األولةى ويعتقةد الباحةث 

من الوفا  المورولةة وأيهةا مةن الوةفا  البدييةة التة  يفقةدها اإيسةان  لمةا تقةدم لة  

العمةةر  مةةا ا تسةةابها أول مةةرج ممةةا يالحةةظ أن المرحلةةة األولةةى تفوقةةت علةةى المرحلةةة 



إن "ليث إبةراهيمالثالثة أما المرحلة الثايية للايت هاا  لروق اير معاوية وهذا ما أ د علي  

سةةرعة هةة  حةةفة وراليةةة باألسةةال وان التلةةوين العضةةل  الملتسةةب للفةةر  وراليةةا حةةفة ال

يحتوي على يسب عالية من األلياف البيضام السريعة اريقبا  ليلون الفر  متميةزا بوةفة 

السرعة
(2)

. 

 اختبار المرونة: خامسا 

وبةةةايحراف معيةةةاري قةةةدر  ( 12814)ان الوسةةة  الحسةةةاب  بلةةة  ( 24)يبةةةين ال ةةةدول      

( 13814) للمرحلةةةة األولةةةى أمةةةا المرحلةةةة الثاييةةةة لقةةةد بلةةة   الوسةةة  الحسةةةاب  ( 4819)

وبةةايحراف ( 15821) لةة  حةةين بلةة   الوسةة  الحسةةاب  ( 1893)وبةةايحراف معيةةاري قةةدر  

 .للمرحلة الثالثة( 185)معياري قدر  

 (14)جدول 

 لمرونةيوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات البحث الختبار ا

 س ع ع الوسط الحسابي المجموعات

 1899 4819 12814 1مج 

 1851 1893 13814 2مج

 185 185 15821 3مج

ومةةن خةةالل القةةيم الرقميةةة ر يملةةن الحلةةم علةةى ان هاةةا  لةةروق بةةين الم موعةةا       

  (.25)ايبر ال دول ( ف)وعلي  استعمل الباحث اختبار 

 (15)جدول 

   للمجموعات الثالثة الختبار المرونةيوضح نتائج تحليل التباي

 
مجموع 

 مربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
Fالمحسوبة F نوع الداللة الجدولية 

 1943953 2 2923197 بي  المجموعات

 معنوي 3397 23934
داخل 

 المجموعات
032356 72 123052 

------  74 11493667 المجموع الكلي

                                      
(2)

 .91ص( 1121دامعة  يالى ،-المطبعة المر زية:)( اساسيا  ماه ية)التدريب الرياض   ليث إبراهيم داسم الرريري؛ 



ا  يالحظ هاا  لروق معاوية ل  اختبةار المرويةة بةين المراحةل وبعد تحليل البياي     

وال ةةدول  (L.S.D)الثاللةةة ولمعرلةةة أي الم موعةةة ألضةةل اسةةتعمل الباحةةث اختبةةار 

 . يوضح ذلث( 26)

 (16)جدول 

 (L.S.D)يوضح أفضلية الفرو قات بي  المجموعات الثالثة الختبار المرونة باستخدام 

 نوع الداللة متوسط الداللة متوسط االختالفات المجموعات 

 اير معاوي 93953 2 2مج 1مج

 3معاوي لوالح مج 93999 4392 3مج 2مج

 3معاوي لوالح مج 93945 2392 3مج 1مج

ومةةن خةةالل لةةرق المتوسةةطا  يالحةةظ عاةةد مقاريةةة يتةةاثج المرحلةةة األولةةى باتةةاثج     

ن أمةا المرحلةة الثالثةة المرحلة الثايية ي ةد هاةا  ر تودةد لةروق معاويةة بةين المةرحلتي

لعاد مقاريتها باتاثج المرحلة األولةى والثاييةة لةيالحظ أن هاةا  لةروق معاويةة لوةالح 

المرحلةةة الثالثةةة ويعتقةةد الباحةةث ان تفةةوق المرحلةةة الثالثةةة علةةى المةةرحلتين  ةةون هاةةا  

تدريبا  رياضية ألاةام الةدرول العمليةة ويلةون التة يةد ليهةا علةى قسةم اإحمةام الةذي 

ذ الاويب األ بر من الدرل وهذا ما يبين ا تساب هذ  الوفة لدى المرحلة الثالثةة يةخ

الت  ه  ألضل من المرحلتين ل  هذ  الوفة والذي بةين تةةلير الةدرول العمليةة علةى 

إن اررتقام بمستوى المروية يعد سببا أساسةيا "هذ  الوفة ويضف ال زردى وهيدان 

إذ أن تطةةوير القةةوج والسةةرعة والرشةةاقة لةة  تطةةوير بعةةا عااحةةر تحديةةد المسةةتوى 

يستلزم تطوير المروية ل ايبها
(2)

  . 

 اختبار المطاولة:سادسا 

إن األوسةةةار الحسةةةابية للمراحةةةل الثاللةةةة وعلةةةى التةةةوال  ( 29)يوضةةةح ال ةةةدول      

( 1،44)وبايحرالةةةةةةةةةا  معياريةةةةةةةةةة وعلةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةوال  ( 1824)،(1832)،(1819)

(1829)،(1811 ) 

 

                                      
(2)

 .94،صمودر سبق ذ ر أيا  حميد رشيد وحسام محمد هيدان ؛ 



 (17)جدول 

 ألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات البحث الختبار المطاولةيوضح ا

 س ع ع الوسط الحسابي المجموعات

 1811 1844 1819 1مج 

 1813 1829 1832 2مج

 1812 1811 1824 3مج

ومن خالل القيم الرقمية ر يملن الحلم علةى إن هاةا  لةروق بةين الم موعةا  وعلية  

 (.21)ايبر ال دول ( ف) استعمل الباحث اختبار

 

 (12)جدول 

 يوضح نتائج تحليل التباي  للمجموعات الثالثة الختبار المطاولة

 
مجموع 

 مربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
Fالمحسوبة F نوع الداللة الجدولية 

 23117 2 43234 بي  المجموعات

 93972 72 53507 داخل المجموعات معنوي 3397 273233

------  74 0323 ع الكليالمجمو

المحسةوبة وال دوليةة يالحةظ ان هاةا  لةروق معاويةة بةين ( ف)ومن خالل مقارية     

( L.S.D)المراحةةةل الثاللةةةة ولمعرلةةةة أي المرحلةةةة ألضةةةل اسةةةتعمل الباحةةةث اختبةةةار

 .يوضح ذلث ( 29)المحسوبة وال دول 

 (10)جدول 

 (L.S.D)ختبار المطاولة باستخدام يوضح أفضلية الفرو قات بي  المجموعات الثالثة ال

 نوع الداللة متوسط الداللة متوسط االختالفات المجموعات 

 اير معاوي 93999 933024 2مج 1مج

 1معاوي لوالح مج 93999 935624 3مج 2مج

 2معاوي لوالح مج 93920 93176 3مج 1مج

     



اتةةاثج بةةين المرحلةةة عاةةد مقاريةةة ال( 29)يالحةةظ مةةن خةةالل البيايةةا  لةة  ال ةةدول      

ارولى والثايية تبين اي  ر تودد لروق بين المرحلتين وعاد مقارية المرحلة الثالثة مةا 

(" 1119)المدامرةة المرحلتين ودد ان هاا  لروق معاوية لوالح المةرحلتين ويلةير 

ويسةةةتطيا  أن الرياضةةة  الةةةذي يمتلةةةث مطاولةةةة ديةةةدج هةةةو الةةةذي ر يتعةةةب بسةةةهولة،

التعب  دريب تحت حالةارستمرار ل  الت
(2)

  . 

 

 

 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات  -5

 :االستنتاجات  1 – 5

من خالل عر  الاتاثج وتحليلها ومااقلةتها لقةد توحةل الباحةث إلةى ارسةتاتادا      

 :اآلتية 

 .إن ارختبارا  البديية  ايت تبين تةلير الدرول العملية على عياة البحث  -3

يةةا  التةة  حوةةل عليهةةا الباحةةث تبةةين ان الطالةةب  لمةةا تقةةدم مةةن خةةالل البيا -4

 .بالمرحلة بمعاى اي  تدرب أ ثر، أحبح لدية تطور ا بر ل  الوفا  البديية 

 :التوصيات  2 – 5

 :يوح  الباحث بما يةت     

ارهتمةةام أ ثةةر بالةةدرول العمليةةة ولمةةا لهةةا مةةن تةةةلير علةةى مسةةتوى اللياقةةة البدييةةة  -2

 .للطالب

م اختبةارا  بدييةة للطةالب للمراحةل الثاللةة وذلةث للللةف عةن تطةور اللياقةة إدرا -1

 .البديية بمدى تةلير الدرول العملية 

 

 

                                      
(2)

بردا  ،الدار ال امعية للطباعة والالر :)1،ر التطبيق الميداي  الابريا  ورراثق التدريب الرياض محمد رضا إبراهيم المدامرة ؛ 

 .519ص( 1119والتردمة، ، 



 المصادر

  أيةةةا  حميةةةد رشةةةيد وحسةةةام محمةةةد هيةةةدان ؛ ات اهةةةا  مسةةةتقبلية لةةة  التةةةدريب

 .1122دامعة  يالى،-المطبعة المر زية  الرياض ،

  الدين سيد ؛ لسيولوديا اللياقةة البدييةة  أبو العال احمد عبد الفتاح واحمد يور .

 . 2993القاهرج ،  ار الفلر العرب  ، :  2ر

  ار الفلةر : بسطويسة  احمةد ، أسةس ويبريةا  التةدريب الرياضة  ، القةاهرج 

 .  2999العرب  ، 

    القةةاهرج ،  ار : عوةةام عبةةد ال ةةالق ؛ التةةدريب الريةةا  يبريةةا  وتطبيقةةا

 . 2999الفلر العرب  ، 

  ( ت طةي  وتطبيةق وقيةا ج ) إبراهيم حما  ، التدريب الرياض  الحةديث  مفت ،

 .  2991،  2 ار الفلر العرب  ، ر: القاهرج 

 2اللياقةة البدييةة والوةحية، ر: ساري احمد حمدان ويورما عبد الرزاق سةليم ،

 .1112 ار واثل للالر، 

 المرحلةة األولةى بطارية اختبار لما ج اللياقةة البدييةة لطالبةا)مثال ياد  لالح؛  

دامعةةةةةةة بردا ، ليةةةةةةة التربيةةةةةةة ( لةةةةةة  بعةةةةةةا  ليةةةةةةا  التربيةةةةةةة الرياضةةةةةةية

 .1115الرياضية،

  تحديةةد وباةةام الةةدردا  والمسةةتويا  )علةة  سةةلوم دةةوا  ومةةازن حسةةن داسةةم ؛

المعياريةةة لالختبةةارا  البدييةةة والمهاريةةة ال احةةة بقبةةول رةةالب  ليةةة التربيةةة 

 (.1111واس  ،  لية التربية، ()الرياضية 

  موةةر، ار : )إبةةراهيم أحمةةد سةةالمة ؛ارختبةةارا  والقيةةال لةة  التربيةةة البدييةةة

 (.2911المعارف ، 

  دامعةة الموحةل ، مااهج البحث ل  التربية الرياضية : ريسان خريب  م يد ،

 .2919، مديرية  ار اللتب للطباعة والالر 



   عايد  ريم عبد عون اللااي  ؛ مقدمة ل  اإحوةام والتطبيقةا (S.P.S.S  :)

 (. 1119الا ف األشرف ،  ار الضيام للطباعة والتوميم ، ) 

 تحديد مستويا  معيارية لبعا ارختبارا  البدييةة ) لاتن اايم خليل اللدا ي ؛

  ،  ليةةةة ،أرروحةةةة   تةةةورا 1111، (والمهاريةةةة لةةةدرل التربيةةةة الرياضةةةية 

 .ضية دامعة بردا  التربية الريا

 م سسةةة : ، اللياقةةة والرياضةةة لل ميةةا ، عمةةان  مةةروان عبةةد الم يةةد إبةةراهيم

 . 1112،  2الوراق للالر والتوزيا ، ر

  ار الفلةةر العربةة ، القةةاهرج،   4محمةةد حسةةن عةةالوي ؛ علةةم التةةدريب ، ر  ،

2995 . 

  مةةدخل لةةة  اإحوةةةام ) محمةةد داسةةةم الياسةةري ؛ مبةةةا ئ اإحوةةام التربةةةوي

 ار الضةةةيام للطباعةةةة الا ةةةف األشةةةرف ، : )  2، ر ( الوحةةف  وارسةةةتدرل  

 ( . 1121والتوميم ، 

  محمد رضا إبةراهيم المدامرةة ؛التطبيةق الميةداي  الابريةا  ورراثةق التةدريب

 .1119، 1الرياض ،بردا  ،الدار ال امعية للطباعة والالر والتردمة،ر

   المطبعةة ( أساسيا  ماه يةة)ليث إبراهيم داسم الرريري؛ التدريب الرياض،

 .1121الى ،دامعة  ي-المر زية

  ار الحلمةة ، برةدا  ،  1ر، رراثق البحةث العلمة  ومااه ة  : ودي  مح وب 

 . 2911، للطباعة والالر

 


