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     األول الفصل 
                                                                                                               

 عريف بالبحث :الت -1

 :البحث    وأهميةالمقدمة    1-1
 

أن هدف الرياضة المدرسية يتمثل في أعداد التالميذ للحياة وللمجتمع أعضاء       

باستخدام منهاج تبدأ أولى خطواته بتحديد  إاليتحقق  عاملين منتجين ، وهذا ال

تحديدا واضحا يتم في ضوئها اختيار المحتوى وتنظيمه بما يعمل على  األهداف 

اال بوجود المدرس الجيد  تطبيقه أو تحقيقهيتم  ،  وهذا المنهاج ال األهداف هذهتحقيق 

يكون مؤهال علميا وهذا شرط اساس للوظيفة  وان يكون  أنائد وعلى المدرس فال او

التي تعيق نجاحه في تدريس التربة خال من جميع العيوب الجسمية  والعقلية  

  0الرياضية

 

 اجتماعياللتالميذ وتوجيههم  األساسيةفي تكوين البنية  كبيرا دورافالمدرس يلعب      

،وتهيئة البيئة التعليمية المالئمة لقواهم المكتسبة حتى تتخذ االتجاه  ونفسيا وصحيا

اهم القوى المؤثرة في عملية التعلم وعليه    النافع للتالميذ ، فالمدرس يعتبر من

 يتوقف حقيق عدم تحقيق اهداف التربية .

ية الرياضية  تتطلب الجلد والمثابرة  والجهد ، اذ ان انعدام بان مهنة تدريس التر    

الصحة  واللياقة البدنية انعدامآ  تامآ اليمكن معه ألي مدرس تربية رياضية القيام بأي 

 عمل مثمر.

عتبر اللياقة البدنية احد مكونات اللياقة الشاملة التي يجب ان يتصف بها مدرس ت     

التربية الرياضية ، وهي  تعني سالمة البدن  وكفاءته في مواجهة التحديات التي 

تواجه االنسان من خالل تعامله في الحباة ، فاذا كان المدرس او المدرسة ضعيف في 

ي بالتاكيد الى ضعف العملية التعليمية  اذ ان من احد مكونات اللياقة البدنية  سيؤد

الواجب على المدرسة ان تعرض الحركة بنفسها بعد الشرح لتقوم الطالبات بعدها 

بألداء الحركي  وخصوصآ اذا لم تتوفرطالبة  جيدة تقوم بأداء  المهارة وهنا سيكون 

 لى الطالبات . من الصعوبة بمكان تعليم حركة جديدة التتمكن المدرسة من عرضها ع

وتكمن اهمية البحث في تقييم بعض مكونات اللياقة البدنية لدى مدرسات التربية  

 الرياضية ، كأحد المقومات الالزمة للقيام بدورهن المهني والقيادي على اكمل وجه. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   :  مشكلة البحث  -1-2
هنة تدريس التربية الرياضبة من المهن التي تتطلب المثابرة والجهد ، وان ان م   

انعدام الصحة واللياقة البدنية يعيق أي مدرس او مدرسة تربية رباضية من القيام بأي 

عمل مثمر ، وهذا بعادل في خطورته انعدام االعداد العلمي  وضعف الشخصبة . 

كلة كان لزامآ وضع مستويات معيارية  ومن هذا المنطلق ومحاولة لعالج هذة المش

ومحكات لمعرفة المستويات الدنيا التي يجب عدم النزول عنها في بعض الصفات 

البدنبة  ومن ثم األستعانة ببعض المناهج التدريبة  لتطوير  الحالة البدنية لدى 

 مدرسات التربية الرياضية   .       
 

 

 

 :البحث    هدف ا 1-3
اللياقة البدنية ) السرعة، القوة العضلية، المطاولة العضلية ( بعض مكونات  تقويم -1

 0لدى مدرسات التربية الرباضية في محافظة القادسية 

 0بناء معايير لألختبارات المستخدمة  -2

 

 فرض البحث : 1-4  
ان عينة البحث تحقق أعلى نسبة في المستوى المعياري )المتوسط( في  ● 

  0األختبارات الثالثة   

 
 

 مجاالت البحث   1-5
 0: مدرسات التربية الرياضية في محافظة القادسية  المجال البشري  1-4-1 

 0: قاعة الشهيد رخيم عباس الجنابي في محافظة القادسية  المجال المكاني  1-4-2

        0 2004/ 30/12ولغاية  15/12/2004:  المجال الزماني  1-4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثاني الفصل
 

 الدراسات النظرية والدراسات املشابهة :  -1

 الدراسات النظرية :  2-1
 

 :  شخصية معلم  التربة الرياضية   2-1-1

 

، وهل   معلم التربية الرياضية  قد يتساءل البعض عن السمات مميزة لشخصية

ومن ثم الدور الذي تلعبه شخصية  000تختلف هذه السمات عن سمات أي معلم أخر 

وللألجابه على مثل هذه التساؤالت  000معلم التربية الرياضية في مجال مهنته 

 نوضح مايلي:

 

ان هناك صفات خاصة تميز شخصية الفرد أيآ  كانت وظيفته او عمله او  -1

 0جنسه 

وسمات خاصة بشخصية المعلم يجب ان يتصف بها  اسيةأسان هناك مقومات  -2

 0كل المعلمين بما فيهم معلم التربية الرياضية 

المعلمين   غيره من الرياضية عنهناك مقومات خاصة تميز معلم التربية  إن -3

     0لذاتية كمعلم للتربية الرياضية ه ا والتي تعطيه شخصيت

  

( " هي جملة الصفات الجسمية  احمد عزت راجحلشخصية كما عرفها ) وا   

خص عن غيرة تميزاَ شوالعقلية والمزاجية واالجتماعية والخلقية التي تميز ال

نظام متكامل من الصفات يميز الفرد عن غيرة (  إنهانقول )  أدقبمعنى  أوواضحا َ" 

الصفات او السمات ولكن  هذه.وعلى ذلك فشخصية معلم التربية الرياضية تتفق في 

.وعلى ذلك فمعلم التربية الرياضية  اآلخرينبنسب خاصة تختلف عن نسب المعلمين 

... وهذة الخصائص  مهنتهيجب ان يتصف بالخصائص والسمات التي تحتاجها 

 فيما يلي :  إيجازهاالهامة الكتمال شخصية معلم التربية الرياضية ويمكن 

 

 ارية والصحية .الخصائص البدنية والمه -أ 
 الخصائص الخلقية .  -ب

 الخصائص االجتماعية .جـ 

 (129-128,ص  )بسطويسي , عباس للمهنة . اإلعدادخصائص  -د 

 
 



 

  

 الخصائص البدنية والمهارية والصحية :    2-1-2

لصحية من اهم ) تعتبر القدرات البدنية والمهارات الحركية والمستويات ا    

الخصائص والصفات التي يجب ان يتميز بها معلم او معلمة التربية الرياضية ، 

ولذلك حرصت كليات ومعاهد التربية الرياضية في العالم على ان يكون تقديم 

الطالب الراغبين في االنسياب اليها للدراسة مبنباَ على اساس مستويات معيارية 

رات المقننة الخاصة بتلك المستويات المعيارية خاصة بها . ولذلك توضع االختبا

والتي يتم على ضوئها قبولهم في مثل هذة الكليات او المعاهد ، وال يتوقف اجراء 

مثل هذة االختبارات عند قبول طالب كليات التربية الرياضية ومعاهدها ، بل يجب ا 

ل الرياضي ان تالزمهم في سنوات دراستهم وحتى تخرجهم كمعلمين عاملين في مجا

 (130بسطويسي ،عباس ،ص)( 

 

ثابرة والجهد متدريس التربية الرياضية من المهن التي تتطلب الجلد وال هنةفمأذن    

الي مدرس تربية بدنية انعداماَ تاماَ اليمكن معه ، اذ ان انعدام الصحة واللياقة ال

اد  المهني رياضية القيام باي عمل مثمر ، وهذا يعادل في خطورته انعدام  األعد

 وضعف الشخصية .   

 

 مكونات اللياقة البدنية : 2-1-3

 العضلية:القوة  2-1-3-1

   

 : ماهية القوة العضلية 

القوة العضلية تنمو مع نمو الطفل ، وتزداد في مرحلتي الطفولة والمراهقة بحيث    

تصل الى اقصاها فب سن الثالثين و ويرى اخرون انها تصل الى اقصاها في سن 

الخامسة والثالثين ، او ان اقصى قوة يمكن ان يصل لها االنسان مابين الخامسة 

 والعشرين والخامسة والثالثين ، وذلك في ضوء الفروق الفردية بين االفراد 

ومن الواضح ان العضالت هي مصدر الحركة في االنسان ، النها هي مصدر القوة 

صة في التشريح وعلم الحركة المسببة للحركة ، ولقد اوضحت الدراسات المتخص

 كيف يمكن ان تحدث الحركة في ظل الموصفات التشريحية والقوانين الميكانيكية . 

 ويرى )هارة( ان القوة لها ثالثة انواع هي: 

 

 القوة العظمى . -1

 القوة السريعة )القوة المميزة بالسرعة (. -2

 (62-57)كمال ، محمد صبحي ، ص تحمل القوة . -3

 

 

 

 



 

 اهمية القوة العضلية :-

تعتبر القوة العضلية احد مكونات اللياقة البدنية ، اذ يتوقف عليها أداء معظم 

األنشطة الرياضية ، وباستخدام اسلوب المسح العلمي للمراجع المتوافرة المتخصصة 

حول تحديد مكونات اللياقة الندنية  تضمن آراء ثالثين عالمآ فوجد أنهم أجمعوا على 

وة العضلية هي المكون األول في اللياقة البدنية ، وفي مسح مشابه لمكونات ان الق

القدرة الحركية  تضمن آراء عشرين مرجعآ  فوجد ان خمسة عشر مرجعآ منهم 

ذكروا القوة العضلية كأحد المكونات الهامة للقدرة لعضلية .كما تعد القوة أحدى 

آلراء) كالرك ، ماثيوس، الرسون ، المكونات األساسية للياقة الحركية  وذلك طبقآ 

 يوكم بوتشر، كيورتن،  وولجووس (.

وتشير معظم مراجع األختبارات والمقاييس الى ان القوة العضلية هي المكون 

( ان هناك   mathewsاألساس للياقة العضلية  او لياقة القوة . ويرى )ماثيوس 

   أربعة اسباب  معقولة تبين اهمية مكون القوة العضلية وأسباب األهتمام بقياسها

 وهي :

 

 القوة ضرورية لحسن المظهر . -1

 القوة شيء أساس  في تأدية  المهارات بدرجة ممتازة . -2

 القوة مقباس للياقة البدنية . -3

 ب الجسمانية  .القوة تستخدم كعالج وقائي ضد التشوهات  والعيو -4

 (62– 57)كمال ،محمد صبحي ،ص                                                      

 

 الجلد العضلي )تحمل القوة ( : 2-1-3-2 

 

 ماهية الجلد العضلي :   - 

يعني الجلد العضلي قدرة العضالت على اداء جهد متعاقب يتميز بكون شدته أقل      

من الحد األقصى ، وهذا يتطلب كفاءة الجهاز الدوري في تخليص العضلة من 

المخلفات التي تنشأ عن الجهد المبذول ضمانآ ألستمرارها في العمل .وفي الجلد 

لتناوب ( اذ تبدأ بعض الوحدات الدوري تعمل الوحدات الحركية بما يعرف بنظام) ا

الحركية في العمل ، وعندما يصيبها التعب ينتقل العمل الى مجموعة وحدات اخرى 

، فثالثة ،ثم رابعة ، وهكذا ..... حتى يصيب التعب معظم الوحدات الحركية الموجودة 

في العضلة ، ويلي ذلك أن تبدأ المجموعة األولى من الوحدات الحركية في العمل 

اخرى ،ثم الثانية ،وهكذا ..... حتى تصل العضلة الى درجة التستطيع فيها أن  مرة

تعمل نتيجة ارتفاع نسبة ترسيب حامض الالكتيك في العضلة أو تنتهي الحركة قبل 

 ذلك ، وهذا مايعرف بنظام العمل المتناوب عندما تعمل العضلة للمطاولة )الجلد( .

 (66)كمال ، محمد صبحي ، ص                                                         

 

 

 



 

 أهمية الجلد العضلي : 2-1-3-3

 يعد الجلد العضلي من أهم المكونات الالزمة لممارسة النشاط الرياضي ، فهو    

لعاب والرياضات سواء كانت جماعية أم مكون ضروري الستكمال متطلبات اال

اللعاب لتنمية هذا المكون الهام ، ياضات واالمدربون في جميع الرفردية ، اذ يجتهد 

لياقات المختلفة ، ففي واعتبروه احد المكونات الهامة ل ولقد اهتم العلماء بهذا المكون

المسح الذي قام به) محمد صبحي حسانين ( لمكونات اللياقة البدنية من خالل آراء 

 ة( يعد أحد المكونات على ان  الجلد العضلي )تحمل القو ا  ثالثين عالمآ اتفقوا جميع

 (66)كمال ،محمد صبحي ،ص للياقة البدنية .الرئيسي 

 

 

 السرعة : 2-1-3-4

  

 ماهية السرعة :   -

 توجد عدة آراء لعلماء الدول الشرقية والدول الغربية حول مفهوم السرعة وطبيعتها 

 ومكوناتها ، ولتوضيح ذلك نستعرض آراء كل منهما :

يعبر هارة عن مفهوم علماء الدول الشرقية للسرعة في كونها مضمون له ثالث 

 أبعاد أساسية هي :

 السرعة األنتقالية . -1

 السرعة الحركية . -2

 . سرعة األستجابة -3

 

 والمقصود بسرعة األنتقال هو العدو ، اذ يعرفها )هارة( بكونها القدرة على التحرك   

 لألمام بأسرع ما يمكن ، ويقول عنها )عالوي ( انها القدرة على األنتقال أو التحرك

من مكان آلخر باقصى سرعة ممكنه ، وهذا يعني انها عبارة عن محاولة التغلب 

على  مسافة معينة )قطع مسافة معينة( في أقصر زمن ممكن ،مثل العدو في العاب 

الحركية فتعني سرعة األنقباضات العضلية  القوى والسباحة والدراجات .اما السرعة

عند اداء الحركات الوحيدة كسرعة أداء حركة معينة في السالح أو سرعة أداء لكمة 

  معينة .

 

 كذلك عند أداء الحركات المركبة كالتمرير واألستالم وكسرعة األقتراب والوثب .   

 بداية الستجابة الحركية أما سرعة األستجابة فهي الفترة الزمنية بين ظهور المثير و

ويقول عنها )عالوي( انها القدرة على األستجابة الحركية لمثير معين في أقصر  

زمن ممكن ، وهذا يعني انها تتضمن زمن األستجابة  من بداية حتى نهاية االستجابة 

 (87)كمال ،محمد صبحي،ص.الحركية 

 

 

 



 

انه يعني قدرة الفرد على أداء أما عن مفهوم المدرسة الغربية بالنسبة للسرعة ف    

حركات متكررة من نوع واحد في اقل زمن ممكن كالعدو في العاب القوى 

 والدراجات والسباحة والتجديف .

 

 أهمية السرعة : -

لعنصر السرعة أهمية كبرى في معظم ألوان النشاط البدني لسباقات المسافات 

القصيرة في العاب القوى والسباحة ، كما انه ضروري جداَ والتجديف وكرة القدم 

 كرة السلة والهوكي ... وغيرها .

لقد اهتم العلماء بالسرعة ووضعوها ضمن مكونات أللياقات المختلفة فقد اجمع 

( عالماَ على أنها احد المكونات الرئيسية للياقة البدنية ) مسح 30( من ) 50%)

( كما اقر تسعة علماء من عشرين أنها ضمن القدرة  1978علمي اجري عام 

( ، كما اتفق كل من كالرك والرسون 1977الحركية ) مسح علمي اجري عام 

ناَ ، ويوكم وبوتشر وكازنز وبافردو هاجمان وولجووس على ان السرعة تعد مكو

 أساسيا في اللياقة الحركية ، كما كالرك ضمن مكونات القدرة الحركية العامة . 

 (87) كمال ،محمد صبحي ،ص                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثالث الفصل
 

 :منهج  البحث واجراءتة امليدانية  -3 

 :منهج البحث    3-1
 استخدام الباحثون المنهج الوصفي لمالئمة طبيعة مشكلة البحث .  

 

 عينة البحث   3-2
تم اختبار العينة بالطريقة العمرية من مدرسات التربية الرياضية من محافظة 

 35-25( مدرسة تربية رياضية تتراوح اعمارهن بين 40القادسية وكان عددهن )

 صل .( من مجتمع اال% 66،66سنة وكانت نسبتهن )

 

 

 األدوات و الوسائل و االجهزه المستخدمة     3 3
 تم استخدام األدوات والوسائل التاليه لجمع البيانات : 

 0ـ االختبارات والمقاييس     

 0المالحظة  -  

 0ساعة توقيت  -  

 

 

   االستطالعيةالتجربة    3-4 
على عينة  من مدرسات  1/10/2004تم اجراء تجربة استطالعية  بتاريخ       

( مدرسات من خارج العينة  بهدف معرفة استجابة  6التربية الرياضية عددهن )

اجراء االختبارات المختارة على هذه العينة  وألجل معرفة صالحية فريق  وإمكانية

 0العمل المساعد وتجاوز األخطاء 

  

 

 0رات المستخدمة  في البحث  األختبا  3-5 
تم اختيار بعض األختبارات المقننة  الخاصة بقياس مستوى  ) السرعة ، القوة   

وهذه األختبارات  لها معامالت علمية عالية  في   العضلية ،المطاولة العضلية (

 0بعض الدراسات العلمية  التي استخدمت  فيها 

 (  53ص  ، حسن) محمد  : االختباراتوفي مايلي هذه  

 

 

   



 

 0( ثانية 15الجري في المكان لمدة ) -1

 0( ثانية 30الجلوس من الرقود لمدة ) -2

  0ثني الذراعين ومدها ) من األستلقاء على الركبتين ( حتى استنفاذ الجهد  -3

     

 :   *فريق العمل المساعد  3-6
 بفريق عمل مساعد الجراء األختبارات على العينة  وتحضير  االستعانةتم 

 0االدوات  وما يلزم تقديمه للعينة قبل  وأثناء  وبعد اجراء األختبارات 

 

 الوسائل األحصائية  :   3-7
 تم استخدام الوسائل األحصائية التالية : 

  

 = مج س/ ن  الوسط الحسابي )س(

 

 2) مج س(                                                                

 -------------- - 2مج س                                                 

 ن                                                                      

 -------------------------------=    ثانياَ: االنحراف المعياري )ع(

  1  -ن                                                                  

 

                                                 

 المدى ثالثاَ: 

                                                        

 

 الجزء                                     

 100× --------------------: رابعاَ : النسبة المؤية 

 الكل                                      

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------  

 0رحيم رويح  0* م     

 0مي علي عزيز 0م  *

 0م قيس سعيد دايم 0م *

 



 

 الرابع الفصل
 عرض النتائج ومناقشتها : -4

 ثا( ومناقشتها :15عرض نتائج االختبار األول ) الجري في المكان لمدة   4-1
 (1الجدول رقم )

 يبين قيم الدرجات المعيارية لعينة البحث والدرجات الخام

      

 الدرجة

 المعيارية
 الدرجة الخام

2 7،31 

3 11،99 

4 16،67 

5 21،35 

6 26،03 

7 30،71 

8 35،39 

   

 من خالل الجدول أعاله تبين لنا قيمة كل درجة خام بما يقابل درجتها المعيارية     

ومن هذا ثم االستفادة في المستويات المعيارية واألخذ بنظر االعتبار االستفادة من 

 )منحنى كاوس( كاألتي :

 

 

 

 
                           2،14    13،59   34،13   34،13  13،59    2،14  

         

                         8     7     6       5     4      3      2     

 

وبعد استخراج الدرجات المعيارية ثم حساب عدد أفراد العينة في كل مستوى من      

 المستويات وتفريغ البيانات كما في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 



 

 (2الجدول رقم )

يبين المستويات المعيارية )لالختبار األول( والنسبة المثالية وعدد أفراد العينة 

 والنسبة المتحققة :

المستوى 

 المعياري

النسبة 

 المثالية
 العدد

النسبة 

 المتحققة

 ----------- ------ 2،14 جيد جدآ

 %15 6 13،59 جيد

 %32،5 13 34،13 متوسط

 %35 14 34،13 مقبول

 %17،5 7 13،59 ضعيف

 ----------- ---- 2،14 ضعيف جدآ

 %100 40  المجموع

 

من الجدول أعاله تبين لنا أن النسبة المتحققة للمستوى المعياري )جيد جدا( قد     

 بلغت )صفر( ألن عدد أفراد العينة الالتي كان تقديرهن )جيد جدا( في االختبار األول

 0)صفر(

( وعند مقارنتها %15أما المستوى المعياري )جيد( فقد بلغت النسبة المتحققة  )    

( لهذا المستوى سنالحظ أنها قريبة منها وهي 13،59مع النسبة المثالية البالغة  )

 0أكبر بقليل وهذا يؤشر أن انجاز العينة في أفضل حاالته في هذا األختبار

( للمستوى المعياري) متوسط ( 13.59ة )ولكن عند مقارنة النسبة المتحققة البالغ

فهي اقل بقليل من النسبة المثالية في التوزيع الطبيعي لهذا المستوى 

 (.34.13والبالغة)

( والنسبة 34.13أما المستوى المعياري )مقبول ( فان النسبة المثالية تبلغ ) 

يقة  أن هذه ( وفي الحق14المتحققة كانت الن عدد أفراد العينة في هذا المستوى هو )

النسبة متقاربة جدا مع النسبة المثالية في التوزيع الطبيعي وهذا يشير إلى إن أفراد 

العينة كان أداؤهن  البدني قريب جداَ في التوزيع الطبيعي  وهذا يشير إلى إن 

مدرسات التربية الرياضية في محافظة القادسية يمارسن الرياضة وهذا واضح من 

 0 عةخالل اختبار صفة السر

إذ كانت النسبة المثالية في التوزيع الطبيعي  (ضعيف )فيما عدا المستوى المعياري

( 17.5(اقل من مما حققته أفراد العينة إذ كانت النسبة المتحققة هي )13.59البالغة )

وهي كبيرة نسبياَ كذلك نالحظ هنا أن الكثير من مدرسات التربية الرياضية يفقدن  

التخرج من كلية التربية الرياضية بسبب تأثير الظروف  صفة السرعة وخاصة بعد

العائلية أو االجتماعية إذ يتركن مزاولة الرياضة وقد يكون حتى إثناء أداؤهن 

الدروس العملية ) إهمال درس التربية الرياضية ( أي أن المدرسة قد ال تقوم بأداء 

لشحوم لدى المدرسات في المهارة بعد شرحها للطالبات وهذا يؤثر كثيراَ على تراكم ا

 المناطق المؤثرة على صفة السرعة .

 



 

 ثانية( 30لمدة   الجلوس من الرقود  عرض ومناقشة نتائج االختبار الثاني ) 4-2
لمعرفة حقيقة المستويات التي عليها مفردات العينة في اختبار األداء البدني الثاني 

 ثم تفريغ البيانات في ضوء المستويات التالية : ( ثانية30لمدة   الجلوس من الرقود  )

 (3الجدول )

 يبين قيم الدرجات لعينة البحث والدرجات الخام حسب المستويات المعيارية

 

 الدرجة

 المعيارية 
 الدرجة الخام

2 11.817 

3 16.528 

4 21.239 

5 25.95 

6 30.661 

7 35.372 

8 40.083 

 

 وكما ذكرنا سابقاَ وحسب الجدول أعاله جاءت النتائج بعد تفريغ البيانات كاألتي: 

 

 (4لجدول )

يبين قيم النسبة المثالية للمستويات المعيارية حسب التوزيع الطبيعي وعدد أفراد 

 العينة في كل مستوى معياري والنسبة المتحققة

   

 المتحققةالنسبة  العدد النسبة المثالية المستوى المعياري

 %7.5 3 2.14 جيد جداَ 

 %2.5 1 13.59 جيد

 %32.5 13 34.43 متوسط

 %45 18 34.13 مقبول

 %12.5 5 13.59 ضعيف

 ---- ---- 2.14 ضعيف جداَ 

 

من الجدول أعاله تبين أن النسبة المتحققة للمستوى المعياري )جيد جداَ( في 

( إذ كان عدد أفراد %75ثا ( قد بلغت ) 30رقود خالل  –االختبار الثاني ) جلوس 

( فقط وعند مقارنة هذه النسبة مع نسبتها 3العينة في هذا المستوى المعياري هو )

المثالية في التوزيع الطبيعي نجد انه نسبة اكبر مما هو مطلوب وهذا يشير إلى أن 



 

باستمرارهن على انجاز بعض أفراد العينة في أفضل حاالته وان بعض المدرسات 

 مزاولة األنشطة الرياضية يحققن تطور واضح في الصفات البدنية .

( ، وهي اقل بكثير %2.5أما المستوى المعياري )جيد( فقد كانت النسبة المتحققة )

( ، وهذا يدل على ان نسبة 13.59من النسبة المثالية في التوزيع الطبيعي البالغة )

كثيراَ عن التوزيع الطبيعي وهنا يؤشر قصور في عالية من أفراد العينة ابتعدن 

مزاولة األنشطة الخاصة بتطوير أو الحفاظ على مستوى القوة العضلية وخاصة ) 

 القوة المميزة بالسرعة ( .

( وهي اقل  %32.5وقد بلغت النسبة المتحققة في المستوى المعياري )متوسط( )

 ( .%34.13بالغة )بقليل من النسبة الطبيعة في التوزيع الطبيعي ال

( وهي نسبة %45فقد بلغت ) 9اما النسبة المتحققة للمستوى المعياري)مقبول 

( وكان هذا على %34.13كبيرة نسبياَ عند مقارنتها مع النسبة المثالية البالغة )

حساب المستوى المعياري )جيد( إذ إن اغلب أفراد العينة كانوا في المستوى 

المستوى ممكن أن يحتوي اغلب أفراد العينة والكثير المعياري )مقبول ( وان هذا 

 منهن وخاصة الالتي تركن مزاولة األنشطة الرياضية .

( وهي اقل %12.5والمستوى المعياري )ضعيف( فقد بلغت النسبة المتحققة )

 ( وهذا طبيعي تقريباَ .%13.59بقليل من النسبة المثالية البالغة )

جداَ( فقد كان أفراد العينة في هذا المستوى وأخيرا المستوى المعياري )ضعيف 

)صفر( مما ال يحقق نسبة  وهذا بطبيعة الحال اقل من النسبة المثالية البالغة 

(2.14%. ) 

 

وبصورة عامة نالحظ انحسار النسبة المتحققة من المستوى )ضعيف( متجهة إلى 

المستوى )مقبول( وللمستوى )متوسط ( ، كما أن العينة حققت نسبة مثالية جيدة في 

المستوى المعياري )جيد جداَ( ولوال االستمرار على مزاولة األنشطة الرياضية 

النسب ألنة وكما هو معروف أن صفة الخاصة بصفة القوة لما تم تحقيقه مثل هذه 

 ( أيام .6القوة تبدأ بالهبوط إذا ترك الفرد التدريب عليها بعد )

 

 

على الركبتين حتى استنف اذ   –عرض نتائج االختبار الثالث )اختبار استناد أمامي   4-3
 الجهد (

تم تفريغ البيانات في ضوء المستويات المعيارية فجاءت أن النتائج كاألتي وحسب 

 الجدول التالي : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (5الجدول )

يبين قيم النسب المثالية للمستويات المعيارية حسب التوزيع الطبيعي وعدد أفراد 

 العينة في كل مستوى معياري والنسب المتحققة .

 المستوى

 المعياري 
 النشسبة المتحققة العدد ثاليةالنسبة الم

 %7.5 3 2.14 جيد جداَ 

 %20 8 13.59 جيد

 %30 12 34.13 متوسط

 %27.5 11 34.13 مقبول

 %15 6 13.59 ضعيف

 ----- ----- 2.14 ضعيف جدا

 

من الجدول أعاله تبين أن النسبة المتحققة للمستوى المعياري )جيد جدا( فد بلغت 

( فقط ، وهذه 3( إذ كان عدد أفراد العينة في هذا المستوى المعياري هو)7.5%)

النسبة أعلى من النسبة المثالية في التوزيعه الطبيعي ن وهذا يشير إلى أن انجاز 

 تهبعض أفراد العينة كان في أفضل  حاال

( ، إذ كان عدد %20أما المستوى المعياري )جيد( فقد كانت النسبة المتحققة )

( وعند مقارنتها مع النسبة المثالية في التوزيع 8أفراد العينة في هذا المستوى )

( وعند جمع كال %13.59الطبيعي نالحظ أنها اكبر بكثير ن إذ إن النسبة تبلغ )

( في %27.5=  %20+  %7.5جدا( أي ) النسبتين للمستويين المعيارين )جيد

( أذا سنالحظ الفرق الكبير لصالح النسب 15.73حين عند النسبة المثالية نجدهما )

المتحققة بالقياس إلى المفروض أن تكون علية .... ويرى الباحثون أن سبب ارتفاع 

مستوى صفة المطاولة لدى نسبة كبيرة من أفراد العينة يعود إلى المزاولة 

مرة للنشطة الرياضية ذات الشدة المنخفضة المستمرة فالمطاولة التي تؤدي المست

خالل الوحدة التدريبية إلى التعب نتيجة االستنزاف الوظيفي لفترة زمنية معينة 

 .  2أخرى ، كذلك ترتبط المطاولة بمستوى التعب 

من هذا نستنج ان مجرد االستمرار على مزاولة الدروس المنهجية في المدارس 

 يطور صفة المطاولة لدى المدرسات في محافظة القادسية .

 

( وعند  %30أما المستوى المعياري )متوسط( فقد بلغت النسبة المتحققة )

( نجد أنها اقل أي أن المتحقق اقل %34.13مقارنتها مع النسبة المثالية البالغة )

 من النسبة المثالية في التوزيع الطبيعي . 

( اقل من %27.5ة للمستوى المعياري )مقبول( البالغة )وكانت النسبة المتحقق

( أيضا وهذا يؤشر ابتعاد النسب المتحققة لهذين 34.13النسبة المثالية البالغة )

المستويين عن النسبة المثالية عن النسبة المثالية في التوزيع الطبيعي وانحسار هذه 

 النسب اى جهة )جيد جد وجيد (.



 

( وهي اكبر من %15أما المستوى المعياري )ضعيف( فكانت النسبة المتحققة )

( وهذا في نظر الباحثين يعود إلى سببين ، %13.09النسبة المثالية البالغة )

هو احتمال وجود عدد من المدرسات ال يقمن باألداء التمارين  :األولالسبب 

صار على شرح المهارة فقط الرياضية والمهارات في الدروس العملية وإنما االقت

 او عدم االهتمام بالدرس المنهجي .

: هو الصفات الفسلجيه للعضالت لبعض المدرسات فقد يكون عدد  والسبب الثاني 

األلياف البيضاء اكبر بكثير من عدد األلياف الحمراء وهذا يضفي صفة القوة 

 م به .والسرعة على حساب صفة المطاولة لدى الفرد وهذا ال يمكن التحك

وأخيرا المستوى المعياري )ضعيف جداَ( فقد كانت النسبة المتحققة )صفر( وهي 

( وهذا يؤكد انحسار أفراد العينة إلى 2.14اقل من النسبة المثالية البالغة )

 المستويات المعيارية األفضل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل اخلامس
 االستنتاجات والتوصيات   -5

 
 االستنتاجات :  5-1

تقارب النسب المتحققة في اختبار صفة السرعة مع النسب المثالية وكانت  -1

اعلى نسبة متحققة في المستوى المعياري )مقبول ( ويليه بالمرتبة الثانية 

 0المستوى المعياري )متوسط(

حققت العينة اعلى نسبة في المعياري ) مقبول ( ويليه بالمرتبة الثانية  -2

 ستوى المعياري )متوسط(  في اختبار صفة القوة المميزة بالسرعة .الم

في اختبار صفة المطاولة حققت العينة أعلى نسبة في المستوى المعياري 

 )متوسط ( ويليه بالمرتبة الثانية المستوى المعياري )متوسط( .

 

 

 التوصيات : 5-2

 يوصي الباحثون في ضوء االستنتاجات السابقة مما يلي :

عدم االنقطاع عن مزاولة األنشطة والتمارين الرياضية لتنمية الصفات البدنية  -1

 بصورة عامة والمحافظة عليها من قبل مدرسات التربية الرياضية .

االهتمام بدروس التربية الرياضية المنهجية والمشاركة الفعلية من قبل  -2

ها للحفاظ على المدرسات للطالبات أثناء تعليم المهارات الرياضية ومزاولت

 0الصفات البدنية 

 0أجراء تقويم بدني منظم لمدرسات التربية الرياضية يشمل الصفات البدنية  -3
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