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المرتبطة البدنية  مياقةلتقييم الوضع درجات معيارية 
 ( سنة01-01لألطفال بأعمار) بالحركات األساسية

 2دكتور/ مصطفى إبراهيم أحمد  2/ عصام الدين شعبان عمىدكتور  1جعاز شمش فالحدكتور/  
 

 ممخص البحث:
 اسية ركات األسلتقييم المياقة البدنية المرتبطة بالح وضع درجات معياريةهدف البحث إلى 

اختبارات  11.  وتم استخدام المنهج الوصفي وتطبيق عدد  القنفذة بمنطقة مكة المكرمةألطفال محافظة 
التي تم الحصول عميها من  الخام الدرجات قد تم تحويلسنة. و 11-11بعمرطفل  311بدنية عمى عدد 

 تدل مشتقة جديدة بدرجات الخام جاتالدر  نستبدل معيارية. وبذلك درجات تطبيق االختبارات البدنية إلى

 عينة عميها تكون التي المستويات الجماعة وتحديد لمتوسط بالنسبة مستوى الطفل عمى واضح بشكل

ية لالختبارات البدنية جداول معيارية بحيث تكون الدرجة الكم 11وقد أسفرت النتائج عمى وجود البحث. 
نية متعددة األهداف تسمح بتنوع االنتقاء ما بين ، وتندرج االختبارات لقياس صفات بددرجة 1111

لتقييم المياقة  كأساس المعيارية الدرجات باعتماد نو مسابقات العدو والجري والرمي والوثب. ويوصى الباحث
 .المراحل العمرية قيد البحثالبدنية لألطفال في نفس 

ABSTRACT: 
 

        Standard degrees of fitness assessment for basic movements 
for children ages (10-12 years) 

The research aimed to use Sigma for fitness assessment related to the basic 
movements in track and field competitions for the children of the province 
Qunfudah in Mecca. Descriptive approach was used and the application of 10 
the number of physical tests on the number of 300 children10-12 years. The 
conversion of raw scores obtained by the application of physical tests to the 
standard grades. And thus replace crude varying degrees show a new 
derivative is clearly at the level of the child to the average for the group and 
determine the levels to which the research sample. Have resulted in findings 
that there are 10 tables of standard so that the overall degree of physical tests, 
the degree of 1000, and are tests to measure the physical attributes of multi-
purpose to allow the diversity of the selection competition between the run, 
jump and throw. The researchers recommended the adoption of the standard 
grading basis to assess the physical fitness of children in the same age groups 
under consideration.  
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 التعريف بالبحث-0
 المقدمة وأهمية البحث: 0-0

تعد المياقة البدنية أحدد مكوندات المياقدة الشداممة التدي تتضدمن المياقدة العقميدة والمياقدة النفسدية والمياقدة 
د لياقدددات متداخمدددة ومتشدددابكة االجتماعيدددة، وهدددي جدددزء مدددن المياقدددة العامدددة أو المياقدددة الكاممدددة التدددي تدددوفر لمفدددر 

فدددددي أجدددددراض جسدددددمية واجتماعيدددددة وانفعاليدددددة  لمياقددددداتا(، كمدددددا تحددددددد أهدددددداف هدددددذ  09،9821)الحيدددددالي ، 
 وترويحية وذهنية فضاًل عن الهدف الصحي.

ويمكدن لمرياضدة بأنواعهددا المختمفدة أن تقدوم بدددور فاعدل خدالل مراحددل النمدو المختمفدة التددي يمدر بهددا 
مددن  يددتالءما تددم توزيددن األنظمددة الرياضددية المالئمددة لكددل مرحمددة مددن هددذ  المراحددل بمددا الفددرد، وبخاصددة إذا مدد

، إذ يعدد التطدور البددني ذا أهميدة كبيددرة فدي تقدويم نمدو الفدرد وتطددور  بيعدة خصدائص هدذ  المراحدل وأهدددافهاط
 فضاًل عن أنه أحد المؤشرات التي تعبر عن حالة النمو عند األفراد.

القدددرات البدنيددة والحركيددة هددي عبددارة عددن صددفات بدنيددة تولددد مددن ا نسددان  ومددن الجدددير بالددذكر فددأن
كدان  سدواءوتنمو بنمو  ويؤثر ذلك النمو عمى طبيعة عمل وأسدموب الفدرد فدي الحيداة ودرجدة نشداطه الحركدي 

هذا النشداط مقصدودًا أو جيدر مقصدود، كمدا أن المهدارات الحركيدة بشدكل عدام، واألساسدية منهدا أو الرياضدية 
مكددن نموهدددا وتطويرهددا والسددديطرة عميهددا دون نضدددج القدددرات البدنيدددة الخاصددة بهدددا، ولهددذا تظهدددر الفدددروق ال ي

( سددنة بددين الجنسددين بددل حتددى 02-01الفرديددة الخاصددة بمعدددالت التطددور فددي خددالل المرحمددة العمريددة مددن )
إذ أن هدددذا  بددين الجددنس الواحدددد، ويظهددر ذلددك بوضدددوح عندددما يجتدداز التمميدددذ مرحمددة مددن المراحدددل الدراسددية،

االخدددتالف هدددو معددددل التطدددور فدددي الصدددفات البدنيدددة يتدددأثر ذلدددك بمدددؤثرات خارجيدددة وداخميدددة كالبيئدددة والوراثدددة 
 والتقاليد والرجبة التي تمعب دورًا إيجابيًا في نضج قدراته وهي تعد القاعدة األساسية لمنمو.

ه مدن قددرات وخصدائص لذلك اتجه المتخصصدون إلدى االهتمدام بدراسدة الفدرد الكتشداف مدا يتمتدن بد
بدنية لتحقيق مستوى االنجاز الرياضي. ولذلك أشار العديدد مدن العممداء إلدى ضدرورة تدوافر خصدائص بدنيدة 
حيددث تسددهم بقدددر واف فددي حسددن تددوجيههم لنددوع النشدداط الرياضددي الددذي يسددتطين مددن خاللدده إحددراز أفضددل 

 النتائج.
راض االختبددارات و المقدداييس، فالقدددرات واحدددا مددن أجددلألفددراد ويعتبددر الكشددف عددن القدددرات البدنيددة 

البدنية لها دور فعال وأساسي في تحقيدق التفدوق الرياضدي فدي مختمدف األلعداب واألنشدطة الرياضدية، ومنهدا 
العاب القوى التي تعدد عصدب الددورات االولمبيدة فضدال عمدى أنهدا تخمدق فدي الفدرد التكامدل البددني والمهداري 

ن أركدان التعمديم فدي مجدال التربيدة العامدة فهدي تددخل فدي جميدن بدرامج والنفسي واألخالقي وهدي ركدن هدام مد
ومددن اجدل مواكبددة العدالم فددي هدذا المجددال وكدذلك الوصددول إلدى أفضددل  ومنداهج المددارس بمراحمهددا المختمفدة.

انجاز رياضي وتحقيق األرقام القياسية كان البد من البدء من األعمار الصدييرة وعمميدة انتقدائهم أي اختيدار 
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مهم وأكثددرهم تقددبال لمتدددريب ويقصددد  ءباالنتقدداء اختيددار الصددفوة المتميددزة فددي أي مددن الظددواهر المدروسددة أفضدد
    .(11121113والياسري، عبد المجيدء)

 مشكمة البحث 0-2
البد من االعتماد عمى النظريات والمعمومات واألساليب وطرق القياس العممية عند انتقاء  

سنة  02-01قاء المبكر لألطفال الموهوبين رياضيا وخصوصا أعمار  الرياضيين واالعتماد عمى االنت
. حيث أن االعتماد عمى الخبرة الذاتية لممدربين يحول دون الوصول إلى المستوى يسمح بالتدخل الصحيح

المطموب با ضافة إلى ضياع الكثير من الوقت والجهد والمال من أشخاص جير مناسبين لفعالياتهم، هذا 
تيار األفراد يكون طبقا لمتقدير الذاتي حيث ال توجد وسيمة موضوعية لمتقييم لدى القائم بعممية فضال أن اخ

 االنتقاء والتقويم مما يزيد العبء الواقن عميه نتيجة االعتماد عمى الدرجات الخام. 
 بعض االستفسارات منها: نو وألهمية دراسة الصفات البدنية فقد تكون لدى الباحث

 ؟المختمفةمسابقات الميدان والمضمار ر األفراد لالشتراك في كيف يتم اختيا -0
 ؟البدنية كيف يتم تقييم األفراد ومتابعة التقدم الحادث في قدراتهم -2

جداول مستويات معيارية بدراسة الصفات البدنية المميزة ووضن  نو وانطالقًا مما سبق عنى الباحث
 .لألطفالة البدنية وتقييم الحالوذلك كأساس لالنتقاء  باستخدام سيجما

 :  هدف البحث0-2

ألطفال محافظة  اسيةلتقييم المياقة البدنية المرتبطة بالحركات األس هدف البحث إلى وضن درجات معيارية
 سنة. 02-01 القنفذة بمنطقة مكة المكرمة

 البحث: تساؤل0-3

 كاألتي: التتحقيقًا لهدف البحث صيغ الفرض عمى هيئة تساؤ 

-01بعمدددروالتدددى يمكدددن قياسدددها لألطفدددال  اسددديةدنيدددة المرتبطدددة بالحركدددات االسمدددا هدددى القددددرات الب -0
 ؟سنة02

والتدددى يمكدددن قياسدددها  اسددديةمددا هدددى االختبدددارات التدددى تقدديس المياقدددة البدنيدددة المرتبطدددة بالحركددات االس -2
 ؟سنة02-01بعمرلألطفال 

 ؟سنة02-01بعمرلألطفال  تبارات المياقة البدنيةهل يمكن وضن درجات معيارية الخ -3

 
 

جراءاتمنهجية البحث و -8  :ه الميدانيةا 
 : منهج البحث1-0
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 لمنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة البحث. ا ثوناستخدم الباح
 عينة البحث: 1-1

مددن المددارس الحكوميدة واألهميدة لمصددفوف  ا( تمميدذ311أجدري البحدث عمدى عينددة عشدوائية قوامهدا )
 .ة بمنطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعوديةمحافظة القنفذمن الرابن وحتى السادس االبتدائي في 

 تحديد االختبارات المستخدمة:1-2

واالطددالع عمددى بطاريددات االختبددار المطبقددة عمددى هددذ  الفئددة بعددد تحميددل محتددوى المصددادر العمميددة 
 م ورجددم هددذا فقددد تددم1117ايدداد وعبددد  ، فددالح جعددازشددمش، العمريددة فقددد تددم االعتمدداد عمددى بطاريددة اختبددار 

المياقددة البدنيددة والتدددريب العدداب القدوى و عدرض هددذ  البطاريددة عمدى مجموعددة مددن الخبددراء والمختصدين بمجددال 
المرتبطددة لقيدداس المياقددة البدنيددة حددول مناسددبة هددذ  االختبددارات  أرائهددمالرياضددي والقيدداس والتقددويم السددتطالع 

وبعدددد اتفددداق الخبددددراء . نةسددد11-11بالحركدددات االساسدددية فدددى مسدددابقات الميددددان والمضددددمار لألطفدددال بعمدددر
هدذ  االختبدارات حققدت معدامالت  أن، عممدا والمختصين عمى االختبدارات فقدد تدم تطبيقهدا عمدى عيندة البحدث

المسدتخدمة االختبدارات كاندت و  م ،1117شدمش، فدالح جعداز وعبدد  ، ايداد لدرأيبقًا عممية جوهرية عالية ط
رمدي الكدرة الطبيدة زندة  ،( متدر411ومشدي ) جدري ،( متدر111) جدرى، ( متر من البدء الطائر31عدو)هى 
 حدددا،مسددافة كددل رجددل عمددى  ألكبددرحجددالت  اختبددار خمددس ،الوثددب الطويددل مددن الثبدداتاختبددار  ،( كيددم1)

دقدة التصدويب واختبدار  ثني الجذع لألمام واألسفل من الوقدوفاختبار  ،المتعرج بين الحواجز جريالاختبار 
، بسطويسدددي)عبدددد الجبدددار و  ،(1997، عبدددد الحميدددد وحسدددانين) ،(1114عمدددى الددددوائر المتداخمدددة )الحكددديم ، 

1984.) 
 

 التخطيط الفني لمبحث:1-3
 اختيار المساعدين:1-4-1

نظددرا لتعدددد متييددرات البحددث فقددد قددام البدداحثون باالسددتعانة بعدددد خمسددة مسدداعدين مددن قسددم التربيددة 
يجابيدددة الددددافن لدددديهم لممسددداعدة فدددي تطبيدددق البدنيدددة بالكميدددة الجامعيدددة بالقنفدددذة، وبعدددد التأكدددد مدددن رجبدددتهم وا

أسدددموب القيددداس وطريقدددة إجدددراء االختبدددارات وكيفيدددة تسدددجيمها باسدددتمارة تدددم تددددريبهم عمدددى اختبدددارات البحدددث، 
 التسجيل الخاصة باالختبارات.

 المعامالت العممية لالختبارات: 1-5
سديمة القيداس واالختبدار ( إلى أن هناك معامالت عممية يمكن تطبيقهدا عمدى و 1995) Lienertيشير 

وقد قسمها إلى قسمين إحداهما المعامالت العمميدة األساسدية كالموضدوعية والصددق والثبدات واتخدر متعمدق 
بالمعدددامالت العمميدددة الجانبيدددة كاالقتصددداد فدددي العمدددل والمعدددايير والقددددرة عمدددى المقارندددة واالسدددتخدام. وسدددوف 

بالقيدداس نظددرا لذاتيددة المعددامالت العمميددة الجانبيددة )مددن  يتطددرق البدداحثون إلددى المعددامالت العمميددة األساسددية
 وجهة نظر الباحثون(.



 5 

 المعامالت العممية األساسية:1-4-0
عدددادة االختبدددار بفدددارق زمندددي  أيدددام عمدددى عيندددة مدددن نفدددس المرحمدددة العمريدددة  8باسدددتخدام االختبدددار واا

معامددل  بمددغدنيددة، حيددث البالختبددارات تمميددذا تددم التحقددق مددن ثبددات  31وخصددائص مجتمددن البحددث وعددددهم 
ممدا يددل عمدى ثبدات ( α ≤ 1915) ( وهو أكبر من قيمدة ءرء الجدوليدة عندد مسدتوى1981 – 1999) الثبات 

 (.1كما بجدول )تمك االختبارات 
 

 : معامل الثبات بين التطبيق األول والثاني الختبارات المياقة البدنية قيد البحث0جدول 

 أسم االختبار م
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثاني يق األولالتطب
 المتوسط معامل الثبات

 )م( الحسابي
 االنحراف
  المعياري

 المتوسط
 )م( الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 ??.6 8=.6 88.> :=.6 86.> ثانية اختبار السرعة االنتقالية 1

 :?.6 8<.6 76.=8 <<.6 66.=8 ثانية اختبار تحمل السرعة 8

9 
ي اختبار التحمل الدور 

 التنفسي
 :<.9 <>.>< ;<.9 6:.>< ثانية

6.>> 

: 
اختبار القوة االنفجارية 

 لمذراعين
 96.> <7: <8.> >7: سنتيمتر

6.?8 

اختبار القوة االنفجارية  ;
 لمرجمين

 <7.: 7;7 96.: <:7 سنتيمتر
6.>8 

اختبار القوة المميزة بالسرعة  >
 لمرجل اليمنى

 <?.76 ::; 77.78 >:; سنتيمتر
6.?6 

اختبار القوة المميزة بالسرعة  =
 لمرجل اليسرى

 8<.79 :=; ;6.:7 6=; سنتيمتر
6.>> 

 7<.6 >;.6 6?.< <:.6 76.? ثانية الرشاقة <

 ><.6 8<.7 :.< >=.7 ;.< سنتيمتر المرونة ?

 :<.6 8>.6 = 8<.6 = نقطة الدقة 76

 
التمدايز باسدتخدام الربيدن معامدل صددق تحقدق مدن صددق االختبدارات البدنيدة عدن طريدق التم وكذلك 
، وظهدددرت النتدددائج بوجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيا بدددين المجموعدددة المتميدددزة )الربيدددن األعمدددى(، األعمدددى واألدندددى

والمجموعدددة األقدددل تميدددزا )الربيددددن األدندددى(، حيدددث أن جميددددن قددديم ت المحسدددوبة لالختبددددارات قيدددد البحدددث قددددد  
(، وهدذا يددل عمدى 1911ائيا عندد مسدتوى معنويدة )وهدذ  القديم دالدة إحصد 13941:   9.15تراوحت مدا بدين  

 صدق االختبارات قيد البحث فى قياس ما وضعت من أجمه. 
 :ةالمستخدم اإلحصائية األساليب2-5  

( ا حصددائي حيددث تددم  Version) SPSS 11.5تمددت المعالجددة ا حصددائية باسددتخدام برنددامج 
 نتدائج جمدن رتبداط، الددرجات المعياريدة. فبعدداسدتخراج المتوسدط الحسدابي، االنحدراف المعيداري، معامدل اال

 ال المجدردة لهدا، فاألرقدام دالالت ووضدن  تفسديرها الصدعوبة مدن التدي الخدام االختبدارات متمثمدة فدي الددرجات
 والخدروج األرقدام الخدام  تمدك تقدويم مدن فالبدد .حالة الطفل فدي االختبدارات البدنيدة لتقويم حقيقية صورة تعطي

لذلك فقد تدم  . المبحوثة لمظاهرة الواقعية الخصائص ضوء في وتحدد محدد،  معيار جودو  خالل من بدالالت
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 األطفدال مقارندة مسدتويات معرفدة نسدتطين خاللهدا مدن والتدي معياريدة درجدات إلدى الخدام الددرجات تحويدل

 التدي خدامال الددرجات لتحويل صورة أفضل المعيارية الدرجة أن حيث .لها ينتمي التي المجموعة أداء بمستوى

حدود المسدتوى وأفضدل انجداز وكدذلك أفضدل  في عن المتوسط الفرد عميها يحصل التي الدرجة بعد عن تعبر
 بشكل واضدح تدل مشتقة جديدة بدرجات الخام الدرجات نستبدل وبهذ  الطريقة عشرين انجاز لعينة البحث. 

 البحدث. وقدد تدم عيندة عميهدا كدونت التدي المسدتويات الجماعدة وتحديدد لمتوسدط بالنسدبة الفدرد مسدتوى عمدى

 ± )س(   الحسدابي المتوسدط =  )المعياريدة الدرجدة(المعيارية.  الجداول استخراج سيجما في طريقة استخدام

الثابدت )المعددل(. بحيدث يعطدى درجدات معياريدة لمددرجات الخدام ومجدولدة بصدورة متدرجدة مدن صدفر  الدرقم 
   .درجة 111إلى 

، 1999( & )ودين التكريتي، حسن العبيدي 1996، حسن( 51المعياري /  فاالنحرا × 3= الثابت الرقم
191-197.) 

 عرض النتائج ومناقشتها-2

 عرض النتائج:2-0

 : الوصف اإلحصائي والمعدل لنتائج اختبارات الصفات البدنية لألطفال 1جدول 

 وحدة القياس أسم االختبار م
 المتوسط
 )م( الحسابي

 االنحراف
 )ع( المعياري

 معدلال
 ;6.69 >;.6 ;<.> ثانية اختبار السرعة االنتقالية 1

 :=6.6 :7.8 9.>8 ثانية اختبار تحمل السرعة 8

 ;=6.8 <;.: :< ثانية اختبار التحمل الدوري التنفسي 9

 7?:.6 <7.< ;6: سنتيمتر اختبار القوة االنفجارية لمذراعين :

 8=6.9 86.> ;:7 سنتيمتر اختبار القوة االنفجارية لمرجمين ;

 <<7.6 :7.<7 7:; سنتيمتر اختبار القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليمنى >

 >7;.7 >8.;8 8>; سنتيمتر اختبار القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليسرى =

 6.6:7 <>.6 6:.? ثانية الرشاقة <

 >>6.7 >=.8 >.= سنتيمتر المرونة ?

 6;6.6 :<.6 :=.> نقطة الدقة 76
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 : الدرجات المعيارية والخام الختبار السرعة االنتقالية2دولج

الدرجة  
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

100 5.1 80 5.8 60 6.5 40 7.2 20 7.9 
99 5.135 79 5.835 59 6.535 39 7.235 19 7.935 
98 5.17 78 5.87 58 6.57 38 7.27 18 7.97 
97 5.205 77 5.905 57 6.605 37 7.305 17 8.005 
96 5.24 76 5.94 56 6.64 36 7.34 16 8.04 
95 5.275 75 5.975 55 6.675 35 7.375 15 8.075 
94 5.31 74 6.01 54 6.71 34 7.41 14 8.11 
93 5.345 73 6.045 53 6.745 33 7.445 13 8.145 
92 5.38 72 6.08 52 6.78 32 7.48 12 8.18 
91 5.415 71 6.115 51 6.815 31 7.515 11 8.215 
90 5.45 70 6.15 50 6.85 30 7.55 10 8.25 
89 5.485 69 6.185 49 6.885 29 7.585 9 8.285 
88 5.52 68 6.22 48 6.92 28 7.62 8 8.32 
87 5.555 67 6.255 47 6.955 27 7.655 7 8.355 
86 5.59 66 6.29 46 6.99 26 7.69 6 8.39 
85 5.625 65 6.325 45 7.025 25 7.725 5 8.425 
84 5.66 64 6.36 44 7.06 24 7.76 4 8.46 
83 5.695 63 6.395 43 7.095 23 7.795 3 8.495 
82 5.73 62 6.43 42 7.13 22 7.83 2 8.53 
81 5.765 61 6.465 41 7.165 21 7.865 1 8.565 
        0 ،.8 
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 : الدرجات المعيارية والخام الختبار تحمل السرعة3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدرجات المعيارية والخام الختبار التحمل الدوري التنفسي4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

100 22.6 80 24.08 60 25.56 40 27.04 20 28.52 
99 22.674 79 24.154 59 25.634 39 27.114 19 28.594 
98 22.748 78 24.228 58 25.708 38 27.188 18 28.668 
97 22.822 77 24.302 57 25.782 37 27.262 17 28.742 
96 22.896 76 24.376 56 25.856 36 27.336 16 28.816 
95 22.97 75 24.45 55 25.93 35 27.41 15 28.89 
94 23.044 74 24.524 54 26.004 34 27.484 14 28.964 
93 23.118 73 24.598 53 26.078 33 27.558 13 29.038 
92 23.192 72 24.672 52 26.152 32 27.632 12 29.112 
91 23.266 71 24.746 51 26.226 31 27.706 11 29.186 
90 23.34 70 24.82 50 26.3 30 27.78 10 29.26 
89 23.414 69 24.894 49 26.374 29 27.854 9 29.334 
88 23.488 68 24.968 48 26.448 28 27.928 8 29.408 
87 23.562 67 25.042 47 26.522 27 28.002 7 29.482 
86 23.636 66 25.116 46 26.596 26 28.076 6 29.556 
85 23.71 65 25.19 45 26.67 25 28.15 5 29.63 
84 23.784 64 25.264 44 26.744 24 28.224 4 29.704 
83 23.858 63 25.338 43 26.818 23 28.298 3 29.778 
82 23.932 62 25.412 42 26.892 22 28.372 2 29.852 
81 24.006 61 25.486 41 26.966 21 28.446 1 29.926 
        0 96 

الدرجة 
الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية

 املعيارية
الدرجة 

 اخلام
الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

100 70.25 80 75.75 60 81.25 40 86.75 20 92.25 
99 70.525 79 76.025 59 81.525 39 87.025 19 92.525 
98 70.8 78 76.3 58 81.8 38 87.3 18 92.8 
97 71.075 77 76.575 57 82.075 37 87.575 17 93.075 
96 71.35 76 76.85 56 82.35 36 87.85 16 93.35 
95 71.625 75 77.125 55 82.625 35 88.125 15 93.625 
94 71.9 74 77.4 54 82.9 34 88.4 14 93.9 
93 72.175 73 77.675 53 83.175 33 88.675 13 94.175 
92 72.45 72 77.95 52 83.45 32 88.95 12 94.45 
91 72.725 71 78.225 51 83.725 31 89.225 11 94.725 
90 73 70 78.5 50 84 30 89.5 10 95 
89 73.275 69 78.775 49 84.275 29 89.775 9 95.275 
88 73.55 68 79.05 48 84.55 28 90.05 8 95.55 
87 73.825 67 79.325 47 84.825 27 90.325 7 95.825 
86 74.1 66 79.6 46 85.1 26 90.6 6 96.1 
85 74.375 65 79.875 45 85.375 25 90.875 5 96.375 
84 74.65 64 80.15 44 85.65 24 91.15 4 96.65 
83 74.925 63 80.425 43 85.925 23 91.425 3 96.925 
82 75.2 62 80.7 42 86.2 22 91.7 2 97.2 
81 75.475 61 80.975 41 86.475 21 91.975 1 97.475 
        0 97.75 
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 : الدرجات المعيارية والخام الختبار القوة االنفجارية لمذراعين5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرجة 
الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية
الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية

 املعيارية
 الدرجة اخلام

الدرجة 
 املعيارية

 الدرجة اخلام

100 429.55 80 419.73 60 409.91 40 400.09 20 390.27 
99 429.059 79 419.239 59 409.419 39 399.599 19 389.779 
98 428.568 78 418.748 58 408.928 38 399.108 18 389.288 
97 428.077 77 418.257 57 408.437 37 398.617 17 388.797 
96 427.586 76 417.766 56 407.946 36 398.126 16 388.306 
95 427.095 75 417.275 55 407.455 35 397.635 15 387.815 
94 426.604 74 416.784 54 406.964 34 397.144 14 387.324 
93 426.113 73 416.293 53 406.473 33 396.653 13 386.833 
92 425.622 72 415.802 52 405.982 32 396.162 12 386.342 
91 425.131 71 415.311 51 405.491 31 395.671 11 385.851 
90 424.64 70 414.82 50 405 30 395.18 10 385.36 
89 424.149 69 414.329 49 404.509 29 394.689 9 384.869 
88 423.658 68 413.838 48 404.018 28 394.198 8 384.378 
87 423.167 67 413.347 47 403.527 27 393.707 7 383.887 
86 422.676 66 412.856 46 403.036 26 393.216 6 383.396 
85 422.185 65 412.365 45 402.545 25 392.725 5 382.905 
84 421.694 64 411.874 44 402.054 24 392.234 4 382.414 
83 421.203 63 411.383 43 401.563 23 391.743 3 381.923 
82 420.712 62 410.892 42 401.072 22 391.252 2 381.432 
81 420.221 61 410.401 41 400.581 21 390.761 1 380.941 
        0 380.45 
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 : الدرجات المعيارية والخام الختبار القوة االنفجارية لمرجمين6 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرجة 
الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية
الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية

 املعيارية
 الدرجة اخلام

رجة الد
 املعيارية

 الدرجة اخلام

100 163.6 80 156.16 60 148.72 40 141.28 20 133.84 
99 163.228 79 155.788 59 148.348 39 140.908 19 133.468 
98 162.856 78 155.416 58 147.976 38 140.536 18 133.096 
97 162.484 77 155.044 57 147.604 37 140.164 17 132.724 
96 162.112 76 154.672 56 147.232 36 139.792 16 132.352 
95 161.74 75 154.3 55 146.86 35 139.42 15 131.98 
94 161.368 74 153.928 54 146.488 34 139.048 14 131.608 
93 160.996 73 153.556 53 146.116 33 138.676 13 131.236 
92 160.624 72 153.184 52 145.744 32 138.304 12 130.864 
91 160.252 71 152.812 51 145.372 31 137.932 11 130.492 
90 159.88 70 152.44 50 145 30 137.56 10 130.12 
89 159.508 69 152.068 49 144.628 29 137.188 9 129.748 
88 159.136 68 151.696 48 144.256 28 136.816 8 129.376 
87 158.764 67 151.324 47 143.884 27 136.444 7 129.004 
86 158.392 66 150.952 46 143.512 26 136.072 6 128.632 
85 158.02 65 150.58 45 143.14 25 135.7 5 128.26 
84 157.648 64 150.208 44 142.768 24 135.328 4 127.888 
83 157.276 63 149.836 43 142.396 23 134.956 3 127.516 
82 156.904 62 149.464 42 142.024 22 134.584 2 127.144 
81 156.532 61 149.092 41 141.652 21 134.212 1 126.772 
        0 126.4 
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 : الدرجات المعيارية والخام الختبار القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليمنى7 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرجة 
 املعيارية

 
 

 الدرجة اخلام
الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املعيارية

 الدرجة اخلام
الدرجة 
 املعيارية

 الدرجة اخلام

100 595.4 80 573.64 60 551.88 40 530.12 20 508.36 
99 594.312 79 572.552 59 550.792 39 529.032 19 507.272 
98 593.224 78 571.464 58 549.704 38 527.944 18 506.184 
97 592.136 77 570.376 57 548.616 37 526.856 17 505.096 
96 591.048 76 569.288 56 547.528 36 525.768 16 504.008 
95 589.96 75 568.2 55 546.44 35 524.68 15 502.92 
94 588.872 74 567.112 54 545.352 34 523.592 14 501.832 
93 587.784 73 566.024 53 544.264 33 522.504 13 500.744 
92 586.696 72 564.936 52 543.176 32 521.416 12 499.656 
91 585.608 71 563.848 51 542.088 31 520.328 11 498.568 
90 584.52 70 562.76 50 541 30 519.24 10 497.48 
89 583.432 69 561.672 49 539.912 29 518.152 9 496.392 
88 582.344 68 560.584 48 538.824 28 517.064 8 495.304 
87 581.256 67 559.496 47 537.736 27 515.976 7 494.216 
86 580.168 66 558.408 46 536.648 26 514.888 6 493.128 
85 579.08 65 557.32 45 535.56 25 513.8 5 492.04 
84 577.992 64 556.232 44 534.472 24 512.712 4 490.952 
83 576.904 63 555.144 43 533.384 23 511.624 3 489.864 
82 575.816 62 554.056 42 532.296 22 510.536 2 488.776 
81 574.728 61 552.968 41 531.208 21 509.448 1 487.688 
        0 486.6 
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 ى: الدرجات المعيارية والخام الختبار القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليسر 8 جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدرجة 
الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية
الدرجة  الدرجة اخلام املعيارية

 املعيارية
 اخلامالدرجة 

الدرجة 
 املعيارية

 الدرجة اخلام

100 565.016 80 592.32 60 572.612 40 565.0.36 20 531.68 
99 612.028 79 565.0.23 59 571.096 39 551.388 19 565.0.43 
98 610.512 78 590.804 58 565.0.30 38 549.872 18 530.164 
97 565.0.17 77 589.288 57 569.58 37 565.0.37 17 528.648 
96 608.996 76 565.0.24 56 568.064 36 548.356 16 565.0.44 
95 607.48 75 587.772 55 565.0.31 35 546.84 15 527.132 
94 565.0.18 74 586.256 54 566.548 34 565.0.38 14 525.616 
93 605.964 73 565.0.25 53 565.032 33 545.324 13 565.0.45 
92 604.448 72 584.74 52 565.0.32 32 543.808 12 524.1 
91 565.0.19 71 583.224 51 563.516 31 565.0.39 11 522.584 
90 602.932 70 565.0.26 50 562 30 542.292 10 565.0.46 
89 601.416 69 581.708 49 565.0.33 29 540.776 9 521.068 
88 565.0.20 68 580.192 48 560.484 28 565.0.40 8 519.552 
87 599.9 67 565.0.27 47 558.968 27 539.26 7 565.0.47 
86 598.384 66 578.676 46 565.0.34 26 537.744 6 518.036 
85 565.0.21 65 577.16 45 557.452 25 565.0.41 5 516.52 
84 596.868 64 565.0.28 44 555.936 24 536.228 4 565.0.48 
83 595.352 63 575.644 43 565.0.35 23 534.712 3 515.004 
82 565.0.22 62 574.128 42 554.42 22 565.0.42 2 513.488 
81 593.836 61 565.0.29 41 552.904 21 533.196 1 565.0.49 
        0 511.972 
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 : الدرجات المعيارية والخام الختبار الرشاقة01 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدرجات المعيارية والخام الختبار المرونة00 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

جة الدر 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

100 7.35 80 8.17 60 8.99 40 9.81 20 10.63 
99 7.391 79 8.211 59 9.031 39 9.851 19 10.671 
98 7.432 78 8.252 58 9.072 38 9.892 18 10.712 
97 7.473 77 8.293 57 9.113 37 9.933 17 10.753 
96 7.514 76 8.334 56 9.154 36 9.974 16 10.794 
95 7.555 75 8.375 55 9.195 35 10.015 15 10.835 
94 7.596 74 8.416 54 9.236 34 10.056 14 10.876 
93 7.637 73 8.457 53 9.277 33 10.097 13 10.917 
92 7.678 72 8.498 52 9.318 32 10.138 12 10.958 
91 7.719 71 8.539 51 9.359 31 10.179 11 10.999 
90 7.76 70 8.58 50 9.4 30 10.22 10 11.04 
89 7.801 69 8.621 49 9.441 29 10.261 9 11.081 
88 7.842 68 8.662 48 9.482 28 10.302 8 11.122 
87 7.883 67 8.703 47 9.523 27 10.343 7 11.163 
86 7.924 66 8.744 46 9.564 26 10.384 6 11.204 
85 7.965 65 8.785 45 9.605 25 10.425 5 11.245 
84 8.006 64 8.826 44 9.646 24 10.466 4 11.286 
83 8.047 63 8.867 43 9.687 23 10.507 3 11.327 
82 8.088 62 8.908 42 9.728 22 10.548 2 11.368 
81 8.129 61 8.949 41 9.769 21 10.589 1 11.409 
        0 11.45 

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 اخلام

100 15.9 80 12.58 60 9.26 40 5.94 20 2.62 
99 15.734 79 12.414 59 9.094 39 5.774 19 2.454 
98 15.568 78 12.248 58 8.928 38 5.608 18 2.288 
97 15.402 77 12.082 57 8.762 37 5.442 17 2.122 
96 15.236 76 11.916 56 8.596 36 5.276 16 1.956 
95 15.07 75 11.75 55 8.43 35 5.11 15 1.79 
94 14.904 74 11.584 54 8.264 34 4.944 14 1.624 
93 14.738 73 11.418 53 8.098 33 4.778 13 1.458 
92 14.572 72 11.252 52 7.932 32 4.612 12 1.292 
91 14.406 71 11.086 51 7.766 31 4.446 11 1.126 
90 14.24 70 10.92 50 7.6 30 4.28 10 0.96 
89 14.074 69 10.754 49 7.434 29 4.114 9 0.794 
88 13.908 68 10.588 48 7.268 28 3.948 8 0.628 
87 13.742 67 10.422 47 7.102 27 3.782 7 0.462 
86 13.576 66 10.256 46 6.936 26 3.616 6 0.296 
85 13.41 65 10.09 45 6.77 25 3.45 5 0.13 
84 13.244 64 9.924 44 6.604 24 3.284 4 -0.036 
83 13.078 63 9.758 43 6.438 23 3.118 3 -0.202 
82 12.912 62 9.592 42 6.272 22 2.952 2 -0.368 
81 12.746 61 9.426 41 6.106 21 2.786 1 -0.534 
        0 -0.7 
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 : الدرجات المعيارية والخام الختبار الدقة01جدول

 

2-
م1
ناق

 شة النتائج:

إن تعدددد وتنددوع الرياضددات جعددل مددن الضددروري أن تتنددوع معهددا متطمبددات كددل رياضددة مددن الصددفات 
اقددة البدنيددة عنصددر مهددم فددي معظددم ( أن اختبددارات المي1821111البدنيددة، حيددث يددذكر أرمددور و جاكسددون )

 برامج التربية البدنية ألنة يوفر معمومات كافية نستطين من خاللها تفسر نتائج االختبار. 

عنصددر السددرعة والقددوة العضددمية لمددرجمين  مددا تتطمبدده مسددابقات العدددو والجددري أهددمحيددث يتضددح أن 
 عدددل وكدددذلك المروندددة وفاعميدددة السدددرعةالفوكدددذلك القدددوة المميدددزة بالسدددرعة والقابميدددة عمدددى االرتخددداء وسدددرعة رد 

هددذ  المسددابقات مددن خددالل  فدديالمشدداركة  أمكانيددة. لددذلك فدديمكن التحقددق مددن السددرعةتحمددل  إلددى با ضددافة
اختبددار القددوة االنفجاريددة ، التنفسددي الدددورياختبددار التحمددل ، اختبددار تحمددل السددرعة، اختبددار السددرعة االنتقاليددة

   .اختبار المرونة، و لمرجمين

القدددوة القصدددوى والقدددوة  هددديالرمدددي الددددفن و  ه الصدددفات البدنيدددة الخاصدددة لمتسدددابقيهدددم مدددا تتطمبدددأن أ و 
لددذلك فدديمكن التحقددق مددن . والرشداقة المميدزة بالسددرعة لمددذراعين والسددرعة الحركيدة والسددرعة االنتقاليددة والمرونددة

، اختبدار السدرعة االنتقاليدة، هذ  المسابقات من خالل اختبدار القدوة االنفجاريدة لمدذراعين فيالمشاركة  أمكانية
 .اختبار الدقة، و اختبار المرونة، اختبار الرشاقة

القدددرة العضددمية العاليددة لالرتقدداء هددو المياقددة البدنيددة ات الوثددب والقفددز مددن مددا تتطمبدده فعاليدد أهددموأن 
السدددفمى  األطدددرافيممدددك الالعدددب فيهدددا قدددوة كبيدددرة السددديما عضدددالت  أن يالضدددرور مدددن و مروندددة. الوالسدددرعة و 

لدذلك فديمكن التحقدق مدن . الرشداقة والمروندة إلدىلجذع وتتركدز القدوة فدي االرتقداء االنفجداري وكدذلك يحتداج وا
اختبددار القددوة ، اختبددار القددوة المميددزة بالسددرعة لمرجددل اليمنددىهددذ  المسددابقات مددن خددالل  فدديالمشدداركة  أمكانيددة

ات بقأمدا المسدا .اختبدار المروندة، و الرشداقةاختبدار ، اختبار السرعة االنتقاليدة، المميزة بالسرعة لمرجل اليسرى
ومروندة  وتحمدلقدوة قصدوى وسدرعة حركيدة  إلدى با ضدافةسدرعة بنسدب كبيدرة والقدوة المركبة فتتطمدب تدوفر ال

   ورشاقة.

لتقيدددديم هدددددذ  االختبددددارات ومتابعددددة الحالددددة البدنيدددددة قيددددد البحددددث مددددن االسددددتعانة بالجددددداول المعياريدددددة 
األسداس فدي البنداء تعتبدر هدذ  المرحمدة العمريدة حيدث أن  هدذ  المسدابقات.الممارسدين ل سدنة 11-11لألطفال

الدرجة 
 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 01 00 01 02 03 04 الخام

الدرجة 
 1 6 02 11 16 22 31 36 42 51 56 62 71 76 82 011 المعيارية
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إلدددى أن المرحمدددة العمريدددة المدددذكورة تعدددد مرحمدددة النشددداط  محمدددد حسدددن ،عدددالوي ، فقدددد أشددداروالبددددني الحركدددي
الحركدي، إذ يشداهد فيهدا زيدادة واضدحة فدي القدوة والطاقدة، فالطفدل هندا ال يسدتطين أن يبقدى سداكنًا بدال حركددة 

حركددة الطفددل تكددون  بهددذا الصدددد أن حامددد عبددد السددالم ،زهددران ( كمددا يؤكددد19832135رة )عددالوي ،مسددتم
( إذ أن القوة القصوى تدزداد فدي هدذ  المرحمدة العمريدة فدي المجدامين 136، 1991، أكثر )زهرانأسرع وقوته 

يسددتطين أداء إلددى أن الطفددل ال  أسددامة كامددل ،طددور التدددريجي لمطفددل . وذهددب راتددبالعضددمية مددن جددراء الت
محجدددوب قدددد ذكدددر و  (.1999294 )راتدددب،أنمددداط حركيدددة بدرجدددة كبيدددرة مثدددل التسدددمق والعددددو السدددرين والوثدددب 

أن التطدددور البددددني يعدددد ذا أهميدددة كبيدددرة فدددي تقدددويم نمدددو الفدددرد وتطدددور  ، فضددداًل عدددن أنددده أحدددد  إلدددى نو وآخدددر 
 .(119،  1111)محجوب وآخران ،  المؤشرات التي تعبر عن حالة النمو عند األفراد

مسددابقات العدداب  إلددىالموهددوبين  األطفدداللدذا فمددن خددالل هددذ  الجددداول المعياريددة يمكننددا مدن انتقدداء  
 &Philipsهم نحدددو ممارسدددة ندددوع المسدددابقة المناسدددبة لهدددم وهدددذا مدددا اتفدددق بددده البددداحثون مدددنالقدددوى وتحبيدددب

Homak (1979)   وبهدذا فقدد تمدت  فدراد.عن أهمية وضرورة استخدام المعايير كوسديمة لتحديدد مسدتوي األ
لألطفدال  تبدارات المياقدة البدنيدةا جابة عمى تساؤل البحدث والمتضدمن هدل يمكدن وضدن درجدات معياريدة الخ

 سنة؟11-11بعمر

    :والتوصيات االستنتاجات-3

    االستنتاجات:3-0

 11طفدال تحدت باأل المتمثمدة البحدث يسدتنتج ممدا سدبق وفدي ضدوء النتدائج التدي تدم التوصدل إليهدا أن عيندة  
ن نتددائج االختبددارات . ويتضددح أاالختبددارات الخاصددة ببطاريددة المياقددة البدنيددة فددي متفاوتددة نتددائج سددنة حققددت

 اتتي: نو ومقارنتها بالمعايير التي تم التوصل إليها من قبل الباحث
لألطفددددال حتدددددى ال  النفسدددديدرجددددة خددددام عنددددد الدرجددددة المعياريددددة صدددددفر وهددددذا لدددده أثددددر   ال تقددددن أي -1

 ا حباط.يصاب ب

وهدددددذا لددددده أثدددددر  النفسدددددي لألطفدددددال حتدددددى  111درجدددددات خدددددام عندددددد الدرجدددددة المعياريدددددة  ال تقدددددن أي -1
 ال يصاب باليرور الحركي.

عمددددددى  بالتسدددددداويدرجددددددة مقسددددددمة  1111بميددددددت الدرجددددددة الكميددددددة لتقيدددددديم اختبددددددارات المياقددددددة البدنيددددددة  -3
 مسابقات الميدان والمضمار. فياختبارات بدنية كأساس لالنتقاء  11

 لتوصيات:ا3-1

 بما يمي: نو يوصى الباحثضوء ما أسفرت عنه نتائج هذا البحث  في إطار مجال البحث وخالصته وفي
المرتبطة بمسابقات الميدان المياقة البدنية  لتقويم كأساس نو ثالباح قبل من المعدة المعيارية الدرجات اعتماد -١

 . نفس المراحل العمرية قيد البحث في لألطفالوالمضمار 
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إجراء دراسات مستقبمية لبطارية المياقة البدنية عمى عينات مختمفة في المراحل العمرية بعد التأكد من  -٢
 . المعامالت العممية لها

االهتمام من قبل المؤسسات المختمفة والمرتبطة بالطفل بتنمية المياقة البدنية كأساس لالنتقاء  ضرورة -3
 .ومتابعة الحالة البدنيةوالتقييم 
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