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مساقات السباحة في كلية ياقة البدنية للطلبة المسجلين في بناء مستويات معيارية لعناصر الل
  التربية الرياضية جامعة اليرموك

 *ينازيد احمد اللوب

 ملخص:
ساقات م مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية للطلبة المسجلين في بناء إلىهدفت الدراسة 

المنهج الوصفي وباألسلوب  وتم استخدام ،السباحة في كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك
( طالب من المسجلين 031تكونت عينة الدراسة من )و  ،طبيعة الدراسةل لمالءمتهوذلك  ؛المسحي

ه تم بناء أنوأظهرت نتائج الدراسة  ،التربية الرياضية في جامعة اليرموك ةفي كليلمساقات السباحة 
مستويات معيارية لتقييم عناصر اللياقة البدنية لطالب كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك في 

ثني الجذع لألمام من و الوثب العريض من الثبات، و متر،  01جري و االختبارات )الجري االرتدادي، 
الشد ألعلى على العقلة، و كغم باليدين من الثبات،  3 ن رمي الكرة الطبية وز و س الطويل، الجلو 

ميل ونصف(. وأوصى الباحث باعتماد الدرجات والمستويات المعيارية المعدة من قبل الباحث  ي جر و 
امعة لتقييم عناصر اللياقة البدنية لطالب كلية التربية الرياضية المسجلين في مساقات السباحة في ج

 .اليرموك
 .الدرجة المعيارية، المستوياتاللياقة البدنية، الكلمات المفتاحية : 
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Building Standard Levels of Fitness Elements for Students Enrolled in 

Swimming Courses at the Faculty of Physical Education, Yarmouk 

University  

Zaid Ahmad Al Lubani 

Abstract: 

The study aimed at building standard levels of fitness elements for 

students enrolled in swimming courses at the Faculty of Physical Education 

at Yarmouk University. The descriptive approach and the survey method 

were used to suit the nature of the study. The study sample consisted of 130 

students enrolled in swimming courses at the Faculty of Physical Education 

at Yarmouk University. The results of the study showed that the standard 

levels were created to evaluate the fitness elements of the students of the 

Faculty of Physical Education at Yarmouk University in the tests (jogging, 

running 50 meters, wide jump of stability, bending the trunk forward of long 

sitting, throwing the medical ball weighing 3 kg hands of stability, And 

even tighten on the mind, run a mile and a half). The researcher 

recommended the adoption of standards and the standard levels prepared by 

the researcher to evaluate the fitness elements of students of the Faculty of 

Physical Education enrolled in swimming courses at Yarmouk University. 
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 :المقّدمة
 أنوهي الميد ،للجميع، حيث تعبر عن المجتمع المتطور حضاري   شطة الرياضية مطلب  ناأل

دماج في المجتمع، وهي أداة فاعلة في توجيه الفرد نمن خالله األ أنسنالرحب الذي يستطيع األ
ياته أنخالل تطوير قدراته وإمك ذهنيًا منو  ،التوجيه الصحيح لكونها أداة حقيقية لتربيته بدنيًا وصحياً 

شطة الرياضية المختلفة نوهي تعني "إتاحة الفرصة لممارسة األ ،الجسمية والفكرية: فالرياضة للجميع
 ياته وقدراته.أنلكل فرد في المجتمع وفقا إلمك

للياقة ا بإكسابه الفرد تنمية إلى منهجها خالل من تسعى هادفة التربية الرياضية عملية أن كما
بقيمها  والرقي ،األولية دوافعه وتوجيه العام، سلوكه وتهذيب والمهارية، الحركية، البدنية والقدرات

 المستمر ألساليب التقويم عملية جراءإ يجب لذا المتكاملة، الشخصية لتحقيق االجتماعية المقبولة
وأساليب  ،جاهج، والبرامالمن تطوير بهدف وذلك البدنية للتربية والخاصة األهداف العامة تحقيق

والتقاليد  والبشرية والعادات االقتصادية اتأنوكذلك اإلمك للدولة، األهداف العامة ظل في التدريس
 . ((Habeeb, 2005 الصغرمن 

أصبحت اللياقة البدنية مطلبًا مهما للفئات العمرية المختلفة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة 
بهدف تحديد مستوى نموهم البدني وتطور قدراتهم الحركية،  امعاتوالج المدارسالشباب كطالب  لفئة

بعد  نالموهوبيها ضرورية إليصال أن عنومعرفة مدى استمرارية هذا التطور أوعدمه، ناهيك 
ها مطلب ضروري لجميع أفراد أنجازات، فضاًل على ناأل إلىشطة الرياضية نتقاء في األنعمليات األ

 الدفاع عن الوطن.تاج و نالمجتمع لتهيئتهم لأل
وتعد اللياقة البدنية أهم مكونات اللياقة الشاملة التي تهتم بكفاءة البدن في مواجهة متطلبات 

شطة الرياضية، وهي حجر األساس التي يبدأ منها نالحياة، وتلعب دورًا أساسيًا في ممارسة األ
ي جعل كليات التربية جاز في المجال الرياضي، األمر الذنطالق نحو التفوق واألنالالعب لأل

الرياضية في كثير من دول العالم تهتم بعناصر اللياقة البدنية من خالل امتالك الطالب المتقدم لها 
الرشاقة، و ، التحملو السرعة، و القوة، مستويات معينة لكل عنصر من عناصر اللياقة البدنية مثل: 

 .(Khasawneh, 2016)العناصرالمرونة، وغيرها من و 
يحقق  أنها" األداء الذي يمكن أنالجمعية األمريكية للطب الرياضي اللياقة البدنية فقد عرفت 

به الفرد احتياجات القدرة األوكسيجينية كالتحمل الدوري التنفسي، والبناء الجسمي، ومرونة المفاصل، 
 (.Suwaidan, 2015)وقوة التحمل العضلي." 
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الترويح والتعبير الحركي، فيأخذ في االعتبار أما االتحاد األمريكي للصحة والتربية البدنية و 
ها تلك العناصر التي ترتبط أو أناالرتباط الوثيق بين الصحة والنشاط البدني، ليعرف اللياقة البدنية 

 تؤثر على الصحة، وتتضمن اللياقة القلبية التنفسية، والتركيب الجسمي، واللياقة العضلية الهيكلية.
األساس تعتبر الحركة والنشاط  هاأنفت تعريفات اللياقة البدنية إال ه مهما اختلأن الباحث يرى و 

 أنسنفاأل ،والصحية ،فعاليةنواأل ،والعقلية ،ومن جميع النواحي البدنية ،يجابياً إ أنسنلمحاولة تغير األ
 (.Al-Hazza, 2010)وحدة متكاملة ال يمكن فصلها 

ومفيدة لها تأثير كبير  وهادفة،جميلة شطة الرياضية فهي رياضة نواع األأنوالسباحة هي أحد 
ومرونة مفاصله، فالسباحة تنظم  جسمه،وتنمية عضالته وتناسق  ،أنسناألعلى سالمة وصحة 

وخاصة  عضالت،الوتساعد على الهضم وتشرك جميع  الدوري،وتنشط الجهاز  التنفس،عملية 
وتقوس عظام  ،الظهر حناءأنل مثعضالت العمود الفقري، وكثيرًا ما تساعد في إزالة تشوهات الجسم 

ومن هنا تعد السباحة الرياضة التي ال تعادلها رياضة لنمو التكوين الجسمي  ،والكساح ،الساق
 (.  Hussein & Iftyikhar, 2000المثالي )

واعها المختلفة مقدرة فائقة من عناصر اللياقة أنوتتطلب رياضة السباحة بمسابقاتها المتعددة، و 
 وتطوير بناء اللياقة البدنية تشكل الركيزة األولى في أنلدى السباحين، على اعتبار البدنية مجتمعة 

 الناحية من جيد مستوى  بناء إلىإضافة  شطة الرياضية المختلفة،نقدراتهم الحركية والمهارية في األ
 ة،خالل امتالك الطالب مخزون جيد من اللياقة البدني من إال يتحقق أن يمكن ال وهذا المهارية،

 تحقيق في تساعدهم كثيرة مزايا لهم الكتساب الفرص السليم، وتهيئ التكيف على تساعدهم التي
 (.Khasawneh, 2010واالجتماعي ) ،والعقلي ،والنفسي ،الصحي التوازن 

وترتبط عناصر اللياقة البدنية ارتباطًا وثيقًا بتعليم السباحة، حيث تهدف مساقات التربية 
وإكسابهم خبرات معرفية متعدد في  ،تعجيل السلوك الحركي لهم إلىلطلبة الرياضية التي تدرس ل

ها تساعد الطلبة بالتعرف على األسلوب األفضل لتعلم السباحة أنواعها، كما أنمجال السباحة و 
 Abu)وتزودهم بمعلومات قيمة حول السباحة وعناصر اللياقة التي ينبغي توافرها في الطالب 

Tama', 2016). 
لتقويم دوًرا فعااًل ومؤثًرا في توجيه عمليتي التعليم والتعلم وإثرائهما، فعملية التقويم وثيقة ويلعب ا

 ,Allamاالرتباط بهاتين العمليتين تؤثر فيهما وتتأثر بهما في إطار المنظومة التعليمية المتكاملة )
1999.) 
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، لذا تتوقف دقة سمقايياالختبارات، والوالتقويم في التربية الرياضية يتم على أساس نتائج 
ات المتجمعة أنوالمقاييس المستخدمة، وتتأسس على البي االختبارات،وسالمة عملية التقويم على دقة 

من عمليات االختبار والقياس، كما تتضمن إصدار الحكم على خاصية من الخصائص أو سمة من 
األغراض الموضوعة السمات أو ظاهرة من الظواهر، وذلك عن طريق تحديد مدى ما تحقق من 

(Allawi & Radwan, 2000.) 
وتسهم االختبارات والمقاييس المختلفة بقدر كبير في إعطاء مدرسي مساقات التربية الرياضية 

معرفة الطالب لمقدار  كما أنيم، الحقائق الهامة التي يتأسس عليها تخطيط عمليات التدريب والتعل
برات النجاح مما يؤثر على استعداده ومثابرته للتعلم التحسن الذي طرأ عليه يعمل على استدعاء خ

والتدريب، هذا وال بد من توافرها متطلبات الرياضة التي يتم تعليمها للطلبة فمن خاللها يمكن الحكم 
التطور الحادث في القوة العضلية التي تقوم بالعمل الرئيسي في نوع النشاط الرياضي  على مقدار

 .(Al-Dhamad, 2010)الذي يتخصص في الفرد 
الدرجات المستخلصة من تطبيق االختبارات ليس لها مدلول ما لم ترتبط بمعيار جيد يحدد  أن

معناها، ولهذا تعد المعايير أهم موضوعات علم القياس في المجال الرياضي الذي يسمح للمختبر 
تهم، وكذلك تبرز التعرف على مركزه النسبي في المجموعة التي ينتمي إليها وبعده عن متوسط درجا

أهميتها عند استخدام مجموعة اختبارات تختلف بوحدات قياسها، حيث تحول الدرجات الخام المختلفة 
درجات معيارية متوحدة في وحداتها لتسهيل عملية إصدار الحكم على أداء األفراد  إلىفي وحداتها 

(Allawi & Radwan, 2000). 
ت المعيارية تستخدم لتحديد الحالة النسبية المستويا أن( Al-Bateekhi, 2010)وتؤكد 

 ,Abdel Al Salam & Al Jafriللدرجات الخام بغرض تفسيرها وتقويم نتائجها، ويضيف )

نواحي الضعف أو القصور من أجل عالجها،  إلى التشخيص للتعرفها تستخدم بغرض أن( ب2006
 مج التربية البدنية والرياضية.والتخطيط األفضل لبرا ،والكشف عن مواطن القوة من أجل تعزيزها

ويتضح دور التقويم في بناء المعايير للمساقات الدراسية الخاصة بالتربية الرياضية من دورها 
في تحديد نتاجات التعلم )العامة والخاصة( التي يظهرها الطالب، والتعرف على قائمة المهارات 

، هذا وال بد من أنك يًا أو جماعيًا مهماد األداء فردجازها وإعالم الطالب بها، وتحديأنالمطلوب 
في بناء معايير التقويم واإلطالع على خطط الطلبة المتعلمين حول األداء المراد  مشاركة الطلبة
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والعمل على تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة وتقديم اقتراحات حول تطورهم بعد تقديمهم لألداء  ،تطبيقه
 .(National Team for Evaluation, 2004)الرياضي 

 أهمية الدراسة:
 أهمية الدراسة من خالل: تكمن
بناء مستويات معيارية على أسس علمية لمستوى اللياقة البدنية لطلبة المسجلين لمساق  .0

بطريقة  القياس والتقويمألغراض  كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك السباحة في
 موضوعية.

وتحديد نقاط ضعفهم  ،وتعريفهم بالمهارات ،ي تقويم الطلبةأهمية االختبارات الرياضية ف أنبي .2
 ونقاط القوة لديهم، وتقديم تغذية راجعه لهم لتطوير مهاراتهم الرياضية.

مساعدة مدرسي مساقات التربية الرياضية بتبني اختبارات تقويمية قائمة على معايير وأسس  .3
 علمية. 

   مشكلة الدراسة:
المتبعة لتطوير وتحسين السمات والظواهر في المجال الرياضي  يعد التقييم من أهم األساليب

حيث يمثل عدم  ،وذلك بمقارنة النتائج بالمعايير والمحكات ،من خالل إتباع أسس علمية سليمة
وجود درجات أو مستويات معيارية مقننة أحد المشكالت والتحديات التي تواجه كليات التربية 

 ،ضعف معامل الموضوعية في تحديد مستويات الطلبة التعليمية لىإالرياضية، والذي يؤدي بالتالي 
بل على أساس الخبرات التقديرية  ،وبالتالي بناء الخطط التعليمية دون إتباع األسس العلمية المقننة

 ،والذاتية للمدرسين والمدربين والتي تحتمل الخطأ والصواب في بناء البرامج التعليمية الرياضية
بناء مستويات معيارية  أن إلى مافي دراسته (Al Haleeq & Abu Zeme' ,2011)وأشار

 ية القدرة على تقييم مستوى األداء.أنلعناصر اللياقة البدنية يسهم في تعزيز إمك
 ،ومن خالل عمل الباحث في مجال التدريس في كلية التربية الرياضة في جامعة اليرموك

على أسس علمية خاصة بتقييم مستوى اللياقة  الحظ عدم وجود معايير لمساقات السباحة ترتكز
 أنعكس صورة غير حقيقة عن مستوياتهم، قد تصل في بعض األحي إلىالبدنية للطلبة، مما يؤدي 

محاولة تحديد مستويات معيارية مقننه كمحاولة  إلىمما دفع الباحث  ،اإلجحاف بحق البعض إلى
هذه  ننظرًا أل لهم،لبدنية ووضع المستويات المختلفة منه في اإلسهام بتفسير نتائج اختبارات اللياقة ا

معلومات التي يحتاجونها، واكتشاف مواطن الالمعايير تساعد على تقييم مدى حصول الطالب على 
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القوة والضعف عندهم، وإيجاد طرق العالج، وكذلك في الكشف عن المواهب الرياضية، وكذلك 
دارنات بين مستويات الطلبة، والذي تساعد هذه المعايير والمقاييس في إجراء مق  اً مساهم عامالً  يعُّ

 في زيادة دافعية الطالب لتحقيق المستويات األفضل في اللياقة البدنية.
 أهداف الدراسة:

لطلبة المسجلين  بناء مستويات معيارية لتقييم مستوى عناصر اللياقة البدنية إلىتهدف الدراسة 
 .لرياضية في جامعة اليرموكلمساقات السباحة في كلية التربية ا

  أسئلة الدراسة:
 السؤال التالي:تحاول الدراسة اإلجابة على 

للطلبة المسجلين لمساقات السباحة في كلية ما المستويات المعيارية لعناصر اللياقة البدنية 
 اليرموك؟التربية الرياضية في جامعة 

 مجاالت الدراسة:
ات السباحة في كلية التربية الرياضية في جامعة لمساق طالب المسجلينال المجال البشري:

 .اليرموك
 . كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموكمالعب ومسبح  ي:أنالمجال المك
 2100/2102الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  ي:أنالمجال الزم

 الدراسة: مصطلحات
 شطة الرياضية المختلفةنمدى كفاءة الرياضي في مواجهة متطلبات األ :اللياقة البدنية

(Hassanien, 2001.)  
: أساس الحكم فيها من داخل الظاهرة المراد تقويمها، وتأخذ الصبغة الكيفية، المستويات

  (.Hassanien, 1996) الظاهرةتكون عليه  أنوتتحدد في ضوء ما يجب 
مجموعة، وبين حراف درجة الفرد عن الوسط الحسابي للأن: هي العالقة بين الدرجة المعيارية

  (. Farahat, 2001) المجموعةحراف المعياري لتوزيع درجات ناأل
موقع الفرد بالنسبة لتوزيع مجموعات من الدرجات الخام، وتستخدم لمقارنة الرتبة المئينية: 

 أداء الفرد بأداء غيره من المجموعة التي ينتمي إليها لتحديد موقعه بالنسبة للمجموعة
(Hassanien, 1999.)  ويرى (Radwan, 2002) موقع يمثل قيمة  إلىالرتبة المئينية تشير  أن
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معينة ضمن مجموعة من القيم مرتبة حسب مقدارها، وذلك بواسطة النسبة المئوية للقيم الواقعة عند 
 ذلك الموقع أو دونه أو فوقه.

 الدراسات السابقة:
ة للياقة البدنية وبعض بناء مستويات معياري إلىدراسة هدفت  (Hathnawi, 2013) جرتأ

وتكونت عينة  جنين،ثرويومترية لدى طالبات المرحلة االساسية العليا في مديرية تربية نالصفات األ
طريقة الب نيارهتوتم اخ والتاسع(، والثامن، السابع،( طالبة من الصفوف )0122)من الدراسة 

( اختبارات لتقيس 2عتمدت على )ا و  المسحية،العمدية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بالطريقة 
ية أنامك أنواضهرت نتائج الدراسة  ثرويومترية،ناأل( اختبارات لقياسات 8عناصر اللياقة البدنية و)

اعتماد  إلىوصت الباحثة أو  ثرويومترية،ناألبناء مستويات معيارية للياقة البدنية وبعض القياسات 
 بات في هذه المرحلة االساسية.هذه المستويات كمعايير فلسطينية لتقييم الطال

بناء مستويات معيارية  إلىدراسة هدفت  (Hussain and AbuZeme', 2011)وأجرى 
لجامعة الهاشمية وفقا لبعض عناصر اللياقة البدنية لطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في ا

ة الكلية وتكونت عينة الدراسة التعرف على المستويات المعيارية لطلب إلىربع، كما هدفت للسنوات األ
م الكلية، واستخدفي قسام والسنوات ( طالبة موزعين على مختلف األ000)و( طالبا 022على )
مجموعة من االختبارات المقننه التي تتمتع بدرجه  أنالمنهج الوصفي،حيث استخدم الباحث أنالباحث

وضع مستويات معياريه  إلى ةدراسوقد توصلت ال ،عاليه من الصدق والثبات الخاصه بهذه الدراسة
جاءت متوسطة بشكل عام في  ةالعين ةغالبي أن ةظهرت الدراسأذالك  إلىضافة إ ،لطلبه الكلية

بضرورة اعتماد المستويات المعيارية المعده لتقيم الطلبة تقيما  أنوصى الباحثأو  ،مستوى لياقه البدنية
خرى ،لتعرف على التقدم الحاصل أر بين فترة و ارات على تلك العناصموضوعيا وتكرار اجراء االختب

 في مستوى لياقة البدنيه لطلبه .
بناء مستويات معيارية لبعض المتغيرات  إلىدراسة هدفت ( Shar'ab, 2011) أجرى 

دية المحترفين لكرة القدم في الضفة الغربية )فلسطين(،ولتحقيق ذلك أنالبدنية والمهارية لدى ناشئي 
(العبًا يمثلون الالعبين الناشئين والمسجلين في االتحاد 040عينة مكونة ) أجريت الدراسة على 

، تم اختيارهم بطريقة 2101/2100دية المحترفة في فلسطين للعام نالفلسطيني لكرة القدم ضمن األ
( اختبارات معيارية، وقد أشارت 2( اختبارات بدنية و)2دية ، وقد تم استخدام)أن(  8العشوائية من )

دنية والمهارية لدى بناء مستويات معيارية الستخدام الدرجات المئينية للمتغيرات الب إلىالدراسة نتائج 
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دنية والمهارات االساسية وصى الباحث بضرورة اعتماد المعايير لتقييم القدرات البأ، و عينة الدراسة
 .كرة القدم لناشئي
معيارية للياقة البدنية  دراسة هدفت لتحديد مستويات (Khasawneh et al.,2010) أجرى و 

( 44عينة ) ىالوصفي، عللطلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، واستخدم الباحث المنهج 
وتم تطبيق بطارية اختبار مكونة من ستة عناصر أساسية:)  (،002( طالبة بمجموع )48طالبًا و)
بناء مستويات  إلىلنتائج مرونة، وتحمل عضلي(، وأسفرت او رشاقة، و قدرة، و تحمل، و سرعة، 

النسبة المئوية للمستويات المعيارية  أنفوق المتوسط، و  أناث، حيث كنمعيارية للذكور واأل
 للمستويين جيد وجيد جدًا لكال الجنسين بمستوى قليل.

بناء مستويات معيارية لبعض  إلىقامت بأجراء دراسة هدفت ( (Al-Bateekhi, 2010أما 
تقاء ناألفجارية( كإحدى مؤشرات نالقوة األو الرشاقة، و )التحمل الدوري التنفسي،  عناصر اللياقة البدنية

الرياضي للطلبة المتقدمين لالئحة التفوق الرياضي بالجامعة األردنية، واستخدمت الباحثة المنهج 
( طالبة، وتم التوصل 041( طالبًا و)321( طالبًا وطالبة، منهم )031الوصفي على عينة بلغت )

اث، ن( دقيقة لأل2.3( دقيقة للذكور، و )0.0م( بلغ )0211ناء رتب مئينية حيث جري )ب إلى
م( 2.4اث، وفي الوثب الطويل بلغ )ن( لأل8.8ية للذكور، و)أن( ث4.8والجري االرتدادي بلغ )

 اث.نم( لأل2.0للذكور، و)
لبدنية بناء مستويات معيارية لمستوى الصفات ا إلىدراسة هدفت  (Mahros, 2009) أجرى 

مستوى الصفات البدنية  إلىللناشئين في محافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية، وكذلك التعرف 
للناشئين في محافظة حضرموت، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، حيث تم 

ة دية محافظأن( ناشئًا من 344من ) اختيار العينة بالطريقة العمدية، وتكونت عينة الدراسة
حضرموت، وقد قام الباحث بتطبيق االختبارات التالية: ) اختبار الجلوس من رقود القرفصاء، 

متر(،  01اختبار الوثب الطويل من الثبات، اختبار عدو و متر،  4×01اختبار الجري االرتدادي و 
 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن بناء مستويات معيارية للناشئين في محافظة حضرموت بالجمهورية

 المستوى العام متوسط للصفات البدنية للناشئين. أناليمنية، و 
دراسة لبناء مستويات معيارية لتقييم مستوى  (Halawa and Barakat, 2008) وأجرى 

 أنالقدرات البدنية للطالب المستجدين في كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية، واستخدم الباحث
 )التحمل( طالبًا، وتم تطبيق اختبارات القدرات البدنية 003المنهج الوصفي على عينة بلغت )
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القوة المميزة بالسرعة( وأسفرت و المرونة، و الرشاقة، و تقالية، نتحمل القوة، السرعة األو الدوري التنفسي، 
 بناء مستويات معيارية الختبارات القدرات البدنية لطلبة الكلية. إلىالنتائج 

بناء مستويات  إلىدراسة هدفت  (Abdel Salam and Jafri, 2006) بينما أجرى 
معيارية لبعض الخصائص البدنية والصحية والوظيفية المميزة لطالب كلية التربية البدنية والرياضية 

( 40المنهج الوصفي على عينة بلغت ) أنفي الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث
الوثب العريض و بي، أنالخطو الجو ة البدنية )الجلوس من الرقود، طالبًا، وقاما بتطبيق اختبارات اللياق

 أن إلىالمرونة(، وأسفرت النتائج و بطاح المائل من الوقوف، ناألو الشد على العقلة، و من الثبات، 
رتباط إيجابي بين المتغيرات البدنية والصحية اقة البدنية للطالب متوسط، ووجود مستوى الليا

 ة.والوظيفية لطالب الكلي
مستوى اللياقة البدنية وبناء  إلىالتعرف  إلىدراسة هدفت  (Al Rahahleh, 2006) أجرى 

مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية لطالبات كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، 
( 20استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية بلغ عددها )و 

السرعة، و طالبة، وتم ترشيح خمسة عناصر لقياس اللياقة البدنية ممثلة في التحمل العضلي، 
خفاض في عنصري أنوجود  إلىأشارت نتائج الدراسة و  ،التحمل الدوري التنفسيو الرشاقة، و المرونة، و 

 الرتب المئينية لعناصر اللياقة البدنية. إلىالتحمل العضلي والمرونة، كما توصل 
تقييم مستوى اللياقة البدنية للمراهقين  إلىدراسة هدفت  (Michand et al., 2004)  رى وأج

وبناء مستويات معيارية لهم في عناصر اللياقة البدنية، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي في 
( سنة، واستخدم 00-00من عمر ) اً ( مراهقًا سويسري233دراسته، واشتملت عينة الدراسة على )

قياس الحد األقصى الستهالك األوكسجين، و باحث في دارسته االختبارات التالية: )اختبار الخطو، ال
مستوى اللياقة البدنية للمراهقين جاء  أنكما يلي: أسفرت نتائج الدراسة و بي( أناختبار الخطو الجو 

وضع مستويات بي والقدرة الهوائية، وتم أنرتباط بين الخطو الجاوجود  إلىبدرجة متوسطة، إضافة 
 ( سنة.00-00معيارية لعناصر اللياقة البدنية للمراهقين من سن)

 ،العالقة بين النشاط الرياضي إلى التعرف إلىبدراسة هدفت  Chin et al. (2003)وقام  
واستهدفت الدراسة التعرف على  ،ومستوى اللياقة البدنية والفسيولوجية للمراهقين في هونج كونج

( 2110ياضي، واشتملت العينة على )دنية والفسيولوجية وعالقتهم بالنشاط الر مستوى اللياقة الب
( عاًما، وقد استخدمت الدراسة بطارية لقياس اللياقة البدنية )مرونة، قوة 03طالب بمتوسط عمر )
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ت أهم النتائج وجود ارتباط بين أنعضلية، تحمل عضلي( واختبار لقياس الكفاءة البدنية، وقد ك
 قة البدنية والكفاءة البدنية وممارسة النشاط الرياضي.مستوى الليا

التعةرف علةى  إلةىدراسةة هةدفت  Kemper, H. & Vente, W. et al  (2001) وأجررى 
 معرفة العالقة بين المهةارة، و الوظيفي باللياقة البدنية للمراهقين عالقة المهارة واألداء الحركي واألداء

 03وفتاة في عمر  صبي 411لقدرة الهوائية، واشتملت العينة على واللياقة البدنية واألداء الوظيفي وا
الوثةب و الجلةوس مةن الرقةود، ، و متةر 01العةدو و سنة، واستخدمت الدراسة اختبارات الشد على العقلةة، 

أهةم النتةائج وجةود عالقةة إيجابيةة بةين كةل  تأنةالتحمةل، واختبةار قيةاس القةدرة الهوائيةة، وكو العةريض، 
 .والقدرة الهوائية يجابية بين اللياقة البدنية واألداء الوظيفيإة والهوائية، وكذلك عالقة دنياالختبارات الب

 التعليق على الدراسات السابقة:
 من خالل االطالع والتحليل للدراسات السابقة الحظ الباحث مايلي:

 تنوعت فيو  ،غالبية الدراسات السابقة تناولت موضوعات بناء المعايير لعناصر اللياقة البدنية
 Al) الرياضة، ودراسةلطلبة كلية التربية  (Khasawneh, 2010) حيث دراسة أهدافها

Bateekhi, 2010) ةالرياضي، ودراست لدرجات الطلبة المقبولين على الئحة التفوق أنك 
(Halawah and Barakat, 2008)  ةالبدنية، ودراسلتقييم مستوى القدرات (Mahros, 2009) 

وفي الدراسة الحالية تشابهت من حيث الموضوع في التغرف  البدنية،ى الصفات لتعرف على مستو 
 على مستوى اللياقة البدنية.

في  (Shar'ab, 2011) تنوعت البيئات والمجتمعات في الدراسات السابقة حيث: دراسة
 ة،اليمنيفي الجمهورية   (Mahros, 2009ودراسة  القدم،الضفة الغربية )فلسطين(على ناشئي كرة 

بعض المراهقين كدراسة  سويسره،( في 2114) أنعلى ناشئين محافظة حضر موت ودراسة ميتش
(Khasawneh, 2010) ودراسة (Bateekhi, 2010)  ودراسة Halawah and Barakat, 

Vente &Kemper (2110 ،)في األردن، ودراسة  (Rahahleh, 2006) ودراسة (2008
 Chan et al   (2113.)ودراسة 

البدنية للطلبة المسجلين  بناء مستويات معيارية لعناصر اللياقة إلىالدراسة الحالية فهدفت  أما
 مساقات السباحة في كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك. في
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 منهج الدراسة:
الدراسة  وطبيعة هذهاستخدم الباحث المنهج الوصفي وباألسلوب المسحي وذلك لمالءمته 

 سئلتها.وتحقيق أهدافها وأ
 الدراسة: مجتمع

تكون مجتمع الدراسة من الطالب الذكور المسجلين لمساقات السباحة في كلية التربية 
( طالب حسب دائرة 230. وبلغ عددهم )2100/2102الرياضية في جامعة اليرموك للعام الدراسي 

 القبول والتسجيل.
 عينة الدراسة:

التربية  في كليةين لمساقات السباحة ( طالب من المسجل031تكونت عينة الدراسة من )
( من مجتمع الدراسة البالغ %00عينة الدراسة ما نسبته ) اليرموك، وتشكلالرياضية في جامعة 

( يوضح توصيف لعينة 0( طالب. تم اختيارهم بالطريقة العشوائية والجدول رقم )230)عددهم 
 والعمر والوزن( )الطولالدراسة بالنسبة للخصائص الجسمية 

 131ن= التربية الرياضية المسجلين لمساقات السباحة لطالب كليةتوصيف عينة الدراسة  (1رقم ) جدول
يالمتوسط الحساب الخاصية  حراف المعياري نال    الخطأ المعياري لاللتواء االلتواء 

 0.21 0.42 1.32 20.65 العمر
 0.21 1.04 4.75 171.96 الطول
 0.21 0.93 1.73 70.20 الوزن 

 دوات والجهزة المستخدمة في الدراسة:ال
 استخدم الباحث األدوات واألجهزة التالية:

  الطبي لقياس الوزن بالكيلو غرام. أنالميز 
 ساعة توقيت 
  .رستاميتر لقياس األطوال والمسافات 
 شواخص 
 .صندوق لقياس المرونة 
 .كرة طبية 
 .صافرة 
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 .جهاز عقلة 
 ية لطالب عينة الدراسةاستمارة تسجيل لقياس عناصر اللياقة البدن.  

 االختبارات المستخدمة في الدراسة:
والدراسات ذات الصلة  ،طالع الباحث على العديد من المصادر ضمن األدب التربوي ابعد 

وفق الشروط  ،جراء هذه الدراسةإاالختبارات التي تحقق الهدف من  بالموضوع، قام باعتماد عدد من
 التالية:
  لألداء والمستوى البدنيمن حيث السن مناسبتها لعينة الدراسة. 
  ات التطبيقأنوإمكتميزها بالسهولة في اإلجراء. 
  هي:. وهذه االختبارات والجهدتميزها في االقتصاد في الوقت 

 .4×01لجري االرتدادي ا .0
 الوثب العريض من الثبات. .2
 ثني الجذع لالمام من الجلوس الطويل. .3
 متر. 01جري  .4
 بيد واحدة من الثبات. كغم 3رمي الكرة الطبية وزن  .0
 الشد العلى على العقله. .2
 م(.2411الجري ميل ونصف ) .4

 صدق االختبار:
صحاب الخبره والموهل العلمي ذات االختصاص أم عرض االختبارات على مجموعة من ت

( اجمعوا على صالحية هذه االختبارات في تحقيق أهداف الدراسة 4)وعددهم بموضوع الدراسة 
 الحالية.

 ختبار:الثبات اال
( طالب أخذت 01تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيقها على عينة تكونت من )

من مجتمع الدراسة، وتم استبعادها من الدخول ضمن عينة الدراسة، وذلك بطريقة االختبار وإعادته، 
(Test – Re testوبفارق أسبوع بين التطبيقين األول والث )الرتباط ي، وقد تم حساب معامل اأن

 ( يوضح ذلك.2بيرسون بين التطبيقين وعلى كل اختبار من اختبارات الدراسة، والجدول )
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معامل ثبات اإلعادة لكل اختبار من اختبارات عناصر اللياقة البدنية (:2جدول رقم )  
 معامل ارتباط بيرسون)ثبات اإلعادة( االختبار

 1.88 الجري االرتدادي
 1.82 متر 01الجري 

 1.40 العريض من الثبات الوثب
 1.84 ثني الجذع لالمام من الجلوس الطويل

 0.89 كغم باليدين من الثبات 3رمي الكرة الطبيةوزن 
 0.91 الشد العلى على العقلة

 0.92 متر( حول المضمار 24111جري )

 متغيرات الدراسة:
بية الرياضية في جامعة الطلبة المسجلين لمساقات السباحة في كلية التر : المتغيرات المستقلة

 .اليرموك
في اختبارات اللياقة البدنية  عليها الطالبحصل ي: الدرجات ومعاييرها التي المتغيرات التابعة

 هي: تسبعة اختباراوتشمل  الدراسةالتي تتضمنها 
 .4×01الجري االرتدادي  .0
 الوثب العريض من الثبات. .2
 ثني الجذع لالمام من الجلوس الطويل. .3
 متر. 01جري  .4
 كغم بيد واحدة من الثبات. 3رمي الكرة الطبية وزن  .0
 على على العقله.الشد أل .2
 م(.2411الجري ميل ونصف ) .4
 :الدراسةتطبيق  وزمن أنمك

استخدم الباحث مالعب كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك لتطبيق االختبارات 
 م.2100/2102من العام الدراسي  ولألالمقترحة. وقد تم تطبيق االختبارات خالل الفصل الدراسي ا

 المعالجة اإلحصائية:
تساؤل الدراسة استخدم الباحث الرزمة اإلحصائية  عنات واإلجابة أنجل معالجة البيأمن 

 تتضمن المعالجات اإلحصائية التالية: ي(. والتSPSSية واالجتماعية )أنسنللعلوم األ
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 معامل ارتباط بيرسون. .0
 الوسط الحسابي.  .2
 لمعياري.حراف اناأل  .3
 النسب المئوية. .4
 المئينات والدرجات المئينية. .0

 عرض النتائج ومناقشتها
تقييم مستوى لما المستويات المعيارية  :علىومناقشة السؤال األول الذي نص  عرض

للطلبة المسجلين لمساقات السباحة في كلية التربية الرياضية في جامعة عناصر اللياقة البدنية 
 اليرموك؟

هذا السؤال تم بناء مستويات االختبارات لعناصر اللياقة البدنية لطالب كلية لإلجابة عن 
 ( يبين ذلك.3التربية الرياضية في جامعة اليرموك، والجدول )

 (3حرافات المعيارية الختبارات اللياقة البدنية جدول رقم)نالمتوسطات الحسابية وال  (:3جدول رقم )

 السرعة الرشاقه االختبارات
القدرة 

 المرونه لعضليةا
القوة المميزه 

 بالسرعه
التحمل 
 العضلي

التحمل الدوري 
 التنفسي

 4.44 22.08 04.11 22.82 213.82 0.20 00.88 المتوسط الحسابي
 1.420 4.24 2.22 4.44 08.42 1.00 0.02 حراف المعياري نال 

 1.022 1.32 1.24 1.43 0.28 1.10 1.01 الخطأ المعياري 
حرافات المعيارية الختبارات ن( المتوسطات الحسابية واأل3رقم ) لجدولنتائج اويتضح من 

ت أناللياقة البدنية لدى طالب كلية التربية الرياضية المسجلين لمساقات السباحة وللعينة ككل وك
 كمايلي:

والختبار  ،يةأن( ث0.02-+00.88ت )أنالمتوسطات الحسابية الختبار الرشاقة ك أنتبين 
سم، ( 08.42-+213.82العضلية بلغ ) ةية، والختبارالقدر أنث( 1.10-+0.20)ت أنكالسرعة 

( 2.22-+04.11المميزة بالسرعة ) والختبار القوة م( س4.44-+22.82)بلغ المرونه  روالختبا
 (.1420-+4.44)بلغ ( والختبار التحمل الدوري التنفسي 4.24-+22.08)القوة والختبار تحمل 

التربية  لطالب كليةوالرتب المئينية االختبارات عناصر اللياقة البدنية  وتم حساب الدرجات المعيارية
 بين ذلك:ي( 4، والجدول )الرياضية في جامعة اليرموك
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لمساقات السباحة  المستويات المعيارية الختبارات عناصر اللياقة البدنية للطلبة المسجلين (:4)جدول رقم 
 وكفي كلية التربية الرياضية في جامعة اليرم

ار الجري القيم التي توصلت إليها الدراسة في اختب أن( 4يتضح لنا من الجدول رقم )
 وتقابل الرتبة المئينية10.40االختبار ت أفضل درجة في هذا نأحيث ك( متر، 01×4االرتدادي )

ويتضح من  (0بة المئينية )( وتقابل الرت04.31درجة لنفس االختبار ) أقلت أن. بينما ك(20)
ت أفضل درجة أنك ( حيث01الجري ) خالل اختبارالقيم التي توصلت إليها الدراسة من  أنالجدول 

( 2.21درجة لنفس االختبار ) أقلت أن. بينما ك20الرتبة المئينية  ( وتقابل4.81) في هذا االختبار

الدرجة المينية 
 )المئين(

القدرة العضلية  السرعة الرشاقة
 للرجلين

القوة المميزة  المرونة
 بالسرعة

التحمل 
 العضلي

التحمل الدوري 
 التنفسي

 يةأنالث تكرار سم سم سم يةأنالث يةأنالث وحده قياس
5 14.30 6.60 178 15 7.50 22.00 8.35 
10 14.10 6.50 179 16 8.00 22.80 8.30 
15 14.00 6.40 180 17 9.00 22.90 8.22 
20 13.80 6.30 181 18 10.00 24.00 8.17 
25 13.50 6.20 188 19 11.00 24.40 8.13 
30 13.00 6.10 192 20 12.00 25.00 8.09 
35 12.50 6.00 200 21 12.50 26.00 8.04 
40 12.20 5.90 201 22 13.00 26.50 8.01 
45 12.00 5.80 204 23 14.00 27.00 7.58 
50 11.90 5.70 208 24 15.00 27.90 7.55 
55 11.80 5.60 210 25 15.50 28.00 7.50 
60 11.70 5.50 213 26 16.00 29.00 7.44 
65 11.56 5.40 214 27 17.00 30.00 7.33 
70 11.50 5.30 215 28 18.00 31.00 7.01 
75 11.00 5.20 220 29 19.00 32.00 6.58 
80 10.80 5.10 222 30 19.50 33.00 6.50 
85 10.70 5.00 223 31 20.00 34.00 6.45 
90 10.50 4.90 239 32 21.00 35.00 6.40 
95 10.40 4.80 240 33 22.00 45.00 6.30 
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. أما في اختبار الوثب العريض من الثبات لقياس القدرة العضلية للرجلين (0الرتبة المئينية )وتقابل 
ة ت أدنى قيمأن( بينما ك20بدرجة مئينية مقدارها ) (241)ت أنكأفضل قيمة  أنه تبين أنحيث 

 .(0ية قيمتها )( ورتبة مئين084)
( بينما 20)المئينية الرتبة  ( وتقابل33ت )أنأفضل قيمة ك أنأما في اختبار المرونة تبين 

( أما بالنسبة الختبار القوى المميزة 0الرتبة المئينية ) ( وتقابل00)االختبار ت أدنى قيمة لنفس أنك
قيم  نإ( 4.01الختبار )قيمة لنفس ا ( وأدنى22ت أفضل درجة في هذا االختبار )أنبالسرعة فك

( 20ية )( وتقابل الدرجة المئين40ت )أنالمعايير التي توصلت إليها الدراسة في اختبار تحمل القوة ك
 (.0( ورتبة مئينية قيمتها )22ت أدنى قيمة )أنبينما ك

االرتدادي، ت )الجري وأظهر الجدول الدرجات المئينية وما يقابلها من درجات خام في اختبارا
مام من الجلوس الطويل، رمي الكرة العريض من الثبات، ثني الجذع لأل ، الوثبم (01) الجري 

 24111جري ميل ونصف ) العقلة،( كغم بيد واحدة من الثبات، الشد ألعلى على 3الطبية وزن )
للطلبة المسجلين لمساقات السباحة في كلية التربية الرياضية في جامعة  متر( حول المضمار

 اليرموك.
بناء مستويات معيارية لتقييم عناصر اللياقة البدنية للطلبة المسجلين في  إلىتم التوصل  وقد

المستويات المعيارية  أنمساقات السباحة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، ويرى الباحث 
في  والتيلها أهمية كبيرة في المجال الرياضي وبخاصة في عملية القياس والتقويم وعملية التحليل، 

بناء المستويات  أنهم، وكذلك يرى الباحث أنها يتم تحديد درجات الطالب لدى مقارنتهم بأقر ئضو 
تقاء واكتشاف الطالب الموهوبين رياضيا ليتم بعد ذلك توزيعهن أنالمعيارية له أهمية كبيرة في عملية 

واع المعايير أنلمئينية أكثر المعايير ا نإ( 0224لية الوحشة )إ شارأ على األلعاب الرياضية،وهذا ما
ه، كما أنها توفر الفرص الكافية لتفسير درجات أي فرد عندما يقارن مستواه بمستوى أقر ناستخدامًا أل

تعتبر المعايير المئينية من أكثر الطرق اإلحصائية التي تستخدم لعرض الدرجات التي تمثل األداء 
عايير واع المأناستخداما من الناحية التطبيقية من ها أكثر مرونة وأوسع نفي االختبارات البدنية أل

في تحديد موقع كل فرد بالنسبة للمجموعة التي ينتمي إليها وبخاصة في األخرى لسهولة استخدامها 
 حاالت المجموعات كبيرة العدد.

 تقترن  ما لم منها االستفادة يمكن ال المحققة النتائج وجمع الرياضية االختبارات إجراء أنكما 
 اتخاذ هو االختبارات إعطاء من الرئيسي فالهدف االختبارات، لهذه معينة أو أهداف هدف تثبيتب
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 تحسين التدريب، وبالتالي أو التعلم، مستوى  لتحسين ودعم القرارات والمدروسة العلمية القرارات
 أن إعطائه. لذا يرى الباحث االختبار قبل من الغرض أو الهدف تحديد يجب لذا الالعب، مستوى 

مستويات  لتتبع االختبارات المقننة والقياس اعتماد هي المستوى  تطوير في العوامل المساهمة أهم من
 جاز، فضالً نلأل الحقيقي توضح المستوى  والتي الصحيحة، المعايير وضع للطالب لغرض التطور

 مستوى اللياقة البدنية. في الحاصل التطور ومتابعة مراقبة عن
السباحة في  مستويات الختبارات عناصر اللياقة البدنية للطلبة المسجلين لمساقات(: يحدد 5جدول رقم )

 كلية التربية الرياضة في جامعة اليرموك

الرشاقه  المستوى 
 السرعه/ث /ث

القوه 
العضلية 

 للرجلين /سم

المرونه 
 /سم

القوه المميزه 
بالسرعه 

 /سم

التحمل 
العضلي 
 /تكرار

التحمل الدوري 
 التنفسي/الزمن

 لمنخفضا
 أقللغاية 

من 
03.11 

 أقللغايه 
 2.1من 

من  أقللغايه 
022 

 وأقل 21
من  وأقل

02.11 
 وأقل20.11

من  أقللغايه 
8.12 

تحت 
 المتوسط

 أقل03.11
من 

00.21 

 أقل2.11
 0.21من 

من  أقل 022
281 

 أقل.21
 24من 

من  أقل02
00 

 أقل20.1
 24.21من 

من  أقل 8.12
4.00 

 المتوسط
 أقل00.21
من 

00.81 

 أقل 0.21
 0.01من 

من  أقل 281
201 

 أقل.24
 20من 

 وأقل 00
00.01 

24.21 
 28من  أقل

افل من  4.00
4.01 

اعلى من 
 المتوسط

 أقل00.81
من 

00.11 

 أقل 0.01
 0.21من 

من  أقل 201
221 

 أقل. 20
 22من 

 أقل00.01
 02.11من

من  أقل28
32 

من  أقل 4.00
2.08 

 00.11 عالي
 وأقل

0.21 
 وأقل

 واكثر22 روأكث 221
02.11 
 وأكثر

 أقلو  2.08 واكثر 32

ظهرت كما يلي في المستوى لياقه البدنية المستوى عناصر  أن( 4يتضح من خالل الجدول )
القدره في و  وأقل( 2.11وفي السرعه ) ( وأقل03.11)بين في عنصر الرشاقه ظهرت ما  :المنخفض

في ( و وأقل 02.11) ةبالسرع ةميز الم ةقو ال ( وفي عنصر21( وفي المرونه )0.22العضليه )
 .وأقل (8.12وفي التحمل الدوري التنفسي ) ( وأقل20.11عنصر التحمل العضلي )
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ت كما يلي في المستوى لياقه البدنية ظهر المستوى عناصر  أن( 4يتضح من خالل الجدول )
( وفي السرعه 00.21من ) وأقل( 03.11)بين في عنصر الرشاقه ظهرت ما  :تحت متوسط

وأقل من  (21( وفي المرونه )2.81من ) أقل( 0.22) ةالعضلي ة( والقدر 0.21)من  وأقل( 2.11)
( وفي عنصر التحمل 00.11من ) وأقل( 02.11) ةبالسرع ةالمميز  ة( وفي عنصر القو 24)

 (.4.00من ) وأقل( 8.12التحمل الدوري التنفسي ) ( وفي24.21من ) وأقل( 20.11العضلي )
ظهرت كما يلي في المستوى  البدنية لياقةالمستوى عناصر  أن( 4ل )يتضح من خالل الجدو 

( 0.01( وفي السرعه )00.81من ) وأقل( 00.21)بين في عنصر الرشاقه ظهرت ما  :متوسط
( وفي 22من ) وأقل( 20( وفي المرونه )221من ) أقل( 201) ةالعضلي ة( والقدر 0.21وأقل من )

( 24.21( وفي عنصر التحمل العضلي )02.11من ) أقل (00.01عنصر القوه المميزه بالسرعه )
 (.4.01من ) وأقل( 4.00التحمل الدوري التنفسي ) ( وفي28.11من ) وأقل

لبدنية ظهرت كما يلي في المستوى ا لياقةالمستوى عناصر  أن( 4يتضح من خالل الجدول )
 ة( وفي السرع00.11وأقل من )( 00.81)بين عنصر الرشاقه ظهرت ما  المتوسط: فيعلى من أ 
من  وأقل (20) ة( وفي المرون221أقل من )( 201) ةالعضلي ة( والقدر 0.21وأقل من )( 0.01)
( وفي عنصر التحمل 02.11من ) وأقل( 00.11) ةبالسرع ةالمميز  القوة( وفي عنصر 22)

 (.2.08من ) وأقل( 4.00التحمل الدوري التنفسي ) ( وفي32.11من ) وأقل( 28.11العضلي )
ظهرت كما يلي في المستوى البدنية  لياقةالمستوى عناصر  أن( 4ل )ح من خالل الجدو يتض

 وأقل والقدرة( 0.21) ةوفي السرع وأقل( 00.11الرشاقه ظهرت ما بين )في عنصر  :العالي
( 02.11المميزة بالسرعة ) القوةوفي عنصر  وأكثر( 22) ةالمرون وأكثر وفي( 221) ةالعضلي

 .وأقل( 2.08وفي التحمل الدوري التنفسي ) ( وأكثر32.11حمل العضلي )وأكثر وفي عنصر الت
 :االستنتاجات

المعالجةات اإلحصةائية توصةل الباحةث  إلىواستنادًا  ونتائجها في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها
 االستنتاج التالي: إلى

الرياضةةةية فةةةي لطةةةالب كليةةةة التربيةةةة بنةةةاء مسةةةتويات معياريةةةة لتقيةةةيم عناصةةةر اللياقةةةة البدنيةةةة  تةةةم
الوثةةب العةةريض مةةن الثبةةات، و  متةةر، 01جةةري و فةةي االختبةةارات )الجةةري االرتةةدادي،  جامعةةة اليرمةةوك

الشةد و مةن الثبةات، باليةدين كغةم  3رمةي الكةرة الطبيةة وزن و ثني الجذع لألمام مةن الجلةوس الطويةل، و 
 ميل ونصف(. ي جر و العقلة، ألعلى على 
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 :التوصيات
 الباحث بما يلي:   ونتائجها يوصيها في ضوء أهداف الدراسة وأسئلت

اللياقةةة البدنيةةة  عناصةةرتقيةةيم لاعتمةةاد الةةدرجات والمسةةتويات المعياريةةة المعةةدة مةةن قبةةل الباحةةث  .0
 .اليرموكجامعة  السباحة فيلطالب كلية التربية الرياضية المسجلين في مساقات 

ويم مستوى اللياقة البدنية إجراء اختبارات بشكل دوري للطلبة المسجلين في مساقات السباحة لتق .2
 خصوصًا في بداية ونهاية كل فصل دراسي.

العمةةةل علةةةى اإلعةةةداد لمسةةةاقات السةةةباحة وفقةةةًا لألسةةةس التعليميةةةة الفسةةةيولوجية ومةةةا ينسةةةجم مةةةع  .3
 حاجاتهم وقدراتهم.

عمل دراسة مشابهة للدراسة الحالية خاصة بالطالبات المسجالت لمساقات السةباحة فةي كليةات  .4
 اضية.التربية الري
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