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  األساسیةكلیة التربیة / جامعة الموصل 

  
  ٣/٥/٢٠٠٥: تاریخ قبول النشر   ؛    ١٣/١/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  

  ملخص البحث 

لتقدم بحركة اهدف البحث إلى تصمیم اختبار لقیاس الرشاقة الخاصة لالعبي المبارزة 
والتقهقر ووضع درجات ومستویات معیاریة الختبار لطالب السنة الدراسیة الثالثة في كلیة التربیة 

االختبار المقترح على عینة من طالب السنة الدراسیة وتم تطبیق ، الریاضیة في جامعة الموصل 
لك بعد التحقق من طالبًا وذ) ٦٠( البالغ عددهم الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل

  :ما یأتي واستنتج الباحث )الصدق والثبات والموضوعیة(األسس العلمیة لالختبار 

   .ان االختبار المصمم یصلح لقیاس الرشاقة الخاصة لالعبي المبارزة .١

تم التوصل الى الدرجات المعیاریة والمعیاریة المعدلة والوزن المئویة للدرجات الخام آلداء  .٢
 .تبار الرشاقةعینة البحث في اخ

 . .ان أغلب طالب عینة البحث كانوا في المستوى المتوسط والمقبول .٣

 .في المستوى الضعیف%) ١٦.٦٦(هناك نسبة  .٤

  

  

  

  

Designing a test for special agility in fencing 
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١٠٨ 

By 

Dr.zead yons   
University of Mosul  - College of Sport Education  

Abstract  
The present research aimed at designing a test for agility 

specially for the players of fencing and putting standard degrees 

for the test of  60student taken from 3rd year standard of 

Physical Education, Univ. of Mosul.validity, consistency and 

objectivity were measured . It’s found:  the test is suitable for 

measuring the agility of the players of fencing; the standard 

modified standard degrees and the percentage of the raw scores 

of the subjects, performance in the agility test ware obtained;  In 

the light of finding obtained the researcher  recommended that 

the designed test should be used for measuring agility of the 

players of fencing.  
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١٠٩ 

  التعریف بالبحث  -١
          المقدمة وأهمیة البحث ١-١

 الالعب بعد تنفیذ البرامج التدریبیة یتم عن إلیهان التعرف على المستوى الذي وصل 
 التقویم أدوات أكثر تعد من األخیرةطریق مقارنة النتائج البعدیة والقبلیة لالختبارات وهذه 

 ، وهنا یمكن القول ان االعتماد على االختبارات اإلطالق على أكثرهااستخداما ان لم تكن 
المقننة والتي تعكس المستوى الحقیقي امر ضروري ، كما یجب ان ال تقف عند هذه الخطوة بل 

مل على تطویر هذه االختبارات للوصول الى ادق وافضل النتائج، فاالختبارات تعد المحك الع
الموضوعي الذي یتم بواسطته تقویم المستوى الذي وصل الیه الالعب في المهارات او اللیاقة 
البدنیة الخاصة او العامة ، فهي تعطیب للمدرب والالعب المؤشر الصحیح سواءا كان سلبیا ام 

 وبذلك تظهر اهمیتها في المجال الریاضي واثرها في تقویم المستوى البدني والمهاري ایجابیا
  ) . ١٩٩٧،٦الجوادي، (

ریاضة المبارزة هي واحدة من المنازالت الفردیة التي تتطلب من الالعب توافر صفات 
 ان  التي یجباألساسیة االمثل ، وتعد صفة الرشاقة من الصفات األداءبدنیة خاصة تمكنه من 

 اللعب یتطلب من المبارز التحرك الى االمام او الى أسلوبیتصف بها العب المبارزة وذلك الن 
 او الى الخلف على ضوء حركة الالعب الخصم اإلمامالخلف ثم التوقف واستئناف الحركة الى 

وحسب ظروف اللعب ، وعلیه تبرز اهمیة البحث في محاولة لوضع اختبار یقیس الرشاقة 
حركة المبارز بالتقدم والتقهقر على الملعب كحركة مشابه لظروف اللعب والعمل على الخاصة ل

  . تطویر ادوات القیاس والتقویم في مجال الریاضة 

  مشكلة البحث  ٢-١
ان متطلبات االداء الحركي عدیدة ومتباینة في ریاضة المبارزة، ویمتاز االداء الحركي 

ملعب لالمام او للخلف وحسب ظروف اللعب وعلى وفق في اثناء اللعب بالتحرك السریع على ال
حركة الالعب المنافس، فطبیعة االداء في المبارزة یتطلب التحرك الى االمام فجأءة ثم التوقف 
او التقهقر الى الخلف ثم التوقف او التقهقر ثم التقدم الى االمام بشكل مباشر وبناءا على هذا 

فالقابلیة على سرعة " تغیر اتجاه حركته الالمام وللخلف یتطلب من الالعب  الحركة السریعة مع
  "الحركة والتوقف وتغیر االتجاه بسرعة یدل على الرشاقة الجیدة 

وهنا تجدر االشارة الى ان طبیعة االداء في ریاضة المبارزة ال یتطلب . )١٩٨٨،٢٩٩حسین ،(
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١١٠ 

جسم الالعب لخصمه یعاقب تغیر اتجاه الجسم بل تغیر اتجاه الحركة اماما وخلفا الن دوران 
فضال عن ذلك فان من االسس العلمیة التي یجب مراعاتها عند ) انذار(علیه القانون باعطاء 

  للعبتصمیم أي اختبار هي مشابه فقرات االختبار للحركات الحقیقیة 
ونظرا لعدم وجود اختبار للرشاقة الخاصة في ریاضة المبارزة ) ١٩٨١،١٤٤الطالب والسامرائي،(

أى الباحث تصمیم اختبار یقیس الرشاقة الخاصة لتحرك المبارز على ملعب المبارزة بالتقدم ارت
  . والتقهقر ویعكس مستواه الحقیقي 

  هدفا البحث  ٣-١
  . تصمیم اختبار یقیس الرشاقة الخاصة بحركة التقدم والتقهقر في ریاضة المبارزة  .١

الدراسیة الثالثة في كلیة التربیة وضع درجات ومستویات معیاریة لالختبار لطالب السنة  .٢
  . الریاضیة بجامعة الموصل 

  مجاالت البحث  ٤-١
  . طالب المرحلة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل : المجال البشري  -

   . ١/٥/٢٠٠٤ لغایة ١/٣/٢٠٠٤للمدة من : المجال الزماني  -

ة یلعاب الفردیة في كلیة التربیة الریاضقاعة المبارزة التابعة لفرع اال: المجال المكاني  -
  . بجامعة الموصل 

  الدراسات النظریة  - ٢
     Agility الرشاقة ١-٢

ان الرشاقة بحد ذاتها من الصفات التي تحتل مكانا بارزا بین الصفات وال تقتصر 
ن أي ا) . ١٩٨٩،١٤٩مجید، (عالقتها بالقوة والسرعة وانما تزداد عالقتها بالمهارة الحركیة 

 بسبب ارتباطها بالمهارة الحركیة من جانب وبالصفات البدنیة من ،الرشاقة تتمیز بالطابع المركب
جانب اخر ، فالفرد القادر على تغییر وضعیة جسمه الى وضع اخر باقصى سرعة وتوافق 

" قابلیة الفرد على تغییر اتجاهه بسرعة وتوقیت جید " یمتلك الرشاقة ، وتعرف الرشاقة بانها 
حسین ، (لقابلیة على سرعة الحركة والتوقف وتغییر االتجاه بسرعة یدل على الرشاقة الجیدة فا

" القابلیة على سرعة التحرك والتوقف وتغییر االتجاه"كما تعرف بانها ) ٣٠٠- ١٩٩٨،٢٩٩
وتختلف الرشاقة من فعالیة الى اخرى فهناك بعض االشخاص ) ١٩٨٦،٦٤التكریتي والحجار ، (

نا مالحظتهم ویعتبرون اسرع من االخرین في اتقان حركات معینة ربما یكونون في الذین یمكن ل
اخر القائمة بالنسبة لنوع اخر من االلعاب او الفعالیات ، والرشاقة مقدرة بدنیة خاصة ، فقد 
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١١١ 

یمتاز العب كرة القدم او كرة الید برشاقة جیدة في هذه الفعالیة لكنه قد ال یظهر بنفس الكفاءة 
بارزة مثال ولهذا عادة ترتبط الرشاقة ارتباطا وثیقا بالناحیة المهاریة وكذلك بالقدرات البدنیة في الم

  . وتعتبر اساسا مهما لتعلیم وتحسین المهارات الحركیة
االرتباط الوثیق بین الرشاقة وكل من عوامل السرعة والقوة العضلیة ) فایتر( وتؤكد دراسة 

على الرشاقة تتضمن التوافق السریع ولقد وضع ) ماجيبارو و (والتوافق ، ویتفق كل من 
عامل الرشاقة ضمن عوامل السرعة اذ اعتبر الرشاقة لیس اكثر من عامل السرعة مع ) فلیشمان(

  ). ١٩٨٨،٢٧٨مجید، (تغییر االتجاه فتتطلب الرشاقة االستجابة السریعة للمواقف المتغیرة 

 تتطلب االستجابة السریعة بتغیر اتجاه ویرى الباحث بان الرشاقة في ریاضة المبارزة
حركة المبارز على الملعب بالتقدم والتقهقر ، فالمبارزة تتطلب سرعة في تغییر اتجاه الحركة فقد 
تكون حركة المبارز الى االمام وفجاء یتقهقر الى الخلف نتیجة هجوم مضاد من الالعب 

  . المنافس 

  إجراءات البحث  - ٣
   : منهج البحث١-٣

  تخدام المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث تم اس

  : مجتمع البحث وعینته ٢-٣
 تكون مجتمع البحث من طالب السنة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل البالغ 

طالبا بعد استبعاد )٦٠(طالبا اما عینة البحث التي طبق علیها االختبار فقد بلغت ) ٧٤(عددهم 
  . لین الراسبین والمؤج

   ادوات البحث ٣-٣
  :  االستبیان ١-٣-٣

 الذین *تم كتابة االختبار المقترح في استمارة استبیان وعرضت على عدد من المختصین
  . اتفقوا على صالحیته بعد اجراء بعض التعدیالت علیه 

                                           
  : السادة المختصین هم كل من  •
   اختبارات -  جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة - د هاشم احمد سلیمان .م.أ .١
   اختبارات- جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة -د ایثار عبد الكریم غزال .م.أ .٢
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   االختبار المقترح ٢-٣-٣
   قیاس الرشاقة الخاصة للتقدم والتقهقر :هدف االختبار 

  .  ملعب مبارزة ، ساعة توقیت ، سالح شیش : المستخدمة االدوات

وعند اطالق ) ١(على خط االستعداد ) االونكارد(یقف المختبر بوضع االستعداد : وصف االداء 
التقدم (یقوم المسجل بتشغیل ساعة التوقیت ویقوم المختبر بالتحرك الى االمام ) ابدا(اشارة البدء 

الى ان یصل خط البدایة ثم ) التقهقر العادي(لرجوع الى الخلف الى خط المنتصف ثم ا) العادي 
ثم یرجع الى الخلف حتى یصل خط ) ٢(التحرك الى االمام حتى یصل المختبر خط االستعداد 

  ) . متر١٧(المنتصف ثم ینطلق الى االمام حتى یصل خط النهایة وبهذا تبلغ المسافة الكلیة 

  : حسب له النتیجة االفضل وكما موضح في الشكل یعطى للمختبر محاولتان وت:التسجیل 

  

  

  

  

  
  

  ) ١( الشكل 

  یوضح ملعب المبارزة 

   التجربة االستطالعیة ٤-٣
طالب تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة )  ٣(تم اجراء تجربة استطالعیة على عینة من 

  : من مجتمع البحث وكان الهدف من هذه التجربة 

  . ل التي قد تواجه الباحث التعرف على الصعوبات والمشاك .١

                                                                                                                         
  اختبارات- جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة - د ضرغام جاسم النعیمي .م. أ .٣

   متر ٥   متر ٥   متر ٢   متر ٢

  خط االستعداد
)١(  

  خط االستعداد
)٢(  

  النهایة  البدایة
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  . مدى تفهم عینة البحث لالختبار  .٢

   األسس العلمیة لالختبار ٥-٣
   الصدق ١-٥-٣

تم عرض االختبار المقترح على عدد من المختصین الذین اتفقوا على صالحیته لقیاس 
 وبذلك تم ایجاد صدق المحكمین ، ویعد هذا االجراء صدقا ،صفة الرشاقة الخاصة للمبارزین

الى انه یمكن ان نعد االختبار ) ١٩٩٩(والروسان )  ١٩٩٨(لالختبار ، اذ یشیر الزیود وعلیان 
الزیود (صادقا اذ تم عرضه على عدد من المختصین وحكموا بانه یقیس ما وضع لقیاسه بكفاءة 

فضال عن ذلك تم ایجاد الصدق الذاتي لالختبار ) ١٩٩٩،٣٢الروسان ،) (١٩٩٨،١٨٤وعلیان،
مما یدل على صدق ) ٠.٩٢(ل الثبات تحت الجذر التربیعي فوجد بانه یساوي وهو معام

التكریتي والعبیدي، (فاكثر ) ٠.٧٩(االختبار اذ ان االختبار یكون صادقا اذ كان معامل الصدق 
١٩٩٩،٢٣٨ . (   

   الثبات ٢-٥-٣
تم ایجاد معامل الثبات لالختبار المقترح عن طریق استخدام اسلوب اعادة االختبار على 

طالب وتم اعادة تطبیق االختبار على نفس العینة بعد ) ٧(مجموعة من الطالب البالغ عددهم 
ایام وتم حساب معامل االرتباط بین نتائج االختبار للمرة االولى والثانیة فوجد بانه یساوي ) ٦(
وهذا یدل على ان االختبار یتمتع بدرجة عالیة من الثبات ، اذ ان االختبار الذي ) ٠.٨٦(

سمارة واخران (فاعلى یتمتع بدرجة عالیة من الثبات ) ٠.٧٥(یحصل على درجة معامل ثبات 
  ) . ١( في الجدول مبینوكما ) ١٩٨٩،١٢٠،

  ) ١( الجدول 
   واعادته لعینة الثباتیبین المعالیم االحصائیة لالختبار للمرة االولى 

 المعالیم االحصائیة اعادة االختبار االختبار للمرة االولى

 ع± س- ع± س- االختبار

قیمة معامل 
 االرتباط

 ٠.٨٦ ٠.١٣ ٨.٦٦ ٠.١٧ ٨.٦٨ ثانیة/ الرشاقة الخاصة 

   الموضوعیة٣-٥-٣
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 *ار تم حساب معامل االرتباط بین نتائج الممتحنین لغرض التاكد من موضوعیة االختب
وهذا یدل على موضوعیة االختبار حیث تعرف موضوعیة ) ٠.٩٨(اذ بلغ معامل االرتباط 

" . بانها درجة االتفاق بین ممتحنین قاما باختبار العینة نفسها في اداء مهارة معینة " االختبار 
  ) . ١٩٩٩،١٥٥ابراهیم، (

  ي لالختبار  التنفیذ النهائ٦- ٣

بعد ان تم التاكد من توفر االسس العلمیة لالختبار المقترح تم تطبیقه على عینة البحث 
  . طالبا مع مراعاة تطبیق االختبار على جمیع افراد العینة تحت نفس الظروف ) ٦٠(البالغة 

   الوسائل االحصائیة ٧-٣

  مدى الفئة  -

  الوسط الحسابي  -

   االنحراف المعیاري  -

  رتباط البسیط  معامل اال -

   الدرجة المعیاریة والدرجة المعیاریة المعدلة والوزن المئوي  -

  )٢٠٩- ١٩٩٩،٧٩التكریتي والعبیدي، (         معامل االلتواء  -

  عرض النتائج  -٤

   عرض نتائج تطبیق االختبار لعینة البحث ١-٤
 السنة تم التاكد من التوزیع الطبیعي ومالءمة االختبار لعینة البحث المتمثلة بطالب

الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل حیث تعتبر العینة موزعة توزیعا طبیعیا اذ وقع 
  ) .٢( في الجدول مبینوهذا یتفق مع الهدف االول وكما ) ١-  و ١(+معامل االلتواء بین 

  

  )٢(الجدول 

                                           
  : لممتحون هم كل من ا •
  السید احمد موفق  .١
  السید علي انور  .٢
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  یبین مواصفات اداء العینة في اختبار الرشاقة الخاصة

 یةالمعالیم االحصائ

 االختبار
 ع+ س-

اعلى 
 قیمة

اقل 
 قیمة

 المنوال
معامل 
 االلتواء

 النتیجة

 ٠.٣٥+ ٨.٨١ ٧.٣٥ ٩.٩١ ٠.٥٥ ٩.٠٠٤ ثا/الرشاقة الخاصة
موجب 
 طبیعي

  

   عرض الدرجات والمستویات المعیاریة الختبار الرشاقة الخاصة لعینة البحث٢-٤
   عرض الدرجات المعیاریة١-٢-٤

ومعیاریة معدلة وتم ایجاد الوزن المئوي *لى درجات معیاریة تم تحویل الدرجات الخام ا
  ) . ٣( في الجدول بینلها وكما م

  )٣(الجدول 
   الدرجات الخام والمعیاریة والمعدلة والوزن المئوي لعینة البحث في اختبار الرشاقةبینی

 ت
الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعیاریة

المعیاریة 
 المعدلة

الوزن 
 المئوي

 ت التكرار
درجة ال

 الخام
الدرجة 
 المعیاریة

المعیاریة 
 المعدلة

الوزن 
 المئوي

 التكرار

٣ ٧٠ ٥٦ ٠.٦٠ ٨.٦٧ ٣١ ١ ١٠٠ ٨٠ ٣ ٧.٣٥ ١ 

٢ ٦٩ ٥٥.٥٢ ٠.٥٢ ٨.٧٢ ٣٢  ٩٩ ٧٩.٢ ٢.٩٢ ٧.٤٠ ٢ 

٦٨ ٥٤.٤ ٠.٤٤ ٨.٧٦ ٣٣  ٩٨ ٧٨.٤ ٢.٨٤ ٧.٤٤ ٣  

٤ ٦٧ ٥٣.٦ ٠.٣٦ ٨.٨١ ٣٤  ٩٧ ٧٧.٦ ٢.٧٦ ٧.٤٩ ٤ 

١ ٦٦ ٥٢.٨ ٠.٢٨ ٨.٨٥ ٣٥  ٩٦ ٧٦.٨ ٢.٦٨ ٧.٥٣ ٥ 

                                           
  : تم قلب قانون الدرجة المعیاریة لكونه زمن وكما یاتي  *

   الدرجة الخام –                      الوسط الحسابي 
  =الدرجة المعیاریة 

                             االنحراف المعیاري
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١١٦ 

 ت
الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعیاریة

المعیاریة 
 المعدلة

الوزن 
 المئوي

 ت التكرار
درجة ال

 الخام
الدرجة 
 المعیاریة

المعیاریة 
 المعدلة

الوزن 
 المئوي

 التكرار

٣ ٦٥ ٥٢ ٠.٢٠ ٨.٨٩ ٣٦  ٩٥ ٧٦ ٢.٦٠ ٧.٥٧ ٦ 

٣ ٦٤ ٥١.٢ ٠.١٢ ٨.٩٣ ٣٧  ٩٤ ٧٥.٢ ٢.٥٢ ٧.٦١ ٧ 

١ ٦٣ ٥٠.٤ ٠.٠٤ ٨.٩٨ ٣٨  ٩٣ ٧٤.٤ ٢.٤٤ ٧.٦٦ ٨ 

٣ ٦٢ ٤٩.٦ ٠.٠٤-  ٩.٠٣ ٣٩  ٩٢ ٧٣.٦ ٢.٣٦ ٧.٧٠ ٩ 

٢ ٦١ ٤٨.٨ ٠.١٢-  ٩.٠٧ ٤٠  ٩١ ٧٢.٨ ٢.٢٨ ٧.٧٥ ١٠ 

٢ ٦٠ ٤٨ ٠.٢٠-  ٩.١١ ٤١  ٩٠ ٧٢ ٢.٢٠ ٧.٧٩ ١١ 

١ ٥٩ ٤٧.٢ ٠.٢٨-  ٩.١٦ ٤٢ ١ ٨٩ ٧١.٢ ٢.١٢ ٧.٨٣ ١٢ 

٢ ٥٨ ٤٦.٤ ٠.٣٦-  ٩.٢٠ ٤٣  ٨٨ ٧٠.٤ ٢.٠٤ ٧.٨٨ ١٣ 

٢ ٥٧ ٤٥.٦ ٠.٤٤-  ٩.٢٥ ٤٤ ١ ٨٧ ٦٩.٦ ١.٩٦ ٧.٩٣ ١٤ 

١ ٥٦ ٤٤.٨ ٠.٥٢-  ٩.٢٩ ٤٥  ٨٦ ٦٨.٦٩ ١.٨٨ ٧.٩٧ ١٥ 

١ ٥٥ ٤٤ ٠.٦٠-  ٩.٣٣ ٤٦ ١ ٨٥ ٦٨ ١.٨٠ ٨.٠١ ١٦ 

١ ٥٤ ٤٣.٢ ٠.٦٨-  ٩.٣٧ ٤٧  ٨٤ ٦٧.٢ ١.٧٢ ٨.٠٦ ١٧ 

٢ ٥٣ ٤٢.٤ ٠.٧٦-  ٩.٤٢ ٤٨  ٨٣ ٦٦.٤ ١.٦٤ ٨.١٠ ١٨ 

٢ ٥٢ ٤١.٦ ٠.٨٤-  ٩.٤٧ ٤٩  ٨٢ ٦٥.٦ ١.٥٦ ٨.١٥ ١٩ 

١ ٥١ ٤٠.٨ ٠.٩٢-  ٩.٥١ ٥٠  ٨١ ٦٤.٨ ١.٤٨ ٨.١٩ ٢٠ 

١ ٥٠ ٤٠ ١-  ٩.٥٥ ٥١  ٨٠ ٦٤ ١.٤٠ ٨.٢٣ ٢١ 

٢ ٤٩ ٣٩.٢ ١.٠٨-  ٩.٦٠ ٥٢  ٧٩ ٦٣.٢ ١.٣٢ ٨.٢٨ ٢٢ 

٤٨ ٣٨.٤ ١.١٦-  ٩.٦٤ ٥٣ ٢ ٧٨ ٦٢.٤ ١.٢٤ ٨.٣٢ ٢٣  

٤٧ ٣٧.٦ ١.٢٤-  ٩.٦٩ ٥٤  ٧٧ ٦١.٦ ١.١٦ ٨.٣٧ ٢٤  

١ ٤٦ ٣٦.٨ ١.٣٢-  ٩.٧٣ ٥٥ ١ ٧٦ ٦٠.٨ ١.٠٨ ٨.٤١ ٢٥ 
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١١٧ 

 ت
الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعیاریة

المعیاریة 
 المعدلة

الوزن 
 المئوي

 ت التكرار
درجة ال

 الخام
الدرجة 
 المعیاریة

المعیاریة 
 المعدلة

الوزن 
 المئوي

 التكرار

١ ٤٥ ٣٦ ١.٤٠-  ٩.٧٧ ٥٦ ٢ ٧٥ ٦٠ ١ ٨.٤٥ ٢٦ 

٢ ٤٤ ٣٥.٢ ١.٤٨-  ٩.٨٢ ٥٧  ٧٤ ٥٩.٦ ٠.٩٦ ٨.٤٧ ٢٧ 

٢ ٤٣ ٣٤.٤ ١.٥٦-  ٩.٨٦ ٥٨ ٢ ٧٣ ٥٨.٤ ٠.٨٤ ٨.٥٤ ٢٨ 

٢ ٤٢ ٣٣.٦ ١.٦٤-  ٩.٩١ ٥٩ ٢ ٧٢ ٥٧.٦ ٠.٧٦ ٨.٥٨ ٢٩ 

٤١ ٣٢.٨ ١.٧٢-  ٩.٩٥ ٦٠  ٧١ ٥٦.٨ ٠.٦٨ ٨.٦٣ ٣٠  

  

   عرض المستویات المعیاریة ٢-٢-٤
  )٤(الجدول 

  ي اختبار الرشاقة الخاصة  المستویات المعیاریة وعدد المختبرین ونسبتهم المئویة فبینی

 النسبة المئویة عدد المختبرین المستوى الدرجة المعیاریة الدرجة الخام

 ٣.٣٣ ٢ جید جدا )٢    (- )   ٣( )٧.٨٨(- )٧.٣٥(

 ١٠ ٦ جید )١  (- )  ١.٩٩( )٨.٤٥(- )٧.٩٣(

 ٣٥ ٢١ متوسط )صفر (- ) ٠.٩٩( )٨.٩٨(- )٨.٤٧(

)٩.٥٥(- )٩.٠٣( 
)-٠.١ ( -)   -

١( 
 ٣٥ ٢١ مقبول

)٩.٩٥(- )٩.٦٠( 
)-١.١ ( -)   -

٢( 
 ١٦.٦٦ ١٠ ضعیف

   ضعیف جدا )٣  (- )  ٢.١-(  فما فوق١٠

امـا %) ٣.٣٣(ان المستوى جید جدا حصل على تكرارن وبنسبة ) ٤(یتضح من الجدول 
امــا المــستوى متوســط حــصل علــى %) ١٠(تكــرارات وبنــسبة مئویــة ) ٦(المــستوى جیــد حــصل علــى 
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١١٨ 

تكـرار وبنـسبة مئویـة ) ٢١(اما المستوى مقبول فقد حصل على %) ٣٥( مئویة تكرارا وبنسبة) ٢١(
مــن %) ١٦.٦٦(تكــرارات وبنــسبة مئویــة ) ١٠(فــي حــین المــستوى ضــعیف حــصل علــى %) ٣٥(

  . طالبا) ٦٠(مجموع العینة المتكونة من 

   االستنتاجات والتوصیات - ٥

   االستنتاجات ١-٥
بالمبارزة ویتمتع بالمواصفات العلمیة من صدق تم التوصل الى اختبار الرشاقة الخاصة  .١

  .وثبات وموضوعیة 

تم التوصل الى الدرجات المعیاریة والمعیاریة المعدلة والوزن المئوي للدرجات الخام الداء  .٢
  .عینة البحث في اختبار الرشاقة

  . ان اغلب طالب عینة البحث كانوا في المستوى المتوسط والمقبول  .٣

  . ي المستوى ضعیف ف)  ١٦.٦٦(هناك نسبة  .٤

   التوصیات ٢-٥
   - :على ضوء االستنتاجات التي اسفر عنها البحث یوصي الباحث بما یاتي 

استخدام االختبار المصمم في قیاس صفة الرشاقة الخاصة لطالب كلیة التربیة الریاضیة  .١
  . المرحلة الثالثة في درس المبارزة 

  . ظهرتها نتائج البحث في تقویم الطلبة استخدام الدرجات والمستویات المعیاریة التي أ .٢

  .تقنین االختبار على مستویات اعلى كالعبي االندیة والمنتخبات الوطنیة  .٣
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  المصادر العربیة واالجنبیة
االسس العلمیة والطرق االحصائیة لالختبارات ) ١٩٩٩(ابراهیم ، مروان عبد المجید   .١

  .باعة والنشر ةالتوزیع ، عمان ،االردن، دار الفكر للط١والقیاس في التربیة الریاضیة ، ط

االعداد البدني للنساء ، ) ١٩٨٦(التكریتي ، ودیع یاسین والحجار ، یاسین طه محمد علي  .٢
  .دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

التطبیقات االحصائیة في بحوث ) ١٩٩٩(التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، حسن محمد  .٣
  .تخدام الحاسوب ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصلالتربیة الریاضیة واس

، دار الفكر ١علم التدریب الریاضي في االعمار المختلفة ،ط) ١٩٩٨(حسین ، قاسم حسن  .٤
  .العربي للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن

كر ، ،دار الف١اسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة ،ط) ١٩٩٩(روسان ، فاروق  .٥
  .عمان ، االردن

، دار الكتب ٢مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ، ط) ١٩٩٨(الزیود ، نادر وعلیان ، هاشم  .٦
  .للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان

مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ، دار الفكر للنشر والتوزیع ) ١٩٨٩(سمارة ، عزیز واخران  .٧
  .، عمان ، االردن

مبادئ االحصاء واالختبارات البدنیة ) ١٩٨١(ید والسامرائي ، محمود الطالب ، نزار مج .٨
  .والریاضة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

بناء بطاریة اختبار للمهارات الهجومیة بكرة الید ) ١٩٩٧(الجوادي ، عبد الكریم قاسم غزال  .٩
ه غیر منشورة ، كلیة التربیة لطالب كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل ، رسالة دكتورا

  .الریاضیة ، جامعة الموصل

التدریب الریاضي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة ) ١٩٨٨(مجید ، ریسان خریبط . ١٠
  .الموصل

موسوعة القیاسات واالختبارات في التربیة البدنیة والریاضة ) ١٩٨٩(مجید ، ریسان خریبط . ١١
 .اد، مطابع التعلیم العالي ، بغد
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