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 تصمين وبناء اختباراث لقياس عنصر الرشاقت لالعباث كرة القدم للصاالث
 *م.م ربيع جميل خمف الزىيري

  rabea_love_79@yahoo.com *البريد االلكتروني:/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراققسم الرياضة الجامعية/  

 ( 2112  آب 22......... القبول  2112 حزيران 1الم )االست

 امللخص

 هدف البحث إلى:
 تصميم وبناء اختبارات لقياس عنصر الرشاقة لالعبات كرة القدم لمصاالت. -
 وضع درجات ومستويات معيارية الختبارات عنصر الرشاقة لالعبات كرة القدم لمصاالت. -

صاالت ألندية المنطقة الشمالية من القطر، وتم اختيار عينة البحث اشتمل مجتمع البحث عمى العبات كرة القدم لم
بالطريقة العمدية والتي اشتممت عمى أندية )القوش، قرقوش، باطنايا، دهوك، فتاة نينوى، تمسقف، بعشيقة(، إذ بمغت عينة 

المطموبة في البحث فقد  %( من مجتمع البحث، ولموصول الى المعمومات87( العبة، ويمثل هذا العدد نسبة )404البحث )
 استخدم الباحث االستبيان واالختبارات، فضاًل عن استخدام المعامالت العممية اآلتية:

الثبات بطريقة إعادة االختبار، الصدق الظاهري، الصدق الذاتي، الصدق التميزي لممجموعتين العميا والدنيا والموضوعية، 
الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط البسيط لـ )بيرسون(، اختبار  وقد استخدم الوسائل اإلحصائية اآلتية: الوسط

(t لمعينات المستقمة والمتساوية العدد، قانون النسبة المئوية، المنوال، معامل االلتواء، اختبار مربع كأي، الدرجة المعيارية)
 (.S-6المعدلة )

 ومن ابرز النتائج التي توصل إليها الباحث ما يأتي:
يجة إلتباع الوسائل العممية الخاصة ببناء االختبارات فقد تمتعت االختبارات بأسس عممية جيدة من ثبات وصدق نت -

 وموضوعية وتوزيع طبيعي مناسب.
 ( لالختبارات قيد البحث.S-6تم التوصل إلى جداول خاصة بالمستويات المعيارية والدرجات المعيارية ) -

 وكانت اهم التوصيات ما ياتي:
 اد االختبارات كونها حققت األسس العممية من ثبات وصدق وموضوعية وتوزيع طبيعي مناسب.اعتم -
 االعتماد عمى الجداول المعيارية التي أظهرها البحث في تقييم وتقويم مستوى الالعبات في عنصر الرشاقة. -

 كرة القدم لمصاالت -الرشاقة  -اختبارات  - تصميم وبناءالكممات المفتاحية: 
Designing and Constructing Tests to Measure the agility  component for Futsal 

Female Players 

Assit. Lecturer . Rabeea Khalaf Jameel Al-Zuhairi 

Abstract 

The research aims at : 

- Designing and constructing tests to measure the element of fitness for futsal female players. 

- Setting standard degrees and levels for the tests of fitness element for futsal female players. 

The research community include futsal female players of the clubs of the Iraqi Northern 

region . The sample has been selected randomly and it includes ( Al-Qoush, Qara-Qoush, 

Batnayah, Fatat Nineveh, Telasqof, and Bashiqah ) clubs .The number of the researched 

sample is (104) female players from an origin (120) female players. This proportion represents 

(87%) of the research community. 

  2113 –( 33) –العدد  –( 11) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(

mailto:rabea_love_79@yahoo.com
mailto:rabea_love_79@yahoo.com


 ......تصمين وبناء اختباراث لقياس عنصر الرشاقت لالعباث

66 

 

To achieve the required information , the researcher has used a questionnaire and tests as 

well as using the following scientific coefficients: Reliability  by re-testing, the vace  validity, 

the index of reliabilty, and  the discrimination validity between the high , low groups and 

subjective . 

The following statistical means were adopted : The arithmetic mean, standard deviation, 

simple correlation coefficient (Person), T-test for the independent and equal samples , 

percentage , mode , coefficient,of skewness ski square, the standard degree (6-δ). 

The most considerable results obtained by the researcher were as follows: 

- As a result of adopting the scientific means specialized for constructing tests , the tests have 

enjoyed good scientific bases as validity, reliability, subjectivity and normal distribution . 

- Special tables have been achieved specialized in the standard levels and degrees (6-δ) for the 

researched tests . 

The most important recommendationswere as follows : 

- Adopting tests for they have achieved scientific bases as validity, reliability, subjectivity and 

normal distribution . 

- Adopting standard tables appeared by the research like evaluation and valuation the female 

player's level of fitness element . 

Futsal  -Agility   -Tests  -Keywords: Designing and Constructing  

 التعريف بالبحث: -4
 المقدمة وأهمية البحث: 4-4

شيد في اآلونة األخيرة وفي اغمب بمدان العالم تطورًا وتقدمًا وتميزًا واسعًا في جميع األلعاب الرياضية 
ن ىذا التطور والتقدم أتى من خبلل استخدام أساليب االعالمية واالولمبية وعمى مختمف المستويات ولكبل الجنسين، إذ 

دة ومختمفة في عممية التدريب الرياضي من خبلل إعداد البلعبين إعدادا متكامبًل وجيدًا في جميع النواحي متعد
البدنية والميارية والخططية والنفسية والطبية فضبًل عن استخدام عممية االختبار والقياس والبحث العممي الحديث وىذا 

 طيم الكثير من األرقام العالمية المسجمة مسبقًا.وتحقيق وتح يكمو أدى بدوره إلى رفع المستوى الرياض
التي تعود عمى المدربين بفائدة كبيرة سائل التقويم في المجال الرياضي وتعد االختبارات المقننة وسيمة من و 

دين العممية التدريبية، وتعد االختبارات التي يتم بناءىا وتقنينيا عمى عينات تمثل مجتمع المستفي يةتمكنيم من رفع كفا
. خر ميما بمغت درجة التشابو بين المجتمعينآأصمح من غيرىا التي يتم بناءىا عمى عينات تمثل مجتمع 

 (.5991،585)حسانين،
لكل لعبة من األلعاب الجماعية، ولكنيا تختمف من لعبة ألخرى،  أساسفالصفات البدنية الخاصة مطمب 

يمزم توفرىا في ممارسي ىذه المعبة حتى يمكنيم التقدم في  وفقًا لطبيعة أداء ومتطمبات كل لعبة وىذه المتطمبات
 .التدريب والوصول إلى المستويات الرياضية العالية

 (549، 5001 )أبو زيد،
من مكونات لعبة كرة القدم لمصاالت  أساسويعد عنصر الرشاقة من عناصر المياقة البدنية الخاصة ومكون 

 والسيماعمل عمى تحسين وتطوير مستوى األداء لبلعبة خبلل سير المباراة التي ت فضبًل عن العناصر البدنية األخرى
أثناء تغير االتجاه وأداء عممية المراوغة، إذ انو دون امتبلك البلعبة ليذا العنصر ال تستطيع أداء العديد من  في

تيار االختبارات الخاصة الميام داخل الممعب، لذا يتطمب من المدربين االىتمام بيذا العنصر وتطويره لبلعبات واخ
 بالمعبة والتي تعد األساس في معرفة مدى تقدم وتطور البلعبة في ىذا العنصر.
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لعبة كرة القدم لمصاالت من األلعاب التي القت االىتمام العالمي المتزايد في معظم بمدان العالم كونيا واحدة 
دتيا معظم الفئات العمرية ومن كبل الجنسين، من األلعاب األكثر شعبية في العالم، ويرغب في ممارستيا ومشاى

ىذا أدى إلى  (soccer) وبالنظر لصغر مساحة لعبيا وقمة عدد العبييا وتشابو مياراتيا مع ميارات لعبة كرة القدم
 .(55، 5009 )الزىيري، ممارستيا من قبل عدد غير قميل من البلعبين

يمارسن ىذه  أصبحن ىذه المعبة من قبل البلعبات اذة ومع مطمع القرن الماضي ظير اىتمام متزايد بممارس
قمة عدد البلعبين  ممارسة ىذه المعبة بسبب إلىىن وان لجؤ  ،المعبة بشكل كبير وتنظم البطوالت المحمية والدولية لين

ىذا الجنس ووضع اختبارات  إلىوصغر مساحة الممعب حيث يكون مناسب لجنسين لذا من الضروري االلتفات 
رتقاء بمستوى فضبًل عن الجانب الخططي من اجل اال األساسية تطوير صفاتين البدنية ومياراتينتقييم و  يخدمين في

 عند البلعبات البلتي يمارسن كرة القدم لمصاالت.  ىذه المعبة والسيما
ومع مرور األيام وتعدد بطوالت لعبة كرة القدم لمصبلت ولكبل الجنسين فقد تطورت ىذه المعبة وان ىذا 

الجانب البدني في من تطوير  صاحبوتطور كان نتيجة العتماد األساليب العممية الصحيحة في عممية التدريب وما ال
يضع اختبارات خاصة لقياس جانب من جوانب المياقة  الباحث ان وجدلذا  .والمياري والخططي والجوانب األخرى

عنصر من خبلل االختبارات التي صممت وبنيت عمى المدربين لتطوير ىذا اللخدمة البدنية إال وىي عنصر الرشاقة 
ومن ىنا تكمن أىمية البحث في إيجاد عدد من االختبارات الخاصة لقياس بلعبات البلتي يمارسن ىذه المعبة، ال

عنصر الرشاقة لبلعبات كرة القدم لمصاالت كمحاولة من الباحث تقديم وسيمة لممدربين قد تفيدىم وتخدميم في تقييم 
 مستوى العباتيم.وتقويم 

 مشكمة البحث: 4-2
، ومن خبلل خبرة الباحث والعراق بما أن لعبة كرة القدم لمصاالت إحدى األلعاب الحديثة في الوطن العربي

الجامعة وأندية النخبة في العراق ومن منتخب األكاديمية والتدريبية المتواضعة وكونو قد مارس المعبة العبًا ومدربًا في 
مستوى العراق والوطن العربي التي كتبت  ىمطالعتو لممصادر واألدبيات والمراجع والبحوث العممية عمخبلل قراءتو و 

عن ىذه المعبة وعمى حد عمم الباحث ال توجد اختبارات خاصة لقياس عنصر الرشاقة لبلعبات كرة القدم لمصاالت، 
ت خاصة لقياس عنصر الرشاقة لبلعبات بناء اختباراو مشكمة البحث في تصميم وبزرت ومن ىذا المنطمق تبمورت 

 كرة القدم لمصاالت.
 هدفا البحث: 4-3
 تصميم وبناء اختبارات لقياس عنصر الرشاقة لبلعبات كرة القدم لمصاالت. 4-3-4
 وضع درجات ومستويات معيارية الختبارات عنصر الرشاقة لبلعبات كرة القدم لمصاالت.4-3-2
 مجاالت البحث: 4-4
  :: العبات أندية المنطقة الشمالية بكرة القدم لمصاالت وىذه األندية ىيلبشريالمجال ا 4-4-4

 .بعشيقة(و تمسقف، و فتاة نينوى، و دىوك، و باطنايا، و قرقوش، و )القوش،                    
 . 5/50/5055ولغاية  1/7/5055من  : ابتداء"المجال الزماني 4-4-2
 .قيد البحث انفآ رب عمييا األندية المذكورةالقاعات التي تتد المجال المكاني: 4-4-3
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 اإلطار النظري والبحث المشابه: -2
 اإلطار النظري: 2-4
ىناك بعض الحاالت التي تستدعي بناء اختبارات جديدة الستخداميا  الحاالت التي تستدعي بناء اختبارات: 2-4-4

 في قياس ظاىرة معينة وأىميا ما يأتي: 
رات المنشورة في المراجع والدوريات العممية المتخصصة غير مناسبة لؤلغراض عندما يتبين أن االختبا -

 العامة لبرنامج القياس من حيث الوقت الذي تستغرقو في التنفيذ ومساحات األرض والفضاء وغيرىا.
عندما يظير أن االختبارات المنشورة غير متاحة في البيئة المحمية ألنيا تتطمب استخدام بعض األجيزة  -

 دوات الخاصة والمكمفة الثمن.واأل
 األداءمثل الغرض منو وطريقة  في الحاالت التي ال تذكر فييا المصادر بيانات كافية عن االختبار -

 ق حساب الدرجات.ائوتعميمات االختبار وطر 
 صدقو وثباتو. إلى إحصائياعندما يفقد االختبار ما يشير  -
 األنشطةفي بعض  األداءمنيا في تقويم  ئلفادةلتقنين بعض وسائل القياس الموضوعية  إلىالحاجة  -

 الرياضية.
والتطورات التي قد تحدث بالنسبة لخطط المعب  األلعابعمى قوانين وقواعد بعض  تطرأالتعديبلت التي قد  -

التدريب وما يستجد من فعاليات رياضية جديدة، كذلك يستمزم العمل عمى تطوير وسائل القياس  وأساليب
 .(568-567، 5987)عبلوي ورضوان،وأدوات جديدة مى ابتكار وسائل المتاحة والعمل ع

والخطوات الضرورية،  اإلجراءاتيتطمب بناء االختبارات الجديدة اتخاذ عدد من  خطوات بناء االختبارات: 2-4-2
 أنحظ ( ومن المبلاإلحصائيتتم باالعتماد عمى مصدرين ىما )التفكير المنطقي والتحميل  واإلجراءاتىذه الخطوات 

ويكممو، وان كل الخطوات التي تتبع لبناء االختبارات في المعب تعد واحدة فيما  األخركل من المصدرين يعتمد عمى 
 في ىذا الخصوص: إتباعياالخطوات التي يمكن  أىم أتيالرياضة المختمفة، وفيما ي واأللعاب األنشطةيخص لكل 

 تحميل الظاىرة المطموب قياسيا. -
 ختبار التي تقيس الظاىرة المتفق عمييا.اختيار وحدات اال -
 وكتابة تعميمات االختبار. إعداد -
 .(586-569، 5987)عبلوي ورضوان،األفراد الذين سينطبق عمييم االختباراختبار  -
 التحقق من ثبات وصدق واحداث االختبار. -

، وتظير ىذه القدرة األخرىت تعد الرشاقة من القدرات الميمة وذلك الرتباطيا بالعديد من القدراالرشاقة:  2-4-3
المراوغة، وتكسب الرشاقة الفرد القدرة عمى  أوالجسم  أوضاعتغيير  أوفي الفعاليات التي تتطمب الوقوف المفاجئ 

، (550، 5999،إبراىيمالسميم باالتجاىات والمسافات ) واإلحساساالنسياب الحركي والتوقف والقدرة عمى االسترخاء 
وال يقتصر عبلقتيا بالقوة  األخرىمن الصفات التي تحتل مكانًا بارزًا بين الصفات البدنية  وان الرشاقة بحد ذاتيا

نماوالسرعة فحسب  ( Fox and Mathewsويرى كل من )، (549، 5989تزداد عبلقتيا بالميارة الحركية)مجيد، وا 
 Fox andازن" )بأنيا "القدرة عمى تغيير االتجاه بسرعة وبدرجة عالية من الدقة والتوافق والتو 

Mathews,1981,118 ،) اتجاىاتو بسرعة وبدقة  أوالجسم  أوضاعفيما يعرفيا )حسانين( بأنيا "القدرة عمى تغيير
فيما ، (165، 5991)حسانين،"اليواءفي  أو األرضبجزء منو، عمى  سميم، سواء كان ىذا بكل الجسم ام وبتوقيت
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كبيرة في اتجاىات مختمفة  أوفعاليات كرة القدم المتنوعة صغيرة كانت  أداء( " بأنيا "القدرة عمى وآخرانيرى )الخشاب 
 أوتدريبية  أداة أية أوبطريقة سريعة ومفاجئة مع القدرة عمى تغير االتجاه بسرعة والوقوف المفاجئ باستخدام الكرة 

 نوعين رئيسين ىما: إلىوتقسم الرشاقة ، (558، 5999،وآخران)الخشاب  "بدون كرة
اتجاىاتو بدقة وانسيابية  أوسرعتو  أوجسمو  أوضاع: "ويقصد بيا مقدرة الفرد عمى تغير لعامةالرشاقة ا -

 .الحركات الرياضية بشكل عام" أداءوتوقيت سميم في 
اتجاىاتو بدقة  أوسرعتو  أوجسمو  أوضاع: "ويقصد بيا مقدرة العب كرة القدم عمى تغير الرشاقة الخاصة -

)شعبة كرة  التدريب " أوة انفيذه الميام البدنية والميارية والخططية في المبار وانسيابية وتوقيت سميم خبلل ت
 (.515القدم، ب ت ، 

عنصر الرشاقة وذلك  إلىالحاجة  بأمسمن خبلل ما تقدم يرى الباحث ان العبات كرة القدم لمصبلت 
المعبة يفرض عمى  بالنظر لصغر حجم الممعب واقتراب البلعبات بعضين لبعض وكذلك سرعة المعب في ىذه

حركات الخداع  أداءبدونيا فضبًل عن  أوالبلعبة تغير اتجاه جسميا عند مواجيتيا لممنافسة سواء كان ذلك بكرة 
 أداء أم في اثناءحركات البلعبة داخل الممعب سواء كان في الدفاع  إن عممية التيديف، فضآل عن وأداءوالتمويو 

انب، الج أوالخمف  أو األمام إلىيع التجاه الكرة يحتاج من البلعبة تغير اتجاىيا عممية اليجوم السريع واالنتقال السر 
بالغة في لعبة  أىميةتطوير ىذا العنصر لما لو من  فضآل عنيكون موجود عند البلعبات  أنىذا العنصر يجب  فأن

 كرة القدم لمصاالت.
 البحث المشابه: 2-2
تبارات لقياس بعض عناصر المياقة البدنية الخاصة لالعبي ( "تصميم وبناء اخ2009بحث )الزهيري، 2-2-4

 خماسي كرة القدم"
 :إلىىدف البحث 

 تصميم وبناء اختبارات لقياس بعض عناصر المياقة البدنية الخاصة لبلعبي خماسي كرة القدم. -
 م.وضع درجات ومستويات معيارية الختبارات عناصر المياقة البدنية الخاصة لبلعبي خماسي كرة القد -

الدرجة الممتازة في المنطقة الشمالية لدوري  ألنديةمجتمع البحث عمى العبي خماسي كرة القدم  واشتمل
 القطر، واستخدم الباحث االستبيان والمقابمة الشخصية والمبلحظة العممية واالختبار كوسائل لجمع المعمومات.

 :يأتيما  إلييااالستنتاجات التي توصل  أىمومن 
الوسائل العممية الخاصة ببناء االختبارات تم الحصول عمى عدد من االختبارات البدنية لبلعبي  إلتباعنتيجة  -

 عممية جيدة. بأسسخماسي كرة القدم تتمتع 
 .(S-6جداول خاصة بالمستويات المعيارية والدرجات المعيارية ) إلىتم التوصل  -

 :يأتيتوصياتو ما  أىموكانت 
موضوعية وتوزيع طبيعي في تقييم وتقويم و  العممية من ثبات وصدق سساألاعتماد االختبارات التي حققت  -

 عناصر المياقة البدنية الخاصة لبلعبي خماسي كرة القدم.
 البحث: إجراءات -1
 المسحي لمبلئمتو طبيعة ومشكمة البحث. باألسموباستخدم الباحث المنيج الوصفي  منهج البحث: 3-4
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، وتم مع البحث عمى العبات اندية المنطقة الشمالية بكرة القدم لمصاالتاشتمل مجت مجتمع البحث وعينته: 3-2
فتاة نينوى، و دىوك، و باطنايا، و قرقوش، و )القوش،  أنديةالتي اشتممت عمى ار عينة البحث بالطريقة العمدية اختي

د نسبة ( العبة، ويمثل ىذا العد550) أصل، وذلك من العبة(504البحث )غت عينة إذ بم بعشيقة(وتمسقف،و 
المرمى(  اتحراسو ، اإلصابةو )عدم الحضور،  ألسبابتم استبعاد بقية البلعبات  إذ %( من مجتمع البحث،87)

 المذكورة. األندية( يبين توزيع عينة البحث عمى 5والجدول )
 األنديةتوزيع عينة البحث عمى يبين  (4الجدول)

 النادي ت
العدد 
 الكمي

عدد 
 المستبعدين

 االستبعاد أسباب
لعدد ا

 الفعمي
النسبة 
عدم  المئوية%

 الحضور
 اإلصابة

حراس 
 مرمى

 %57,10 58 5 صفر صفر 5 50 القوش 5
 %56,11 57 5 صفر صفر 5 59 قرقوش 5
 %51,46 54 5 صفر 5 1 57 باطنايا 1
 %56،11 57 5 صفر صفر 5 59 دىوك 4

1 
فتاة 
 نينوى

 %55،14 55 5 صفر صفر 5 54

 %51,46 54 5 صفر صفر 5 56 تمسقف 6
 %55,14 55 5 5 صفر 1 51 بعشيقة 7

 %500 504 54 5 5 56 550 المجموع
طبيعة مشكمة البحث تفرض عمى الباحث استخدام عدد من وسائل  إن: وسائل جمع المعمومات )البيانات( 3-3

 :اآلتيةالمعمومات المطموبة استخدم الباحث الوسائل  إلىجمع المعمومات ولموصول 
عمى شكل استبيان وضح فييا  األوليةبصيغتيا  *قام الباحث بوضع االختبارات المقترحة االستبيان: 3-3-4

عرض الباحث االستبيان عمى  األجراءىذا  أكمل أنوبعد إجراء االختبارات  حيث شروطمن  أبعادىااالختبارات بكافة 
وبيان مدى صبلحية االختبارات فضبًل عن  ومقترحاتيم أرائيم إبداءوذلك من اجل  **عدد من الخبراء والمختصين

 (.5في الجدول ) كما ىو مبين المقترحة ذلك الحصول عمى نسب اتفاقيم حول االختبارات
 االختبارات المقترحة ونسبة االتفاق أسماءيبين  (2الجدول )

 %نسبة االتفاق وحدة القياس اسم االختبار ت

( 4والخمف حول ) -واألمام -الجانب إلىالجري  5
 %85,74 ثانية شواخص

 %80,95 ثانية ( شواخص4والخمف حول ) -األمام إلىالجري  5
 %90,48 ثانية األربعة االتجاهات إلى األمام إلىالجري  1

                                                 
*

 (7انظر الملحق ) 
**

 (2انظر الملحق ) 
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%( 71من ) أعمى( يتبين انو تم قبول جميع االختبارات وذلك لحصوليم عمى نسبة اتفاق 5من الجدول )
لقبول الظاىرة)بموم  فأكثر%( 71احث الحصول عمى نسبة اتفاق )( انو عمى البوآخرونكما يشير )بموم 

 (556، 5981،وآخرون
تعد االختبارات واحدة من وسائل جمع المعمومات )البيانات( حيث صمم الباحث عدد من  :االختبارات 3-3-2

 اختبارات الرشاقة حيث سيتم شرح ىذه االختبارات بالتفصيل بالباب الرابع.
وحصل عمى نسب اتفاق عالية من خبلل  االختباراتالباحث تصميم  أكمل أنبعد : االختباراتتحديد صالحية  3-4

مما تسنى لو تطبيق االختبارات والحصول عمى  تصين تسمح لو باعتماد االختباراتالسادة الخبراء والمخ أراء
 :ة لبلختبارات وذلك من خبلل مايأتيالمعامبلت العممية الجيد

تجربة  بإجراءبعد حصول الباحث عمى نسب اتفاق حول االختبارات المقترحة، قام : عيةالتجربة االستطال 3-5
( العبات من نادي فتاة نينوى ومنتخب كمية 7عمى عينة مكونة من ) 1/7/5055استطبلعية ميدانية وذلك بتاريخ 

مدى صبلحية االختبارات  ىة الموصل، وذلك من اجل التعرف الالتربية الرياضية عمى قاعة كمية التربية بنات/ جامع
 ***ومعرفة زمن كل اختبار فضبًل عن تدريب فريق العمل المساعد األدواتمن حيث التطبيق وصبلحية 

 المواصفات )المعامالت( العممية لالختبارات: 3-6
موك س أوالتجانس بين نتائج مقياسين في تقدير صفة  أو"ويقصد بالثبات درجة االتساق  ثبات االختبارات: 3-6-4

 "األفرادعمى نفس  أعيدما  إذانتائج مشابية تحت ظروف مقياس قميمة االختبلف  إعطاءعمى قدرة االختبار  أوما، 
عادةالثبات عن طريق االختبار  بإيجادقام الباحث (، حيث 559، 5001)النبيان،  – Test – retestتطبيقو وا 

reliability  ولكل نادي يومان  50/8/5055ولغاية  1/8/5055تاريخ من لبلختبارات  األولالتطبيق  إجراءحيث تم
ما وعمى كل من نادي القوش  50/8/5055ولغاية   51/8/5055تاريخ التطبيق الثاني لبلختبارات كان من  وا 

وقد راعى ( 54( العبة ونادي باطنايا والبالغ عددىم )57( العبة ونادي قرقوش والبالغ عددىم )58والبالغ عددىم )
كفاصل بين تطبيقين في حال  أسبوعفترة  إنيرى )حسانين(  ، اذوأخربين كل تطبيق  أيام( 50مدة ) اءإعطالباحث 

مناسب لمحصول عمى معامل الثبات بيذا  إجراء في التربية البدنية تعد Performance test األداءاختبارات 
 األولالرتباط بين درجات التطبيق الثبات عن طريق حساب معامل ا إيجادوقد تم ، (549، 5004)حسانين،األسموب 

مما يجعميا اختبارات  %(80يقل عن ) ودرجات التطبيق الثاني لبلختبارات، وقد اعتمد الباحث عمى معامل ثبات ال
)عبد المجيد والياسري( في تحديد درجات الصدق والثبات والموضوعية في اختبارات المياقة يشير كل من  مقبولة، اذ
( 1(، والجدول )551، 5001كي يعد اختبارًا مقبواًل )عبد المجيد والياسري، فأكثر( 0,80رجة )تحدد بد أنالبدنية 

 يبين ذلك.
 معامالت الثبات والصدق الذاتي لالختباراتيبين  (3الجدول)

 الصدق الذاتي معامل الثبات وحدة القياس اسم االختبار ت
 0,90 0,84 انيةث ( شواخص4والخمف حول ) -واالمام -الجري الى الجانب 4
 0,93 0,86 ثانية ( شواخص4والخمف حول ) -الجري الى االمام 2
 0,92 0,84 ثانية االربعة االتجاهاتالجري الى االمام الى  3

 االختبارات قد حصمت عمى معامل ثبات عالي، مما يجعميا اختبارات مقبولة. أن( يتبين 1من الجدول )
                                                 

***
                                                  فريق العمل المساعد 

 ىصلكلية التربية الرياضية / جامعة الم  م.م هادي احمد 

 كلية التربية الرياضية / جامعة المىصل  م.م زيني مشكى
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التقويم في ضوء مدى صبلحيتيا لقياس الجانب الذي وضعت من  أدوات "تتحدد قيمة صدق االختبارات: 3-6-2
 (.51، 5999اجمو قياسًا فعميًا ودقيقًا دون ان تعطي أي مؤشر لقياس جوانب اخرى")باىي،

السادة الخبراء  أراءتم الحصول عمى الصدق الظاىري من خبلل استطبلع  الصدق الظاهري: 3-6-2-4
ختبارات وصدقيا في قياس عنصر الرشاقة التي بنيت االختبارات من اجميا وقد والمختصين حول مدى صبلحية اال

 (.5في الجدول ) اإلجراءسبق شرح ىذا 
من سمات المقياس )االختبار( الجيد قدرتو عمى التمييز  الصدق التمييزي لممجموعتين العميا والدنيا: 3-6-2-2

الذين يحصمون عمى درجات منخفضة في المقياس  فراداألالذين يحصمون عمى درجات عالية وبين  األفرادبين 
(، وقد استخدم 575، 5971)جابر وكاظم،. )االختبار( أي استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس )االختبار(

 اذ جرى ىذا النوع منقدرة االختبار عمى التمييز  أوقوة  إليجاد( لمعينات المستقمة والمتساوية العدد tالباحث اختبار)
( العبة اذ تم 15( العبة وفي المجموعة الدنيا )15( العبة ليصبح العدد في المجموعة العميا )504الصدق عمى )

ترتيب الدرجات من االعمى الى االدنى واخذ النصف االعمى كمجموعة ذات درجات مرتفعة والنصف االدنى 
%( من 10بة ليذه الطريقة تم اخذ )اء الصبغة االحصائية المناسكمجموعة ذات درجات منخفضة ومن اجل اضف

لداللة الفروق بين   (t%( من افراد العينة كمجوعة دنيا وقد اعتمدت قيمة )10افراد العينة كمجموعة عميا و)
 ( يبين ذلك.4والجدول )متوسطات المجموعتين 

 ( المحسوبة لممجموعتين العميا والدنياtقيم ) يبين (4الجدول )

 اسوحدة القي اسم االختبار ت
 tقيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 ع± −س ع± −س المحسوبة
 *45,39 0,43 9,77 0,44 9,35 ثانية ( شواخص4والخمف حول ) -واألمام -الجانب إلىالجري  4
 *44,98 0,40 40,08 0,09 9,48 ثانية ( شواخص4والخمف حول ) -األمام إلىالجري  2
 *47,99 0,23 8,74 0,44 8,05 ثانية األربعة جاهاتاالت إلى األمام إلىالجري  3

 (.505( وامام درجة حرية )0,01) ≥*معنوي عند نسبة خطأ  
( وىذا يدل عمى 5,98( الجدولية والبالغة )t( المحسوبة اكبر من قيمة )tقيمة ) أن( يتبين 4من الجدول )

 لمجموعة العميا والمجموعة الدنيا لعينة البحث.وجود فروق معنوية تدل عمى قدرة االختبار عمى التمييز ما بين ا
الصدق  أنواعمن نوع من  أكثرمن اجل الدعم العممي لبلختبارات استخدم الباحث  الصدق الذاتي: 3-6-2-3

وذلك زيادة في رصانة االختبارات فتم استخدام الصدق الذاتي والذي يستخرج بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات 
 ( يبين قيم الصدق الذاتي.1(، والجدول )556، 5006،االختبار )رضوان

بغض النظر عن الشخص الذي  كان يعطي نفسيا إذا"يعد االختبار موضوعيًا  موضوعية االختبارات: 3-6-3
من موضوعية االختبارات فقد خصص لكل  ولمتأكد(،5979،511الذاتية" )عاقل، أحكامويصححو ودون تدخل 

معامل  إيجادين ليعطي كل واحد منيما النتيجة الخاصة بو لبلختبار، وبعد ذلك تم يقفان متباعد *اختبار حكمان
وتقدير الحكم  األولمعامل االرتباط بين تقدير الحكم  أن إذوتقدير الحكم الثاني،  األولاالرتباط بين تقدير الحكم 

امل موضوعية ال يقل عن (، وقد اعتمد الباحث عمى مع51، 5984ىو معامل الموضوعية )خاطر والبيك، الثاني
 ( يبين ذلك.1( مما يجعميا اختبارات مقبولة والجدول )0,80)

                                                 
*

 كلية التربية الرياضية/ جامعة المىصل  م.م هادي احمد  

   كلية التربية الرياضية/ جامعة المىصل  م.م عمر احمد  
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 معامالت الموضوعية لالختباراتيبين  (5الجدول)
 معامل الموضوعية وحدة القياس اسم االختبار ت
 0,98 ثانية ( شواخص4والخمف حول ) -واألمام -الجانب إلىالجري  4
 0,96 ثانية ( شواخص4ول )والخمف ح -األمام إلىالجري  2
 0,99 ثانية األربعةاالتجاهات  إلى األمام إلىالجري  3

 ( يتبين أن االختبارات قد حصمت عمى معامل موضوعية عالي.1من الجدول )
مربع كاي  اإلحصائيةاعتدالية التوزيع الطبيعي من خبلل الوسيمة من  التأكدتم  اعتدالية التوزيع الطبيعي: 3-7
يستخدم اختبار مربع كاي لمتحقق مما "من التوزيع الطبيعي لبلختبارات حيث  لمتأكدستخدمت ىذه الوسيمة ، وا5()كا
التكرارات المشاىدة )التجريبية( المتمثمة في البيانات المتجمعة عن الظاىرة المقيسة تتطابق مع بعض كانت  إذا

التي تجيز لنا تقويم مدى  اإلحصائية اإلجراءاتعة من التوزيعات النظرية لمبيانات ام ال ؟ واالختبار عبارة عن مجمو 
، 5001" )رضوان،والتكرارات المتوفقة في كل فئة من فئات التصنيفالتجريبية( التطابق بين التكرارات المشاىدة )

 ( يبين قيم اختبار مربع كاي لبلختبارات قيد البحث.6(، والجدول )581
 ختبارات قيد البحث.قيم اختبار مربع كاي لاليبين  (6الجدول )

 2(كا) اسم االختبار ت

 40,04 ( شواخص4والخمف حول ) -واألمام -الجانب إلىالجري  4
 6,24 ( شواخص4والخمف حول ) -األمام إلىالجري  2
 9,78 األربعةاالتجاهات  إلى األمام إلىالجري  3

نسبة ( عند 55,07المحسوبة اقل من قيمتيا الجدولية والبالغة ) 2(كاجميع قيم ) أن( يتبين 6من الجدول )
توجد فروق معنوية بين القيم  ( مما يدل عمى انو ال178، 5001)رضوان،( 1( وأمام درجة حرية )0,01)≥خطا 

 االختبارات.تعميم النتائج واعتماد  إمكانيةتوزيع العينة بشكل طبيعي مما يتيح  إلىالمتوقعة والقيم المشاىدة مما يشير 
المعامبلت العممية ومبلئمة  إيجادمن صبلحية االختبارات من خبلل  التأكدبعد  التطبيق النهائي لالختبارات: 3-8

 .5/50/5055ولغاية   59/8/5055لمفترة من لبلختبارات التطبيق النيائي إجراءاالختبارات لعينة البحث تم 
 المستخدمة: واألدوات األجهزة 3-9
 شريط قياس -      شريط الصق ممون - شواخص - يتساعات توق -
 :اإلحصائيةالوسائل  3-40
 معامل االرتباط البسيط )بيرسون( - االنحراف المعياري - الوسط الحسابي -
 معامل االلتواء    -  المنوال - قانون النسبة المئوية -
 (509-505، 5999،( لمعينات المستقمة والمتساوية العدد)التكريتي والعبيديtاختبار ) -
 ( S( )kirkendall,et al,1987,29-6الدرجة المعيارية المعدلة ) -
 عرض النتائج وتحميمها: -4

في ىذا الباب سيتم وصف كل اختبار من االختبارات التي طبقت عمى عينة البحث فضبًل عن ذكر  
 تي:تويات المعيارية لكل اختبار وكاآلالمس

 :األولاالختبار 
 .( شواخص4)ووالخمف حول  -واألمام -الجري إلى الجانب :اسم االختبار

 قياس الرشاقة.الهدف من االختبار:
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 .شريط الصقو ( شواخص، 4ممعب خماسي كرة القدم، )و ساعة توقيت،األدوات المستخدمة: 
وكمما ىمو موضمح ، ( متمر وتوضمع عممى أركانمو أربعمة شمواخص1x5يرسمم عممى األرض مسمتطيل أبعماده)طريقـة األداء:

( ، عنمد سمماع إشمارة البمدء تقموم البلعبمة بعممل خطموات جانبيمة 5( تقف البلعبة عند خط البداية والشاخص)5بالشكل )
( لتسمتدير ممن حولمو 1( لتستدير من حولو و تقوم بالجري إلمى األممام إلمى الشماخص )5من خط البداية إلى الشاخص )

( لتسممتدير مممن 4و الجممري إلممى األمممام إلممى الشمماخص )(، لتسممتدير مممن حولممو 5ثممم الرجمموع إلممى الخمممف إلممى الشمماخص )
( لتسممتدير مممن حولمو وتقمموم بعمممل خطموات جانبيممة إلممى خمط النيايممة عنممد 5حولمو ثممم الرجمموع إلمى الخمممف إلممى الشماخص )

   (.5الشاخص )
 شروط األداء: -

 أن تبدأ البلعبة االختبار من وضع * 
 البدء العالي.

 * تبدأ البلعبة الجري عند سماع إشارة
 البدء.  

 *عمى البلعبة أن تستدير من حول
 الشواخص. 

 *عمى البلعبة إتباع التسمسل المطموب
 منيا في االختبار.  
 التسجيل: -

 ثانية.  5/50تسجل لبلعبة الزمن الذي تستغرقو لقطع المسافة المطموبة من خط البداية إلى خط النياية وألقرب * 
 .حتسب المحاولة األفضللبلعبة محاولتان وتعدد المحاوالت:  -

 ( شواخص4والخمف حول ) -واألمام -الختبار الجري إلى الجانب اإلحصائيالوصف يبين  (7الجدول )
 2(كا) االلتواء المنوال ع± ¯س وحدة القياس

 40,04 0,62 9,44 0,24 9,56 ثانية
طبيعي بداللة معامل االلتواء، لاالختبار مبلئم لمستوى العينة، ويقترب من التوزيع ا أن( يتبين 7من الجدول )

مما يجعل االختبار يمكن ( 79، 5999)التكريتي والعبيدي،( 5)±بين  ما تقارب إذايعد معامل االلتواء مقبواًل  اذ
 االعتماد عميو في تعميم النتائج.
 ص( شواخ4والخمف حول ) -واألمام -المستويات المعيارية الختبار الجري إلى الجانبيبين  (8الجدول )

 %النسبة المئوية التكرارات القيم المستوى
 %0,96 4 فما دون 9,08 جيد جداً 

 %47,30 48 9,32-9,09 جيد
 %35,57 37 9,56-9,33 متوسط
 %24,03 25 9,80-9,57 مقبول
 %22,44 23 40,04-9,84 ضعيف

 صفر% صفر فما فوق40,05 ضعيف جداً 
    

 (1الشكل )

 ( شواخص4والخمف حول ) -واألمام-الجري إلى الجانب يوضح اختبار 

2

 م

7

 م

3 7 

7 2 

خط 

 البداية
 والنهاية
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 ( شواخص4والخمف حول ) -واألمام -الجري إلى الجانب ت المعيارية الختبارالدرجات الخام والدرجايبين  (9الجدول )

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

40.27 5 9.94 56 9.55 15 9.49 76 
40.25 5 9.89 57 9.53 15 9.47 77 
40.24 1 9.88 58 9.52 11 9.46 78 
40.22 4 9.86 59 9.50 14 9.44 79 
40.24 1 9.85 10 9.49 11 9.43 80 
40.49 6 9.83 15 9.47 16 9.44 85 
40.48 7 9.82 15 9.46 17 9.40 85 
40.46 8 9.80 11 9.44 18 9.08 81 
40.45 9 9.79 14 9.43 19 9.07 84 
40.44 50 9.78 11 9.42 60 9.06 81 
40.42 55 9.76 16 9.40 65 9.04 86 
40.44 55 9.75 17 9.39 65 9.03 87 
40.09 51 9.73 18 9.37 61 9.04 88 
40.08 54 9.72 19 9.36 64 9.00 89 
40.06 51 9.70 40 9.34 61 8.98 90 
40.05 56 9.69 45 9.33 66 8.97 95 
40.04 57 9.68 45 9.32 67 8.96 95 
40.02 58 9.66 41 9.30 68 8.94 91 
40.04 59 9.65 44 9.29 69 8.93 94 
9.99 50 9.63 41 9.27 70 8.94 91 
9.98 55 9.62 46 9.26 75 8.90 96 
9.96 55 9.60 47 9.24 75 8.88 97 
9.95 51 9.59 48 9.23 71 8.87 98 
9.93 54 9.57 49 9.24 74 8.85 99 
9.92 51 9.56 10 9.20 71 8.84 500 

 االختبار الثاني: 4-2
 ( شواخص4والخمف حول ) –: الجري إلى األمام اسم االختبار

 قياس الرشاقة.الهدف من االختبار:
 .شريط الصقو ( شواخص، 4)وممعب خماسي كرة القدم، و ساعة توقيت،األدوات المستخدمة: 

بمدء تقموم البلعبمة بمالجري إلمى األممام ( خمط البدايمة، وعنمد سمماع إشمارة ال5تقمف البلعبمة عنمد الشماخص) :طريقة األداء
( لتسممتدير مممن حولممو ثممم الجممري إلممى 5( لتسممتدير مممن حولممو ثممم الرجمموع إلممى الخمممف إلممى الشمماخص )5إلممى الشمماخص )
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( لتسممتدير مممن حولممو ثممم الجممري 5( لتسممتدير مممن حولممو ثممم الرجمموع إلممى الخمممف إلممى الشمماخص )1األمممام إلممى الشمماخص )
( لتسممتدير مممن حولممو ثممم 1سممتدير مممن حولممو ثممم الرجمموع إلممى الخمممف إلممى الشمماخص )( لت4إلممى األمممام إلممى الشمماخص )

 (.5الجري إلى األمام إلى خط النياية. وكما ىو موضح بالشكل )
 شروط األداء: -

 أن تبدأ البلعبة االختبار من وضع البدء العالي.* 
 * تبدأ البلعبة الجري عند سماع إشارة البدء. 

 من حول الشواخص.*عمى البلعبة أن تستدير 
 *عمى البلعبة إتباع التسمسل المطموب منيا في االختبار.  
  التسجيل: - 

 ثانية.  5/50تسجل لبلعبة الزمن الذي تستغرقو لقطع المسافة المطموبة من خط البداية إلى خط النياية وألقرب 
 .لبلعبة محاولتان وتحتسب المحاولة األفضلعدد المحاوالت:  -

 
 
 
 
 

            
          

 
 ( شواخص4الخمف حول ) -( يوضح اختبار الجري إلى األمام2الشكل )

 ( شواخص4والخمف حول ) –حصائي الختبار الجري إلى األمامالوصف اإليبين  (40الجدول )
 2(كا) االلتواء المنوال ع± ¯س وحدة القياس

 6,24 صفر 9,96 0,45 9,96 ثانية
ار مبلئم لمستوى العينة، ويقترب من التوزيع الطبيعي مما يجعمو اختبارًا  االختب أن( يتبين 50من الجدول )

 يمكن االعتماد عميو في تعميم النتائج.
 ( شواخص4والخمف حول ) -المستويات المعيارية الختبار الجري إلى األمام يبين (44الجدول )
 %النسبة المئوية التكرارات القيم المستوى
 %2,88 3 فما دون 9,66 جيد جداً 

 %47,30 48 9,84-9,67 جيد
 %36,53 38 9,96-9,82 متوسط
 %23,07 24 40,44-9,97 مقبول
 %46,43 47 40,26-40,42 ضعيف

 %3,84 4 فما فوق40,27 ضعيف جداً 
 

 خط البداية

 خط النهاية

 م7.7 م7.7 م7.7

7 7 7 
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 ( شواخص4والخمف حول ) -الدرجات الخام والدرجات المعيارية الختبار الجري إلى األمام يبين (42الجدول )
الدرجة 

 مالخا
الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

40.404 4 40.476 26 9.954 54 9.726 76 
40.392 2 40.467 27 9.942 52 9.747 77 
40.383 3 40.458 28 9.933 53 9.708 78 
40.374 4 40.449 29 9.924 54 9.699 79 
40.365 5 40.44 30 9.945 55 9.69 80 
40.356 6 40.434 34 9.906 56 9.684 84 
40.347 7 40.422 32 9.897 57 9.672 82 
40.338 8 40.443 33 9.888 58 9.663 83 
40.329 9 40.404 34 9.879 59 9.654 84 
40.32 40 40.095 35 9.87 60 9.645 85 
40.344 44 40.086 36 9.864 64 9.636 86 
40.302 42 40.077 37 9.852 62 9.627 87 
40.293 43 40.068 38 9.843 63 9.648 88 
40.284 44 40.059 39 9.834 64 9.609 89 
40.275 45 40.05 40 9.825 65 9.6 90 
40.266 46 40.044 44 9.846 66 9.594 94 
40.257 47 40.032 42 9.807 67 9.582 92 
40.248 48 40.023 43 9.798 68 9.573 93 
40.239 49 40.044 44 9.789 69 9.564 94 
40.23 20 40.005 45 9.78 70 9.555 95 
40.224 24 9.996 46 9.774 74 9.546 96 
40.242 22 9.987 47 9.762 72 9.537 97 
40.203 23 9.978 48 9.753 73 9.528 98 
40.494 24 9.969 49 9.744 74 9.549 99 
40.485 25 9.96 50 9.735 75 9.54 400 

 االختبار الثالث: 4-3
 الجري إلى األمام إلى االتجاىات األربعة اسم االختبار:

 قياس الرشاقة.الهدف من االختبار:
 .شريط الصقو ممعب خماسي كرة القدم، و ساعة توقيت،األدوات المستخدمة:  -
( م، ويرسمم 1سم ويرسم أماممو وخمفمو خطمان يبعمدان عنمو ) (71x71يرسم عمى األرض مربع أبعاده) طريقة األداء: -

( 71x71( تقمف البلعبمة داخمل المربمع )1وكما ىو موضمح بالشمكل )، ( م5,1عمى جانبي المربع خطان يبعدان عنو )
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إلممى  سمم، وعنممد سمماع إشممارة البممدء تقموم البلعبممة بممالجري إلمى الخممط الممذي فمي جيممة اليمممين لتقموم بممسممو بيممدىا ثمم العممودة
داخل المربع بعدىا تقوم بالجري إلمى الخمط المذي إلمى األممام لتممسمو بيمدىا والعمودة إلمى المربمع لتقموم بمالجري إلمى الخمط 
الذي إلى اليسار لتممسو بيدىا والعودة إلى المربع بعمدىا تقموم بمالجري إلمى الخمط المذي إلمى الخممف لتممسمو بيمدىا وتعمود 

   إلى المربع وىذه نياية االختبار.
 شروط األداء: -

 أن تبدأ البلعبة االختبار من وضع البدء العالي.* 
 * تبدأ البلعبة الجري عند سماع إشارة البدء. 

 *عمى البلعبة أن تممس الخطوط بيدىا.
 *عمى البلعبة إتباع التسمسل المطموب منيا في االختبار. 

 التسجيل: -
 قطع المسافةتسجل لبلعبة الزمن الذي تستغرقو ل* 
 ثانية.  5/50المطموبة من و إلى داخل المربع وألقرب  
 
 
 

 
 . لبلعبة محاولتان وتحتسب المحاولة األفضلعدد المحاوالت:  -

 الوصف اإلحصائي الختبار الجري إلى األمام إلى االتجاهات األربعةيبين  (43الجدول )
 2(كا) االلتواء المنوال ع± ¯س وحدة القياس

 9,78 0,68 8,44 0,38 8,40 ثانية
االختبار مبلئم لمستوى العينة، ويقترب من التوزيع الطبيعي مما يجعمو اختبارًا   أن( يتبين 51من الجدول )

 يمكن االعتماد عميو في تعميم النتائج.
 المستويات المعيارية الختبار الجري إلى األمام إلى االتجاهات األربعةيبين  (44الجدول )

 %النسبة المئوية التكرارات يمالق المستوى
 %0,96 4 فما دون 7,64 جيد جداً 

 %47,30 48 8,02-7,65 جيد
 %36,53 38 8,40-8,03 متوسط
 %24,45 22 8,78-8,44 مقبول
 %22,44 23 9,46-8,79 ضعيف

 %4,92 2 فما فوق9,47 ضعيف جداً 
 
 
 
 

 م7

 م7

 م7.7 م7.7

 (7الشكل )

  الجري إلى األمام إلى االتجاىات األربعة يىضح اختبار  
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 يبين (45الجدول )
 الجري إلى األمام إلى االتجاهات األربعة ار الدرجات الخام والدرجات المعيارية الختب

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

9.63 4 9.02 26 8.44 54 7.84 76 
9.6 2 9 27 8.39 52 7.78 77 
9.58 3 8.97 28 8.37 53 7.76 78 
9.56 4 8.95 29 8.34 54 7.73 79 
9.53 5 8.92 30 8.32 55 7.74 80 
9.54 6 8.9 34 8.29 56 7.69 84 
9.48 7 8.88 32 8.27 57 7.66 82 
9.46 8 8.85 33 8.24 58 7.64 83 
9.43 9 8.83 34 8.22 59 7.64 84 
9.44 40 8.8 35 8.2 60 7.59 85 
9.39 44 8.78 36 8.47 64 7.56 86 
9.36 42 8.75 37 8.45 62 7.54 87 
9.34 43 8.73 38 8.42 63 7.54 88 
9.34 44 8.74 39 8.4 64 7.49 89 
9.29 45 8.68 40 8.07 65 7.47 90 
9.26 46 8.66 44 8.05 66 7.44 94 
9.24 47 8.63 42 8.03 67 7.42 92 
9.22 48 8.64 43 8 68 7.39 93 
9.49 49 8.58 44 7.98 69 7.37 94 
9.47 20 8.56 45 7.95 70 7.34 95 
9.44 24 8.54 46 7.93 74 7.32 96 
9.42 22 8.54 47 7.9 72 7.3 97 
9.09 23 8.49 48 7.88 73 7.27 98 
9.07 24 8.46 49 7.86 74 7.25 99 
9.05 25 8.44 50 7.83 75 7.22 400 
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات: -5
 ات:االستنتاج 5-4

متعت االختبارات بأسس عممية جيدة من ثبات ت نتيجة إلتباع الوسائل العممية الخاصة ببناء االختبارات فقد -
 وصدق وموضوعية وتوزيع طبيعي مناسب.

 ( لبلختبارات قيد البحث.S-6تم التوصل إلى جداول خاصة بالمستويات المعيارية والدرجات المعيارية ) -
 التوصيات: 5-2

 بارات كونيا حققت األسس العممية من ثبات وصدق وموضوعية وتوزيع طبيعي مناسب.اعتماد االخت -
 االعتماد عمى الجداول المعيارية التي أظيرىا البحث في تقييم وتقويم مستوى البلعبات في عنصر الرشاقة. -
 ة.االستفادة من ىذه االختبارات عند وضع البرامج التدريبية وانتقاء البلعبات خدمة ليذه المعب -

 المقترحات: 5-3
 .أخرىبناء اختبارات عمى عناصر بدنية  -
  .أخرىبحوث مشابية عمى مناطق جغرافية  إجراء -

 
 المصادر
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 (4ممحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة الموصل     
 كمية التربية الرياضية  

 
 م/ استمارة استبيان

 المحترم..........................................  األستاذ الفاضل
 تحية طيبة..

( تصــميم وبنــاء اختبــارات لقيــاس عنصــر الرشــاقة لالعبــات كــرة القــدم لمصــاالت فممي النيممة إجممراء البحممث الموسمموم بممم ) 
ولكممونكم مممن ذوي الخبممرة واالختصمماص فممي مجممال القيمماس والتقممويم وكممرة القممدم كممان مممن الضممروري العممودة إلممى أرائكممم 

تكم بيممان مممدى القيمممة، عمممما أن عينممة البحممث ىممم مممن العبممات الدرجممة األولممى فممي المنطقممة الشمممالية، فيرجممى مممن سممياد
 صبلحية االختبارات المرفقة طيًا. 

 شاكرين تعاونكم معي... خدمة لمبحث العممي
 االسم الكامل:
 المقب العممي:
 االختصاص:

 الجامعة والكمية:
 التوقيع 
 : يرجى مبلحظة رموز االختبارات وكاالتي:مالحظة
X العب 
 شاخص 
 االستدارة 
 شريط الصق 
 الجري لؤلمام 

 الرجوع لمخمف 
 الجري بخطوات جانبية 

 الباحث                 
 ربيع جميل خمف الزىيري                                                                          
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 (4االختبار )
  شواخص.  (4والخمف حول ) -واألمام-الجري إلى الجانب اسم االختبار : -
 قياس الرشاقة.الهدف من االختبار: -
 .( شواخص، شريط الصق4ممعب خماسي كرة القدم، ) ساعة توقيت،األدوات المستخدمة:  -
وكما ىمو موضمح ، ( متر وتوضع عمى أركانو أربعة شواخص1x5يرسم عمى األرض مستطيل أبعاده)طريقة األداء: -

( ، عنمد سمماع إشمارة البمدء تقموم البلعبمة بعممل خطموات جانبيمة 5والشاخص)( تقف البلعبة عند خط البداية 5بالشكل )
( لتسمتدير ممن حولمو 1( لتستدير من حولو و تقوم بالجري إلمى األممام إلمى الشماخص )5من خط البداية إلى الشاخص )

دير مممن ( لتسممت4(، لتسممتدير مممن حولممو و الجممري إلممى األمممام إلممى الشمماخص )5ثممم الرجمموع إلممى الخمممف إلممى الشمماخص )
( لتسممتدير مممن حولمو وتقمموم بعمممل خطموات جانبيممة إلممى خمط النيايممة عنممد 5حولمو ثممم الرجمموع إلمى الخمممف إلممى الشماخص )

   (.5الشاخص )
 شروط األداء: -

 أن تبدأ البلعبة االختبار من وضع * 
 البدء العالي.

 * تبدأ البلعبة الجري عند سماع إشارة
 البدء.  

 ل*عمى البلعبة أن تستدير من حو 
 الشواخص. 

 *عمى البلعبة إتباع التسمسل المطموب
 منيا في االختبار.  
 التسجيل: -

 ثانية.  5/50تسجل لبلعبة الزمن الذي تستغرقو لقطع المسافة المطموبة من خط البداية إلى خط النياية وألقرب * 
 . لبلعبة محاولتان وتحتسب المحاولة األفضلعدد المحاوالت:  -

 يصمح بعد التعديل           ال يصمح            يصمح
 

 :يرجى ذكر أي تعديل عمى االختبار إن وجدمالحظة
 
 
 
 
 
 
 
 

( شواخص4والخمف حول ) -واألمام-الجري إلى الجانب يوضح اختبار  (1الشكل )  

 م2

 م7

3 7 

7 2 

خط 

 البداية

 والنهاية
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 ( شواخص4الخمف حول ) -الجري إلى األماماختبار (يوضح 5الشكل )

 (2)االختبار 
   ( شواخص 4الخمف حول ) -الجري إلى األماماسم االختبار : -
 قياس الرشاقة.الهدف من االختبار: -
 .واخص، شريط الصق( ش4ممعب خماسي كرة القدم، ) ساعة توقيت،األدوات المستخدمة:  -
( خط البداية، وعند سماع إشارة البدء تقوم البلعبمة بمالجري إلمى األممام 5تقف البلعبة عند الشاخص) :طريقة األداء -

( لتسممتدير مممن حولممو ثممم الجممري إلممى 5( لتسممتدير مممن حولممو ثممم الرجمموع إلممى الخمممف إلممى الشمماخص )5إلممى الشمماخص )
( لتسممتدير مممن حولممو ثممم الجممري 5ثممم الرجمموع إلممى الخمممف إلممى الشمماخص ) ( لتسممتدير مممن حولممو1األمممام إلممى الشمماخص )

( لتسممتدير مممن حولممو ثممم 1( لتسممتدير مممن حولممو ثممم الرجمموع إلممى الخمممف إلممى الشمماخص )4إلممى األمممام إلممى الشمماخص )
 (.5الجري إلى األمام إلى خط النياية. وكما ىو موضح بالشكل )

 شروط األداء: -
 من وضع البدء العالي. أن تبدأ البلعبة االختبار* 

 * تبدأ البلعبة الجري عند سماع إشارة البدء. 
 *عمى البلعبة أن تستدير من حول الشواخص.

 *عمى البلعبة إتباع التسمسل المطموب منيا في االختبار.  
  التسجيل: - 

 ثانية.  5/50ألقرب تسجل لبلعبة الزمن الذي تستغرقو لقطع المسافة المطموبة من خط البداية إلى خط النياية و 
 .لبلعبة محاولتان وتحتسب المحاولة األفضلعدد المحاوالت:  -
 

            
            
            
    

 
 يصمح بعد التعديل           ال يصمح            يصمح

 
 

 :يرجى ذكر أي تعديل عمى االختبار إن وجدمالحظة
 

 
 
 
 
 

2 

 خط البداية

 خط النهاية

 م7.7 م7.7 م7.7
7 7 7 
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 (3االختبار )
   الجري إلى األمام إلى االتجاىات األربعة. اسم االختبار : -
 قياس الرشاقة.الهدف من االختبار: -
 .ممعب خماسي كرة القدم، شريط الصق ساعة توقيت،األدوات المستخدمة:  -
( م، ويرسممم 1(سممم ويرسممم أمامممو وخمفممو خطممان يبعممدان عنممو )71x71يرسممم عمممى األرض مربممع أبعمماده)طريقــة األداء: -

( 71x71( تقمف البلعبمة داخمل المربمع )1وكما ىو موضح بالشمكل )، ( م5.1ع خطان يبعدان عنو )عمى جانبي المرب
سمم، وعنممد سمماع إشممارة البممدء تقموم البلعبممة بممالجري إلمى الخممط الممذي فمي جيممة اليمممين لتقموم بممسممو بيممدىا ثمم العممودة إلممى 

والعمودة إلمى المربمع لتقموم بمالجري إلمى الخمط  داخل المربع بعدىا تقوم بالجري إلمى الخمط المذي إلمى األممام لتممسمو بيمدىا
الذي إلى اليسار لتممسو بيدىا والعودة إلى المربع بعمدىا تقموم بمالجري إلمى الخمط المذي إلمى الخممف لتممسمو بيمدىا وتعمود 

   إلى المربع وىذه نياية االختبار.
 شروط األداء: -

 أن تبدأ البلعبة االختبار من وضع البدء العالي.* 
 أ البلعبة الجري عند سماع إشارة البدء. * تبد

 *عمى البلعبة أن تممس الخطوط بيدىا.
 *عمى البلعبة إتباع التسمسل المطموب منيا في االختبار. 

 التسجيل: -
 تسجل لبلعبة الزمن الذي تستغرقو لقطع المسافة* 
 ثانية.  5/50المطموبة من و إلى داخل المربع وألقرب  
 
 
 
 . لبلعبة محاولتان وتحتسب المحاولة األفضلدد المحاوالت: ع -

 
 يصمح بعد التعديل           ال يصمح            يصمح

 
 

 :يرجى ذكر أي تعديل عمى االختبار إن وجدمالحظة
 
 

 
 
 
 

 م7

 م7

 م7.7 م7.7

(7الشكل )  

  الجري إلى األمام إلى االتجاىات األربعة يىضح اختبار  
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 (2ممحق )
 

 الكمية والجامعة االختصاص الخبراء والمختصين أسماء ت
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل اضي/ كرة القدمعمم التدريب الري أ.د زىير قاسم  -5
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل تعمم حركي / كرة قدم أ.د محمد خضر  -5
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / كرة يد أ.د ثيبلم يونس  -1
 عة الموصلكمية التربية الرياضية/جام قياس وتقويم / كرة سمة أ.د ىاشم احمد  -4
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / كرة قدم أ.د مكي محمود   -1
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / كرة يد أ.م.د عبد الكريم قاسم  -6
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / كرة سمة أ.م.د سعد فاضل  -7
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / العاب مضرب  الكريم ايثار عبد أ.م.د   -8
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / العاب مضرب  سبيان محمودأ.م.د   -9

 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / لياقة بدنية  أ.م.د غيداء سالم  -50
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل م التدريب الرياضي/ كرة القدمعم أ.م.د معن عبد الكريم  -55
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / كرة يد م.د سعد باسم  -55
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي/ كرة القدم م.د طارق حسين  -51
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل ة القدمعمم التدريب الرياضي/ كر  م.د عمي زىير   -54
 كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد قياس وتقويم / كرة قدم م.د اسعد الزم   -51
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل قياس وتقويم / أثقال م.د عمر سمير  -56
 ياضية/جامعة بغدادكمية التربية الر  عمم التدريب الرياضي/ كرة القدم لمصبلت م.م وميض شامل  -57
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي/ كرة القدم م.م  ادىام صالح  -58
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي/ كرة القدم م.م  ىادي احمد  -59
 معة الموصلكمية التربية الرياضية/جا قياس وتقويم / كرة قدم لمصاالت م.م  عمار شياب  -50
 كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي/ كرة القدم م.م  محمود حمدون  -55

 


