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 الملخص باللغة العربية        

 العامة الرشاقة لصفة اختبار تصميم وتقنين
                                                           أ.م. عالء جبار عبود                                                                                                                                        م. عامر موسى عباس أ.

أن عنصر الرشاقة يسعى كل رياضي الى التحلي بها حيث تعبر هذه الصفة عن قدرة الرياضي في التتحم  نتن لتأد أهابتع بتبعن العنا تر    

لذا   لتأد توييتا العتتأل الةا تة فتي األها  فقت    األلرى نن عنا ر اللياقة البدنية كالقوة والمرونة والسرعة واالقتصاه فتي الههتد نتن
وجب على  لمهتمين بالشأن  لرياضي أو  لمدربين من تطوير وسائل قياسهم بما ينسجم مذ   لتطذور  ذي  لمنذالت  لتدريبيذي  لتذي أشذر  وبشذ ل 

وسذيلي مذن وسذائل  لسيذام  لمو  بذي للتطذور و لتض  بين يدي  لمهتمين أو  لمذدربين   لذا تهلت أهمية البحث   بير على تطوير قدر    أل ر د
 تقتصذاد بالجهذد و لذ من  ذي  سذاعدي  لذايمن خذلل لذا   تختبذار ج لجديذد  لمعر ي  أل ضل من بين  لاين يجيدون لاه  لصفي ولي  لرشاقي 

   ذي  لمصذادر  لعلميذي  لتذي تهذتم إطذل   لباحشذان علذى  لعديذد مذن  تختبذار وبعذد  ، للحصول على أدق  لبيانا   لخاصي ولجميذ   لفعاليذا 
تحظذا وجذود  ختبذار    شيذرذ لهذاه  لصذفي ج  لرشذاقي   وعنذد  باتختبار   خصوصا  ختبار   عناصر  للياقي  لبدنيي وبالا   صفي  لرشذاقي

لصذدق و لموضذوعيي   لذاه  تختبذار    اقذدذ ل سذم  لعلميذي ج   وجذد  أندر سي لاه  تختبذار   در سذي مستفيضذي ومتمعنذي  ذي إجر   تهذا 
 لباحشان  لخوض  ي لاه  لمش لي من خلل تصميم  وتسنين  ختبار لصفي  لرشاقي للحصول على نتذائت دقيسذي و   رتأىلا     ألد  بسبب تطور 
من  لحالذي  لبدنيذي  ير عى  يه  لمستويا   لحاليي ختبار جديد للرشاقي وتسنين  عديل لى ت، ولدف  لبحث من لا   تختبار تحسيسهتحسيق ما ير د 

ئذين من خلل قدرته  لتمي يي وصعوبي  ألد   ومسارني  لنتائت بين أحد  تختبذار    لموجذودذ و تختبذار  لجديذد بميذي ملحظذي  لفذرق بذين  تد 
معامذل صذعوبي أ ضذل مذن ويتمتذ   تختبذار  لجديذد بلتميي  بين  لمختبرين على  سدرذ م ن للختبار  لجديد  ل انوافترض الباحثلنفم  أل ر د ، 
واشتمل البحث على الدراسال النظرية التتي ولصالح  لجديد ، بين  تختبارين  لسديم و لجديد  إحصائييوجود  روق ا   دتلي  تختبار  لسديم و

  قتام ين القتدي  والهديتد رلتبتاالةا تة باالتةدم البحث وتناود أيتاً فيع اإلجرا ال الميدانية والوسابل اإلحصابية بعد الحصتود علتى البيانتال 

وو تى الباحثتان بعتن التتي تت  التو تل هليهتا ال علتى ضتو  النتتاب  االستتنتاج نتن مت  وضت بعرض النتتاب  وتحليلهتا ونناقهتتها   والباحثان 

 .النتاب  التو يال التي نن لألها توجيع العانلين في المهاد التدريب والعلوم الرياضية نحو االلتبار األ لح نن حيث تحصيل أهق
          Abstract             

Design and test rationing recipe for fitness                                  
Alaa Jabbar Abboud  .ProfAss.                                             Abbas MusaAmer  .Ass. prof     

 
        That the element of agility that every athlete to show them where express this trait as the ability of 
sports in control through the performance of some of the other elements of the elements of fitness like 
strong flexibility, speed and economy of effort by employing muscle performance only, so shall those 
concerned with sports or trainers from developing means measure them in line with the development in 
the training curriculum that influenced greatly on the development of the capacities of individuals, so 
manifested the importance of research to put in the hands of interested or trainers and a means of 
measuring coinciding with the evolution and to see the best among those who are proficient in this 
capacity, a fitness through This test (new), which helps the economy effort and time to get the most 
accurate data and all the events, and then inform the researchers on many of the tests in the scientific 
sources that are interested tests, especially tests of elements of fitness and self-prescription agility 
noticed the presence of many tests for this trait (fitness) and when Study of these tests a thorough study 
and a careful in their actions and very that these tests are lacking in scientific basis (honesty and 
objectivity) because of the evolution of performance so felt researchers delve into this problem by 
designing and rationing test recipe agility to get accurate results and achieve what is intended to achieve 
from this test, and the goal Search to modify and codify a new test of agility takes into account the 
current levels of physical condition through its discriminatory and the difficulty of the performance and 
to compare the results between a testing existing and new test in order to note the difference between 
Aladaúan for the same individuals, and I suppose the researchers to test the new ability to distinguish 
between testers and enjoy the new test labs difficulty better than the old test and the presence of 
statistically significant differences between the two tests old and the new in favor of the new, and 
included research on theoretical studies that serve the research and also dealt with the operational 
procedures and statistical methods after obtaining data Balachtbarren old and the new, the researchers 
presented the results analyzed and discussed, and then develop conclusions in the light of the results 
that have been reached and the guardian of the researchers some recommendations through which 
guide the workers in the field of training and sports science about testing the fittest in terms of the 
collection of more accurate results.                                                              
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 التعريف بالبحث -3

 المقدمة وأهمية البحث :  -3ـ  3

حظي   لفعاليذا   لمجال  لرياضي حيث  شمل أيضان  لتسدم  لعلمي  لاي شمل مختلف مجات   لمعر ي  تنسانيي إ       

 لتسدم و لتطور ، مما جعل  لعاملين  ي لذا   لمجذال يتطلعذون  لذى مسذتسبل مشذرق مذن خذلل  لرياضيي بنصيب  بير من 

  يجاد  لحلول  لناجحي للمش ل   لرياضيي عن طريق  لوسائل  لعلميي .

وتعد عناصر  للياقي  لبدنيي من  لحات   لتي شملها لا   لتطور حيث أصبح  لرياضيون  ي  لوق   لحاضر يتمتعون       

در   بدنيي  ائق نتيجي تطور  لمنالت  لتدريبيذي و لوسذائل  لحديشذي  لمتبعذي  ذي تطذوير  فذا ذ  ت ذر د  لمذ  ولين للنشذاط بس

 لرياضي بصورذ عامي وتطور تدريب عناصر  للياقي  لبدنيي بصورذ خاصي ومن لاه  لعناصر لي عنصر  لرشاقي  لتي 

في عن قدرذ  لرياضي  ي  لتح م من خذلل أد ئذه بذبعض  لعناصذر يسعى  ل رياضي  لى  لتحلي بها حيث تعبر لاه  لص

 تخرى من عناصر  للياقي  لبدنيي  السوذ و لمروني و لسرعي و تقتصاد  ي  لجهد من خذلل توظيذف  لعضذل   لخاصذي 

  ي  تد    سط . 

بلذو   لمسذتوى  لمطلذوب و ألد    ول ن يبسى  لتسويم من خلل  لسيام بو سطي  تختبار   لو  لحالي  لتي تدل علذى      

 لممي  من  جل  ر   لرياضيين وإعطا  وصفا دقيسا بعيد ً عن  لح م  لا تي لمستوى إتسان  لرياضذي لهذاه  لصذفي أو تلذ   

ولتحديد  لسدر   و ل فا     لتي يتمت  بها  لفرد  ي مجال  لرياضي  سذتخدم   تختبذار   لسيذام مذا  نجذ ه  لرياضذي ، 

، وتن لذاه  لسذدر   تتطذور بتطذور  لعلذوم  لم تشذفي مذن خذلل  لمنذالت  لتدريبيذي  لمنالت  لمستخدمي من تسدموما حسسته 

و لوسائل  لحديشي  لمتبعي  ي تطوير  فا ذ  لرياضيين تجعل من  تختبار    لتي عد  سابسا غير مو  سي أو غير مر عيي 

ق   لفعلي ، لا  وجذب علذى  لمهتمذين بالشذأن  لرياضذي أو  لمذدربين لمستوى  تد    لحالي  تعطي نتائت ت تنسجم م   لو 

 من تطوير وسائل قياسهم بما ينسجم م   لتطور  ي  لمنالت  لتدريبيي  لتي أشر  وبش ل  بير على تطوير قدر    ت ر د 

مو  بي للتطور و لمعر ذي وتتجلى ألميي لا   لبحث لتض  بين يدي  لمهتمين أو  لمدربين وسيلي من وسائل  لسيام  ل      

 تقتصاد بالجهد  ي  ساعدي  لايمن خلل لا   تختبار ج لجديد   أل ضل من بين  لاين يجيدون لاه  لصفي ولي  لرشاقي 

 و ل من للحصول على أدق  لبيانا   لخاصي ولجمي   لفعاليا .

 مشكلة البحث :  -3ـ  3

تبار    ي  لمصادر  لعلميي  لتي تهتم باتختبذار   خصوصذا  ختبذار   بعد إطل   لباحشان على  لعديد من  تخ         

)الجرري المكروكي  ،(3) ( 8الجري المتعرج بين الحواجز على شكل عناصر  للياقي  لبدنيي وبالا   صفي  لرشاقي ولي جج

ي ج  لرشذذاقي   وعنذذد ،  تحظذذا وجذذود  ختبذذار    شيذذرذ لهذذاه  لصذذف( 3)  متررر( 7الجررري المتعرررج اهابرراب وايابرراب ، 31×  4

 در سي لاه  تختبار   در سي مستفيضي ومتمعني  ي إجر   تها وجد  لباحشان جملي من  تمور : 

 ضيا   ي  ل من من خلل  ستخد م  لمؤقتا   لتي تعمل باليد. -أ
ضعف  ي مر عا  تطبيق  لتعريف  لنظري لصفي  لرشاقي  ي  تختبذار ولذو م مسذدرذ  لفذرد علذى تمييذر أوضذا   -ب

وتوقي  سذليم ، و تسذتجابي  لمر بذي  الهواء بدقة وانسيابية فياألرض أو  جسمه أو سرعته أو  تجاله سو   على
مذذن  تسذذتجابا   لسذذائدذ  ذذي  شيذذر مذذن  تنشذذطي  لرياضذذيي ، و للعذذب  لنذذاجح لذذو  لذذاي يذذتم ن مذذن سذذرعي  لسيذذام 

 .3باتستجابي  لحر يي  لصحيحي  ي  للحظي  لتي يظهر  يها  لمشيرم 
 يي لهاه  تختبار   بين  لمختبذرين وضذعف  لصذعوبي  يهذا ممذا ت يعطذي  لنتيجذي  لحسيسيذي ي  ضعف  ي  لسدرذ  لتم - 

 لهاه  تختبار   .

                                                           
 .  311، ص 3111، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  3، ط  كرة القدمـ زهير الخشاب وآخرون :  3
 . 153 -383، ص 3113قاهرة ، دار الفكر العربي ،،ال 4،ط 3ج تقويم في التربية البدنية الرياضية ،القياس وال ـ محمد صبحي حسانين : 3
 . 413، ص 3187، الكويت ، دار القلم ،  3محمد عثمان : التعلم الحركي والتدريب ، ط - 3
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وبالنتيجذذي أصذذبح  لذذاه  تختبذذار    اقذذدذ ل سذذم  لعلميذذي ج  لصذذدق و لموضذذوعيي   بسذذبب تطذذور  تد    لذذا  أرتذذأى  

خلل تصميم  وتسنين  ختبار لصذفي  لرشذاقي يذتم مذن خللذه مر عذا   لنسذاط أعذله  لباحشان  لخوض  ي لاه  لمش لي من 

 للحصول على نتائت دقيسي و تحسيق ما ير د حسيسي من لا   تختبار.

 البحث :  فاهدأ – 1ـ  3

خذلل قدرتذه ير عى  يه  لمستويا   لحاليي مذن  لحالذي  لبدنيذي مذن  ختبار جديد للرشاقي وتسنين  عديليهدف  لبحث  لى ت -

 . لتمي يي وصعوبي  ألد   

 . بميي ملحظي  لفرق بين  تد ئين لنفم  ت ر د مسارني  لنتائت بين أحد  تختبار    لموجودذ و تختبار  لجديد  -
 

 ض البحث :وفر -4ـ  3

 لتميي  بين  لمختبرين .على  سدرذ م ن للختبار  لجديد  ل -

 وبي أ ضل من  تختبار  لسديم . يتمت   تختبار  لجديد بمعامل صع -

 .ولصالح  لجديدوجود  روق ا   دتلي  حصائيي بين  تختبارين  لسديم و لجديد  -
 

 مجاالت البحث :  -3-5

  . 2103 - 2102للعام  لدر سي  ليي  لتربيي  لرياضيي  لمرحلي  لشالشي  ي : طلب  البشريالمجال  -3-5-3

 .جامعي  لسادسيي  –ب وقاعا   ليي  لتربيي  لرياضيي : ملع المجال المكاني -3-5-3

   . 4/2103/ 31  – 01/2/2103:  المجال الزماني -3-5-1
 

 الدراسات النظرية والسابقة : -3
 الدراسات النظرية : -3-3
 الرشاقة : -3-3-3

بذذين  للعبذذين أو  ت ذذر د  ذذي  تد   تعتبذر  لرشذذاقي مذذن  لسذذدر    لحر يذذي  لبدنيذذي  لمر بذذي ،وتعذذد مذذن سذذما   لتمذذاي        
 لحر ذذي ، إا أن أتصذذاف  تد   بالرشذذاقي يميذذ ه عذذن  تد   غيذذر  لرشذذيق ،  ذذنلحظ جماليذذي  تد   وتناسذذق  تعضذذا  
 لمشتر ي  ي  تد    و نسيابيي حر اته مما يعطي صورذ  ي أحيانا  شيرذ تخذالف أح امنذا  لا تيذي  لظالريذي  لمبنيذي علذى 

ولها  ت بد لنذا مذن معر ذي معنذى  لرشذاقي أوت ومذن شذم نفصذل لظالريي و لماديي جمن  لمادذ وليم  تمو ل  ،  لمعطيا   
  لسول  يه .

ذس هم بالًسذهم  :لو ي أصلها   لرشاقيوعند مطالعتنا لمصادر  للمي نجد إن معنى  لمي       ش  ْمُي وقد ر  ْشق  لرَّ ج رشق    لرَّ

شساً ر   ْبل يرُشسُهم ر  هام  لها شم عادو    لُّ شْوط مذن الذ  ْرْشذق  و لنَّ مى أ لُل  لنِّضال ما معهم من  لسِّ ذْو  إمالم وإا  ر  ا  رم 

ْينذا ْرْشذساً و حذد ً  ويجذو  أ ن ي ذون لهنذا بال سذر ولذو  لوجذه مذن  بأ ْجمعهم وْجهاً بجمي  ْسهامهم  ذي جهذي و حذدذ قذالو  رم 

ْشذذُق أ يضذاً أ ن يرمذذي  لر مذذي با ذهام  لهذذا وُيجمذذ  علذى أ رشذذاق ومنذذه حذديث   ضذذال ي أ نذذه  ذان يخذذر   ي رْمذذي  لرمذي و لرِّ لسِّ

مذالم  س هم ْبنْظذرذ ر  ها ورش  س ها أ ي ما أ خفَّها وأ سر   سهم  و لُمْرْشذُق ، إحذد ُد  لنظذر و ألرشذاق أل ْرشاق ويسال للس ْوم ما أ ْرش 

ْفيُف  لحسُن  لس د   و ري  لخ  ْشيُق من  لْملمان و لج  شاقي  لتهايب يسال للملم و لجاريي إْا   انا  و لرَّ ُشق بالضم ر   للَّْطيفُي وقد ر 

ْشيسي خفيفي سريعي شاقي وناقي ر  ُشسا ر  ْشيسي  وقد ر  شيق  ور  ْشق (3). ي  ْعْتد ل ر   مصدر: .  ما يا ر  ي تا   لعروم أن  لرَّ

ْبل رشس ُ  ْشساً، بالنَّ ْشق،.  لر   بفتح ر  شيق وغلم. بها ُيرشق  لتي بعينها لسهام :  لر   ب سر و لرِّ  لَبِر،، الجسرم خفيرف: ر 

شاقة والمصدر بذل  ذالرمي بذه رمذاه  أنذه بذال لم، ورشس ه. الرَّ ولذا   لمعنذى يطذابق مذا الذب إليذه  لبذاحشون عنذد  (3) .بالنَّ

 للرشاقي  ونها :  تعريفهم

                                                           
 .282، ص 1591،بيروت، صادر ، دار 1، ط 4، ج العرب لسانالمصري:  األفريقي منظور بن مكرم بن محمد -(0)

 .194،ص2915، بيروت، ،االعلمي 3، ط 3،ج القاموس جواهر من العروس تاجالحسيني:  الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد-(3)
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الا  على  ترض  و  ي  لهو   بدقي و نسيابيي وتوقي  تعني م  لسدرذ على تميير  وضا   لجسم  و  لسرعي  و  تتج     

  (3)صحيح م 

ولي  تعني أيضا م  ستعد د جسمي وحر ي لنسل  لعمل  لحر ي  لمتنو  و لمعسد  و لي  ستيعاب حر ي وسرعي         

 (3) ي  لتعلم م   جه ذ حر يي سليمي قادرذ على لا   ألد    و ال  م 

انها م  لسدرذ على  د   و جب حر ي يتسم بالتنو  و تختلف و لتعدد بدقي و نسذيابيي وتوقيذ  ويعر ها مفتي  بر ليم ب    

  (1)سليم م 

 لسذدرذ علذى أتسذان  لتو  سذا   لحر يذي  مج طه  سماعيل وأخرون   نسلً عذن ج ليرتذ     أن  لرشذاقي تتضذمنويا ر       

 وطلبا  لمو قف  لمتميرذ ، ويشمل ال  رد  لفعل ، و لتوجيه ، لحر ي بصورذ تتناسب ومت  ألد  عديل تسرعي  و  لمعسدذ

  (4) .م لحر ي  ل د   لربط ، و تستعد د  و لتو  ن ،و لتناسق ، 

حيث تتضمن  لعديد من  لصذفا   لبدنيذي  تخذرى مشذل  لتذو  ن و لدقذي و لسذرعي و لتو  ذق  لحر ذي ،  ذل لذاه  لصذفا   

قادر ً على  تخاا  توضا   لمختلفي بجسمه   ذل أو  ألجذ     لمختلفذي منذه حتذى مجتمعي  ي تد خل منسجم تجعل  للعب 

يتحسذق  تد    لجيذذد  لمطلذوب ، وتظهذذر  لرشذذاقي  ذي  شذذ ال  ألد    لحر ذذي  لتذي تتطلذذب سذذرعي تمييذر  وضذذا  أو  تجذذاه 

ورذ تتناسذب مذ  متطلبذا   لجسم أو  لتوقف شم  لعدو و لمر وغذي بالجسذم و لتو  ذق  ذي سذرعي تعذديل  ألد    لحر ذي بصذ

تعرف  لرشاقي بانها سرعي تميير  وضا   لجسم أو  لسرعي  ي تميير  تتجاه وتعرف بانها  لسذدرذ ، إا  لمو قف  لمتميرذ 

على سرعي  لتح م  ي  د   حر ذي جديذدذ و لتعذديل  لسذري   لصذحيح للعمذل  لحر ذي ولهذا   ذان درجذي  لذتح م  ذي  ألد   

 : (5)لسيام  لرشاقي  ان  لرشاقي لي  لسدرذ على  لحر ي لو  لمح   تول

 . لتح م  ي  لتو  ق  لحر ي  لمر ب وباقتصاديي .0

 .سرعي تعلم ودقي  تنجا   لحر ي للنشاط  لرياضي .2

 .سرعي  لتصرف  لمناسب م   لمتطلبا   لتي تضعها  لظروف  لمتميرذ .3

 لعلما   لممي ذ لها  نهذا تعبذر عذن مذدى  ل فذا ذ  ذي  لسذدر    وتتضمن  لرشاقي  لعديد من  لم ونا  و ن من          

 : (6) تتيي

  لمروق  لجيد خلل مو ن   ي حي  ضيق محدود . .0

  تحتفاظ بتو  ن  لسوى  لد خليي و لخارجيي للجسم  ي  ألد    لحر ي  لمر ب . .2

  لتو  ق  لحر ي عند  تسان بعض  لحر ا  وربطها ببعضها . .3

  لجسمانيي  لدقيسي و د ئها بإتسان . لدقي  ي  لحر ا   .4

  لت يف  لصحيح لو جبا  متميرذ ومو قف مم ني . .5

  لتح م  لم اني للجسم  ي  لحر ا   لمر بي و ي  لدور نا  . .6

 ضبط  لحر ا   لمر بي بدقي نحو  لهدف . .1

 رد  لفعل  لحر ي باتستجابي  لسريعي لمو قف متميرذ . .8

                                                           
 .  413، ص 3187، الكويت ، دار القلم ،  3، طالتعلم الحركي والتدريب ـ محمد عثمان :  (3)
 .  88، ص 3181لحكمة ، ، بغداد ، دار ا 3، ط علم الحركةـ وجيه محجوب :  (3)
 .   317، ص 3185، قطر ، دار المتنبي ،  اللياقة البدنية مكوناتها ، العوامل المؤثرة عليها ، اختباراتها ـ حلمي حسين : (1)
   358، ص 3181: طه أسماعيل وأخرون ـ  (4)
 . 113،ص1555االسكندرية ، ،االسكندرية ، جامعة5،ط تطبيقات–التدريب الرياضي نظريات عصام عبد الخالق : - 5ج
 . 365،ص3111المصدر نفسه ، عصام عبد الخال، : -(6)
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 اضية :االختبارات في التربية الري 2-1-2

نباشرة على فلسفة اللياقة البدنيتة وأهتدافها حيتث أ تبح لهتا هور فتي نتابعتة التقتدم  القياسفي عمليال تؤمر االلتبارال     

لتبتارال ن هراستة التذا فت ووض  الدرجال المعيارية والمعايير والمستويال والتنبؤ والتدريب والتوجيع والبحتث العلمتي   

اللتبارال التي تستةدم في العلوم األلرى نثل عل  النفس الرياضي   وتعتمد أستبقيتها علتى فهت  اللياقة البدنية ش نها ش ن ا

أساسيال اإلحصا  حتى يتممن المدرب والمدرس نتن التيتار االلتبتارال والقياستال األكثتر تأ نتا فتي استتةدام نهتاالل 

ب نع " طريقة ننظمة لمقارنة سلوك فرهين او أكثر وأنتع ُعرف االلتبار   لذا القياس المةتلفة في التربية البدنية والرياضية 

التفاعتل بتين قيتاس حيتث ان االلتبتار يستتل م م  وااللتبتار اعت  واشتمل نتن ال(1)" قياس نوضوعي نقنن لعينة نتن ستلوك 

كلمتة  المةتبر وااللتبار أنا المقياس فأ يستتوجب للتل لتذلل يممتن أطتأق كلمتة المقيتاس علتى االلتبتار وال يممتن أطتأق

 . االلتبار على المقياس

  لسفيا على أنه نو  من أنو    تستدتل ولو تر يب مؤلف من قضاياجأ شر Measurementويعرف  لسيامج      

من قضيي و حدذ  متى سل م جأي على تسدير أن يسلم  لسائم بتل   لمسدما   ل م عنها لا تها قضيي أخرى بالضرورذ 

  (3) جل مه  لتسليم بالنتيجي .

ويهب أن ننطلق نن نقدنتة نفاههتا مبتول حمت  علتى نوضتوج كلتي جتان  بتين األفتراه اأهاة القيتاسه مت  تطبيتق هتذا         

الحم  على الفره المعلوماالهي  المراه قياسعه اندراجع تحت للل الموضوج الملي   وهذه الطريقة الن ولية نتن الملتي التى 

 نا يق  تحتع نن ج بيال تسمى بالقياس .

الةا ية  نقنن نن نفس الهي  او" هو نقارنة شي  بوحدال او كمية قياسية او بمقدار أنا ا طلحا فيعرف القياس ب نع :  

 "(3). 

معيارية وف، أداة  الشياء )المادية أو المعنوية(اهي العملية التي بموجبها يتم تقدير  ويرى  لباحشان بأن  لسيام لو :

 المقدر تقديرا كميا وقد يكون هاا التقدير عدديا أو لفظيا .محددة تتناسب مع خاصية الشيء 

 ولنقف قليال عند مفردات هاا التعريف لنستجلي ما هو المراد منها :     

 ، يتم من خلله تحديد أو تخصيص قيمي ما للشي . ونعني بها  لفعل  لاي يحصل بوجود شخص ماالعملية :  -

لي  لملموسي  لتي تأخا حي   من  لوجود ولها و ن أو حجم أو مادذ، أما   لماديي:االشياء )المادية أو المعنوية( -

 لمعنويي لي  لمحسوسي ول ن غير ملموسي مشلج لحالي  لنفسيي،  لمهار    لحر يي 

  لخ .. ، للياقي  لبدنيي ،  لمعر يي ،  لسوذ  لعضليي ،  لسمي، أو  لسدرذ..

أو   Measureونعني بها  لمسيامج: ء المقدرتتناسب مع خاصية الشي محددةمعيارية وف، أداة  -

 أو  ستمارذ ملحظي .  Test تختبارج

كغت   05ونعني بالتقتدير هتو تعيتين أو تةصتيم قتي    ونعنتي بالعتدهت هتو استتةدام االرقتام نثتلا:  عدديا أو لفظيا تقديرا

 عالي....الخه.مانية ..الخه أنا اللفظي فنعني اكثير   طويل   جيد   نحيا  سري    05س   085 

 وبال  يم ن أن نوضح عمليي  لسيام و ق  آلتي :      

  لسائم + أد ذ قيام جمسيام أو  ختبار + مسيم جشي  يسام  = عمليي  لسيام جعمليي  ستدتل  -

  ينتت          ح م أولي ج لتسييم      لسيام    

                                                           
 .  615ص ،3118 ، 3ط ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ، بغداد ، الرياضي التدريب أسس : حسين حسن قاسم -(3)
 . 64هـ ،ص  3413 –م  3133،قم ،  3( ، ط3العقلية ) ، سلسلة إصدارات أكاديمية الحكمة ميزان الفكر: فالح العابدي ، سعد الموسوي  -(3)
 .41ص ، 3181 ، القاهرة ، العربي الفكر دار ،3ط ، النفسي القياس:  فرج صفوت -(1)
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 تستدتليي  لمؤلفي من  لسائم و لمسيم وأد ذ معياريي ، ولال  يم ن أن ُيعرف  لباحشان  لسيام بأنه : لو  لعمليي     

 لد ها تسييم ما يوجد من  لخاصيي  ي  لشي   لمسام .

أل أن عملية القياس ال ت وهنا ب كثر نن هرجة التتي يحصتل عليهتا الهتي  المقتاس وال تعتد هتذه الدرجتة هلتيأ علتى           

المهمتتوج الملتتي أو  كمتوستت  التتدرجال التتتي ينتمتتي اليهتتا الهتتي  المقتتاسهلا قورنتتت بمقيتتاس نعيتتارت نقبتتود المستتتوى هال 

 .لألتبار ب كملع

ل    ي مصدر مشتق من  لفعل م قوم  مل  لتسويم عند مطالعتنا لمصادر  للمي نجد إن معنى  لمي أما  لتسويم و         أي عد 

وأ  ل  عوجاجه ، ويا ر  لسرطبذي أن  لتسذويم لذو ، ويسال قوم  لن  لشي  أ  ل  عوجاجه ، ويسال قوم  لمعو  أي عدله 

ْسْويم   عتد ل  لشي  و ستو   شأنه تن هللا تعالى قال : جج ْن ت  ْحس 
ان  ْ ي أ  ا  ْْلْنس  ل ْسن   لا  من ناحيي  للمي.  {4} لتين/ ل س ْد خ 

 ذي  لشذي  ومحاولذي  لوصذل بذه  أما من جهي  تصطلح  التسويم لو  لعمليي  لتي بموجبها يتم إصلح  لخطأ وتعديلذه    

 لى درجي  ل مال وتتضمن وجذود أعمذال وحلذول وطذرق للمعالجذي الذ   لخطذأ . وعليذه يذرى  لباحشذان أن عمليذي  لتسذويم 

 يم ن أن نوضحها و ق ما تتضمنه و ما يأتي:

م  + شي  مسي م جأولي + لبرنامت  لمعالت ج -  عمليي  لتسويم  + عمليي  لسيام = أعمال وحلول وطرق لموجهج لمسو 

  بحسب  لشي   لمسوم ج لتسييم نهائيينتت          ح م        تسويم ل -

والتقوي  عمليع نستمرة أع  واشمل تهدف الى االرتقا  والتقدم بالفره والهماعة وهي عمليع واسعة أكثر شتموالً نتن          

انتقا  وتوجيع األشةاص الذين يتوق  له  تحقيتق النتتاب   القياس وااللتبار لذلل كان البد نن استةدام االلتبارال في نهاد

 الرياضية في المستقبل .
 

 :  0ج االعتبارات الواجب مراعاتها عند تطبي، االختبار 3-3-1

 و لمناخيي و لنفسيي . ه عتبار    لظروف  لم انيي و ل ماني -0

  عتبار    لمستوى و لجنم و لعمر . -2

 ض   تختبار . عتبار    تقتصاد عند و -3

  عتبار    لتشويق و ْلشارذ عند أد    تختبار . -4

  عتبار   سهولي ووضوح  تختبار . -5

 . عتبار   وأسم تحديد  ل و در  لمساعدذ  -6

 :  2ج المواصفات واألسس العلمية لالختبار الجيد  3-3-4

 . ي ون  تختبار صادقا  ا  قام  لصفي  لتي وض  من  جلها  الصد، : -3

يتصف  تختبار بالشبا   ا  أعيد أجر ؤه على نفم  لطلب و ذي نفذم  لظذروف وأعطذى  لنتذائت نفسذها  و  الثبات : -3

 نتائت قريبي من نتائت  لتطبيق  ألول . 

 ا   ان  علمي  لمفحذوص مسذتسلي عذن شخصذيي  لمفحذوص أي ت يتذأشر  ي ون  تختبار موضوعياً   : الموضوعية -1

  لترتيب  و  لتسلسل  لمنطسي لعرض  أل  ار . بجمال   لخط  و

                                                           
 . 83-013ص ، 0888 ، بمد د ،  لعالي  لتعليم مطبعي ،  لبدنيي  لتربيي  ي  ْلحصا  مبادئ:   امل وشامل  لجبار عبد ناجي قيم -0
 .28ص ، 2114 ،  لعين ،  لجامعي  ل تاب د ر ،  لتربوي  لتسويم  ساسيا  : يدي لهو  يد -2
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 تختبار  لشامل لو  تختبار  لاي يحتوي على عيني من  ألسئلي بحيث تمطي معظم  أللذد ف  لسذلو يي  الشمولية : -4

 و لمهار    لتي يرغب  ي تحسيسها عند  لتلميا أي يسيم  لسلو يا   لتي يجب  ن يتصف بها  لتلميا . 

 تختبار  لجيد لو  تختبار  لاي يحتوي على  سئلي ا   مستويا  متنوعي من  لسهولي و لصذعوبي والذ  :  التمييز -5 

  ي ي ون  تختبار متمي  ً .

 تسنين  تختبار يعني وض  شروط صحيحي و موحدذ لتطبيق  تختبار .  : التقنين -6

 :(3)إمكانية االستخدام -7

م انيي  تستخد م عند  ألد   مشال على ال   ل لفي  لماديي ويم ن  لسول  ن إم انيي من  لعو مل  لمحددذ  للختبار  لجيد إ 

  تستخد م للختبار يم ن  ن تتضمن  لعناصر  آلتيي :

 سهولي  ْلعد د . -  

 سهولي  لتطبيق . -  

 سهولي  لتصحيح .  -  

  تقتصاد  ي  ل لفي .  -  

تن  تختبذذار    ذذي مجذذال  لتربيذذي  لبدنيذذي  أ شذذر أدو    لتسذذويم  سذذتخد ماً   ن  تختبذذار   تعذذد مذذن لسذذد شبذذ  علميذذاً      

و لرياضيي أد   لى تحسيق تطور  بير  ي مجال  نتسا   للعبين و لتعرف على  لمستوى  لحالي ولي أدو   يم ن مذن 

يي  ل يم ن  تستمنا  عنها  لحاصل لهم نتيجي للبر مت  لتدريب خللها  لتعرف على  لسدر    لفرديي لديهم ومدى  لتطور

  لمرض  و  لمحتوى . للش ل  و  و تختبار   و لمساييم تسسيما  متعددذ طبساً  ،خصوصا  ي مجال  تنتسا  و لتوجيه 

 قياسا  جسميي ج  نشروبومتريي   لتحديد  لعلقي بين تحسيق  لمستويا   لرياضيي  لعاليي ونو   و تر يب  لجسم . -0

 سلب و ألوعيي  لدمويي و  لتنفم  يد  لناحيي  لوظيفيي للجها ين  لدوري و  لتنفسي ج قياسا   ل ختبار   لتحد -2

  .و لرشاقي  ، و لجلد ، و لمروني  ،و لتحمل ، و لسرعي ،  ختبار   لتحديد  لعناصر  لبدنيي  لعامي و لخاصي ج  لسوذ  -3

  لفني و لخططي   . ختبار   لتحديد  لمهار    لحر يي و لخططيي ج  ألد    -4

  ختبار   لتحديد  لسدر    لنفسيي و ْلر ديي و لناحيي  تجتماعيي . -5

 الدراسات السابقة : 3-3

 :(3)م   3118دراسة عادل تركي حسن وآخران  3-3-3

 ، ارات سرعة االستجابة ، التواف،)) اثر جهاز الكتروني مبتكر في اختب تناول  لباحشون  لدر سي  لموسومي       

ج تستجابي ، حيث بر   مش لي  لبحث  ي  تقتصاد  ي  ل لفي و لجهد و ل من  ي أعد د  تختبار   تركيز االنتباه ((

تصميم وبنا  وتسنين جها   ل تروني مبت ر لسيام  ختبار   ج تستجابي الى  لدف  لبحث إا   لتو  ق ، تر ي   تنتباه  

و ان  عيني  ي قيام  ختبار   ج تستجابي ،  لتو  ق ، تر ي   تنتباه    هعلى  شر و لتعرف،  لتو  ق ، تر ي   تنتباه   

-2111جامعي  لسادسيي للعام  لدر سي  –طلب  لمرحلي  لشالشي  ي  ليي  لتربيي  لرياضيي  لبحث متمشلي  ي 

للجها   جا  لي أن و ستخدم  لباحشون  لمنهت  لوصفي  ي معالجي مش لي  لبحث و ان  من أبر   تستنتا.2118

باْلم ان  ستخد م أي من  و  تل تروني  لمبت ر  شر  ي قيام  ختبار   جسرعي  تستجابي ،  لتو  ق ، تر ي   تنتباه 

  لنتائت لعدم وجود  روق بينها .  تختبار   للحصول على

 

                                                           
 . 31ص ، 3114 ، اكره سب، مصدر:  الهويدي زيد -3
،  8المجلرد  ، مجلرة القادسرية لعلروم التربيرة الرياضريةعادل تركي حسن : اثرر جهرز الكترونري مبتكرر فري اختبرارات )سررعة االسرتجابة ، التوافر، ، تركيرز النتبراه(،  -3

 . 348الى ص311، ص 3العدد
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 : السابقة ةمناقشة الدراس 1- 3

  لسابسي . ر سي  لحاليي و لدر سيلنا  بعض  ألمور  لتي  ختلف  وتشابه  بين  لد  

 : أوجه التشابه هي

  ستخد م  لمنهت  لوصفي . -0

 تصميم جها  جديد للدر سي  لسابسي و ختبار جديد للدر سي  لحاليي . -2

  ستخد م بعض  لوسائل  ْلحصائيي .-3

 لدر ستين طلب  لمرحلي  لشالشي .عيني  -4

 : أوجه االختالف هي

 .و ق تسنيي إل ترونيي ، أما  لدر سي  لحاليي  ختبار و حد  ي جها  و حد لشي  ختبار    لدر سي  لسابسي ش -0

 لتي تم قياسها .  تختبار   نوعيي  -2

 . 051طالب و ي  لدر سي  لحاليي ج  31عدد  لعيني  ي  لدر سي  لسابسي ت يتجاو   لـج -3
 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -1

 :  منهج البحث 1-3

  لمنهت  لوصفي  باألسلوب  لمسحي لملئمته لطبيعي  لمش لي  لمر د در ستها  . انأستخدم  لباحش           

 عينة البحث  : 1-3

 2103-2102جامعذذي  لسادسذذيي للعذذام  لدر سذذي  – لبحذذث علذذى طلبذذي  ليذذي  لتربيذذي  لرياضذذيي  أشذذتمل مجتمذذ           

 ختبذار عينذي  لبحذث ولذم طذلب  لمرحلذي  لشالشذي مذن خذلل أجذر    لسرعذي ج   طالب وطالبي ، حيث تم 146وعددلم ج

 لطذلب أن   و%28،223  طالب وطالبي يمشلون نسبي مئويي من  لمجتم   ل لذي ج208 لعشو ئيي  لبسيطي   وعددلم ج

 ذون  لميذاب أو   لعذدم حضذور  لطذلب  آلخذرين ألسذباب قذد ت051عذددلم جبلذ   تختبذار علذيهم  عليذاً أجذر    لاين تم 

   من  لمجتم   ل لي .%146،20  من  لمرحلي ، وج%108،12مرض أو أسباب أخرى حيث يمشلون نسبي مئويي ج

 واألدوات والوسائل المستخدمة في البحث : األجهزة  1-1

  لمصادر و لمر ج   لعربيي . -

  ستمارذ جم  وتفري   لبيانا  .  -

 .   لمختصين  ستمارذ  ستبيان تستطل  آر    لخبر   و -

 . 2ساعي توقي   ل ترونيي / -

 .ج  سل  وحساسا  وموق    لجها   لمصمم للختبار  لجديد  -

 .متر  04 ×متر  8و مستطيل أرضي بأبعاد جشريط قيام  -

   سم. 31  بارتفا  ج5شو خص عدد ج -

  .2  سم عدد ج011ج  حاج  ر ض خشبي  بارتفا -

 .  2  سم عدد ج51حاج  قف  حديدي بارتفا  ج -

                                                           
  0*ينظر ملحق ج

 جامعي  لسادسيي . –م.م نبيل حسين  طالب د تور ه       ليي  لعلوم  **

 جامعي  لسادسيي . – ليي  لتربيي  لرياضيي       حمد عبام شا ر منسي  لطالب  

  لسادسيي . جامعي – ليي  لتربيي  لرياضيي        حمد  نعان طالب عبيد لطالب   

 .    لسادسيي جامعي –  لرياضيي  لتربيي  لييمرتضى نور نومان لاشم    لطالب  
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   . 0  سم عدد ج01 متر وبارتفا  ج0 متر وبعرض ج2بساط  جمناست  إسفنجي  بطول ج -

  ريق  لعمل  لمساعد** .  -
 

  خطوات تنفيا البحث : - 4 -1

 :طريقة تصميم االختبار -3 - 4 -1
 . لرشاقي  لحر يي  االختبار المصمم : -
 قيام  لرشاقي . هدف االختبار : -
ضمط على لوحي خاصي قرب حسام  تنطلق جيتختبار  بد يي خط  عند: يسف  لمختبر  الختبارا كيفية تنظيم متطلبات -

 تول شم يو جه  لمان  لشاخص   ستدير خلفعلى  للوحي و ي تل   للحظي ي حيث يتم  لعد بالوق  عند  لضمط  بالبد 

من جانب شاخص  لمنتصف  يو جه  لمان    تول للسف  ؛ ليجسد حالي  لتح م بأج     لجسم  ي  لهو   وبعد ال  يستدير

 لمرتف   يمطم من  سفله ؛ ليجسد حالي  لمروني  ي أج     لجسم  لمختلفي  و ال  يبين  لمروق من  لمان  بعد ال  يلتف 

 لمروني  ي مفاصل  تطر ف  لعليا  من حول  لشاخص  لشالث  يو جه  لبساط  يسوم بعمل دحرجه  ماميي ؛ ليجسد حال

و ال  يبين حالي  لتو  ق من خلل  لحر ا   لمختلفي  ي أد    تختبار وشم يستمر بالحر ي لللتفاف حول  و لسفلى

 و بتعاده عن  لعشو ئيي و لصد ي  لتي    لشاخص  لر ب  ليو جه  لمان   لمرتف   يمطم من  سفله ؛ لتجسيد حالي شبا   تد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يستدير من جانب شاخص  لمنتصف  يو جه مذان   لسفذ   يذؤدي عمليذي  لسفذ  مذن  وقذه ، بعد التخدم  تنجا   ي  تد   

 ما  عل  ي  لحاج   تول ؛ وال  ْلتاحي سيطرذ  لمختبر على أنها   تختبار بانسيابيي عاليذي ،  ضذل عذن  لخذرو  عذن 

نطذلق بأسذر  مذا يم ذن  لذى حالي  لت ر ر  لمتوق  لترتيذب أدو   ظذروف  تختبذار  يلتذف حذول  لشذاخص  لخذامم و ت

 لاه  لحالي ينتهي  تختبار ومعر ي  لوق  ل ل مختبر .و ي   لنهايي و لضمط على  لحسام وبال  يتوقف  لوق 

بر بأد    محاولي :  التسجيل - و حدذ  سط ويتم تسجيل  ل من لها حيث  لما  ان  من  تختبار أقذل  لمذا  انذ  يسوم  لُمخت 

بردرجي    ضل و لع م بالع م و يما يلي جدول يبين معيار وق   تد    .لي  ت  لُمخت 

 ( يوضح االختبار المصمم )الرشاقة(3شكل )
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 في اختبار الرشاقة المصمم  الُمخَتبر االختبار ودرجة زمن( يبين 3جدول )

 الدرجة المعيارية الفئة الوقت الخام ت

 1 ( ثا1161دون )  –صفر  -1

 1 ثا 1962فما دون  –ثا  1161  -2

 2 ثا 1963فما دون   –ثا  1962 -3

 3 ثا 1465فما دون   –ثا  1963 -4

 4 ثا 1469فما دون   –ثا  1465 -9

 9 ثا 1461فما دون   –ثا  1469 -1

 1 ثا 1362فما دون   –ثا  1461 -2

 2 ثا 1363فما دون   –ثا  1362 -8

 8 ثا 1265فما دون   –ثا  1363 -5

 5 ثا 1269فما دون   –ثا  1265 -11

 11 فما فوق -ثا 1269 -11
 

 التجربة االستطالعية :  1-5

  طلب ولم من ضمن مجتم   لبحث وقد تم  سذتبعادلم خذار  5لتجربي  تستطلعيي على عيني ج  انأجرى  لباحش     

  لتجربي  لرئيسيي ، و لمرض من  لتجربي  تستطلعيي لو :

 حدث . لمصمم وما لي  لمعوقا   لتي قد ت ختبارللمعر ي  تيجابيا  و لسلبيا   -

  لوق   لل م ألد    تختبار و لوق  لت ر ر  تختبار عن  تختبار  لسابق .  -

 جال يي  لفريق  لمساعد وتنظيم  تستمار    لخاصي بتسجيل  لوق  . -

 تختبار  لتي تم ربطها  ي   لمو د لمصمم وما لي إم انيي تلف لاه  للختبار لمستخدمي بالبحث  ي   ألدو  صلحيي  -

  ل من  لاي يستمرق لمعالجي ال  . لمصمم و

 األسس العلمية لالختبار المصمم ) الرشاقة ( : 1-6

 صد، االختبار :  1-6-3

ج لصفي ممشل لمحتوى  لموضو   ختبارمما  ا   ان  ت للتأ د لمختلفي  أج  ئهوتفحص  ختبارلو در سي محتوى  تو    

 ذي مجذال  لسيذام  عرض  تختبار على  لخبذر    محتوى من خللصدق  لتم  عتماد إا   0ج  لمر د قياسهأو  لسدرذ   

و يمذا يتعلذق بصذلحيي  لمذو د  لمسذتعملي له  م  تضمنه من شرح و  ي حول  تختبار  لمصمم   أر  لمْلبد   تسويم و ل

، ول خا بملحظتهم  لعلميي حول  تختبار  لمصمم و ال  دقتذه  ذي  لسيذام  انذ  إجابذي  لمختصذين  تهيئي  تختبار ي 

   لمحسذوبي آلر    لخبذر    لبذال  2مذن خذلل نسذبي أتفذاقهم إا تذم  سذتخر   قيمذي ج ذا ي صلحيي لا   تختبار  لمصمم 

  وبدرجذي حريذي 1815  عند مستوى دتلي ج3884ج   وعند مسارنتها بالسيمي  لجدوليي01  أا بلم  قيمتها ج01عددلم ج

   .0ج
 

 ثبات االختبار : 1-6-3

   طالذب مذن 31ج تم تطبيق  تختبار من قبذل  باستخر   معامل  لشبا  بطريسي ج إعادذ  تختبار   حيث انقام  لباحش   

 انالشبذا  قذام  لباحشذبا   لخاصذي بعذد  ن  رغذ   لبيانذه، وشباتذ بعد أسذبو  تذم إعذادذ  تختبذار لمعر ذي مذدى لمجتم  ، و

إحصذائياً ، والذ  باسذتخر   قيمذي معامذل  ترتبذاط بذين درجذا   تختبذارين للختبذار ج  لرشذاقي   ،  ي  لبيانذا  بمعالج

                                                           
 .131: 1891، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية، ، 3، طالتقويم النفسي: حطب واخرون  ابو - 1
  0ينظر ملحق ج - *
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  وبمسذذتوى دتلذذي  28  عنذذد درجذذي حريذذي ج1،360  ، ولذذي   بذذر مذذن  لسيمذذي  لجدوليذي  لبالمذذي ج 1881و لتذي بلمذذ  ج 

  .ى وجود  رتباط معنوي بين  تختبارين ويدل ال  على شبا   اعليي  تختبار  لمصمم للرشاقي   ولا  يدل عل1815ج
 

 موضوعية االختبار : 1-6-1

وموضوعيي  تختبار ترج   ي أصلها إلى مدى وضوح  لتعليما   لخاصي بتطبيذق للموضوعي مفهوم له عدذ معان     

وقد تعني موضوعيي  تختبار ،  ن  تختبار ت يتأشر بالعو مل  لا تيي  بهاب  لدرجا   و  لنتائت  لخاصي  تختبار ، وحس

لو  لاي ت يحدث  يه تباين بين أر    لمح مين ،  ا  ا  ن  تختبار  لموضوعي ، إح مين  لسائمين على ال   تختبارللم

ختبار  لمصمم للرشاقي على عيي  تستخر   موضوبا ان حيث قام  لباحش،  0جما قام بالتح يم للفرد  لمختبر أ شر من ح م

٭٭م  من قبل ح مين    طالب من خار  عيني  لبحث وقي   31ج 
ختبار  تموضوعيي ببعد  ن  ُرغ   لبيانا   لخاصي ، 

ذدرجذا   لح   بمعالجتها إحصائياً ، وال  باستخر   قيمي معامل  ترتبذاط بذين انقام  لباحش   ولذي 0ين ،  لتذي بلمذ  ج م 

  ولذذا  يذذدل علذذى وجذذود 28  ودرجذذي حريذذي ج1815  عنذذد مسذذتوى دتلذذي ج 1،360 لبالمذذي ج  لجدوليذذيي   بذذر مذذن  لسيمذذ

وعذدم خضذوعه للعو مذل  لا تيذي بين تسويم  لح مين ، ويدل ال  على موضوعيي  تختبذار  لمصذمم وتام  رتباط معنوي 

 للح مين  ون  لتسجيل لل من  ان إل ترونياً. 

 ي البحث :االختبارات المستخدمة ف 1-6

 :   (3)(  8الجري المتعرج على شكل )  1-6-3

 .  لعامي قيام  لرشاقي  الهدف من االختبار : -

م   ويشبذ   ذي  3×  4،81ج  مستطيل على  رض  لملعذب بسياسذا ساعي إيساف ، خمم شو خص ، يرسم  األدوات : -

  ل   ويي شاخص وعند تساط   لمستطيل يشب   لشاخص  لخامم . 

مذن خذلل  لتوقيذ    ، ويحسذب  لذ من  8عند سما  إشارذ  لبد  يسوم  للعب بالر ض على ش ل ج  : وصف األداء -

 . ليدوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  77،ص 3131، 3دار الضياء للطباعة /النجف االشرف ،ط ،األسس العلمية الختبارات التربية الرياضية  محمد جاسم الياسري : -3
 جامعة القادسية . –م.د عمار مثنى جميل  كلية التربية الرياضية  - ٭٭
 جامعة القادسية . –م. محمد حاتم عبد الزهرة  كلية التربية الرياضية  -    

 .  311، ص 3111والنشر ،  ، الموصل ، دار الكتب للطباعة 3، ط كرة القدم زهير الخشاب وآخرون :  -3

 8اختبار الجري المتعرج على شكل (3شكل )
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بر بأد    محاولي :  التسجيل - و حدذ  سط ويتم تسجيل  ل من لها حيث  لما  ان  من  تختبار أقذل  لمذا  انذ  يسوم  لُمخت 

بردرجي   م و يما يلي جدول يبين معيار وق   تد    .لي  ت ضل و لع م بالع   لُمخت 

 في االختبار القديم   ٭ الُمخَتبر االختبار ودرجة زمن( يبين 3جدول )

 الدرجة المعيارية الفئة الوقت الخام ت

 1 ( ثا1161دون  )  –صفر       -1

 1 ثا  1162فما دون   –ثا  1161 -2

 2 ثا 568فما دون     –ثا  1162 -3

 3 ثا 564فما دون     –   ثا 568 -4

 4 ثا 5فما دون        –ثا    564 -9

 9 ثا 861فما دون     –ثا       5 -1

 1 ثا 862فما دون     –ثا    861 -2

 2 ثا 268فما دون     –ثا    862 -8

 8 ثا 264فما دون     –ثا    268 -5

 5 ثا 2فما دون        –ثا    264 -11

 11 فما فوق –ثا       2 -11

 القدرة التميزية : 1-7

 لتذي لمجمذوعتين ،  قذيم  حذدد ليهذا بصذورذ تصذاعديي شذم ع  لتذي حصذل  طالذب 051لذـجبترتيذب  لنتذائت  انقام  لباحش    

، شذم تذم  سذتخر   قيمذي ج   طالبذاً   42جل ذل مجموعذي وبلذ  عذدد  لطذلب و تسذفل   من  ألعلذى %21نسبي ج نتش ل

  وعنذد مسارنتهذا مذ  قيمذي ج   228500م  لعليذا و لسذفلى للعينذا   لمسذتسلي غيذر  لمتر بطذي و لبالمذي ج لمحسوبي بين  لسذي

لذذه  لسذدرذ علذذى   ، نجذد  ن لذذا   تختبذار  1،15  ومسذتوى دتلذذي ج 82  عنذذد درجذي حريذذي ج0،610 لجدوليذي و لبالمذي ج

 . بصورذ  بيرذمي  بين  لمختبرين  لت

 درجة صعوبة االختبار:  -1-8

 لتي تعتمد على  تد    -يجم   يها  لدرجي  –  لتحصيل  ختبار   ن معامل  لصعوبي ضرورذ د ئمي  ي جمي       

بعد من خلل  لنسبي  لتي يظهرلا عليه عيني  لبحث مؤشر  على مدى تحسق  تختبار ومستوى أد   يعطينا  ه ون تمشل 

 لصعوبي للختبارين و ما موضح نتائجهما  ي محور عرض وتحليل معالجي  لبيانا   لخام ، وأستخر   لباحشان معامل 

 .  لنتائت 
 

 التجربة الرئيسة :  -1-1

و ختيذارلم ألحذد  تختبذار    لخاصذي بالرشذاقي وبعذد  ٭٭رض  ستمارذ  ستبيان على  لخبر   و لمختصذينعتم بعد أن و  

 ذي يذوم  ألحذد   لمصذادف   انقذام  لباحشذ ،  8ج   ولو  ختبار  لجري  لمتعر  علذى شذ ل%011إجماعهم عليه وبنسبي ج

 لرياضيي / جامعي  على عيني  لبحث  لمتمشلي بطلب  لمرحلي  لشالشي   ليي  لتربيي لرئيسي  بإجر    لتجربي 2103/ 01/2

للتعذذرف علذذى  لرشذذاقي  لذذدى  لطذذلب ،   لمذذا ور أعذذله تذذم إجذذر    تختبذذار   طالذذب 051عذذددلم ج، حيذذث بلذذ   لسادسذذيي 

  شذعب مذن  لطذلب  سذط ، لذا  أجذرى 1و ستمر   تختبار    لى نهايي  ألسبو  ج وال  ألن لاه  لمرحلذي تت ذون مذن ج

 ذ  مباشذرضمن  لمحاضر   بحيث ت يؤشر على مجرياتها   وتم تطبيق  تختبذار  لجديذد  عمليي تحصيل  لبيانا   ان لباحش

 . لسديم   تختبار أد   ر  لوق   لل م للستشفا  من جر  بعد  تنتها  من  تختبار  لسديم بعد  خا  ل مختب

                                                           
 تم إعد د جدول معيار  ل من للختبار  لسديم من قبل  لباحشان عند تطبيسه على عيني   لبحث .  ٭
   .0ينظر ملحق ج ٭٭
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تم تحضير  تختبار  لمصمم بعد  تستفادذ من  لتجربي  تستطلعيي ومعر ي  لمعوقذا   لخاصذي باتختبذار مذن حيذث و   

  يفيي  ألد   عليه .

 الوسائل اإلحصائية : 1-1
 سذذو نين  تحصذذائيي  ، حيذذث تذذم  سذذتخد م  ل SPSSذ بالحاسذذوب ج لحسيبذذي  ْلحصذذائيي  لمجهذذ  ان سذذتخدم  لباحشذذ          
 : تيي آل
  لوسط  لحسابي .  -
  تنحر ف  لمعياري . -
  لنسبي  لمئويي . -
   للعينا   لمستسلي .  tمعامل  ختبار ج -
  ترتباط  لبسيط ج بيرسون   . -
  لمدى للفئا  . -
 . 2مرب   ا -
 

 : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

مسارني  لسدرذ  لتمي يي للختبار  لمصمم و لسديم لعيني  لبحث ومن شم مسارني من عرض  لنتائت من خلل تض           

 جديد تختبار  ل بين معامل  لصعوبي بين للختبار  لجديد و لسديم لنتائت  لعيني بين  تختبارين وبعدلا مسارني  قيمي ج  

  عرض نتائت  ترتباط لعيني  لبحث بين  تختبارين لمعر ي شبا  نتائت م ج للرشاقي    ي جد ول توضيحيي ،  لسديمو

  لمختبر ، و يما يلي تفصيل  لنتائت .

 الختبار الساب، واالختبار الجديد )للرشاقة( وتحليلها :القدرة التميزية لعرض نتائج  4-3

   لمحسوبي  ج نحر  ا   لمعياريي وقيمي ألوساط  لحسابيي و ت لسدرذ  لتمي يي من خلل   3جدول ج ل يبين          

أظهر   لنتائت للختبار    لسابسي و لجديدذ ، و لجديد جللرشاقي  لسديملختبار ل للمجموعتين  لدنيا و لعلياو لجدوليي 

   0،168، 1،682وبانحر ف معياري قدره ج،   على  لتو لي 2،110 ، 8،351ج لمجموعي  لدنيا نتائت لأوساطاً حسابيي 

 ،  على  لتو لي 1،416 ، 8،124ج أما  لمجموعي  لعليا   ان  نتائجها، حسب  لترتيب ب

 والجديد )للرشاقة(. القديمالختبار يبين القدرة التميزية ل (1جدول )ال

  لمتمير    
 *  قيمي ج  لمجموعي  لعليا  لمجموعي  لدنيا 

  لمحسوبي
دتلي 
  ±  م    ±  م    لفروق

 معنوي 68182 18054  88124 18682  88351 يم لسد  لرشاقي 0

 معنوي 228500 08030 18416 08168 28110  لرشاقي  لجديد  2

 . 08610تساوي ج  82  ودرجي حريي ج 1،15   لجدوليي عند مستوى دتلي ج  * قيمي ج          

للختبارين  لسديم و لجديد حسوبي    لم ج تيوبلم  قيمبحسب  لترتيب ،    0،030، 1،054وبانحر ف معياري قدره ج 

  عند مستوى  0،610   لجدوليي و لبالمي ج ا م  قيمي جموعند مسارنتهبحسب  لترتيب ،    22،500،  6،182جتساوي 

   لمحسذذوبي أ بذذر مذذن قيمتهذذا  لجدوليذذي ، ممذذا يذذدل علذذى معنويذذي    نجذذد  ن قيمذذي ج82  وبدرجذذي حريذذي ج 1،15دتلذذي ج 

، مما يدل ال  على صلحيي  تختبذار  لجديذد  مجموعي  لعلياولصالح  لين  لمجموعتين  لدنيا و لعليا بلختبارين ل لفروق 

 . ، ولنا شب   لفرض  ألول وبها  تحسق  لهدف  ألول من  لبحث  وقدرته على  لتميي  بين  لمختبرين

 والجديد للرشاقة : عرض وتحليل نتائج معامل الصعوبة لمستوى العينة بين االختبارين القديم  -4-3

  قيمتي معامل  لصعوبي للختبار  لسديم و لجديد ودتلتهما حيث أظهر  لنتائت بان  تختبار 4يبين  لجدول ج           

 لمسبولي   ولو معامل صعوبي سهل جد ً ، وال  تن قيمته أ بر من  لسيمي 888343 لسديم يتمت  بمعامل صعوبي قدرذ ج

 ث معتدتً  ي تو يعه على  لظالرذ  لمبحوشي ولا  يدل على سهولي  تد    لاي يخلو من مسوما مجتم   لبح  لتي تجعل



14                                                 

 ( يبين قيمة معامل الصعوبة لالختبارين القديم والجديد4جدول )

 عينة البحث االختبار المتغير
درجة تقييم 

 االختبار الكلية

درجة تحصيل 

 العينة المثالية

درجة تحصيل 

 العينة الكلية

ة معامل  قيم

 الصعوبة

 الداللة

 ٭المعامل 

معامل 

 الصعوبة

 سهل جدا 883141 3187 3571 31 357 الرشاقة القديم

 متوسط الصعوبة 473814 753 3571 31 357 الرشاقة الجديد

 ( (81وأقل من ) –( 31تنحصر مقبولية معامل الصعوبة بين) فو، )  ٭             

ا   لنظريذذي مذذن خذذلل تعذذاريف  لعلمذذا  لمفهذذوم  لرشذذاقي ، بينمذذا أظهذذر   لنتذذائت  ذذي  لرشذذاقي  لتذذي نصذذ  عليهذذا  لدر سذذ

  ولو معامل متوسط  لصعوبي ، وال  تن قيمتذه محصذورذ 418834 تختبار  لجديد بأنه يتمت  بمعامل صعوبي قدره ج 

ل  لمسوما   لنظريذي  لتذي   ذد    ولا  يدل على تلبيي  تختبار  لى  81وأ شر من ج –  21بين قيمتي  لر ض جأقل من ج

عليهذذا  لعلمذذا   ذذي تعذذريفهم لمفهذذوم  لرشذذاقي  لتذذي تتجسذذد  ذذي  لذذتح م بذذالهو   بذذأج     لجسذذم ، و لمرونذذي ، و لمذذروق ، 

ولنا شب   لفرض  لشاني وبه تحسق  و لسرعي ، و لتو  ق  لعضلي  لعصبي  لتي تم تجسيدلا  ي محطا   تختبار  لجديد ،

 . لبحث  لهدف  ألول من  

 عرض وتحليل نتائج  مستوى العينة بين االختبارين القديم والجديد للرشاقة :  -4-1

لعينذذي  لبحذذث  ذذي  ألوسذذاط  لحسذذابيي و تنحر  ذذا   لمعياريذذي قيمذذي ج   لمحسذذوبي مذذن خذذلل   5جذذدول ج ل يبذذين       

  ودرجذي حريذي 1،15  عنذد مسذتوى دتلذي ج08645و لبالمذي ج    لجدوليذي ج سيمذيمسارنتهذا بو تختبارين  لسديم و لجديد 

،  88834  و لناتجذي مذن  ألوسذاط  لحسذابيي للختبذارين  لسذديم و لجديذد ج228522   لتي  ان  قيمتها  لمحسذوبي ج302ج

  علذذذى  لتذذذو لي ، حيذذذث ظهذذذر   لسيمذذذي 28215،  18465  بحسذذذب  لترتيذذذب ، وبانحر  ذذذا  معياريذذذي قذذذدرلا ج48183

ها  لجدوليي مما يدل على وجود  روق معنويذي  ذي درجذي مسذتوى عينذي  لبحذث  ذي  تختبذارين ،  لمحسوبي أ بر من قيمت

 ذي مسذتوى  تختبذار وعند ملحظي  توساط  لحسابيي لعيني  لبحث  ي  تختبارين نجذد  ن  لعينذي قذد حصذل  علذى تسيذيم 

  تول

 )للرشاقة(. دلمجموعتي االختبار القديم والجدي( المحسوبة ت) يبين قيمة (5جدول )

  لمتمير    
   * قيمي ج  لجديد  لسديم

  لمحسوبي

دتلي 

  ±  م    ±  م    لفروق

 معنوي 228522 28215  48183 18465  88834   لرشاقي 0

 . 08645تساوي ج  302  ودرجي حريي ج 1،15   لجدوليي عند مستوى دتلي ج  * قيمي ج          
 

بار  لجديد ولا  يع م سهولي  تد    ذي  تختبذار  لسذديم  لمتجسذد  ذي سذرعي  لذر ض   لتذي  على من مستوى تسييم  تخت

تمشل جانبا من جو نب قدرذ  لرشاقي وليم جمي  جو نبها ،  ي حين  ان مستوى تسييم  لعيني  ي  تختبار  لجديد منخفضا 

التح م بذالهو    نذب قذدرذ  لرشذاقي  لمتمشلذي بذويع و  لباحشان ال   تنخفاض  لى  ن  تختبذار  لجديذد قذد ر عذى أغلذب جو

بأج     لجسم ، و لمروني ، و لمروق ، و لسرعي ، و لتو  ذق  لعضذلي  لعصذبي  لتذي تذم تجسذيدلا  ذي محطذا   تختبذار 

 . ولنا شب   لفرض  لشالث وبه تحسق  لهدف  لشاني من  لبحث    ،4 ما شب   ي معامل  لصعوبي  ي  لجدول ج  لجديد ،

 ) للرشاقة ( وتحليلها : الجديدقديم وعرض نتائج معامالت االرتباط بين االختبار ال -4-4

  قيمي معامل  ترتباط لعيني  لبحث بين نتائت  تختبار  لسديم و لجديد ،  لتي ظهر  قيمتها 6يبين  لجدول ج       

   ودرجي حريي 1815عند مستوى دتلي ج  18058  ولي أقل من  لسيمي  لجدوليي و لبالمي ج18052 لمحسوبي و لبالمي ج

 ( يبين قيمة معامالت االرتباط )ر( المحسوبة لالختبار الساب، واالختبار الجديد) للرشاقة ( .6دول )ج

 دتلي  ترتباط قيمي جر   لجدوليي* قيمي جر   لمحسوبي  تختبار    لمتمير    

  لرشاقي 0
  تختبار  لسابق

 عشو ئي ضعيف 1،058 1،052
  تختبار  لجديد
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   .055  ودرجي حريي ج 1،15* قيمي جر   لجدوليي عند مستوى دتلي ج         

  ، و ان  دتلي  ترتباط عشو ئي ضعيف ، ويع و  لباحشان لاه  لنتيجي  لى  لتماي   ل بير بين  تختبارين حيث 055ج

بار  لجديد يع م  غلب جو نب قدرذ  لرشاقي ، ولا   شر بش ل  بير  لسديم يع م جانباً و حد ً من قدرذ  لرشاقي بينما  تخت

 ي عدم شبا  قدرذ  لفرد  ي  لحصول على  لنتيجي ا تها  ي  تختبارين ،  ضلً عن  تختبار  لاي يضم أ شر من متمير 

تبار  لاي يضم متمير ً  تخ لع م  لسدرذ  لتي يسيسها يستطي   ن يحصل على تماي   ي  ت ر د  لمختبرين عليه أ شر من

وبه  لث لفرض  لشاشب  ها  بو،  مما يدل على ضعف  ترتباط بين لاه  تختبار   للرشاقي  و حد ً لسيام  لسدرذ نفسها ،

 .من  لبحث   لشاني لهدف يتحسق 

 :إجماال لجديد )للرشاقة( قديم واال مناقشة نتائج االختبار -4-5

علذذى تختبذذار  لجديذذد جللرشذذاقي  أ ضذذليي    أظهذذر   لنتذذائت 6،  5،  4،  3جول مذذن خذذلل عذذرض وتحليذذل  لجذذد       

قد ر عى جو نب عذدذ  ذي  يفيذي أعذد د  تختبذار  لموضذوعي  ال   لى  تختبار  لمصمم ان، ويع و  لباحش تختبار  لسديم 

أنهذا   مذن  تختبذار بذدل   لاي يسذيم  لحالذي  لمذر د قياسذها  بصذورذ دقيسذي  ضذل عذن  سذتخد م  لتوقيذ   تل ترونذي  ذي

يسذمح ممذا وقذ   لمختبذر  ذي  أو يعطذي يأخا لتوقي   ليدوي  لاي يتم  ي  تختبار  لسديم حيث يشوبه بعض  لا تيي حيث 

،  ما أستطا   تختبار  لجديد أن يوجد تماي   أ ضل من  تختبار  لسديم  ي مستوى تسييم  لفروق بين أ ذر د عينذي  بالخطأ

 شر وبش ل  يجابي علذى  لنتذائت  لرقميذي مذن حيذث  لذ من ،  ي أد    تختبار عن  لتنو  و لتميير  لمستمر  لناتت   لبحث 

 ضذل عذن أن  بإعطا   لوق   لحسيسي ضمن  لتمير    لمستمرذ وبال  تحسق مبدأ  لعد لي و لمساو ذ و ْلشذارذ و لتشذويق ،

ضذعف  ترتبذاط بينهمذا ، أي  ن   يبذين 6تبذاط  ذي  لجذدول جعدم شبا  نتائت  لمختبرين  لاي ظهر من خلل معامذل  تر

ولصالح  تختبار  لجديد و لجديد   يوجد  رق بينهما  ي قيام  لرشاقي  سديم لرتباط تدل على  ن   تختبارين جعشو ئيي  ت

للسذو نين و لذنظم م   لتو  ذق  لحر ذي  ونه ر عى أغلب م ونا  قدرذ  لرشاقي ، ولا  مذا تو ذده  لمصذادر  لعلميذي  ذي أن 

مذا   ضل عن،   0ج لمي اني يي للجها   لعصبي  لعضلي و لعمل سويي  ي توجيه  لنشاط  لحر ي وتنظيمه وتحديد ش له م 

  بسولذه م  ن  لعمذل  لمشذتر  بذين  لجهذا ين  لعصذبي و لعضذلي و ذق نطذاق  لحر ذي  ْلر ديذي grosser 0885أ ذده ج 

يذي و لبدنيذي  ضذلً عذن تطذوير  لصذفا   لنفسذيي  لعسليذي و للمذا يعذد ن مذن وتشتر  مختلف مجذات   ألعصذاب  لمر  

 . 2جمستل ما  إتسان  ن  ألد    لحر ي م 

 االستنتاجات والتوصيات : -5
 : االستنتاجات 5-3
 للستنتاجا   لتاليي : انمن خلل عرض وتحليل  لبيانا  ومناقشتها توصل  لباحش   

  لرشاقي  ألشر  ل بير  ي  لتميي  بين  لمختبرين .درذ قيام قللختبار  لمصمم  ي  -0

 عصرنا  لحالي  تمت   تختبار  لجديد بمعامل صعوبي أ ضل من  لسديم ويو  ب  لتطور  ل بير  ي  لجانب  لبدني  ي -2

وضوعيي   ي  ن للتسنيي  تل ترونيي  ي  حتساب  ل من  ي  تختبار  لجديد له  لدور  ل بير  ي تسجيل  لبيانا  بم -3

 تبار أ ضل من  تختبار  لسديم . متمير وق   تخ

 التوصيات :  -5-3
 بما يلي : ان تستنتاجا  يوصي  لباحش بعد عرض   
  ستخد م  تختبار ج  لجديد   لمرض قيام  لرشاقي . -0
 إجر    ختبار   دوريي للرشاقي أللميتها  لبالمي  ي جمي   أللعاب .  -2

                                                           
، رسرالة ماجسرتير ريرر بكررة القردم األداء المهاري للناشئين   البدنية و الفسيولوجية و  تأثير مناهج تدريبية بحجوم مختلفة على المتغيرات عبد هللا حويل فرحان : -3

  83، ص3118جامعة القادسية ،  –منشورة ، كلية التربية الرياضية 
3 -Crosser, m; Diezweekgy mn astik 3.a, schorndorf . 3115, p331 . 



11                                                 

 لمعدذ سابساً للسدر    لبدنيي و لمهاريي بما ينسجم  لتطور  لحاصل  ي  ا ي ختبار    ت لتحديثاشلي إجر   بحوث مم -3
  ضل  لنتائت وأدقها . للوصول  لى أمجات   لحياذ ومنها  لمجال  لرياضي 

 المصادر العربية واألجنبية

 .314: 3187لمصرية، ،، القاهرة ، مكتبة االنجلو ا 1ابو حطب واخرون : التقويم النفسي، ط -3

 .   3185ـ حلمي حسين : اللياقة البدنية مكوناتها ، العوامل المؤثرة عليها ، اختباراتها ، قطر ، دار المتنبي ، 3

 .  3111، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  3ـ زهير الخشاب وآخرون : كرة القدم  ، ط1

 .3114دار الكتاب الجامعي ، العين ،  زيد الهويدي : اساسيات التقويم التربوي ، -4

 م .3181، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 3صفوت فرج : القياس النفسي ، ط -5

   . 3181ـ طه أسماعيل وأخرون : 6

عادل تركي حسن : اثر جهز الكتروني مبتكر فري اختبرارات )سررعة االسرتجابة ، التوافر، ، تركيرز االنتبراه(، مجلرة  -7

  م . 3117،  3، العدد 8م التربية الرياضية ، المجلد القادسية لعلو

األداء  البدنية و الفسيولوجية و  تأثير مناهج تدريبية بحجوم مختلفة على المتغيرات عبد هللا حويل فرحان: -8

 .م3118جامعة القادسية ،  –، رسالة ماجستير رير منشورة ، كلية التربية الرياضية المهاري للناشئين  بكرة القدم 

 . 3111،االسكندرية ، جامعة االسكندرية ،1تطبيقات ،ط–عصام عبد الخال، :التدريب الرياضي نظريات  -1

 3133،قم ،  3( ، ط3فالح العابدي ، سعد الموسوي : ميزان الفكر ، سلسلة إصدارات أكاديمية الحكمة العقلية ) -31

 هـ  .   3413 –م 

 م .3118،  3ط اضي ، بغداد ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،قاسم حسن حسين : أسس التدريب الري -33

  م.3188 لتعليم العالي، بغداد،قيس ناجي عبد الجبار وشامل كامل: مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية ، مطبعة ا -33

 .3175روت،،االعلمي ، بي 1، ط 1محّمد بن محّمد بن عبد الرّزا،: تاج العروس من جواهر القاموس،ج  -31

 .3156، دار صادر ،بيروت، 3، ط 4محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري: لسان العرب، ج  -34

 م .3131، 3، دار الضياء /النجف االشرف ،طمية الختبارات التربية الرياضية: األسس العلمحمد جاسم الياسري -35

قاهرة ،دار الفكر العربي ،ال 4،ط3ج ،ة الرياضيةويم في التربية البدني: القياس والتقـ محمد صبحي حسانين36

،3113. 

 .  3187، الكويت ، دار القلم ،  3ـ محمد عثمان : التعلم الحركي والتدريب ، ط37

 .  3181، بغداد ، دار الحكمة ،  3ـ وجيه محجوب : علم الحركة ، ط38

31 - Crosser, m; Diezweekgy mn astik 3.a, schorndorf . 3115 
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 (3ملح، )

 يبين اسماء الخبراء والمختصين في المجال الرياضي

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت

 جامعي  لسادسيي – ليي  لتربيي  لرياضيي   رذ قدم –تدريب  أ.د عبد هللا حسين  للمي -3

  بابل جامعي – ليي  لتربيي  لرياضيي   رذ قدم  -علم نفم  أ.د عامر سعيد  لخي اني  -3

  لمشنى جامعي – ليي  لتربيي  لرياضيي   سلجي  لتدريب  أ.د. عسيل مسلم عبد  لحسين -1

 جامعي  لسادسيي – ليي  لتربيي  لرياضيي   تختبار   و لسيام أ.م.د سلم جبار صاحب -4

 جامعي  لسادسيي – ليي  لتربيي  لرياضيي   تختبار   و لسيام حا م موسى عبدأ.م.د  -5

  لمشنى جامعي – ليي  لتربيي  لرياضيي  أختبار   بايو  رذ  لسدم  .د. أياد عبد  لرحمنأ.م -6

 جامعي  لسادسيي – ليي  لتربيي  لرياضيي   رذ قدم -علم  لنفم م.د علي حسين لاشمأ. -7

 جامعي  لسادسيي – ليي  لهندسي   رذ قدم –تدريب  م.د عبد هللا حويل  رحان -8

 جامعي  لسادسيي – ليي  لتربيي  لرياضيي   رذ قدم – ختبار     لهادي  اظمرأ   عبد  د.م. -1

 جامعي  لسادسيي – ليي  لتربيي  لرياضيي   رذ قدم -علم  لنفم م. حيدر  ريم سعيد  -31

 (3ملح، )

  ستمارذ  ستطل  آر    لخبر   و لمختصين لتحديد ألم  تختبار    لخاصي بالرشاقي    
 تستاا  لفاضل .........................................................................  لمحترم              

 تحيي طيبي . . .

 لرشذاقي     ولمذا  ذان لذرأي حضذرت م أشذره لصذفي  ختبار تعديل وتسنين جج   لموسوم حثالبأجر   ب انيروم  لباحش       

لذى  ستشذارت م  ذي الذ  ، يرجذى  لتفضذل بوضذ  علمذي ج     أمذام  تختبذار  لتذي ع ان لبال  و لهام ،  سذد حذرص  لباحشذ

 .  ولاماً  ترونه مناسباً لمفهوم تعريف  لرشاقي  دناه ، وإضا ي أي  ختبار ترونه ضرورياً 

علذى  لهذو   بدقذي  و لرشاقي : لي مسدرذ  لفرد على تميير أوضا  جسمه أو سرعته أو  تجاله سو   على  ألرض أو -

 نسيابيي وتوقي  سليم .و 

 مع فائ، الشكر والتقدير

  سم  لمختص:
  للسب  لعلمي:
  تختصاص:

  لتاريخ :
  لتوقي  : 

                         

 

               
 
 
 

 انالباحث                                                                                                         
 .م. عالء جبار عبودأ                                                                                                                    

 أ.م. عامر موسى عباس                                                                                                                    

 

 العالمة االختبارات الصفة

 
 الرشاقة

  8الجري المتعرج بين الحواجز على شكل 

  31×  4الجري المكوكي 

  متر 7الجري المتعرج اهاباب واياباب 
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 :   (3)(  8الجري المتعرج على شكل )  ــ3

 .  لعامي قيام  لرشاقي  الهدف من االختبار : -

م   ويشبذ   ذي  3×  4،81ساف ، خمم شو خص ، يرسم مستطيل على  رض  لملعذب بسياسذا  ج ساعي إي األدوات : -

  ل   ويي شاخص وعند تساط   لمستطيل يشب   لشاخص  لخامم . 

مذن خذلل  لتوقيذ    ، ويحسذب  لذ من  8عند سما  إشارذ  لبد  يسوم  للعب بالر ض على ش ل ج  وصف األداء : -

 . ليدوي 

 

 

 

 

 

 

 

بر بأد    محاولي و حدذ  سط ويتم تسجيل  ل من .:  التسجيل -  يسوم  لُمخت 

   (3):  31×4الجري المكوكي  -3

 قيام  لرشاقي .  الغرض من االختبار : -

    متار . 01ساعي  يساف ، خطان متو  يان  لمسا ي بينهما ج األدوات : -

ارذ  لبذد  يسذوم بذالجري بأقصذى سذرعي  لذى  لخذط يسف  لمختبذر خلذف خذط  لبد يذي ، عنذد سذما  إشذ مواصفات االداء : -

 لمسابل ليتجاو ه ب ل قدميه شم يستدير ليعود مرذ  خرى ليتخطى خط  لبد يي باألسذلوب نفسذه ، شذم ي ذرر لذا   لعمذل مذرذ 

   متر ً الاباً وعودذ . 41 خرى ، أي  ن  لمختبر يسط  مسا ي ج

 توجيهات : 

 خط  لمسابل له ب ل  لسدمين . يجب  ن يتخطى  لمختبر خط  لبد يي و ل

م   من لحظي  شارذ  لبد  حتى تجاو لا 01×4يسجل للمختبر  ل من  لاي يسطعه  ي جري  لمسا ي  لمحددذ ج التسجيل : 

 متر الاباً وإياباً . 41 لخط بعد  ن ي ون قط  مسا ي 

 م01×م4 ختبار  لجري  لم و ي   يوضح 4ش ل ج

 
                                                           

 .  311، ص 3111، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  3، ط كرة القدم زهير الخشاب وآخرون :  -3
 .  153حمد صبحي حسانين : مصدر سب، اكره ، صـ م 3

 8(اختبار الجري المتعرج على شكل 1ل )شك
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 :الجري المتعرج  -2

 قياس الرشاقة  االختبار : الهدف من -

 لمسة حواج  العاب قوى   ساعة أيقاف االدوات :  -

توض  الحتواج  كمتا هتو نوضتح بالهتمل أهنتاه   ووفقتاً للمقتاييس الموضتحة بالهتمل  مواصفات االداء : -

يقا المةتبر عند نقطتة البدايتة   وعنتد ستماج أشتارة البتد  يقتوم المةتبتر بتالهرت نتن نقطتة البدايتة وفقتاً 

 ه. .  4  السير الموضح بالهمل الى أن يصل الى نقطة النهاية ينظر الهملالة

 توجيهات : -

يهب اتباج لسير الموضح بالهمل في ل  السير يهب وقا االلتبار وأعاهتع بعد ان يحصل  .0

 المةتبر

الا الط  لمةتبر في ل  السير يهب وقا االلتبار وهعاهتع بعدان يحصل المةتبر على الراحة  .2

                                                                                       5  المافية 

 غير نسموح بلمس الحواج  امنا  الهرت .  .0

 يسهل لمةتبر ال نن الذت يقط  فية المسافة المحدهة طبقا لة  لسير                  التسجيل : -

 صول الى نقطة النهاية .       الموضوع ابتداء من أعالن االشارة حتى الو 

 اختبار الجري المتعرج يوضح (5شكل)
        

                                                         


