عالقة بعض اختبارات السرعة االنتقالية بانجاز عدو011م

أ,د فالح جعاز شلش

أ,م,د مؤيد عبد الرحمن حديث

م .د ممتاز احمد أمين

ممخص البحث
ىدف البحث إلى -:التعرف عمى تاثير بعض اختبارات السرعة االنتقالية بانجاز عدو 100م أشتمل مجتمع
البحث عمى طالب سكول التربية الرياضية في فاكمتي التربية بجامعة سوران  ،وقد تم اختيار عينة البحث
بالطريقة العشوائية  ،إذ بمغت عينة البحث ( )25طالبًا من أصل ( ) 45طالب ،ويمثل نسبة

(

 )%55.56من مجتمع البحث.

ال عن
استخدام الباحثون االختبار كوسيمة لجمع المعمومات ،وتم إجراء عدد من التجارب االستطالعية ،فض ً

استخدام المعامالت العممية اآلتية :الثبات بطريقة إعادة االختبار ،الصدق الظاىري ،الصدق الذاتي،

الموضوعية.
وقد استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية:الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،معامل االرتباط البسيط لـ
(بيرسون) ،اختبار ( )Tلمعينات المستقمة والمتساوية العدد و اختبار ( كا. ) 2
ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إلييا عدم وجود عالقة ارتباط بين كتمة الجسم وانجاز عدو 011م .كذلك
ال توج د عالقة ارتباط حقيقية بين اختباري عدو 21م و 01م بانجاز عدو 011م .في حين وجود عالقة
ارتباط بين اختبارات السرعة االنتقالية50م و عدو  4ثانية وعدو  6ثانية بانجاز عدو100م.

1

عالقة بعض اختبارات السرعة االنتقالية بانجاز عدو011م
أ,د فالح جعاز شلش

أ,م,د مؤيد عبد الرحمن حديث

م,د ممتاز احمد أمين

-0التعريف بالبحث
0-0المقدمة وأىمية البحث
ترك عصر التكنولوجيا بصمات واضحة عمى التطور اليائل أفقيا وعموديا عمى البشرية في شتى مجاالت
الحياة والسيما الرياضة منيا كما ان رياضة المستويات العميا أخذت النصيب األوفر من ىذا التطور

وخصوصا لغة األرقام التي الينا فسيا احد إذ ال يمكن إن يصمد رقم دون تخطيو من قبل الرياضيين سواء
كان ذلك في األلعاب الفرقية من حيث إحراز الجوائز واألرقام والميداليات أو غيرىا أو المنافسات الفردية
فأخذا نصيبًا واسعاُ وجاء ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التدريب القويم واستخدام وسائل

وأساليب حديثة في القياس واالختبار والتقويم ليذا بسطت التكنولوجيا ذراعييا األوسع في العالم الرقمي عمى
األلعاب الفردية.
ان الوقوف عمى مدى تحقيق البرامج التعميمية والخطط التدريسية ألىدافيا ووضع الحمول لتطوير النظام

كامالً أو العالج لتعديل المسار ،لذلك "تشكل االختبارات الموضوعية نوعاً من الوسائل الفنية الرئيسية لمتقويم

الحديث في التربية الرياضية مما جعل العاممين في مجال التربية الرياضية يشعرون بالحاجة إلى مقاييس

يعرفون من خالليا مستوى الفرد وأعضاء الفرق الرياضية" ( .)001 :5لهذا تعد السرعة االنتقالٌة احد
عناصر اللٌاقة البدنٌة المهمة لعدائي العاب القوى ،إذ انه دون امتالك العداء لهذه الصفة بشكل جٌد ال
ٌستطٌع أن ٌؤدي إي من فعالٌات العاب القوى على الوجه األكمل ،لذا ٌرى الباحثون انه من الضروري
التعرف على تأثٌر بعض من اختبارات السرعة االنتقالٌة عمى المستوى الرقمي لعدو 100م إلجراء عدد من
االختبارات والقٌاسات الموضوعٌة والدقٌقة شانها ان تحقق لنا الكثٌر من أغراض القٌاس األساسٌة والتً
تشكل للعاملٌن فً المجال الرٌاضً أفق واسع فً معرفة وتحدٌد مستوٌات الطالب وتأثٌر ذلك على
المستوى الرقمً لعدو100م وبالتالً العمل على تطوٌر هذا االنجاز للحصول على انجازات أفضل ،أذ ٌؤكد
(الربٌعً والمولى ")1811 ،إذ أن تقوٌم كفاءة الالعب تهدف إلى قٌاس قدرة الرٌاضً على انجاز الشغل
وهو الهدف بكل االختبارات الموضوعة ،لذلك ال نجد مبررا ً فً تطبٌق اختبارات متعددة ومختلفة بل ٌجب
معرفة هذه االختبارات واختٌار األنسب لنا" .)113 ، 12(.ومن هنا تكمن أهمٌة البحث فً التعرف على
تأثٌر ه ذه االختبارات وبالتالً اختٌار االختبار األفضل منها فً تحقٌق المستوى الرقمً فً عدو 100م
عمال ا من الباحثٌن تقدٌم وسائل تقٌٌم وتقوٌم تخدم األساتذة والطالب فً هذا المجال.
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 2-1مشكلة البحث
إن استخدام األساليب العممية في تقويم العمميات التربوية يجب أن ينسجم مع االتجاىات الحديثة
لمعمل التربوي والتدريبي التي تبني خططيا وتقوم أىدافيا وتعدل من برامجيا وفق بيانات واحصائيات دقيقة
فمعرفة مستوى المياقة البدنية لمطمبة في أي مؤسسة تربوية في القطر يعني وضع الخطط والمناىج الرياضية
الصحيحة لتحسين المستوى البدني لمطمبة ومن ثم رفع مستوى االنجاز لدييم ،إذ إن اختٌار مجموعة من
اختبارات السرعة االنتقالٌة ودراسة تأثٌرها والتعرف على العالقة بٌن هذه االختبارات والمستوى الرقمً
فً عدو 100م وبالتالً اختٌار اختبار السرعة االنتقالٌة األفضل هذا ما دعا الباحثون إلى الخوض فً هذا
الموضوع ألهمٌته للطلبة والعدائٌن على حد سواء .
 3-1هدفا البحث:
 1-3-1التعرف عمى العالقة لبعض اختبارات السرعة االنتقالية بمستوى الرقمي لعدو100م
 2-3-1التعرف على إي من اختبارات السرعة االنتقالٌة األفضل تأثٌرا فً انجاز المستوى الرقمً فً عدو
100م .
 4-1مجاالت البحث:
1-4-1المجال البشري :طالب المرحلة الثانٌة بسكول التربٌة الرٌاضٌة .
 2-4-1المجال المكانً :ملعب العاب القوى لسكول التربٌة الرٌاضٌة  /فأكالتً التربٌة لجامعة سوران .
 3-4-1المجال ألزمانً :للمدة من 2012/11 / 6م ولغاٌة 2012/ 12/18م.
 -2الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة:
 1-2الدراسات النظرٌة:
 0-0-2االختبارات
تعد االختبارات من األدوات التقويمية في مجاالت الحياة عامة والمجال الرياضي خاصة،فاالختبار ىو"موقف
مقنن مصمم إلظيار عينة من سموك الفرد"(  .)23 :4فاالختبار
 ،وىو أيضا "طريقة او منيج تجريبي لتقويم حالة أو عدة حاالت" ( .،)043 :0

ويعرفو الفرطوسي (" ) 2112بانو عبارة عن الوقوف عمى مستوى األداء الراىن لممختبر وقدراتو

واستعداداتو وفق قياس موضوعي مقنن في ميارة او عدة ميارات" (.)011 :4
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 2-0-2الصفات البدنية -:
مما الشك فيو ان اإلعداد البدني من أىم مقومات النجاح الرياضي والذي يعتمد أساسا عمى تنمية
وتطوير الصفات البدنية العامة والخاصة لو  .حيث المياقة البدنية ىي القاعدة التي تبنى عمييا إمكانية
ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة فعمييا تبنى المياقة البدنية الخاصة والتقدم بالميارات األساسية وخطط
ال ( )22 :04لذلك ال بد من
المعب وبدونيا تصبح إمكانية تحقيق ىذه اإلبعاد ام أر صعبًا بل قد يكون مستحي ً
تطوير الصفات البدنية كالقوة والسرعة والمطاولة والمرونة والرشاقة ومكوناتيا من مطاولة القوة ومطاولة

السرعة والقوة المميزة بالسرعة وتبادل تأثيرىا الواحدة عمى األخرى  ،وعميو فان تطوير وتحسين وتنمية
الصفات البدنية يعني وضع األساس لتعميم فن وخطط معظم الميارات الرياضية بأسرع وقت ممكن  .وتعتمد

المياقة العامة عمى أداء التمرينات التي تؤدي إلى التطور العام لمصفات البدنية  ،إما بناء المياقة الخاصة عند
الرياضي فيعتمد عمى أداء التمرينات الخاصة  ،حيث إن التمرينات البدنية واأللعاب من أىم الوسائل التي
تؤدي إلى تطوير المياقة البدنية وزيادة كفاءة األجيزة الداخمية .
 0-0-2السرعة :
إن السرعة في جميع األلعاب والفعاليات الرياضية تعتمد عمى التبادل السريع والتوافق المنسق لمعمل
العضمي العصبي الذي ينتج من جرائو حركات متتابعة مع ارتباطيا بقوة مناسبة  ،إضافة إلى ارتباطيا

بالرشاقة والتوافق والتحمل( ) 50 :00وعميو فان السرعة صفو ميمة ومطموبة في األلعاب الرياضية وتكون
ىذه الصفة عمى أنواع ىي :
السرعة االنتقالية  :ىي السرعة المطمقة لجسم الرياضي لالنتقال بجسمو من نقطة إلى أخرى بأسرع وبأقل
زمن ممكن  .وىذا ما نالحظو في جميع أنواع العدو في العاب القوى واأللعاب الرياضية األخرى .
سرعة االستجابة  :وتتمثل بالقوة الزمنية بين اإليعاز وبداية الحركة أي الفترة الزمنية بين ظيور مثير معين
وبداية االستجابة .
سرعة الحركة  :وىي سرعة جزء أو عدة من الجسم بأسرع زمن ممكن واقل زمن ممكن  ،وىي تمك السرعة
التي تتميز بيا نوع الحركات حيث تكون ىذه السرعة متجاوبة وفق المثيرات الخارجية أو المواقف (. )05 :0
 4-0-2عدو 011م
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تعبر فعالٌات العدو من األنشطة الرٌاضٌة الفطرٌة البسٌطة  ،وهً ضمن المهارات الحركٌة
األساسٌة حٌث ال تحتاج فً أدائها إلى تكنٌك صعب أو معقد  .وتشمل فعالٌات مسافات العدو القصٌرة
وتسمى سباقات السرعة وٌسمى صاحب الرقم العالمً فً 011م ب ( أسرع رجل فً العالم ) وٌحتاج العداء
 011م إلى إٌقاع حركً عال والذي ٌتمثل فً تولٌد سرعة انتقالٌة كبٌرة  ،وٌظهر اإلٌقاع الموزون لحركة
العداء فً قدرة العضالت العاملة والمقابلة فً التبادل المنسجم بٌن عملٌتً االنقباض واالنبساط  ،حٌث
ٌتطلب تنمٌة تلك القدرة بالتدرٌب المستمر  ،وذلك فً عمر تدرٌبً مبكر .
المراحل الفنٌة لركض 011مٌمر عداء  011م بمراحل فنٌة متتالٌة وذلك منذ وضع البدء وحتى نهاٌة السباق وعلى ذلك ٌمكن تقسٌم
السباق إلى أربع مراحل أساسٌة مستندٌن فً ذلك التقسٌم إلى التسلسل الحركً من جهة  ،ومنحنى السرعة
والذي ٌمثل النتٌجة النهائٌة للسباق من جهة أخرى وهذه المرحل هً:
 مرحلة البدء واالنطالق ٌ :ستخدم العداء البدء المنخفض وذلك ألهمٌته فً إكساب العداء سرعة عالٌة فًالبداٌة وذلك لسهولة نقل ثقل العداء فً الوضع المناسب عن\ اخذ وضع االستعداد والذي ٌمكنه من االنطالق
الجٌد.
 مرحلة تزاٌد السرعة  :أن مرحلة تزاٌد السرعة تختلف من عداء إلى أخر فكلما تقدم المستوى طالت تلكالمرحلة وازدان بذلك قدرة العداء على زٌادة سرعته وقد تصل تلك المرحلة من  21-11مترا عند العدائٌن
الممتازٌن والتً تتراوح سرعتهم فً حدود 01م/ثا.
 مرحلة االحتفاظ بأقصى سرعة  :هذه المرحلة صعبة حٌث ٌحاول العداء جاهدا المحافظة على تلك السرعةالتً اكتسبها ومع ذلك نجد هبوطا ملموسا فً منحنى السرعة حٌث ٌختلف من عداء ألخر  ،وٌتوقف طول
تلك المرحلة على مستوى العداء البدنً والفنً نتٌجة للمنهج التدرٌبً الخاص بذلك.
مرحلة تناقص السرعة ونهاٌة السباق  :تعتبر هذه المرحلة مكملة للمرحلة السابقة حٌث نجد هبوط منحنىالسرعة أكثر وضوحا خالل هذه المرحلة وفً هذه المرحلة ٌظهر أهمٌة التحمل السرعة كأهم قدرة بدنٌة
متطلب لمواجهة تناقص السرعة فً هذه المرحلة .
 2-2الدراسات المشابهة
 0 -2-2دراسة دمحم فٌاض حمد و دمحم جاسم دمحم ألخالدي الموسومة" أثر استخدام بعض الوسائل
المساعدة لتعلٌم فعالٌة ركض 100م حواجز " ( )2114
هدف البحث إلى التعرف على تأثٌر استخدام بعض الوسائل المساعدة لتعلٌم فعالٌة ركض 100م
حواجز والتعرف على الفرق بٌن تأثٌر المنهج المستخدم من قبل المجموعة التجرٌبٌة والمنهج االعتٌادي
المستخدم من قبل المجموعة الضابطة .استخدم الباحثان المنهج التجرٌبً بأسلوب المجموعتٌن المتكافئتٌن،
تكونت عٌنة البحث من المرحلة الثانٌة بواقع (  ) 21طالبة لقسم التربٌة الرٌاضٌة جامعة الكوفة وأستخدم
وسائل إحصائٌة منها الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري واختبار ( ت) لوسٌطٌن حسابٌن مرتبطٌن
ووسطٌٌن حسابٌن مستقلٌن ومعامل ارتباط سبٌرمان وتوصل الباحثان إلى النتائج اآلتٌة منها ان الوسائل
المساعدة ساعدت الطالبات بشكل كبٌر فً تقدم التعلم لدى الطالبات بشكل جماعً وعلى مراعاة الفروق
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الفردٌة بٌن الطالبات وكذاك ساعدت على استبعاد احتمال اإلصابة للطالبات كما إن الوسائل المساعدة
ساعدت على توفٌر الوقت والجهد)44 :02(.

2-2-2دراسة  .أمال صبٌح سلمان و خالد خمٌس جابر
الموسومة" القدرة الوظٌفٌة الالأوكسجٌة الفوسفاجٌنٌة وعالقته بركض 100م" (  )2115هدف البحث إلى
قٌاس القدرة الوظٌفٌة الالأوكسجٌة الفوسفاجٌة لدى طالب المرحلة الثالثة  .وكذلك معرفة العالقة بٌن القدرة
الوظٌفٌة الالأو كسجٌة الفوسفاجٌة وركض 011م ،تكونت عٌنة البحث من ( )1طالب كلٌة التربٌة األساسٌة
فً جامعة دٌالى المرحلة الثالثة  ،أستخدم الباحثان الوسائل اإلحصائٌة اآلتٌة الوسط الحسابً  -الوسط
الحسابً الموزون -النسبة المئوٌة  -معامل االختالف  -معامل االرتباط البسٌط بٌرسون  -اختبار ) (Tلداللة
معنوٌة معامل االرتباط وستنتج الباحثان ما ٌلً  :تعد القدرة الوظٌفٌة الالاوكسجٌنٌة للطالب مؤشر وظٌفً
مهم فً هذه الفعالٌة وكذلك استنتج تعد القدرة الوظٌفٌة الفوسفاجٌنٌة مؤشر وظٌفً مهم فً تطوٌر القوة
االنفجارٌة لعضالت اإلطراف السفلى (الرجلٌن))235 :2(.
 -3منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة
 1-3منهج البحث:
استخدم الباحثون المنهج الوصفً باألسلوب المسحً لمالئمته وطبٌعة البحث.
 2-3مجتمع البحث وعٌنته:
اشتمل مجتمع البحث على طالب المرحمة الثانية لسكول التربية الرياضية  /فاكمتي التربية بجامعة سوران،
وتم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العشوائٌة إذ بلغ عدد عٌنة البحث ( )25طالبا ً من أصل (  ) 45طال ًبا،
وٌمثل هذا العدد نسبة (  )%55.56من مجتمع البحث ،والجدول (ٌ )1بٌن توزٌع عٌنة البحث :
الجدول (ٌ )1بٌن توزٌع عٌنة البحث

ت

طالب
المرحلة
الثانٌة

المجموع

عدد
المستبعدٌن
من التجربة
الرئٌسٌة

أسباب االستبعاد
الطالبات

عدم
الحضور

اإلصابة

التجربة
االستطالعٌة

عدد العٌنة

0

العدد الكلً

41

21

01

0

0

8

21

2

النسبة
المئوٌة%

%011

%44.44

%22 .22

%2.22

% 2.22

%18 .88

%11.12
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 3-3تحدٌد أوجه السرعة :من خالل خبرة الباحثو ن واطالعهم على المصادر العلمٌة تم تحدٌد أوجه السرعة
وهً ( السرعة االنتقالية -سرعة االستجابة  -سرعة الحركة) وان مجال البحث ٌتحدد بالسرعة االنتقالٌة.
 4-3وسائل جمع البيانات :
إن طبٌعة مشكلة البحث تفرض على الباحثٌن استخدام عدد من الوسائل لجمع المعلومات للوصول إلى النتائج
المرجوة ولهذا استخدم الباحثون الوسائل اآلتٌة:
 1-4-3المقابلة الشخصٌة:
لغرض االستفادة من الخبراء وأصحاب االختصاص الدقٌق فً مجال التدرٌب الرٌاضً والقٌاس والتقوٌم
وكذلك مدربو العاب القوى تم إجراء عدد من المقابالت الشخصٌة من اجل تحدٌد تلك االختبارات المالئمة
التً تقٌس أوجه السرعة االنتقالٌة.
 2- 4-3االختبارات:
ٌعد اخذ أراء متعددة من الخبراء ولغرض جمع البٌانات،قام الباحثون بإعداد مجموعة من االختبارات
لقٌاس السرعة االنتقالٌة لتحقٌق أهداف البحث .
 5-3خطوات تنفيذ البحث :
لغــرض تحديــد صــالحية االختبــارات تــم إعــداد اختبــارات الســرعة االنتقاليــة عرضــت عمــى عــدد مــن الخب ـراء و
مختصــين فــي التدددرٌب الرٌاضددً والعدداب القددوى وعلددوم الحركددة لبيــان صــالحيتيا فــي قيــاس اليــدف الــذي
وضــعت ألجمــو وبعــد جمــع إجابــاتيم تــم اســتخدام اختبــار ( كــا )2عنــد درجــة حريــة ( )0ومســتوى داللــة ( )1.11

ومنو تبين إن االختبارات الخمسة حققت نسبة قبول في صالحياتيا والجدول ( )2يبين ذلك .
جدول ()2
والجدولية وداللتيا

يبين أراء الخبراء والمختصين في اختبارات السرعة االنتقالية وقيمة ( كا ) 2المحسوبة
اإلحصائية

ت

االختبار

0

اختبار عدو 21م والبدء من 01م

عدد الخبراء
موافق
4

2

اختبار عدو  01متراً من بداٌة متحركة

4

0

اختبار ركض  11م من الوقوف

3

4

اختبار ركض ()4ثواني من وضع البدء العالي

3

7

غير موافق
صفر

قيمة كا

2

الداللة

المحسوبة الجدولية اإلحصائية
4
معنوي
0.44

صفر
0

4.1

معنوي

0

4.1

معنوي

4

معنوي

1

اختبار ركض ()2ثواني من وضع البدء العالي

3

0

4.1

معنوي

 2-0األدوات والوسائل المستخدمة في البحث
تم االستعانة باألدوات التالية لتنفيذ البحث وىي:
 حاسوب محمـول نـوع -p4حاسـبة 0-deliسـاعات توقيـت يدويـة كاسـيو  -شـريط قيـاس11م  -مـادة البـوركلمتخطيط البداية والنيايات  -وشاخص مختمف األحجام -استمارة تسجيل -صفارة لالنطالق
 3-0األسس العممية لالختبارات:
 0-3-0صدق االختبارات :
يعد الصدق من أىم الخصائص القياسية التي يجب توفرىا في االختبار قبـل تطبيقـو وذلـك لكونـو إلـى "

درجــة الصــحة التــي نقــيس بيــا االختبــار ( )022 :01لــذلك اعتمــد البــاحثون عمــى صــدق المحتــوى مــن خــالل
عــرض اختبا ارتــو عمــى الخبـراء والمختصــين لكونــو أكثــر األنـواع الصــدق صــالحية لالســتعمال خاصــة مــا يتعمــق
منيا في حاالت اختيار االختبارات االنسب لقياس الحالة التي وضع من اجميا االختبارات.
 2-3-0ثبات االختبارات :
تـ ــم إيجـ ــاد ثبـ ــات اختبـ ــارات السـ ــرعة االنتقاليـ ــة عـ ــن طريـ ــق االختبـ ــار واعـ ــادة االختبـ ــار عمـ ــى العينـ ــة

االســتطالعية وفــق لــذلك أجريــت االختبــارات يــوم االثنــين والثالثــاء الم ـوافقين 2102/02/4-0م وبعــد مــرور 3

أيـــام بتـ ــاري 2102/02/00-01م أعيـ ــدت االختبـ ــارات بإش ـ ـراف البـ ــاحثون وبمسـ ــاعدة وفريـ ــق مسـ ــاعد* وحـ ــاول
الباحثون توفير كافة الظروف واألجواء التي تمـت فييـا االختبـارات األولـى وبعـد تفريـا البيانـات اسـتخرجت قيمـة
معامل الثبات وكما مبين في الجدول (. )0

 0-3-0موضوعية االختبارات :
والتي تعني " التحرر من التحيز وان تصـف قـدرات الفـرد كمـا ىـي موجـودة لديـو فعـالً ال كمـا نريـد (،) 31 :04

لــذا كانــت تعميمــات االختبــارات واضــحة وحســاب الــدرجات دقيقــة والنتــائج الخاصــة بيــا كانــت تعتمــد عمــى
وحدة قياس ثابتة ال تسمح بالتحيز والتدخل ليذا ظير معامل الموضوعية عال وكما مبين في الجدول (. )0
جدول ()0
يبين معنوية االرتباط لمعامل الثبات والموضوعية لالختبارات قيد الدراسة
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ت

االختبارات

معامل

معامل الثبات

الجدولية

داللة االرتباط

الموضوعية
0

اختبار عدو011م من البدء العالً

1.32

1.41

2

اختبار عدو 21م والبدء من 01م

1.35

1.40

0

اختبار عدو  01متراً من بداٌة متحركة

1.35

1.41

4

اختبار عدو  11م من الوقوف

1.30

1.34

1

اختبار عدو ()4ثواني من وضع البدء العالي1

1.41

1.44

2

اختبار عدو ( ) 2ثواني من وضع البدء العالي

1.30

1.31

1.313

معنوي

* عند مستوى داللة ( )1.11ودرجة حرية (. )2
 4-0توصيف االختبارات :
 1-8-3اختبار عدو111م من البدء العالي :
 الهدف :قٌاس السرعة االنتقالٌة فً العدو.:األدوات :منطقة فضاء مناسبة إلجراء االختبار طولها الٌقل عن ( )011م وبعرض الٌقل عدن ( )1م وٌفضدل
زٌادة المسافة لتحقٌق عوامل األمان.
طرٌقة األداءٌ:تخذ المختبر وضع االستعداد من البدء العدالً خلدف خدط البداٌدة وعندد إعطداء اإلشدارة ٌدركض
المختبر بأقصى سرعة حتى ٌقطع خط النهاٌة.
التسجٌلٌ:سجل للمختبر الزمن (بالثانٌة) الذي قطع فٌه المسافة المحددة.
 2-4-0اختبار عدو 21م والبدء من 01م:
 الغرض من االختبار :قٌاس السرعة االنتقالٌة القصوى. األدوات:ساعة توقٌدت  ،ثدالث خطدوط متوازٌدة مرسدومة علدى األرض المسدافة بدٌن الخدط األول والثدانً()01م والخط الثانً والثالث ()21م  ،طباشٌر.
 طرٌقة األداءٌ:قف المختبر خلف الخط األول  ،عند سماع إشدارة البددء ٌقدوم بالعددو إلدى ان ٌتخطدى الخدطالثالث  ،على إن ٌحتسب زمن المختبر ابتداء من الخط الثانً وحتى وصوله الخط الثالث ()21م.
3-8-3اختبار عدو  31مت ًار من بداية متحركة:
 الغرض من االختبار  :قياس صفة السرعة االنتقالية القصوى. األدوات المسـتخدمة  :سـاعة إيقـاف  ،ثالثـة خطـوط متوازيـة مرسـومة عمـى األرض  ،المسـافة بـين الخــطاألول والثاني ( ) 11أمتار  ،وبين الخط الثاني والثالث ( )31مت اًر
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 مواصفات األداء  :يقف المختبر خمف الخط األول وعند سماع إشارة البدء يقـوم بالعـدو إلـى أن يتخطـىالخط الثالث  ،ثم يحسب زمن المختبـر ابتـداء مـن الخـط الثـاني حتـى وصـولو إلـى الخـط الثالـث وىـي مسـافة

(  ) 31مت ًار .

-التســجيل  :يســجل لممختبــر الــزمن الــذي اســتغرقو فــي قطــع مســافة الثالثــين مت ـ ار مــن الخــط الثــاني وحتــى

الخط الثالث.

0-4-0

اختبار ركض  11م من الوقوف :

الهدف من االختبار  :قياس السرعة االنتقالية القصوى .األدوات  :ساعة إيقاف ،خطان مرسومان لتحديد البداية والنهاية المسافة بينهما 11م. وصففف األدا : :يقففف المختبففر خاففف خففط البدايففة وعنففد سففمال او ففارو يقففوم بال ففدو حتف وصففول إلف خففطالنهاية .
 التسجيل  :يسجل الزمن بالثانية وألقرب  011/0من الثانيفة الف أ تسفتهرق المختبفر مفن خفط البدايفة وحتفخط النهاية
 1-4-0اختبار ركض ( ) 4ثواني من وضع البدء العالي:
الهدف من االختبار :قٌاس السرعة االنتقالٌة األجهزة واألدوات :ساعة توقٌت -خط لتحدٌد البداٌة – شرٌط قٌاس1 وصف األداءٌ :قف الالعب (المختبر)خلف خط البداٌة وعند سماع إشارة البدء ٌقوم الالعب بالعددو السدرٌعلقطع أكبر مسافة ممكنة خالل (  ) 4ثوان.
 التسجٌلٌ :سجل المسافة التً ٌقطعها الالعب(المختبر)من خط البداٌة وحتى انتهاء المدة المقررة1 2-4-0اختبار ركض ( ) 2ثواني من وضع البدء العالي :
 الهدف من االختبار :قٌاس السرعة االنتقالٌة األجهزة واألدوات :ساعة توقٌت -خط لتحدٌد البداٌة – شرٌط قٌاس1 وصف األداءٌ :قف الالعب (المختبر)خلف خط البداٌة وعند سماع إشارة البدء ٌقوم الالعب بالعددو السدرٌعلقطع أكبر مسافة ممكنة خالل ( )2ثوان
 التسجٌلٌ :سجل المسدافة التدً ٌقطعهدا الالعدب(المختبر)من خدط البداٌدة وحتدى انتهداء المددة المقدررة، 01(1)040
 5-0التجربة االستطالعية :
بعد الحصول على نسب اتفاق حول االختبارات المقترحة ،تم تطبٌق االختبارات تطبٌقا ً مٌدانٌا ً اذ تم إجراء
التجربة االستطالعية يومي االثنين والثالثاء الموافقين2102 / 02 / 4-0م.
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وأعيدت بعد ( )3أيام

يتاري 2012/12/11-10م على عٌنة من طالب المرحمة الثانية سكول التربٌة الرٌاضٌة بجامعة سوران
والبالغ عددهم ( )4طالب ملعب قسم التربٌة الرٌاضٌة/بجامعة سوران وذلك من أجل التعرف على صالحٌة
االختبارات من حٌث التطبٌق وصالحٌة األجهزة واألدوات ،ومن خالل التجربة االستطالعٌة األولى تم
التأكد من صالحٌة جمٌع األجهزة واألدوات المستخدمة فً البحث وكذلك تم التعرف على زمن كل اختبار
من االختبارات قٌد البحث.
 01-0التجربة الرئيسة
تم إجراء االختبارات الخاصة بالبحث عمى عينة البحث وذلك يومي االثنين والثالثاء الموافقين-03

2102/02/04م حيث قسمت االختبارات إلى يومين واجراء اإلحماء المناسب قبل بدء االختبارات.
 00-0الوسائل اإلحصائية :

لغــرض تحقيــق إج ـراءات البحــث والتوصــل إلــى النتــائج اســتخدم البــاحثون الوســائل اإلحصــائية اآلتيــة :الوســط
الحسابي  -االنحراف المعياري  -اختبار ( كا -) 2معامل االرتباط سبيرمان) 214 :00( )015 :2 ( .
 -4عرض النتائج ومناقشتيا :
0-4عرض النتائج :
تم قياس أوزان عينة البحث والجدول ( )4يوضح ذلك
جدول (  ) 4يوضح العالقة بين كتمة الجسم وانجاز عدو 011م
المتغيرات
الكتمة
االنجاز

الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنح ـ ـ ـ ـ ـ ـراف قيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر قيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة

الحسابي
23.52

المعياري
4.34

00.2

0.35

الجدولية
1.052

المحسوبة
1.050

الخطأ
1.11

غير معنوي

تــم اســتخراج المتوس ــطات الحســابية واالنح ارف ــات المعياريــة والخطــأ المعي ــاري مــن النت ــائج التــي حص ــل
عمييا الباحثون من انجاز عدو 011م واختبارات قيد البحث الجدول (  ) 1يوضح ذلك .

جدول ( ) 1
يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري النجاز عدو 011م واختبارات السرعة االنتقالية
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وحدة

الوسط

االنحراف

الخطأ

المتغيرات

ت

القياس

الحسابي

المعياري

المعياري

0

اختبار عدو011م من البدء العالً

ثا

00.2

1.014

0.35

2

اختبار عدو 21م والبدء من 01م

ثا

2.45

1,2

1,14

0

اختبار عدو  01متراً من بداٌة متحركة

ثا

4.45

1,053

1.105

4

اختبار عدو  11م من الوقوف

ثا

3.02

1.25

1.114

1

اختبار عدو ()4ثواني من وضع البدء

م

24.32

0.12

1.002

العالي1
2

م

اختبار عدو ( ) 2ثواني من وضع البدء

40.50

1.054

0.55

العالي

من الجدول (  ) 1نالحظ إن أقيام الخطأ المعياري قميمة مما يؤكد مناسبة حجم عينة البحث لمتحميل والتمثيل
لممجتمع " حيث تعد قيمة الخطأ قياسًا لدرجة االعتماد عمى متوسط العينة صفة إلى قيمة الخطأ واالعتماد

عميو )005 :03 (.

جدول (  ) 2يوضح العالقة بين انجاز عدو 011م واختبار عدو 21م والبدء من 01م
ت

المتغيرات

وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنح ـ ـ ـ ـراف قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة
القياس

0

عدو 21م والبدء من 01م

ثا

الحسابي
2.45

المعياري
1.2

2

عدو011م

ثا

00.2

0.35

ت

المتغيرات

المحسوبة
1.131

الجدولية
1.052

الخطأ
1.11

غير معنوي

جدول (  ) 3يوضح العالقة بين انجاز عدو 011م واختبار عدو01م من بداٌة متحركة
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنح ـ ـ ـ ـراف قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر مس ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة
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القياس
0

عدو01م من بداٌة متحركة

ثا

الحسابي
4.45

المعياري
1,053

2

عدو011م

ثا

00.2

0.35

ت

المتغيرات

المحسوبة
1.250

الجدولية
1.052

الخطأ
1.11

غير معنوي

جدول (  ) 4يوضح العالقة بين انجاز عدو 011م واختبار عدو11من الوقوف
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنح ـ ـ ـ ـراف قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة
القياس
0

عدو11من الوقوف

ثا

الحسابي
3.02

المعياري
1.25

2

عدو011م

ثا

00.2

0.35

ت

المتغيرات

0

ع ـ ــدو ()4ثـ ـ ـواني م ـ ــن وض ـ ــع

2

عدو011م

ت

المتغيرات

0

عـ ــدو () 2ث ـ ـواني مـ ــن وضـ ــع

المحسوبة
1.121

الجدولية
1.052

الخطأ
1.11

معنوي

جدول ( )5يوضح العالقة بين انجاز عدو 011م واختبار عدو ()4ثواني من وضع البدء العالي
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدة الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنح ـ ـ ـ ـراف قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة
القياس
البدء العالي

م
ثا

الحسابي
24.32
00.2

المعياري
0.12

المحسوبة
1.43

الجدولية
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الخطأ
1.11

معنوي

0.35

جدول ( )01يوضح العالقة بين انجاز عدو 011م واختبار عدو () 2ثواني من وضع البدء العالي
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدة الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنح ـ ـ ـ ـراف قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر قيمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة
القياس
م

الحسابي
40.50

المعياري
0.55

البدء العالي
2

عدو011م

ثا

00.2

0.35
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المحسوبة
1.15

الجدولية
1.052

الخطأ
1.11

معنوي

إذ يتبــين مــن جــدول ( )4لــيس ىنــاك ارتبــاط بــين كتمــة الجســم وانجــاز عــدو 011م لعينــة البحــث وىــذا يتفــق مــع
دراسات ويختمف مع دراسات أخرى كون ان العينة مـن الطـالب وكتمـتيم غيـر متقاربـة خصوصـا عنـدما تكـون
العينة عشوائية.

ومن اجل التعرف عمى العالقة بين اختبا ار ت السرعة وانجاز عدو 011م وما نـوع العالقـة واألكثـر تـأثي اًر ليـذه

القــدرات فــي انجــاز فعاليــة ركــض 011م ألف ـراد عينــة البحــث اســتخدمت المعــامالت اإلحصــائية الموضــحة فــي
الج ــداول م ــن( ) 01 - 2إذ يوض ــح الج ــدولين (  )3-2العالق ــة ب ــين اختب ــار الس ــرعة بع ــدو 21م و 01م م ــع
انجاز عدو 011م ومن خالل النظر إلى ىـاذين الجـدولين يوضـحان عـدم وجـود ارتبـاط بينيمـا ويفسـر البـاحثون
ذلــك إلــى إن العينــة لــم تعــر االىتمــام بــالزمن ا ثنــاء اداء االختبــار لمســافة 21م او 01م وانمــا لقطــع المســافة

القصيرة فقط.

في حين يظير من الجدول ( )4أن قيمة االرتباط المرتبط بانجـاز عـدو011م كـان معنويـاُ ويمكـن تفسـير ذلـك

كممــا ازدادت مســافة الســباق ازداد زمــن انجــاز تمــك المســافة لــذا فــأن ال ـراكض الــذي لديــو قــدرة حســية عاليــة فــي

أدراك المســافة واإلحس ــاس بمعــدالت ت ــردد الخطــوة وطولي ــا ف ــي قطــع تم ــك المســافة تح ــت وحــدة زمني ــة مناس ــبة
لممسافة المقطوعة وىذا يعني بالضـرورة اإلحسـاس واإلدراك باإليقـاع الحركـي ىـو قـدرة الـراكض عمـى اإلحسـاس

بـإدراك تقنــين خطواتــو حســب مســافة الســباق وزمنــو وىـذا يعنــي امــتالك الـراكض لقــدرة توقعيــة حركيــة عاليــة (:3
. )022

كمــا ان الج ــدولين ( )01-5يوضــحان لن ــا ان ىنــاك ارتب ــاط بــين ع ــدو  4ثانيــة أو ع ــدو 2ثانيــة بانج ــاز ع ــدو

011م ويمكن تعميل ذلك التأثير إلى توظيف القدرات البدنية التـي يمتمكيـا العـداء المبحوثـة وغيـر المبحوثـة فـي
تنظيم عمميا بما يخـدم متطمبـات أداء الفعاليـة مـن خاللـو قدرتـو الحسـية بـالزمن فـي توجيـو واثـارة عمـل الوحـدات
الحركية لكمية الشد واالنبسـاط العضـمي لعضـالت الـرجمين فـي توليـد أكبـر سـرعة ممكنـة فـي زيـادة تـردد الخطـوة

في الوحدة الزمنية بما يناسب المسافة المقطوعة.)242 :1 ( .
 -1االستنتاجات والتوصيات :
 0-1االستنتاجات :

في ضوء ما أسفرت عنو التحميالت اإلحصائية لمدراسة ثم استنتاج ما يمي :
 -0عدم وجود عالقة ارتباط بين كتمة الجسم بانجاز عدو 011م.

 -2ال وجود لعالقة ارتباط حقيقية بين اختباري عدو 21م و01م بانجاز عدو 011م.
 -0ىناك عالقة ارتباط بين عدو 11م وعدو  4ثانية وعدو  2ثانية بانجاز عدو 011م.
 2-1التوصيات :
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من خالل ما تقدم عرضو ومناقشتو لمنتائج يوصي الباحثون :
 -0بناء برامج تدريبية عمى مسافات أطول من 01م في تطوير االنجاز لعدو  011م لمطالب .
 -2اس ــتخدام ال ــزمن ف ــي الت ــدريب افض ــل م ــن المس ــافات القص ــيرة لرف ــع كف ــاءة الق ــدرات البدني ــة وصـ ـوالً
لالنجاز في عدو 011م لمطالب .
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Relationship of some transitional speed tests
completion of an enemy 100M
Prof.Dr Faleh Ga'Shalash Assist Prof.Dr. Moyad A.R Hadith Lec Dr. Mumtaz A. Amin

Abstract
The goal of search to:- Identify the impact of some tests speed
completion of transitional enemy 100M included a society Research on
education at the University of students in school sports education
faculty Soran, was selected the sample Search random manner, as it
reached a sample search ( 25 ) students out of 45) students, The
proportion of (%55.56) from the research community.

Researchers use the test as a means of collecting information,
and a number of reconnaissance testing, As well as the use of the
following scientific transactions: flat in a way re-testing, honesty, virtual
Self-honesty and objectivity.

The following statistical methods were used: the median,
standard deviation, The simple correlation coefficient (Pearson), test (t)
independent and equal number of samples and test ( Ka 2).

Among the most prominent results that have been reached:
the absence of a correlation between the body mass and enemy 100M.
Also, there is a correlation between test real runners of 20M, 30M
completion of an enemy 100M. While the existence of a relationship
Tests Link Between transitional speed 50M and enemy of 4 seconds and
enemy 6 seconds the enemy of 100m.
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