
 م100بانجاز عدوالسرعة االنتقالية  عالقة بعض اختبارات

 

 أ,د فالح جعاز شمش      أ,م,د مؤيد عبد الرحمن حديث     م,د ممتاز احمد أمين

 ممخص البحث 

شتمل مجتمع أ  م100بانجاز عدو  السرعة االنتقالية اختبارات  التعرف عمى تاثير بعض -ىدف البحث إلى:
عينة البحث  اختيارجامعة سوران , وقد تم ب التربية الرياضية في فاكمتي التربيةطالب سكول  البحث عمى

 , ويمثل  نسبة )طالب(   45من أصل ) طالباً ( 25, إذ بمغت عينة البحث  ) شوائيةبالطريقة الع
 %( من مجتمع البحث.55.56

لجمع المعمومات, وتم إجراء عدد من التجارب االستطالعية, فضاًل عن  يمةاستخدام الباحثون االختبار كوس 
استخدام المعامالت العممية اآلتية: الثبات بطريقة إعادة االختبار, الصدق الظاىري, الصدق الذاتي,  

 الموضوعية.

البسيط لـ وقد استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية:الوسط الحسابي, االنحراف المعياري, معامل االرتباط  
 .  (  2و اختبار ) كا ( لمعينات المستقمة والمتساوية العددT)بيرسون(, اختبار )

كذلك م. 011انجاز عدو بين كتمة الجسم و  عدم وجود عالقة ارتباط ئج التي تم التوصل إلييا ومن أبرز النتا
في حين وجود عالقة  م. 011م بانجاز عدو 01م و21د عالقة ارتباط حقيقية بين  اختباري عدو توجال 

 .م100بانجاز عدو ثانية 6ثانية وعدو  4م و عدو 50السرعة االنتقالية اختبارات ارتباط بين

 

 

 

 

 

 

 



 م100بانجاز عدوالسرعة االنتقالية  عالقة بعض اختبارات

 أ,د فالح جعاز شمش      أ,م,د مؤيد عبد الرحمن حديث     م,د ممتاز احمد أمين

 التعريف بالبحث-0

 البحث وأىميةالمقدمة 0-0

وعموديا عمى البشرية في شتى مجاالت  أفقياترك عصر التكنولوجيا بصمات واضحة عمى التطور اليائل 
من ىذا التطور  األوفرالنصيب  أخذتالحياة والسيما الرياضة منيا كما ان رياضة المستويات العميا 

سواء  نالرياضيييصمد رقم دون تخطيو من قبل  إنيمكن  ال إذاحد  االينا فسيالتي  األرقاموخصوصا  لغة 
المنافسات الفردية  أوغيرىا  أو توالميداليا واألرقامالجوائز  إحرازالفرقية من حيث  األلعابكان ذلك في 

نصيبًا واسعُا وجاء ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التدريب القويم واستخدام وسائل  فأخذا
في العالم الرقمي عمى  األوسعفي القياس واالختبار والتقويم ليذا بسطت التكنولوجيا ذراعييا  حديثة وأساليب
 .الفردية األلعاب

ان الوقوف عمى مدى تحقيق البرامج التعميمية والخطط التدريسية ألىدافيا ووضع الحمول لتطوير النظام  
موضوعية نوعًا من الوسائل الفنية الرئيسية لمتقويم كاماًل أو العالج لتعديل المسار, لذلك "تشكل االختبارات ال

الحديث في التربية الرياضية مما جعل العاممين في مجال التربية الرياضية يشعرون بالحاجة إلى مقاييس 
احد  سرعة االنتقالٌةتعد ال لهذا(. 001: 5)" يعرفون من خالليا مستوى الفرد وأعضاء الفرق الرياضية

جٌد ال الصفة بشكل  لهذهعداء ، إذ انه دون امتالك اللعدائي العاب القوى المهمة عناصر اللٌاقة البدنٌة

  ن انه من الضروريوالباحث ٌرىلذا ، على الوجه األكملمن فعالٌات العاب القوى  إيؤدي ٌستطٌع أن ٌ

 عدد من إلجراء م100الرقمي لعدو  عمى المستوى لسرعة االنتقالٌةا التعرف على تأثٌر بعض من اختبارات

الكثٌر من أغراض القٌاس األساسٌة  والتً  شانها ان تحقق لنا دقٌقةوالالموضوعٌة  االختبارات والقٌاسات
ذلك على  وتأثٌر طالبمعرفة وتحدٌد مستوٌات ال أفق واسع فً لعاملٌن فً المجال الرٌاضًل شكلت

أذ ٌؤكد ، أفضل انجازاتهذا االنجاز للحصول على  تطوٌر م وبالتالً العمل على100المستوى الرقمً لعدو

" إذ أن تقوٌم كفاءة الالعب تهدف إلى قٌاس قدرة الرٌاضً على انجاز الشغل (1811الربٌعً والمولى، )

ٌق اختبارات متعددة ومختلفة بل ٌجب وهو الهدف بكل االختبارات الموضوعة، لذلك ال نجد مبرراً فً تطب

التعرف على   ومن هنا تكمن أهمٌة البحث فً (.113،  12معرفة هذه االختبارات واختٌار األنسب لنا".)

 م 100تأثٌر هذه االختبارات وبالتالً اختٌار االختبار األفضل منها فً تحقٌق المستوى الرقمً فً عدو 

 والطالب فً هذا المجال. األساتذةم وتقوٌم تخدم تقدٌم وسائل تقٌٌ نٌمن الباحث عمالا 

  مشكلة البحث 1-2

إن استخدام األساليب العممية في تقويم العمميات التربوية يجب أن ينسجم مع االتجاىات الحديثة 
حصائيات دقيقة  لمعمل التربوي والتدريبي التي تبني خططيا وتقوم أىدافيا وتعدل من برامجيا وفق بيانات وا 



مستوى المياقة البدنية لمطمبة في أي مؤسسة تربوية في القطر يعني وضع الخطط والمناىج الرياضية  فمعرفة
اختٌار مجموعة من  إن  إذ, الصحيحة لتحسين المستوى البدني لمطمبة ومن ثم رفع مستوى االنجاز لدييم

والمستوى الرقمً  اتختباراال هذهوالتعرف على العالقة بٌن  تأثٌرهااختبارات السرعة االنتقالٌة ودراسة 

فً هذا   خوضن إلى الوهذا ما دعا الباحث  األفضل م وبالتالً اختٌار اختبار السرعة االنتقالٌة100فً عدو 

 .للطلبة والعدائٌن على حد سواء  ألهمٌتهالموضوع 

 :هدفا البحث 1-3

 م100لعدو  الرقميمستوى ب السرعة االنتقالية بعض اختباراتلالتعرف عمى العالقة  1-3-1

إي  من اختبارات السرعة االنتقالٌة األفضل تأثٌرا فً انجاز المستوى الرقمً فً عدو على  التعرف 1-3-2

 . م100

 :مجاالت البحث 1-4

 . طالب المرحلة الثانٌة بسكول التربٌة الرٌاضٌةالمجال البشري: 1-4-1

 التربٌة لجامعة سوران . فأكالتًملعب العاب القوى لسكول التربٌة الرٌاضٌة / المجال المكانً:  1-4-2

 .م2012/ 18/12 ولغاٌة  م11/2012 / 6 المجال ألزمانً: للمدة من  1-4-3

 الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة: -2

 الدراسات النظرٌة: 2-1

 االختبارات  2-0-0

مجال الرياضي خاصة,فاالختبار ىو"موقف في مجاالت الحياة عامة والتعد االختبارات من األدوات التقويمية 
  فاالختبار  .(23: 4) مقنن مصمم إلظيار عينة من سموك الفرد"

 .(,043: 0 عدة حاالت" ) أو, وىو أيضا "طريقة او منيج تجريبي لتقويم حالة 
الراىن لممختبر وقدراتو  ( "بانو عبارة عن الوقوف عمى مستوى األداء2112ويعرفو الفرطوسي ) 

  (.011: 4ميارات" ) واستعداداتو وفق قياس موضوعي مقنن في ميارة او عدة

  -الصفات البدنية : 2-0-2

عمى تنمية  أساسامقومات النجاح الرياضي والذي يعتمد  أىمالبدني من  اإلعدادمما الشك فيو ان 
 إمكانيةة البدنية ىي القاعدة التي تبنى عمييا وتطوير الصفات البدنية العامة والخاصة لو . حيث المياق

وخطط  األساسيةالرياضية المختمفة فعمييا تبنى المياقة البدنية الخاصة والتقدم بالميارات  األنشطةممارسة 



لذلك ال بد من  (22: 04) صعبًا بل قد يكون مستحيالً  امرأ اإلبعادتحقيق ىذه  إمكانيةالمعب وبدونيا تصبح 
تطوير الصفات البدنية كالقوة والسرعة والمطاولة والمرونة والرشاقة ومكوناتيا من مطاولة القوة ومطاولة 

, وعميو فان تطوير وتحسين وتنمية  األخرىالسرعة والقوة المميزة بالسرعة وتبادل تأثيرىا الواحدة عمى 
ظم الميارات الرياضية بأسرع وقت ممكن . وتعتمد مع لتعميم فن وخطط األساسالصفات البدنية يعني وضع 

بناء المياقة الخاصة عند  إماالتطور العام لمصفات البدنية ,  إلىالتمرينات التي تؤدي  أداءالمياقة العامة عمى 
الوسائل التي  أىممن  واأللعابالتمرينات البدنية  إنالتمرينات الخاصة , حيث  أداءالرياضي فيعتمد عمى 

 الداخمية .  األجيزة كفاءةتطوير المياقة البدنية وزيادة  إلىتؤدي 

 السرعة :  2-0-0
والفعاليات الرياضية تعتمد عمى التبادل السريع والتوافق المنسق لمعمل  األلعابالسرعة في جميع  إن

ارتباطيا  إلى إضافةالعضمي العصبي الذي ينتج من جرائو حركات متتابعة مع ارتباطيا بقوة مناسبة , 
الرياضية وتكون  األلعابوعميو فان السرعة صفو ميمة ومطموبة في  ( 50: 00)بالرشاقة والتوافق والتحمل

  ىي : أنواعىذه الصفة عمى 

بأسرع وبأقل  أخرى إلىالسرعة االنتقالية : ىي السرعة المطمقة لجسم الرياضي لالنتقال بجسمو من نقطة 
 .  األخرىالرياضية  واأللعاب قوىفي العاب ال عدوال أنواعميع زمن ممكن . وىذا ما نالحظو في ج

وبداية الحركة أي الفترة الزمنية بين ظيور مثير معين  اإليعازوتتمثل بالقوة الزمنية بين  سرعة االستجابة :
 وبداية االستجابة . 

عدة من الجسم بأسرع زمن ممكن واقل زمن ممكن , وىي تمك السرعة  أووىي سرعة جزء   سرعة الحركة :
 . (05: 0) المواقف أوالتي تتميز بيا نوع الحركات حيث تكون ىذه السرعة متجاوبة وفق المثيرات الخارجية 

 م011عدو   2-0-4

من األنشطة الرٌاضٌة الفطرٌة البسٌطة ، وهً ضمن المهارات الحركٌة  عدوتعبر فعالٌات ال
القصٌرة  عدوالمسافات  وتشمل فعالٌات  . األساسٌة حٌث ال تحتاج فً أدائها إلى تكنٌك صعب أو معقد

م ب ) أسرع رجل فً العالم ( وٌحتاج العداء 011وتسمى سباقات السرعة وٌسمى صاحب الرقم العالمً فً 

اإلٌقاع الموزون لحركة  م إلى إٌقاع حركً عال والذي ٌتمثل فً تولٌد سرعة انتقالٌة كبٌرة ، وٌظهر011

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 

 
 م011المراحل الفنٌة لركض -

وضع البدء وحتى نهاٌة السباق وعلى ذلك ٌمكن تقسٌم  م بمراحل فنٌة متتالٌة وذلك منذ011ٌمر عداء 

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



نخفض وذلك ألهمٌته فً إكساب العداء سرعة عالٌة فً مرحلة البدء واالنطالق : ٌستخدم العداء البدء الم -

اخذ وضع االستعداد والذي ٌمكنه من االنطالق  \البداٌة وذلك لسهولة نقل ثقل العداء فً الوضع المناسب عن
 . الجٌد

مرحلة تزاٌد السرعة : أن مرحلة تزاٌد السرعة تختلف من عداء إلى أخر فكلما تقدم المستوى طالت تلك  -

مترا عند العدائٌن  21-11وازدان بذلك قدرة العداء على زٌادة سرعته وقد تصل تلك المرحلة من  المرحلة

 . م/ثا01الممتازٌن والتً تتراوح سرعتهم فً حدود 
مرحلة االحتفاظ بأقصى سرعة : هذه المرحلة صعبة حٌث ٌحاول العداء جاهدا المحافظة على تلك السرعة  -

وطا ملموسا فً منحنى السرعة حٌث ٌختلف من عداء ألخر ، وٌتوقف طول التً اكتسبها ومع ذلك نجد هب
 . تلك المرحلة على مستوى العداء البدنً والفنً نتٌجة للمنهج التدرٌبً الخاص بذلك

: تعتبر هذه المرحلة مكملة للمرحلة السابقة حٌث نجد هبوط منحنى  مرحلة تناقص السرعة ونهاٌة السباق -

الل هذه المرحلة وفً هذه المرحلة ٌظهر أهمٌة التحمل السرعة كأهم قدرة بدنٌة السرعة أكثر وضوحا خ
  . متطلب لمواجهة تناقص السرعة فً هذه المرحلة

  

 الدراسات المشابهة 2-2

الوسائل  بعض استخدام أثرالموسومة"     ألخالدي دمحم جاسم دمحم و حمد فٌاض دمحم دراسة  0 -2-2

 (2114" )   م حواجز 100ركض  المساعدة  لتعلٌم  فعالٌة

م 100الوسائل المساعدة  لتعلٌم  فعالٌة ركض  بعض استخدام هدف البحث إلى التعرف على تأثٌر
والتعرف على الفرق بٌن تأثٌر المنهج المستخدم  من قبل المجموعة التجرٌبٌة والمنهج االعتٌادي حواجز 

الباحثان المنهج التجرٌبً بأسلوب المجموعتٌن المتكافئتٌن، المستخدم من قبل المجموعة الضابطة. استخدم 
(  طالبة لقسم التربٌة الرٌاضٌة  جامعة الكوفة وأستخدم 21)  لبحث من المرحلة الثانٌة بواقعتكونت عٌنة ا

وسائل إحصائٌة منها الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري واختبار ) ت( لوسٌطٌن حسابٌن مرتبطٌن 
ن مستقلٌن ومعامل ارتباط سبٌرمان وتوصل الباحثان إلى النتائج اآلتٌة منها ان الوسائل ووسطٌٌن حسابٌ

التعلم لدى الطالبات بشكل جماعً وعلى مراعاة الفروق  تقدمالمساعدة ساعدت الطالبات بشكل كبٌر فً 
ل المساعدة الوسائ إنللطالبات كما  اإلصابةالفردٌة بٌن الطالبات وكذاك ساعدت على استبعاد احتمال 

  (44: 02)ساعدت على توفٌر الوقت والجهد.

                       خالد خمٌس جابر                               و. أمال صبٌح سلمان   دراسة2-2-2

 هدف البحث إلى (2115  " )م100القدرة الوظٌفٌة الالأوكسجٌة الفوسفاجٌنٌة وعالقته بركض   الموسومة"

معرفة العالقة بٌن القدرة وكذلك  قٌاس القدرة الوظٌفٌة الالأوكسجٌة الفوسفاجٌة لدى طالب المرحلة الثالثة . 

طالب كلٌة التربٌة األساسٌة ( 1) ،تكونت عٌنة البحث منم 011الوظٌفٌة الالأو كسجٌة الفوسفاجٌة وركض 

الوسط  -   الوسط الحسابً   اآلتٌة اإلحصائٌة أستخدم الباحثان الوسائل، فً جامعة دٌالى المرحلة الثالثة  
لداللة  (T)اختبار  -البسٌط بٌرسون  االرتباطمعامل  -  االختالفمعامل  - ٌةئوالنسبة الم- ونوزالحسابً الم

ما ٌلً :  تعد القدرة الوظٌفٌة الالاوكسجٌنٌة للطالب مؤشر وظٌفً  الباحثان ستنتجو  االرتباطمعنوٌة معامل 
تعد القدرة الوظٌفٌة الفوسفاجٌنٌة مؤشر وظٌفً مهم فً تطوٌر القوة  وكذلك استنتج مهم فً هذه الفعالٌة

 (235: 2).السفلى )الرجلٌن( اإلطرافاالنفجارٌة لعضالت 

 

 المٌدانٌة وإجراءاتهالبحث  ٌةمنهج -3

 : البحث منهج 3-1



 .وطبٌعة البحث لمالئمتهن المنهج الوصفً باألسلوب المسحً واستخدم الباحث

 :مجتمع البحث وعٌنته 3-2

، جامعة سورانب طالب المرحمة الثانية لسكول التربية الرياضية / فاكمتي التربيةاشتمل مجتمع البحث على  

ً ( 25عدد عٌنة البحث ) بلغ إذ شوائٌةتٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العوتم اخ ، اطالبً (  45 من أصل ) طالبا

 :( ٌبٌن توزٌع عٌنة البحث 1، والجدول )%( من مجتمع البحث55.56  وٌمثل هذا العدد نسبة )

 ( ٌبٌن توزٌع عٌنة البحث1الجدول )                  

 ت
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 المستبعدٌن

من التجربة 
 الرئٌسٌة

  االستبعاد أسباب

عدم  الطالبات

 الحضور
 التجربة اإلصابة

 االستطالعٌة
 عدد العٌنة

 21 8 0 0 01 21 41 العدد الكلً 0

2 
النسبة 

 المئوٌة%
011% 44.44% 22. 22% 2.22% 2.22 % 88. 18% 11.12% 

 

السرعة  أوجهن واطالعهم على المصادر العلمٌة تم تحدٌد ومن خالل خبرة الباحثسرعة: ال أوجهتحدٌد  3-3

 وان مجال البحث ٌتحدد بالسرعة االنتقالٌة.( سرعة الحركة - سرعة االستجابة -السرعة االنتقالية ) وهً

 وسائل جمع البيانات :   3-4

للوصول إلى النتائج جمع المعلومات لوسائل الاستخدام عدد من  ٌنإن طبٌعة مشكلة البحث تفرض على الباحث
 الوسائل اآلتٌة: ونالمرجوة ولهذا استخدم الباحث

 :المقابلة الشخصٌة 3-4-1

االختصاص الدقٌق فً مجال التدرٌب الرٌاضً والقٌاس والتقوٌم  وأصحابلغرض االستفادة من  الخبراء  
ختبارات المالئمة من اجل تحدٌد تلك اال تم إجراء عدد من المقابالت الشخصٌةالعاب القوى   مدربووكذلك 

  السرعة االنتقالٌة. التً تقٌس أوجه

 :االختبارات 2- 3-4

مجموعة من االختبارات  بإعدادن والبٌانات،قام الباحث متعددة من الخبراء  ولغرض جمع أراءٌعد اخذ  
 .                                                               البحث  أهدافلتحقٌق االنتقالٌة  قٌاس السرعةل

 خطوات تنفيذ البحث :   3-5



 عمـــى عـــدد مـــن الخبـــراء و عرضـــت عة االنتقاليـــةتحديـــد صـــالحية االختبـــارات تـــم إعـــداد اختبـــارات الســـر لغـــرض 
اس اليــدف الــذي لبيــان صــالحيتيا فــي قيــ التدددرٌب الرٌاضددً والعدداب القددوى وعلددوم الحركددة  مختصــين فــي 

( 1.11( ومســتوى داللــة ) 0( عنــد درجــة حريــة )2وضــعت ألجمــو وبعــد جمــع إجابــاتيم تــم اســتخدام اختبــار ) كــا
 ( يبين ذلك . 2حققت نسبة قبول في صالحياتيا والجدول ) االختبارات الخمسة ومنو تبين إن

 (2جدول )

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

الداللة  2قيمة كا عدد الخبراء  االختبار  ت
 الجدولية  المحسوبة  غير موافق موافق  اإلحصائية 

 م01م والبدء من 21اختبار عدو  0

 

  4 صفر  4
0.44 

 معنوي

 معنوي 4 صفر 4 متراً من بداٌة متحركة 01اختبار عدو  2
 معنوي 4.1 0 3 م من الوقوف  11اختبار ركض  0
 معنوي  4.1 0 3 (ثواني من وضع البدء العالي4اختبار ركض ) 4
 معنوي  4.1 0 3 (ثواني من وضع البدء العالي2اختبار ركض ) 1

 

  والوسائل المستخدمة في البحث  األدوات  0-2

 وىي:تم االستعانة باألدوات التالية لتنفيذ البحث 

مـادة البـورك  - م11شـريط قيـاس - كاسـيو سـاعات توقيـت يدويـة deli-0حاسـبة-p4حاسوب محمـول نـوع   -
 قصفارة لالنطال -استمارة تسجيل -األحجام وشاخص مختمف - النياياتبداية و اللمتخطيط 

 األسس العممية لالختبارات:  0-3

 صدق االختبارات :  0-3-0

يعد الصدق من أىم الخصائص القياسية التي يجب توفرىا في االختبار قبـل تطبيقـو وذلـك لكونـو إلـى " 
عمـــى صـــدق المحتــوى مـــن خـــالل  ونلـــذلك اعتمـــد البــاحث (022: 01)درجــة الصـــحة التــي نقـــيس بيـــا االختبــار 

صــة مــا يتعمــق خاعــرض اختباراتــو عمــى الخبــراء والمختصــين لكونــو أكثــر األنــواع الصــدق صــالحية لالســتعمال 
 التي وضع من اجميا االختبارات. منيا في حاالت اختيار االختبارات االنسب لقياس الحالة 



 ثبات االختبارات :  0-3-2

عـــــادة االختبـــــار عمـــــى العينـــــة  عــــن  ثبـــــات اختبـــــارات الســـــرعة االنتقاليـــــة تــــم إيجـــــاد طريـــــق االختبـــــار وا 
 3وبعــد مــرور  م4/02/2102-0 ينالمــوافق والثالثــاء يــوم االثنــين أجريــت االختبــاراتاالســتطالعية وفــق لــذلك 

ــــاري  مأيــــا ــــارات  م00/02/2102-01بت ــــدت االختب ــــاحثون  بإشــــرافأعي ــــق مســــاعدوبمســــاعدة الب وحــــاول  *وفري
توفير كافة الظروف واألجواء التي تمـت فييـا االختبـارات األولـى وبعـد تفريـا البيانـات اسـتخرجت قيمـة  ونالباحث

 ( .  0ات وكما مبين في الجدول )معامل الثب

 موضوعية االختبارات :  0-3-0

 (,  31: 04) والتي تعني " التحرر من التحيز وان تصـف قـدرات الفـرد كمـا ىـي موجـودة لديـو فعـاًل ال كمـا نريـد
تعتمــد عمـــى  كانـــت  والنتــائج الخاصـــة بيــا دقيقــة  وحســاب الـــدرجات واضـــحة كانــت تعميمـــات االختبــارات   لــذا

 ( .  0وكما مبين في الجدول ) ابتة ال تسمح بالتحيز والتدخل ليذا ظير معامل الموضوعية عالوحدة قياس ث

 (0جدول )

 قيد الدراسة ة لالختبارات يبين معنوية االرتباط لمعامل الثبات والموضوعي

معامل  معامل الثبات   االختبارات ت
 الموضوعية 

 داللة االرتباط  الجدولية 

  1.41 1.32   من البدء العالً  م011اختبار عدو 0

 

 

 

1.313 

 

 

 

 

 معنوي

 1.40 1.35 م01م والبدء من 21اختبار عدو  2
 1.41 1.35 متراً من بداٌة متحركة 01اختبار عدو  0
 1.34 1.30 م من الوقوف  11 عدواختبار  4
 1.44 1.41 1(ثواني من وضع البدء العالي4) عدو اختبار 1

 1.31 1.30 (ثواني من وضع البدء العالي 2)  عدو اختبار 2

 ( .  2(  ودرجة حرية )1.11* عند مستوى داللة )

 :   ختبارات الا توصيف  0-4

 :من البدء العالي   م111عدواختبار  3-8-1
 :.عدوالهدف: قٌاس السرعة االنتقالٌة فً ال -



( م وٌفضدل 1( م وبعرض الٌقل عدن )011االختبار طولها الٌقل عن ) إلجراء: منطقة فضاء مناسبة األدوات

 .   األمانزٌادة المسافة لتحقٌق عوامل 

ٌدركض  اإلشدارة إعطداء:ٌتخذ المختبر وضع االستعداد من البدء العدالً خلدف خدط البداٌدة وعندد األداءطرٌقة 
 سرعة حتى ٌقطع خط النهاٌة. بأقصىالمختبر 

 الزمن )بالثانٌة( الذي قطع فٌه المسافة المحددة.التسجٌل:ٌسجل للمختبر 

 :م01م والبدء من 21اختبار عدو  0-4-2

 قٌاس السرعة االنتقالٌة القصوى.الغرض من االختبار : -
والثدانً  األولالمسدافة بدٌن الخدط  األرضساعة توقٌدت ، ثدالث خطدوط متوازٌدة مرسدومة علدى :األدوات -

 باشٌر.(م ، ط21(م والخط الثانً والثالث )01)

ان ٌتخطدى الخدط  إلدىالبددء ٌقدوم بالعددو  إشدارة، عند سماع  األولٌقف المختبر خلف الخط :األداءطرٌقة  -

 (م.21ٌحتسب زمن المختبر ابتداء من الخط الثانً وحتى وصوله الخط الثالث ) إنالثالث ، على 

 مترًا من بداية متحركة:  31اختبار عدو 3-8-3
 صفة السرعة االنتقالية القصوى. الغرض من االختبار :  قياس -
األدوات المسـتخدمة :  سـاعة إيقـاف , ثالثـة خطـوط متوازيـة مرسـومة عمـى األرض , المسـافة بـين الخــط  -

 ( مترًا 31( أمتار , وبين الخط الثاني والثالث ) 11األول والثاني )
يقـوم بالعـدو إلـى أن يتخطـى مواصفات األداء :  يقف المختبر خمف الخط األول وعند سماع إشارة البدء  -

الخط الثالث , ثم يحسب زمن المختبـر ابتـداء مـن الخـط الثـاني حتـى وصـولو إلـى الخـط الثالـث وىـي مسـافة 
 ( مترًا . 31) 
ثــاني وحتــى التســجيل :  يســجل لممختبــر الــزمن الــذي اســتغرقو فــي قطــع مســافة الثالثــين متــرا مــن الخــط ال-

 .الخط الثالث
 الوقوف :م من  11اختبار ركض  0-4-0

 لهدف من االختبار : قياس السرعة االنتقالية القصوى .ا- 

 م.11األدوات : ساعة إيقاف، خطان مرسومان لتحديد البداية والنهاية المسافة بينهما -

وصففف األدا: : يقففف المختبففر خاففف خففط البدايففة وعنففد سففمال او ففارو يقففوم بال ففدو حتفف  وصففول  إلفف  خففط  -
 النهاية .

من الثانيفة الف أ تسفتهرق  المختبفر مفن خفط البدايفة وحتف   0/011التسجيل : يسجل الزمن بالثانية وألقرب  - 

   خط النهاية

 :(ثواني من وضع البدء العالي 4اختبار ركض )  0-4-1

   السرعة االنتقالٌةالهدف من االختبار: قٌاس -

   1ط قٌاسشرٌ –لتحدٌد البداٌة   خط -ألجهزة واألدوات: ساعة توقٌتا -



  عددو السدرٌعوصف األداء: ٌقف الالعب )المختبر(خلف خط البداٌة وعند سماع إشارة البدء ٌقوم الالعب بال -
  ( ثوان. 4 ) لقطع أكبر مسافة ممكنة خالل

 1التسجٌل: ٌسجل المسافة التً ٌقطعها الالعب)المختبر(من خط البداٌة وحتى انتهاء المدة المقررة -

 : (ثواني من وضع البدء العالي 2) اختبار ركض  0-4-2

   السرعة االنتقالٌةالهدف من االختبار: قٌاس  -

   1شرٌط قٌاس –لتحدٌد البداٌة   خط -األجهزة واألدوات: ساعة توقٌت -

  عددو السدرٌعوصف األداء: ٌقف الالعب )المختبر(خلف خط البداٌة وعند سماع إشارة البدء ٌقوم الالعب بال -
   ( ثوان2)ممكنة خالل  لقطع أكبر مسافة

،  01)1التسجٌل: ٌسجل المسدافة التدً ٌقطعهدا الالعدب)المختبر(من خدط البداٌدة وحتدى انتهداء المددة المقدررة -

040) 

 التجربة االستطالعية : 0-5

تم إجراء اذ بعد الحصول على نسب اتفاق حول االختبارات المقترحة، تم تطبٌق االختبارات تطبٌقاً مٌدانٌاً  
 أيام( 3بعد ) وأعيدت م. 2102/  02/  4-0التجربة االستطالعية يومي االثنين والثالثاء الموافقين

 سكول التربٌة الرٌاضٌة بجامعة سوران طالب  المرحمة الثانية على عٌنة من م11/12/2012-10يتاري 

وذلك من أجل التعرف على صالحٌة  سورانجامعة بالتربٌة الرٌاضٌة/ قسم ملعبطالب  (4)والبالغ عددهم 

ومن خالل التجربة االستطالعٌة األولى تم ، االختبارات من حٌث التطبٌق وصالحٌة األجهزة واألدوات
على زمن كل اختبار التأكد من صالحٌة جمٌع األجهزة واألدوات المستخدمة فً البحث وكذلك تم التعرف 

 قٌد البحث. من االختبارات

 يسةالتجربة الرئ 0-01

 -03ينالموافق ثالثاءالاالثنين و   ييوم عينة البحث وذلك تم إجراء االختبارات الخاصة بالبحث عمى
جراء اإلحماء المناسب قبل بدء االختبارات. قسمت االختبارات إلى يومين حيث م04/02/2102  وا 

 الوسائل اإلحصائية :  0-00

الوســط   :اآلتيــة اإلحصــائيةون الوســائل اســتخدم البــاحثلغــرض تحقيــق إجــراءات البحــث والتوصــل إلــى النتــائج 
    ( 214: 00) (015: 2معامل االرتباط سبيرمان. )  -( 2اختبار ) كا -االنحراف المعياري  -الحسابي 

 

 

 



 

                                                              

   ومناقشتيا : عرض النتائج  -4

 عرض النتائج :4-0

 ( يوضح ذلك4جدول )عينة البحث وال أوزانتم قياس 

 م011الجسم وانجاز عدو  ة( يوضح العالقة بين كتم 4جدول ) 

الوســـــــــــــــــــــــــط  المتغيرات
 الحسابي

االنحــــــــــــراف 
 المعياري

قيمــــــــــــــــــــــة ر 
 المحسوبة

قيمــــــــــــــــــــــة ر 
 الجدولية

مســـــــــــــــــــــــتوى 
 الخطأ

 الداللة

 معنويغير   1.11 1.052 1.050 4.34 23.52 الكتمة
     0.35 00.2 االنجاز

   

 تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والخطـــأ المعيـــاري مـــن النتـــائج التـــي حصـــل
 .   ( يوضح ذلك 1الجدول )  حث قيد الب باراتختم وا011من انجاز عدو  عمييا الباحثون

 (  1جدول ) 

 السرعة االنتقالية م واختبارات011رافات المعيارية والخطأ المعياري النجاز عدو يبين المتوسطات واالنح

وحدة  المتغيرات  ت
 القياس 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 1.014 0.35 00.2 ثا   من البدء العالً  م011اختبار عدو 0

 1,14 1,2 2.45 ثا م01م والبدء من 21اختبار عدو  2

 1.105 1,053 4.45 ثا متراً من بداٌة متحركة 01 واختبار عد 0

 1.114 1.25 3.02 ثا م من الوقوف  11 عدواختبار  4

 1.002 0.12 24.32 مالبدء  (ثواني من وضع4) عدو اختبار 1



 1العالي

(ثواني من وضع البدء  2)  عدو اختبار 2
 العالي

 1.054 0.55 40.50 م

 

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

 (005: 03) . عميو

 م01م والبدء من 21عدو  واختبارم 011( يوضح العالقة بين انجاز عدو  2جدول ) 

وحــــــــــــــــــــدة  المتغيرات ت
 القياس

الوســـــــــــــط 
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

قيمــــــــــــــــــة ر 
 المحسوبة

قيمــــــــــــــــــة ر 
 الجدولية

مســــــــــــــــــتوى 
 الخطأ

 الداللة

 غير معنوي 1.11 1.052 1.131 1.2 2.45 ثا   م01م والبدء من 21عدو  0
     0.35 00.2 ثا م011عدو  2

 

  م من بداٌة متحركة01عدو م واختبار011( يوضح العالقة بين انجاز عدو  3جدول ) 

وحــــــــــــــــــــدة  المتغيرات ت
 القياس

الوســـــــــــــط 
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

قيمــــــــــــــــــة ر 
 المحسوبة

قيمــــــــــــــــــة ر 
 الجدولية

مســـــــــــتوى 
 الخطأ

 الداللة

 غير معنوي 1.11 1.052 1.250 1,053 4.45 ثا م من بداٌة متحركة01عدو 0
     0.35 00.2 ثا م011عدو  2

 

  من الوقوف11عدو واختبارم 011( يوضح العالقة بين انجاز عدو  4جدول ) 

وحــــــــــــــــــــدة  المتغيرات ت
 القياس

الوســـــــــــــط 
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

قيمــــــــــــــــــة ر 
 المحسوبة

قيمــــــــــــــــــة ر 
 الجدولية

مســــــــــــــــــتوى 
 الخطأ

 الداللة

 معنوي 1.11 1.052 1.121 1.25 3.02 ثا من الوقوف11عدو 0
     0.35 00.2 ثا م011عدو  2

 



  (ثواني من وضع البدء العالي4) عدو اختبارو  م011( يوضح العالقة بين انجاز عدو 5جدول )

وحــــــــــــدة  المتغيرات ت
 القياس

الوســـــــــــــــــــــط 
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

قيمــــــــــــــــــة ر 
 المحسوبة

قيمــــــــــــــــــة ر 
 الجدولية

مســــــــــــــــــتوى 
 الخطأ

 الداللة

(ثـــــواني مـــــن وضـــــع 4) عـــــدو 0
 البدء العالي

 معنوي 1.11 1.052 1.43 0.12 24.32 م 

     0.35 00.2 ثا م011عدو  2
 

 (ثواني من وضع البدء العالي 2) عدو واختبار م011( يوضح العالقة بين انجاز عدو 01) جدول

وحــــــــــــدة  المتغيرات ت
 القياس

الوســـــــــــــــــــــط 
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

قيمــــــــــــــــــة ر 
 المحسوبة

قيمــــــــــــــــــة ر 
 الجدولية

مســــــــــــــــــتوى 
 الخطأ

 الداللة

(ثــــواني مــــن وضــــع  2) عــــدو 0
 البدء العالي

 معنوي 1.11 1.052 1.15 0.55 40.50 م

     0.35 00.2 ثا م011عدو  2
 

 مناقشة النتائج 4-2

وىــذا يتفــق مــع  م لعينــة البحــث011( لــيس ىنــاك ارتبــاط بــين كتمــة الجســم وانجــاز عــدو 4إذ يتبــين مــن جــدول )
اسات ويختمف  مع دراسات أخرى كون ان العينة مـن الطـالب وكتمـتيم  غيـر متقاربـة خصوصـا عنـدما تكـون در 

 .العينة عشوائية

العالقـة واألكثـر تـأثيرًا ليـذه  وما نـوع م011وانجاز عدو  بين اختبارا ت السرعة عرف عمى العالقةومن اجل الت 
م ألفــراد عينــة البحــث اســتخدمت المعــامالت اإلحصــائية الموضــحة فــي  011القــدرات فــي انجــاز فعاليــة ركــض

م مـــع  01م و21اختبـــار الســـرعة بعـــدو  العالقـــة بـــين ( 3-2يوضـــح الجـــدولين )  إذ( 01 -  2) مـــن الجـــداول
ويفسـر البـاحثون  ىـاذين الجـدولين يوضـحان عـدم وجـود ارتبـاط بينيمـا إلىومن خالل النظر  م011انجاز عدو 

نمــا م 01 أوم 21االختبــار  لمســافة  أداءالعينــة لــم تعــر االىتمــام بــالزمن ا ثنــاء  إن إلــىذلــك   قطــع المســافةل وا 
 القصيرة فقط.

م   كـان معنويـُا ويمكـن تفسـير ذلـك 011أن قيمة االرتباط المرتبط بانجـاز عـدو (4الجدول )من في حين يظير 
كممــا ازدادت مســافة الســباق ازداد زمــن انجــاز تمــك المســافة لــذا فــأن الــراكض الــذي لديــو قــدرة حســية عاليــة فــي 



زمنيـــة مناســـبة أدراك المســـافة واإلحســـاس بمعـــدالت تـــردد الخطـــوة وطوليـــا فـــي قطـــع تمـــك المســـافة تحـــت وحـــدة 
لممسافة المقطوعة وىذا يعني بالضـرورة اإلحسـاس واإلدراك باإليقـاع الحركـي ىـو قـدرة الـراكض عمـى اإلحسـاس 

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

ثانيـــة بانجـــاز عـــدو  2أو عـــدوثانيـــة  4ىنـــاك ارتبـــاط بـــين عـــدو  يوضـــحان لنـــا ان( 01-5الجـــدولين )  كمـــا ان 
ويمكن تعميل ذلك التأثير إلى توظيف القدرات البدنية التـي يمتمكيـا العـداء المبحوثـة وغيـر المبحوثـة فـي م  011

ثـارة عمـل الوحـدات  تنظيم عمميا بما يخـدم متطمبـات أداء الفعاليـة مـن خاللـو قدرتـو الحسـية بـالزمن فـي توجيـو وا 
الحركية لكمية الشد واالنبسـاط العضـمي لعضـالت الـرجمين فـي توليـد أكبـر سـرعة ممكنـة فـي زيـادة تـردد الخطـوة 

 (.242: 1)  .في الوحدة الزمنية بما يناسب المسافة المقطوعة

 

 االستنتاجات والتوصيات :  -1

 االستنتاجات :  1-0

 نتاج ما يمي : في ضوء ما أسفرت عنو التحميالت اإلحصائية لمدراسة ثم است

   م.011بين كتمة الجسم بانجاز عدو  وجود عالقة ارتباطعدم   -0
 م. 011م بانجاز عدو 01م و21اختباري عدو  رتباط حقيقية بين لعالقة اوجود ال  -2

 .  م011ثانية  بانجاز عدو  2ثانية وعدو  4م وعدو 11عالقة ارتباط بين عدو  ىناك  -0
 التوصيات :  1-2

 :   ونومناقشتو لمنتائج يوصي الباحث من خالل ما تقدم عرضو 

 .   م لمطالب 011لعدو  في تطوير االنجاز م01مسافات أطول من بناء برامج تدريبية عمى  -0
وصــــواًل   كفــــاءة القـــدرات البدنيـــة الـــزمن فـــي التــــدريب افضـــل مـــن المســــافات القصـــيرة لرفـــع اســـتخدام  -2

 .   م لمطالب011في عدو  لالنجاز

 والمراجع                المصادر                        

 .  0534, القاىرة : دار المعارف ,  القياس في المجال الرياضي,  ألبيكاحمد خاطر , عمي فيمي -0

قدرة الوظٌفٌة الالأوكسجٌة الفوسفاجٌنٌة وعالقته بركض ال:خالد خمٌس جابر  ،أمال صبٌح سلمان -2

 .2115، سنة40الفتح، العدد، بحث منشور مجلة م100



 .0555, دار الفكر العربي, القاىرة, مصر, ونظريات التدريب الرياضي أسسبسطويسي احمد:  -0

, مطابع دار الحكمة, 0, جموسوعة االختبارات والقياسات في التربية الرياضيةريسان خريبط مجيد: -4
 .0545البصرة, العراق, 

, بغـــداد ن مطبعـــة عـــدي  البيوميكانيـــك فـــي التـــدريب الرياضـــي واألداء الحركـــيتطبيقـــات صـــريح عبـــد الكـــريم : -1
   .2113العكيمي , 

 . 0541، عمان ، مكتبة االقصى ،  مبادئ علم اإلحصاء فً التربٌة وعلم النفسالرحمن عدس : عبد-2

الفكــر لمطباعــة , عمــان , دار  0ة , طفســيولوجيا العمميــات العقميــة فــي الرياضــعبــد الســتار جبــار الضــمد :-3
,2111. 

الــدرجات والمســتويات المعياريــة لتقــويم اداء بعــض الميــارات اليجوميــة بكــرة  إيجــادعمــي ســموم ألفرطوســي: -4
, كميـة التربيـة الرياضـية, جامعـة 40, العـدد02, بحث منشور فـي مجمـة الرافـدين لمعمـوم الرياضـية, المجمـد السمة

 .2112الموصل, الموصل, العراق,

وضــع اختبــارات لقيــاس الميــارات األساســية لكــرة القــدم لمطمبــة الجــدد المتقــدمين لكميــات فــرج حســن بيــومي: --5
 .0540, مجمة دراسات وبحوث, المجمد الرابع, العدد الثالث, جامعة حموان, مصر, التربية الرياضية

, الموصـل , دار الكتـب لمطباعـة  التـدريب الرياضـي واألرقـام القياسـية:  يقاسم المندالوي و محمود انشاط-01
 ,0543. 

،الموصدددل ، دار الحكمددة للطباعدددة والنشدددر ،  طرائددق واألسدددالٌب اإلحصددائٌةقددٌس نددداجً عبددد الجبدددار : -00

0551. 

. دار الكتدددب للطباعدددة اإلعدددداد البددددنً فدددً كدددرة القددددمكددداظم عبدددد الربٌعدددً، موفدددق مجٌدددد المدددولى:  -02

 .1811،والنشر

, مصـــر : دار الفكـــر العربـــي ,  المياقـــة البدنيـــة ومكوناتيـــاكمـــال عبـــد الحميـــد , محمـــد صـــبحي حســـانين : -00
0534 . 

, القــاىرة , مطــابع دار  طــرق بنــاء االختبــارات والمقــاييس فــي التربيــة الرياضــيةمحمــد صــبحي حســانين : -04
 . 0542الشعب , 

 دار الفكدددر العربدددً،، ، القددداهرة 0ط،2،جالرٌاضدددًالقٌددداس والتقدددوٌم فدددً التربٌدددة : حسدددانٌندمحم صدددبحً -01

0551. 



الوسدائل المسداعدة  لتعلدٌم  فعالٌدة ركدض  بعدض اسدتخدام أثدر  :ألخالددي دمحم جاسم دمحم ، حمد فٌاض دمحم -11
 2114  ، سنة4،  العدد0، بحث منشور مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة ، المجلد م حواجز100

 , . 0532, بغداد ,  0, ط اإلحصاء والطرق اإلحصائيةأصول محمود المشيداني : -03

ة , األسـس العمميـة والطـرق اإلحصـائية لالختبـار والقيـاس فـي التربيـة الرياضـيمروان عبد المجيـد إبـراىيم : -04
 .   0554, عمان , دار الفكر لمطباعة والنشر ,  0ط

 

 

 

 


