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 لقياس الرشاقة في رياضة المبارزة اختبارتصميم 

  عبد الهادي حميد التميمي. د.م
  

 مستخلص البحث 
تعد الرشاقة من العناصر المهمة للياقة البدنية الخاصة والتي يجب ان يتصف         

وتقـع  . بها العب المبارزة وذلك الن اسلوب اللعب يتطلب حركات تتسم بالرشـاقة  
حاولة لوضع اختبار يقيس الرشاقة في رياضة المبارزة ويعكـس  اهمية البحث في م

  . المستوى الحقيقي لالعب او المتعلم باالضافة الى عدم وجود هذا االختبار 
تم وضع درجات المستويات معيارية لهذا االختبار لطالب السنة الثالثة في كلية       

الصـدق ، الثبـات ،   (لمية تم تطبيق االسس الع. جامعة ديالى  –التربية الرياضية 
بعد اجـــــــراء تجربتين استطالعيتين ثم تم التنفيذ النهـائي  ) الموضوعية 

وبعد استخدام الوسائل االحصائية المناسبة تم عرض نتائج البحـث مـن   . لالختبار 
الدرجات الخام والمعيارية والمعيارية المعدلة والوزن المئوي لعينة البحث في اختبار 

   .الرشاقة 
استنتج الباحث أن االختبار الذي صممه الباحث ثبت صالحيتة لقياس الرشاقة في     

علماً أن . رياضة المبارزة باالضافة الى استنتاج مستويات معيارية لالختبار المصمم 
هم في %)  ٥,٦٣(اغلب طالب عينة البحث كانوا في المستوى متوسط ونفس النسبة 

واوصى الباحث بأستخدام االختبار . ـداً المستويين ضعيف وضعيف جــــــ
في قياس الرشاقة في رياضة المبارزة واستخدام الدرجات والمستويات المعيارية في 

ويم طلبة السنة الثالثة وايجاد درجات ومستويات معيارية لالعبي والعبـات  ......تق
  .الرياضية  المنتخب الوطني للمبارزة وكذلك لطالبات السنة الثالثة في كلية التربية
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  :التعريف بالبحث -١
  :المقدمة وأهمية البحث  ١-١

تتطلب رياضة المبارزة مستواً عالياً في عدد من الجوانب وأهمها اللياقة البدنيـة      
ة واالداء المهاري والجانب الخططي والنفسي ، وتعد اللياقة البدنيـة  ــــالخاص

من اداء االمثل واستخدام خططة في الخاصة من الجوانب الهامة التي تمكن الالعب 
مـن العناصـر المهمـة للياقـة البدنيـة      الدفاع والهجوم بنجاح ، وتعد الرشـاقة  

ة والتي يجب أن يتصف بها العب المبارزة وذللك ألن أسلوب اللعب ــــالخاص
  .يتطلب حركات تتسم بالرشاقة 

ي اية رياضة بشكل وألجل التعرف على المستوى الذي يصل اليه المتعلم أو الالعب ف
 ،اهذا الغرض عام ورياضة المبارزة بشكل خاص ، البد من توفر االختبارات الالزمة

تعد االختبارات المحك الموضوعي الذي يتم بواسطتة تقويم عملية التعلم وتقـويم   إذ
ـ العب في مهارة أو فعالية معينـة ، فه ـــالمستوى الذي وصل الية ال ي ــــ
ان سلبياً أ أيجابياً وبـذلك  ــــلمؤشر الصحيح سواء كتعطي المدرب والالعب ا

  ) .١(تظهر أهميتها في المجال الرياضي وأثرها في تقدم الطلبة البدني والمهاري 
تعد من أكثر أدوات التقويم أستخداماً  إن لم ولقد أثبت بالبحث العلمي أن االختبارات 

  ) ٢(تكن أكثرها على اإلطالق 
عتماد على االختبارات المهمة والمقننة بشكل علمـي والتـي   وهنا يمكن القول إن اال

  تعكس المستوى الحقيقي أمر ضروري ،كما يجب أن ال تقف عند هذه الخطوة بـل  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :التربیة الریاضیة بجامعة الموصل بكرة الید لطالب كلیة عبد الكریم قاسم غزال، بناء بطاریة اختبار لمھارات الھجومیة  -)١(

  . ٦ص) .  ١٩٩٧رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة الموصل ، (   
  
الق اھرة ، مط ابع دار : ( ١، ط )الطرق العاملیة (طرف بناء وتقنین االختبارات والمقاییس في التربیة البدنیة محمد صبحي حسانین ،  -)٢(

  . ٥٤ص)  ١٩٨٢الشعب ، 
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ومن هنا تبرز . ير هذه االختبارات للوصول الى ادق وأفضل النتائج العمل على تطو
أهمية هذا البحث في محاولة لوضع اختبار لقياس الرشاقة فـي رياضـة المبـارزة    

  .ويعكس المستوى الحقيقي لالعب أو المتعلم 
                                                                                                                                                                                                 

  
  :مشكلة البحث ٢-١

ي رياضة ــــتعد حركات التقدم والتقهقر من المهارات االساسية والفعالة ف       
والسريع إذا ما اريـد   المبارزة والتي تأخذ خصوصية معينة من حيث االداء الدقيق

ابه مواقف األداء في االختبارات ـــا يجب أن تتشــــأدائها ضد الخصم ، كم
فضالً عن ذلك إن من األسس العلميـة  ) . ١(مع مواقف األداء في اللعب أو النشاط 

التي يجب مالحظتها عند االختيار االختبار هي مشابهة فقرات االختبـار للمهـارات   
  ). ٢(ة الحقيقية في اللعب
لة البحث في تصميم اختبار يقيس الرشاقة في رياضة المبارزة وفي من هنا تبرز مشك
ركات مشابهة لظروف اللعب ، ثم وضع درجات ومسـتويات  ــالوقت نفسة هي ح

معيارية لهذا االختبار لطالب السنة الثالثة في كلية التربية الرياضية بجامعة ديـالى  
ن التقـديرات  ـــوعي واالبتعاد عـــــموضلتساعد في تقويم الطالب بشكل 

  . الذاتية للمدرس وتطوير أدوات القياس والتقويم في مجال رياضة المبارزة 
  :أهداف البحث  ٣-١

  .تصميم اختبار لقياس الرشاقة في رياضة المبارزة -١    
وضع درجات ومستويات معيارية لهذا االختبار لطالب السنة الثالثة في كلية  -٢     

  التربية الرياضية بجامعة 
  .ديالى          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامع ة البص رة ، مطبع ة دار الحكم ة ( :طرق تصمیم االختبار والقیاس في التربیة الریاضیة ریسان خریبط مجید وثائر داود سلمان ،  -)١(
    ٢٦ص)  ١٩٩٢،

جامع ة الموص ل ، دار الكت ب للطباع ة ( :مب ادئ االحص اء واالختب ارات البدنی ة والریاض یة نزار مجید الطال ب ومحم ود الس امرائي ،  -)٢(
  . ١٤٤ص) ١٩٨١والنشر ، 
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  :مجاالت البحث  ٤-١
  .ة التربية الرياضية بجامعة ديالىطالب السنة الثالثة في كلي: المجال البشري  -١
  . ٢/٦/٢٠٠٤ولغاية  ١/٣/٢٠٠٤لمدة من ل: المجال الزماني  -٢
  .جامعة ديالى  –كلية التربية الرياضية  –قاعة المبارزة : المجال المكاني  -٣ 
  
  :الدراسات النظرية  – ٢
  :ماهية المبارزة  ١ -٢

تعد رياضة المبارزة واحدة من اقدم االلعاب الرياضية المعروفة في العالم التي       
تتسع شيئاً فشيئاً لال هتمام المتزايد بتعليمها وتـدريبها ألنهـا   اخذت قاعدة انتشارها 

ى توافر الصحة والثقة بالنفس وألن ممارسـتها تنمـي   ـرياضة علم وفن وطرية ال
ورياضة المبارزة هي رياضة هجـوم  .  التفكير المتزن وتنشط اجزاء الجسم جميعها

بأحـد االسـلحة    آلخراى ـودفاع بين متنافسين يحاول كل منهما أن يسجل لمسة عل
 وعلى هدف قانوني وخالل وقت) الشيش ، سيف المبارزة ، السيف العربي ( الثالثة 

محدد ، وهــي بطبيعتها تتطلب الحركات السريعة والنشـيطة ، ولغــــرض   
تسجيل لمسة يجب القيام بهجوم او رد علـــى هجوم قام به المنافس وهذا الـرد  

  ). ١(لتوقيت الجيد لكي يكتب له النجاح يجب ان يتسم بالدقة والسرعة وا
طبيعة رياضة المبارزة واسلوب أدائها المهاري الذي يتضمن سرعة التقدم والتقهقر 
والطعن وتكراره والعودة الى وضع االستعداد وكذلك تحتاج الى درجة عاليـة فـي   

  . التوافق الحركي وعلى سرعة اختيار االستجابة الحركية السليمة 
  :ات اللياقة البدنية لالعب المبارزة متطلب ١-١-٢

أن الصفات البدنية التــــي يجب أن يتصف بهـا العــب المبـارزة            
هـــي السرعة والقوة والمطاولة والدقة والرشاقة والتوافـق العضـلي العصـبي    

  .وهنا سنتكلم عـن عنصر الرشــاقة كأنه موضـوع بحثنا ).٤)(٣)(٢(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨ص)  ١٩٨٨بغداد ، مطبعة التعلیم العالي ،: (  ١، ج المبارزة عبد علي نصیف وأخرون ،  -)١(

  .  ٢٢ص)  ١٩٧٦مصر ، دار المعارف ، : (   اصول المبارزةجمال عبد الحمید عابدین ،  -)٢(

  . ٣٥ص) ١٩٧٩القاھرة ، دار الفكر العربي ، : (  المبارزة ، سالح الشیش بد الفتاح الرملي ، عباس ع -)٣(

  . ٣٨ص )  ١٩٩٩/ القاھرة ، ب : (  المبارزة في سالح الشیشوأخرون ، لیلى ھدایت  -)٤(

  . ٣٠٨ص ) ٢٠٠١كتاب للنشر ، القاھرة ، مركز ال: (  ١، ط واالختبار في التربیة الریاضیة  القیاسفرحات ،  لیلى السید –) ٥(
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تعد رياضة المبارزة من الرياضات التي تتطلب من الالعب مجهوداً كبيراً كما        
يجب ان تتوفر فيه الشروط والصالحيات خاصة بأن تتميز بلياقة بدنية عالية مكتسبة 
بعناصرها ومن اهم هذه العناصر عنصر الرشاقة الذي يحتاجة في تغيـر أوضـاع   

. ن وضع الخر أو أتجاهة من اتجاه الى الخر بأقصى سرعة وتـــوافق جسمة م
قدرة الفرد على سـرعة تغيـر أوضـاع الجســــــم     "وتعرف الرشاقة بأنها 

، وتعتبر مـــن مكونـــات االداء المهاري في العديـد مـن   ) ٥" (وأتجاهاتة
ن مكونات اللياقة وهي م.الفعاليات واالنشطة الرياضية مثل االلعاب الفرقية والفردية 

متع بمكانة خاصة بـين القـدرات   ، وعلية فالرشاقة تت) ١(البدنية أو اللياقة الحركية 
اص بط بعالقات متينة مع األداء الحركي الخـرتتالحركية والبدنية باالضافة الى أنها 

  .للنشاط الممارس 
السـرعة   االرتباط الوثيق بين الرشاقة وكل من عوامـل " فافير " وتؤكد دراسة    

وعند تطور الرشاقة تعمـل علـى سـرعة تحسـين     ، )٢"(والقوة العضلية والتوافق
في أداء الحركات المركبة باالضافة الى االحسـاس  المهارات الحركية وكذلك التوافق

  .الحركي السليم بالمسافة مع الخصم ، وتعمل على االقتصاد في الجهد واالسترخاء 
عمل الجهاز العصبي وخاصة األعصاب الحركية ، وتحتاج الرشاقة الى كفاءة في    

وسالمة الحواس تقوم بدور كبير في تنمية هذا العنصر حيث تساعد علـى وضـوح   
للواجب الحركي المطلوب تنفيذه )الحس حركية(الصورة البصرية والسمعية والحسية 

  ) .٣(مما يساعد الفرد على إتقان وسرعة األداء 
م طرق متعددة فـي غضـون عمليـات التـدريب     وينصح ماتفيف وهارة بأستخدا  

الرياضي لمحاولة العمل على تنمية وتطوير صفة الرشاقة لدى الفرد الرياضي منها 
التغيير في سرعة وتوقيت الحركات والتغير في اسـلوب أداء التمـرين أو تصـعيد    

   ) .٤(التمرين ببعض الحركات األضافية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٣ص) ١٩٩٠القاھرة ،السعودیة ،ب م ،: ( ١ط ، وظائف االعضاء والتدریب البدنيفاضل سلطان شریدة ،  -)١(

  . ١٦٤ص)  ١٩٩٩االسكندریة ، ب م،: (  ٩، ط تطبیقات –نظریات  –التدریب الریاضي عصام عبد الخالق،  -)٢(

  . ١٦٥، ص در نفس المصعصام عبد الخالق ،  -)٣(

  . ٥١ص)  ٢٠٠١عمان ، دار وائل للنشر ، : (  ١، ط اللیاقة البدنیة والصحیة ساري احمد حمدان ونورمان عبد الرزاق سلیم ،  -)٤(
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  : إجراءات البحث  -٣
  :منهج البحث  ١-٣

  .أستخدام الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالءمته لطبيعة البحث             
  :ع البحث وعينته مجتم ٢-٣

جامعة  –تكون مجتمع البحث من طالب السنة الثالثة في كلية التربية الرياضية       
طالباً ، أما عينة البحث التي طبق عليها االختبار فقد بلغت ) ٨٧(ديالى والبالغ عددهم 

طالباً بعد أستبعاد الطالب الراسبين والمؤجلين والذين طبق عليهم التجـربتين  ) ٧١(
ستطالعيتين ، وهذه العينة التي طبق عليهـا االختبـار مثلـت نسـبة مقـدارها              اال
  .من مجموع الكلي للمجتمع الخاص بالبحث ) % ٦١،٨١(
  :أدوات البحث  ٣-٣
  :االستبيان  ١-٣-٣

تم كتابة االختبار المقترح في االستمارات االستبيان وتـم عرضـه علـى             
يد مدى صالحيته ، وبعد جمع االستمارات ، تم كتابة لتحد *مجموعة من المختصين

االختبار بشكل نهائي بعد االخذ بآراء المختصين الذين أتفقوا على أن االختبار يصلح 
  .بعد التقنين 

  :األخبار المقترح  ٢-٣-٣
ــار            ــدف االختب ــارزة   : ه ــة المب ــي الرياض ــاقة ف ــاس الرش .                                قي

مـدير  ( يتطلب االختبار وجود ثالثـة أشـخاص أحـدهم    : روط تطبيق االختبار ش
  ).مسجل(واالخير ) الموقت(واالخر  )تباراالخ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.                                                            مب                         ارزة  –قی                         اس اختب                         ار و: د بی                         ان عل                         ي عب                         د عل                         ي الخاق                         اني . أ*
.                                                             مب                             ارزة  –أختب                             ار وقی                             اس : د بس                             ام عب                             اس محم                             د البی                             اتي  .م. أ
.                                                             مب                             ارزة  –ت                             دریب ریاض                             ي : د عب                             د الك                             ریم فاض                             ل عب                             اس   . م. أ
.                                                                            مب                                       ارزة  – تعل                                       م حرك                                       ي: د ع                                       ادل فاض                                       ل عل                                       ي . م. أ
  .مبارزة  –تدریب ریاضي : د زیاد یونس محمد . م. أ
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 )

  :األجهزة واألدوات 
  . ت دولية ملعب مبارزة بقياسا -١
  .سالح الشيش قانوني  -٢
  .ساعة توقيت إلكتونية  -٣

      :وصف االختبار 
  .بوضع االستعداد ) أ ( يقف المختبر على الخط  -
صـوت  ( عندما يسمع المختبر إشارة البدء من قبل المدير االختبار وهي  –

وعند  )ج ( يقوم بأداء التقدم                االعتيادي بأتجاه الخط ) صفارة 
) ب ( مالمسته لهذا الخط يقوم ثانية بأداء التقهقر االعتيادي بأتجاه الخـط  
)  ٥( وعند مالمسته لهذا الخط يقوم ثانية بأداء التقدم االعتيادي نحو الخط 

وعند مالمسـته  ) ج ( االعتيادي نحو الخط             ثم العودة بالتقهقر 
ثـم العـودة   ) ز( تيادي نحو الخـط  لهذا الخط يقوم بعدها بأداء التقدم االع

  ) . ١ملحق رقم ) . ( أ ( بالتقهقر االعتيادي إلى نقطة البداية 
  :طريقة التسجيل 

إن عمل المسجل هو تسجيل الزمن الذي يستغرقه المختبر مـن لحظـة سـماع     -
ــور  قدمــ    ــة عب ــى لحظ ــافرة وحت ــة    هالص ــط البداي ــة لخ .                                 االمامي

  ) . ثا ( يسجل الزمن  –
  
  :التجربة االستطالعية  ٤-٣

:                                                 تم إجراء تجربتين أستطالعيتين قبـل البـدء بتنفيـذ التجربـة النهائيـة وهمـا       
 ١٧/٣/٢٠٠٤تم إجراء هذه التجربة يوم االربعاء :  ية االولىالتجربة االستطالع -

ريقة العشوائية من مجتمع البحـث  طالب تم اختيارهم بالط) ٥(على عينه مؤلفة من 
  :ان الهدف من هذه التجربة كو
  .معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه الباحث عند تطبيق التجربة  -١
  . مدى مالئمة االجهزة واألدوات  -٢
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 )

  .تدريب لفريق العمل  -٣
  .معرفة الوقت الالزم ألداء االختبار  -٤
تك أجراء هذه التجربـة يـوم االربعـاء الموافـق      :التجربة االستطالعية الثانية -
طالب تم اختيارهم بالطريقة العشوائية مـن  ) ٧(على عينة مؤلفة من  ٢٤/٣/٢٠٠٤

اد معامل الصدق والثبات مجتمع البحث وقد كان الغرض من هذه التجربة هو   إليج
  .والموضوعية لألختبار 

  
  : األسس العلمية لألختبار  ٥-٣
  :صدق األختبار  ١-٥-٣

تم إيجاد معامل صدق االختبار بأستخدام الصدق التميزي ، حيث تم تطبيـق          
) العبي نـادي الحريـة الرياضـي    ( االختبار على عينة من العبي الدرجة االولى 

) ٧(ن المبتـدئين وبلـغ عـددهم    ة مــــالعبين ، وعلى عين) ٧(والبالغ عددهم 
.                                                                                                                  طالب

للعينات الصـغيرة  )  T(بأستخدام قانون وتم حساب داللة الفروق بين العينتين       
بأن هناك فروقاً ذات داللة معنوية بين العينتين ولصالح العبي الدرجة االولى ،  فوجد

  ) . ١(وكما موضح في الجدول 
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 )

  ) ١( جدول 
المحتسبة والجدولية  ) T (المعياري وقيمتي يوضح الوسط الحسابي واالنحراف 

  .الختبار الرشاقة لعينتي  البحث 
  

داللة 
) T(قیمة  الفروق

  الجدولیة

) T(قیمة 
  المحتسبة

  الالعبون الطلبة
 الوسائل االحصائیة

  
 

  
 

راالختبا  
 

 -س ع+  -  -س ع+  -   

 اختبار الرشاقة ١٣,٣٧ ٠,٥٣ ١٥,٥٣ ٠,٧٤ ٦,٣٥ ٢,١٧٩ معنوي

  ) . ٠,٠٥( ومستوى داللة ) ١٢(تحت درجة حریة 

                                                                                                                                 
  :االختبار  ثبات ٢-٥-٣

أستخدام الباحث أسلوب إعادة األختبار لحساب معامل الثبات وذلك بتطبيق            
األختبار مرة ثانية على العينة المختارة بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث وكـان  

طالب ، بعد أسبوع واحد من األختبار األول وقد تم إيجاد معامل االرتباط ) ٥(عددهم 
وهذا يدل على أن األختبار تم بدرجة عالية مـن  )  ٠,٩٧( بينهما فوجد بأنه يساوي 

) . ١(فأكثر )  ٠,٩٠( الثبات ، حيث أن االختبار يكون ثابتاً إذا كان معامل األرتباط 
  . ٢وكما موضح في الجدول 
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 )

  ) ٢( دول الج
يوضح المعالم االحصائية لالختبارين االول والثاني لعينة الثبات ومعامل االرتباط 

  بينهما
  

قیمـــــ   ـة معامــــ   ـل 
  االرتباط 

  المعالم االحصائیة  االختبار االول االحتبار الثاني 

  

 

 -س ع+  - -س ع+  -
 المھارة

 

 رشاقة المبارزة ١٥,٧٣٦ ٠,٥٣٩ ١٥,٧٢٢ ٠,٦٠٩ ٠,٩٧

  

  :  موضوعية االختبار  ٣-٥-٣
درجة االتفاق بين ممتحنين قاما بإخبار العينة نفسها فـي  " تعرف الموضوعية بأنها 

  ) . ١"(أداء مهارة معينة
تم إيجاد وموضوعية االختبار بحساب االرتباط البسيط بين نتائج الحكم االول والثاني 

، )١(ين في الرشاقة يساوي ين الحكمفي حساب زمن الرشاقة فظهر معامل االرتباط ب
علـى  وهو معامل عال جداً مما يدل على موضوعية االختبار حيث تؤكد المصادر 

) ٣(فـأكثر  ) ٠,٨٥(موضوعية االختبار إذا كان معامل االرتباط بين نتائج الحكمين 
  . يوضح ذلك 

  

                                                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                           ـ         
.                                                                             ١٥٣، ص  المص                       در الس                       ابقریس                       ان خ                       ریبط مجی                       د وث                       ائر داود س                       لمان ،  -)١(
                                                            .  ٣٩، ص المص                         در الس                         ابقن                         زار مجی                         د الطال                         ب ومحم                         ود الس                         امرائي ، -)٢(
                                        . ١٤١، ص نفس المصدر،  نزار مجید الطالب ومحمود السامرائي  -)٣(
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  )٣(جدول 

  يوضح المعالم اإلحصائية لنتائج الحكم االول والثاني ومعامل االرتباط بينهما
  

 المعالم االحصائیة  نتائج الحكم االول نتائج الحكم الثاني  معامـــــل االرتباط

 -س ع+  - -س ع+  -
ختباراال  

 رشاقة   ١٦,٧٣٦ ٠,٥٣٩ ١٦,٧٢٢ ٠,٦٠٩ ١

  

  :التنفيذ النهائي لالختبار  ٦-٣

بعد أن أكدت نتائج التجربتين االستطالعيتين صالحية االختبار وتوفر المواصـفات  
وتم  ٣١/٣/٢٠٠٤طالباً بتاريخ ) ٧١(العلمية له ،تم تطبيقة على عينة البحث البالغة 

تخذت في التجربة االستطالعية في أثناء التنفيذ النهائي عاة كافة االجراءات التي أمرا
  .لالختبار 

                                                                                                                             
  : الوسائل اإلحصائية  ٧-٣

معامـل االرتبـاط البسـيط     -االنحراف المعيـاري  –حسابي الوسط ال –مدى الفئة 
الدرجـة   -)١(معامل االلتـواء   –للعينات غير المترابطة ) ت(اختبار  -)بيرسون(

  .الدرجة المعيارية المعدلة  –المعيارية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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جامع ة الموص ل، دار الكت ب للطباع ة : (  لعبی دي ، التطبیق ات اإلحص ائیة ف ي التربی ة الریاض یةودیع یاسین التكریتي وحس ن محم د ا -)١(
  . ٢٧٦ -٧٢ص)         ١٩٩٦والنشر ،

  الباب الرابع

  :عرض النتائج ومناقشتھا  -٤

  :عرض النتائج التوزیع الطبیعي لعینة البحث  ١-٤

لعينة البحث المتمثلة بطـالب   تم التأكد من التوزيع الطبيعي ومالئمتة االختبار      
حيث تعتبر العينة موزعـة   –جامعة ديالى  –السنة الثالثة في كلية التربية الرياضية 

  ) . ٤(وكما موضح في الجدول )٣-، ٣(+توزيعاً طبيعياً اذا وقع معامل االلتواء بين 
  ) ٤( جدول 

  یوضح المعالم اإلحصائیة للتوزیع الطبیعي لعینة البحث في االختبار الرشاقة

   

  :عرض نتائج رشاقة المبارزة  ٢-٤

ى درجات معيارية ومعيارية معدلة تم تحويل الدرجات الخام لرشاقة المبارز ال      
  ) .٥(وتم إيجاد الوزن المئوي لها وكما موضح في الجدول 

  

  

  

  النتیجة

  

  

معامل 
  االلتواء

  

  المنوال

  

  أوطأ قیمة

  

أعلى 
  قیمة

  

  ع+ - 

  

 -س

  

المعالم االحصائیة    

 

 المھارة

 الرشاقة     ١٥,٣٥٦ ١,٨٤٨ ١٢,٨٠ ٢٢,٨٢ ١٥ ٠,١٩٣+ موجب طبیعي
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  ) ٥( جدول 

الخام والدرجات المعيارية والدرجات المعيارية المعدلة والوزن  يوضح الدرجات
  المئوي لعينة البحث في اختبار الرشاقة

 ٥٦  ١٥,٢٠ ٠,٠٨ ٥٠,٨٤ ٣٦,٥٥- 

 ٥٧ ١٥,٢٢ ٠,٠٧ ٥٠,٧٣ ٣٦,٣٧- 

 ٥٨ ١٥,٢٥ ٠,٠٦ ٥٠,٦٠ ٣٦,٢٥- 

 -٥٩ ١٥,٣٠ ٠,٠٣ ٥٠,٣٠ ٦٢,٨٨ ٢تكرار 

 -٦٠ ١٥,٥٠ ٠,٠٨٠ ٤٩,٢٢ ٦١,٥٢ ٢تكرار 

 ٦١ ١٥,٥٦ ٠,١٦ ٤٨,٤ ٦٠,٥- 

 ٦٢ ١٥,٦٦ ٠,١٦ ٤٨,٣٥ ٦٠,٤٤- 

 ٦٣ ١٥,٦٨ ٠,١٧ ٤٨,٢٥ ٦٠,٣١- 

 ٦٤ ١٥,٧٠ ٠,١٩ ٤٨,١ ٦٠,١٢- 

 ٦٥ ١٥,٩٠ ٠,٢٩ ٤٧,٠٦ ٥٨,٨٨- 

 ٦٦ ١٥,٩١ ٠,٣٠ ٤٧ ٥٨,٧٥- 

 -٦٧ ١٦,١٦ ٠,٤٣ ٤٥,٦٥ ٥٧,٠٦ ٢تكرار 

 -٦٨ ١٦,٢٠ ٠,٤٦ ٤٥,٤٣ ٥٦,٧٩ ٣تكرار 

 ٦٩ ١٦,٣٣ ٠,٥٣ ٤٤,٧٣ ٥٥,٩١- 

 ٧٠ ١٦,٥٨ ٠,٦٦ ٤٣,٣٨ ٥٤,٢٢- 

 ٧١ ١٦,٧٨ ٠,٧٧ ٤٢,٢٩ ٥٢,٨٧- 

 ٧٢ ١٦,٩٢ ٠,٨٥ ٤١,٥٤ ٥١,٩٢- 

 ٧٣ ١٦,٩٨ ٠,٨٨ ٤١,٢١ ٥١,٥١- 

 ٧٤ ١٧,٥٠ ١,١٦ ٣٨,٤٠ ٤٨- 

 ٧٥ ١٧,٨٠ ١,٣٢ ٣٦,٧٧ ٤٥,٩٧- 
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  ) ٦( جدول 

  یوضح المستویات المعیاریة وعدد المختبرین ونسبتھم في الرشاقة في ریاضة المبارزة

  
 الدرجة المعیاریة الدرجة الخام المستوى عدد المختبرین النسبة المئویة

 ٢ -٣ ١١,٦٠-٩,٨٠ جداً  جید صفر صفر
 -١١,٨٠ جید ١٠ ١٤,٠٨

١٣,٤٠ 
١-١، ٩٩ 

 -١٣,٥٢ متوسط ٣٥ ٤٩,٢٩
١٥,٣٠ 

 صفر -٠، ٩٩

 -١٥,٥٠ مقبول ١٨ ٢٥,٣٥
١٦,٩٨ 

١-( – ٠، ١( 

 -١٧,٥٠ ضعیف ٤ ٥,٦٣
١٨,٩٧ 

-٢ -( – ١،  ١( 

 -١٩,٥٨ ضعیف جداً  ٤ ٥,٦٣
٢٢,٨٢ 

-٣ -( -٢، ١( 

 المجموع   ٧١ %١٠٠

        

مـن التكـرارات   ) صفر(بأن المستوى جيد جداً حصل على ) ٦(ن الجدول يتضح م
تكـراراً  ) ١٠(، بينما حصل المستوى جيد على تكرار ) صفر(ونسبة مئوية تساوي 
تكراراُ ) ٣٥(اما المستوى متوسط فقد حصل على %)  ١٤,٠٨(بنسبة مئوية مقدارها 
تكراراً )١٨(على  ل المستوى مقبولـــوحص%)  ٤٩,٢٩(بنسبة مئوية مقدارها 

 ٧٦ ١٨,٣٠ ١,٥٩ ٣٤,٠٧ ٤٢,٥٩- 

 ٧٧ ١٨,٩٧ ١,٩٥ ٣٠,٤٤ ٣٨,٠٥- 

 ٧٨ ١٩,٥٨ ٢,٢٨ ٢٧,١٤ ٣٣,٩٣- 

 ٧٩ ١٩,٦٢ ٢,٣١ ٢٦,٩٣ ٣٣,٦٦- 

 ٨٠ ٢٠,٤٦ ٢,٧٦ ٢٢,٣٨ ٢٧,٩٨- 

 ٨١ ٢٢,٨٢ ٤,٠٤ ٩,٦١ ١٢,٠١- 
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) ٤(في حين حصل المسـتوى ضـعيف علـى    %)  ٢٥,٣٥(بنسبة مئوية مقدارها 
وأخيراً حصل المستوى ضعيف جداً على %)  ٥,٦٣(تكرارات بنسبة مئوية مقدارها  

) ٧١(من مجموع العينة المتكونة من %)  ٥,٦٣(تكرارات بنسبة مئوية مقدارها ) ٤(
  %) . ١٠٠(النسبة المئوية طالباً يمثلون 

  

  :االستنتاجات والتوصيات  -٥
  :االستنتاجات  ١-٥
صممة الباحث أثبت صالحيتة لقياس الرشـاقة فـي رياضـة    أن االختبار الذي  -١

  .المبارزة 
  .أستنتاج مستويات معيارية لالختبار المصمم  -٢
  .أن أغلب طالب عينة البحث كانوا في المستوى المتوسط  -٣
  .في المستوى ضعيف  هم%)  ٥,٦٣(هناك نسبة  -٤
  .هم في المستوى ضعيف جداً %)  ٥,٦٣(هناك نسبة  -٥
  
  :التوصيات  ٢-٥
  .أستخدام االختبار المصمم في قياس الرشاقة في رياضة المبارزة  -١
أستخدام الدرجات والمستويات المعيارية التي ظهرت من خالل نتائج البحث في  -٢

ية جامعـة ديـالى فـي مـادة     بية الرياضتقويم طالب السنة الثالثة في كلية التر
  .المبارزة

  .أيجاد درجات ومستويات معيارية لالعبي والعبات المنتخب الوطني بالمبارزة  -٣
  .أيجاد درجات معيارية لطالبات كلية التربية الرياضية  -٤
  

  :المصادر
  ) .١٩٧٦مصر ،دار المعارف،: ( أصول المبارزة جمال عبد الحميد عابدين ،  -١
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طرق تصميم االختبـار والقيـاس فـي    ريسان خريبط مجيد وثائر داود سلمان ، -٢
  التربية الرياضية 

  ) .١٩٩٢جامعة البصرة ، مطبعة دار الحكمة ، (      
:  ١، ط  اللياقة البدنية والصحيةساري احمد حمدان ونورما عبد الرزاق سليم ،  -٣
  ) .٢٠٠١عمان ، دار وائل للنشر، (
بغداد ، مطبعة التعليم العـالي ،  : ( ١، ج المبارزةواخرون ،عبد علي نصيف  -٤

١٩٨٨ . (  
بغداد ، مطبعة التعلـيم العـالي ،   : ( ١،ج المبارزةعبد علي نصيف واخرون ، -٥

١٩٨٨ . (  
القـاهرة ، دار الفكـر   : ( المبارزة ، سالح الشيشعباس عبد الفتاح الرملي ،  -٦

  ) . ١٩٧٩العربي ،
:  ٩،ط  التطبيقـات  –نظريـات   –التـدريب الرياضـي   عصام عبد الخالق ،  -٧
  ).١٩٩٩االسكندرية،ب م ،(
 القـاهرة ، : ( ١،ط  وظائف االعضاء والتدريب البدني فاضل سلطان شريدة ،  -٨

  ) .١٩٩٠السعودية ،بم ،
القاهرة ، : ( ١، ط  القياس واالختبار في التربية الرياضية ليلى السيد فرحات ،  -٩

  ).٢٠٠١ر ،مركز الكتاب للنش
  ).١٩٩٩القاهرة ، : (  المبارزة في سالح الشيشليلى هدايت واخرون ،  -١٠
طرق بناء وتقنين االختبارات والمقاييس في التربيـة  محمد صبحي حسانين ،  -١١

  ) .١٩٨٢القاهرة ، مطابع دار الشعب ،: (  ١،ط  )طرق العاملية(البدنية 
  
مبادئ االحصاء واالختبارات البدنيـة  مجيد الطالب ومحمود السامرائي ، نزار -١٢

موصـل ، دار الكتـب للطباعـة    جامعـة الموصـل ، جامعـة ال   : (  والرياضية
  ) . ١٩٨١،والنشر
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التطبيقات االحصائية في التربية محمد العبيدي ، وديع ياسين التكريتي وحسن  -١٣
  ) . ١٩٩٦جامعة موصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، : ( الرياضية

  
  
   

                        
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
  
  
  
  
  

                                                                                                      
  
  

 



   عبد الھادي حمید مھدي د.م                      ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
 

 )



   عبد الھادي حمید مھدي د.م                      ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
 

 )

Abstract 
 
 

Designing a Test to Measure Agility in Fencing 
 

Agility its important element in special physical fitness and 
fencer needs this element to use it when fencing in practice or 
competition. 

Significance of the research to try to design attest for agility to 
reflect the perfect level to the player or learner also this test is a 
new in fencing. 

We put standard score derived standard score and standard 
level to this test for the students college of physical education – 
university of Diyala. Application scientific basis (validity, 
reliability objective) after two experiments. We use statistics to 
show the result of research. The conclusions at first this test perfect 
to measurement agility in Fencing, and all of the sample in middle 
level, some of the sample (5.63%) in weak level and very weak. 

Recommendations of the research to use this test to 
measurement this element in high level (mail, female) and for 
female students.   


