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 باللغة العربية. مستخلص البحث

النتقاء الناشئين بالمبارزة لالداء المهاري والسرعة االنتقالية مركب  هدفت الدراسة الى بناء اختبار
 مبني.وتقنين وايجاد درجات ومستويات معيارية لالختبار ال

ومن اجل تحقيق هذه االهداف تم تحديد عينة البحث والمتضمنة الالعبين الناشئين بعموم العراق والبالغ 
العبا عينة  82العبا عينة البناء,  46العبا عينة االستطالع ,  81العب ووزعوا على النحو االتي ) 12عددهم 

 التقنين التي اجريت عليهم التجربة الرئيسة(.

من صالحيته وتحقيق معامالتها العلمية )الصدق والثبات  التأكداختبار والتي تم  بناءن بوقام الباحثا
االحصائية المناسبة لذلك ليتم بعد ذلك تطبيقها على  ةوالموضوعية( فضال عن قدرته على التمييز واجريت المعالج

مستوى التوزيع الطبيعي )كاوس(, وقام المعياري ومقارنته بال ىالمعيارية والمستو ةعينة التقنين ليتم ايجاد الدرج
المهارية الى  -البدنية  ةالباحثان بعرض النتائج ومناقشتها احصائيا واستنتج, ادت االختبار المركب الخاص بالقدر

-96اعتماد اختبار البحث في عملية انتقاء الناشئين بأعمار ) نويوصي الباحثا ةملحوظا في هذه القدر تقدمًاوجود 
ضة المبارزة واعتماد المعايير التي تم التوصل اليها نتيجة البحث في عملية االنتقاء واعمام االختبار (سنة بريا94

 على كافة الفئات العمرية لرياضة المبارزة. المركب

 .القدرة المهارية االداء المهاري والقدرة البدنية السرعة االنتقالية :الكلمات المفتاحية

  

بناء وتقنني اختبار مركب لألداء املهاري والسرعة االنتقالية 
 .االنتقاء االعبني الناشئني برياضة املبارزة

 

 وائل عالء الدين حسون   حامد سليمان محد .د.أ
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Abstract. 

Constructing and Standardizing a Compound Test For Skill Performance and 

Transitional Speed For Selecting Young Fencers 

The research aimed at constructing a compound test for skill performance and 

transitional speed for selecting young fencers and standardizing it and finding criteria for this 

test. The subjects were 98 fencers from Iraq distributed as follows 20 fencers for pilot study, 

64 fencers as construction sample, and 78 fencers for standardization. The data was collected 

and treated using proper statistical operations. The researchers concluded that compound 

tests for physical abilities – skill showed a significant development in this ability. The 

researchers recommend using this test for selecting young fencers aged 14 – 16 years old as 

well as generalizing the compound test on all age groups in fencing.  

Keywords: physical abilities, transitional speed, skill performance, fencing 

 

 المبحث األول: التعريف بالبحث.  -1

 :مقدمة البحث واهميته 1-1
عد االختبار والمقاييس احدى الوسائل العلمية الضرورية في مجاالت التربية البدنية وعلوم الرياضة ت 

ومالها في دور بارز في عملية التخطيط السليم واستمرار التقدم فاالختبار والمقاييس الدقيقة لها اثر كبير في اعطاء 
ذا من الضروري النهوض بالفعاليات الرياضية بصورة ومهارية , ل بدنيةمؤشر حقيقي لما يمتلكه الالعب من قدرات 
 عامة وفي رياضة المبارزة بصورة خاصة.

رياضة المبارزة من االلعاب التي تمتاز بشعبيتها الخاصة وامتالكها عناصر التشويق واالثارة , وان و 
ي تتمتع بها وان التطور يأتي هذه الرياضة القت االهتمام في العراق نظرا لشعبيتها المحدودة وخصائصها وصفاتها الت

ناتجا من خالل اهتمام المعنين بالالعب الناشئ لرياضة المبارزة الذي تنهل منه االندية والمنتخبات لذا كان من 
الضروري االهتمام بعملية اختيار الناشئ لممارسة هذه الرياضة الن االختيار يتم وفق االسس العلمية مع توفير الجهد 

 والمال.

مهاري عالي المستوى الن الرياضة  بدنيوبناء المواهب الواعدة بأية فعالية رياضية تحتاج الى اداء  
والمهارية في تطبيق الواجبات التكتيكية  البدنيةهي اساس التطور فضال عن الحاجة الى مستوى عاِل من القدرات 

 الالعب الناشئ. والتكنيكية داخل الميدان لذا يجب ان يؤخذ بعين االعتبار مواصفات

وقد لوحظ في اآلونة األخيرة إن الدراسات والبحوث في مجال التربية الرياضية ونتائجها تهتم بجانب 
مباشر في تقويم عملية التدريب الرياضي ومعرفة الطرق التي يتم من الاالختبار والقياس ألنها تسهم وعلى النحو 
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لتي يتبعها المدرب في تطبيق االختبار والمقاييس الموضوعية المناسبة خاللها انتقاء الناشئ وما هي االلية المناسبة ا
فضال عن استخدام االجهزة واالعتماد عليها كونها لالعبين للتعرف على مستوى الفرد في أي فعالية من الفعاليات, 

اختبار مركب ومن هنا تجلت أهمية البحث في بناء وتقنين  تعطي نتائج دقيقة وموضوعية وباقل جهد ووقت ممكن,
 ,المهاريةالبدنية وخاصة لالعبي المبارزة يمكن من خاللها انتقاء الناشئين ومعرفة مستوى اداءهم من النواحي 

 وذلك من خالل الربط ما بين القدرات البدنية والمهارية بوساطة اختبار بنا من قبل الباحثان.  باستخدام اختبار مركبو

 :مشكلة البحث 1-2
 بدنيةااللعاب الفردية في العراق ولقلة وجود اختبار  تبار من االمور الصعبة فيبناء وتقين االختعد 

لطرائق ووسائل اختبار  مالختيار الناشئين على المستوى المحلي ومن خالل اطالع الباحثان ومتابعتهساعد ومهارية ت
عبيتها رغم انها لها تاريخ عريق في االهتمام بهذه الرياضة كونها من االلعاب الفردية وشوعدم الناشئين بهذه الرياضة 

ومن خالل خبرة الباحثان الحظ عدم وجود الدمج ما في مهارات المبارزة وتقييم لألداء وجود قياس دقيق  وندرةالقطر 
لذا ارتأى الباحثان بناء اختبار بين القدرات البدنية والمهارية التي تصلح على انتقاء الناشئين في المستوى المحلي ,

والتقييم مهارية( ووضع درجات لمفرداتها لغرض استخدامها كأساس النتقاء الناشئ  - البدنية) ةداللة القدرمركب ب
 الدقيق من قبل الخبراء.

 

 :اهداف البحث 1-3
مهارية( لدى العبين الناشئة بالمبارزة )سالح الشيش( في  - البدنية) ةاختبار مركب بداللة القدروتقنين بناء  .1

 .عموم العراق
 .المبنيمعياري لالختبار  ىومستو ةدرجايجاد  .2

 

 :مجاالت البحث 1-4

 ( سنة11-11: ناشئي المبارزة بسالح الشيش لألندية الرياضية بعموم العراق بأعمار )المجال البشري 1-4-1
 .( العبا89والبالغ عددهم )

 .21/2/2119لغاية  11/1/2111: المدة من المجال الزماني 1-4-2

االندية الرياضية المتمثلة بـ)قاعة االتحاد المركزي للمبارزة بغداد : القاعات والمالعب المجال المكاني 1-4-3
قاعة نادي بلدية البصرة في البصرة وقاعة منتدى الشباب والرياضة في الحيدرية السماوة )المثنى( وقاعة 
نادي ديالى بعقوبة المركز ومنتدى الشباب الوحدة حي الحسين كربالء المقدسة ومنتدى الشباب والرياضة 

 ي القبلة )النجف االشرف(.ف
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 .منهجية البحث واجراءاته الميدانيةالمبحث الثاني:  -2
 منهج البحث: 2-1

لذلك استخدم الباحثان المنهج الوصفي بالطريقة المسحية ألنه الوسيلة المناسبة للوصول إلى أهداف البحث 
 ودراسة المتغيرات الخاصة بالبحث.

 مجتمع البحث وعينة البحث: 2-2
قام الباحثان بتحديد مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهم العبو المبارزة فئة الناشئين في عموم العراق,  

( 94-96تراوح اعمارهم )ت والذين( العبًا والمسجلين في سجالت االتحاد العراقي المركزي بالمبارزة, 12أذ بلغت )
 .%(911ع االصل بنسبة )سنة بحسب تحديد االتحاد المركزي للمبارزة وهم يمثلون مجتم

 (1جدول)
 عينة البحث في عموم العراق وطريقة تقسيمها

 مكان التدريب العينة التقنين عينة البناء عينة االستطالع عدد الالعبين االندية العراقية 

 قاعة االتحاد المركزي للمبارزة 11 12 11 01 اندية بغداد

 نادي بعقوبة المركز 11 11 1 21 اندية ديالى 

 نادي بلدية البصرة 11 11  11 اندية البصرة 

 منتدى شباب الوحدة  11 9  11 اندية كربالء

 منتدى الشباب )الحيدرية( 11 8  11 اندية السماوة

 منتدى الشباب والرياضة في القبلة 12 1  12 اندية النجف االشرف

  19 11 21 89 المجموع

  %.185 %1.50 %21,11 %111 النسبة المئوية

 :واالجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث 2-3
 ( الة حاسبة نوعDell)  

 كامرة تصوير فيديوية وفوتوغرافية نوع كانون 

 اشرطة قياس ملونة 

 رقمية  لوحة 

 اقالم واشرطة ملونة 

 .ساعة توقيت 
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 االختبار المبني: 2-4
 متر تقدمًا اعتياديًا11 السرعة االنتقالية:اسم االختبار.  

 داء المهاري بالتقدم االعتيادي.ألقياس زمن سرعة االنتقال وتقييم ا: الغرض من االختبار 

 االدوات المستخدمة : 

 تجهيزات رياضية 

 ملعب رياضة المبارزة 

 لة تصويرآ 

  صافرة 

 ستمارة تسجيلا 

 .شريط الصق ملون 
 داء:ألطريقة ا 

  م.11يقف الالعب في بداية الملعب بوضع االستعداد على بعد 

  رض ويتبعها نقل القدم أللقدم الرجل االمامية لألمام مسافة قدم واحدة ويالمس كعب القدم اقيام الالعب بتقديم
 مامية.أللى االمام ليحل الكعب محل كعب القدم اإالخلفية 

 قصى سرعة ممكنة.أالالعب بالتقدم )االعتيادي( ويقطع المسافة ب أمع سماع الصافرة يبد 

 داء يحدد من قبل الجهاز المصممألزمن ا. 

  داء الالعب ويعرض على ثالثة خبراء.أيصور 

 شروط االختبار: 
  بوضع االستعداد.متر على خط منطقة الخطر 1على بعد يقف الالعب في بداية الملعب 

  (8-0م( كما موضح بالشكل )1بحيث يدخل منطقة الخصم مسافة ) (م11)يقطع الالعب المسافة 

 داء اثنان فقط.ألعدد تكرارات ا 

 :التسجيل 
 م بالتقدم بوضع االستعداد.11جيل الزمن المستغرق لقطع مسافة يتم تس 

  فضل.ألا المحاولةيتم احتساب 

 خبراء بالدرجة واستخراج معدل التقييم. ةداء المهاري من قبل ثالثأليتم تقييم ا 

 .)استخدام قانون فتس المعدل )االداء المثالي= مجموع درجات الدقة / مجموع المعدل الزمني 

 (الزمن/ درجة) هو النهائي التسجيل يكون. 
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 التجارب االستطالعية: 2-5
 األولى:التجربة االستطالعية  2-5-1

 العبين( 6على عينة تتكون من ) 91/5/8198قام الباحثان بأجراء تجربة استطالعية ثانية بتاريخ  
 التأكد من اداء االختبار ما يأتي: تم من خاللها من فئة الناشئين برياضة المبارزة 

 التحقق من دقة األجهزة واألدوات المستخدمة وسالمتها.  .9
التعرف على الوقت المستغرق لكل اختبار ولمجموع االختبار لغرض تنظيم تطبيق تسلسل االختبار وإدارتها  .8

 بصورة تتناسب والوقت المتاح ألجراء االختبار. 
  تعرف )فريق العمل المساعد(على آلية تطبيق االختبار وطريقة التنفيذ. .1

 

 :الثانيةالتجربة االستطالعية  2-5-2
( 94على عينة استطالعية المكونة من ) 81/5/8198قام الباحثان بأجراء تجربة استطالعية للفترة من  

 وكان الغرض منها ايجاد معامل الثبات االول كما موضح فيالعب تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع االصل 

 التجربة االستطالعية الثالثة: 2-5-3
وكان الهدف  8198 -5-88بعد سبعة ايام بتاريخ على عينة التجربة االستطالعية تمت اعادة االختبار 

معامل موضح بالجدول ا كمووالوصول الى المعامالت العلمية الختبار الثاني من هذه التجربة ايجاد معامل الثبات 
 (1الثبات )

 :المعامالت العلمية لالختبار 2-6
 :صدق االختبار 2-6-1

من المؤشرات والمفاهيم األساسية والمهمة في تقويم أدوات القياس فهو "الدقة التي يقيس فيها  يعد الصدق
: 9).إذ اعتمد الباحثان صدق المحتوى والصدق الذاتي لتحقيق مؤشر الصدق " االختبار الغرض الذي وضع من أجله

911) 

ولية على مجموعة من الخبراء لالختبار عندما تم عرض االختبار بصيغته األ المحتوىوقد تحقق الصدق 
( 91عددهم ) .وكانللحكم على مدى صالحية في قياس مهارات المبارزة, وقد اجمعوا على أن االختبار صالحة لذلك

 .1)**( أراءهمبحسب ووقد أبدى السادة الخبراء موافقتهم  أراءهمخبيرًا وطلب منهم إبداء 

 

                                       
)

1
 (1رقم ) 5 ملحق**(
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 (2) جدول
 يبين اراء الخبراء

 اسم االختبار ت
 النسبة المئوية اراء الخبراء

 ال يصلح يصلح
111% 

 - 18 م وتقييم االداء11سرعة االنتقال  9

 الثبات:  2-6-2
, تم اعتماد طريقة االختبار واعادة تطبيق االختبار, إذ " تعد األداة االختبارلغرض إيجاد معامل الثبات 

 (961: 8". )في قياسها للظاهرة مرات متتالية  هاثابتة إذا أعطت النتائج نفس

 (3جدول )
 يبين معامل الثبات لالختبار وقيم الداللة

 االختبار
 الداللة الخطأمستوى  الصدق الذاتي قيمة )ر( االختبار االول

 ع َس

 معنوي 15111 15888 15889

1 15.10 1518. 

2 
 االختبار الثاني

 ع َس
15.1. 15189 

 (0.5.( ومستوى داللة )14* عند درجة حرية ) 

 الموضوعية:  2-6-3
موضوعية االختبار تعني "التحرر من التحيز أو التعصب وعدم إدخال العوامل الذاتية فيما يصدر   

 (919: 1) من الحكام".

النظر عمن وهذا ما أشار اليه فان دالين بأن "االختبار يعد موضوعيًا اذا كان يعطي الدرجة نفسها بغض 
 (811: 6) يصححه... وهذا يعني استبعاد الحكم الذاتي للمحكم".

 التجربة الرئيسة االختبار: 2-7
بعد ان أكدت نتائج التجارب االستطالعية سالمة اإلجراءات لالختبار المنفذة وصحتها وتضمنها الشروط  

ختبار المركب العقلي المهاري على عينة فضاًل عن مالئمته عينة البحث, تم تطبيق اال روالمواصفات العلمية لالختبا
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وتم  85/1/8194لغاية  95/2/8194( العب من العبي أندية العراق فئة الناشئين وذلك للمدة من 46البناء وقوامها )
 من خاللها استخراج القدرة التميزية لالختبار.

 القدرة التمييزية لالختبار.  2-7-1
أساس قدرته على التمييز بين أصحاب الدرجات  تستهدف هذه الطريقة تقدير صدق االختبار على 

المرتفعة وأصحاب الدرجات المنخفضة في السمة أو القدرة التي يقيسها االختبار وتم تفريغ درجات عينة البناء البالغة 
( العب. وتم تحديد الدرجة لكل اختبار من االختبار. ورتبت الدرجات تنازليا من أعلى درجة الى أدنى درجة. ثم 46)

( درجة من الدرجات لتمثل المجموعة المتطرفة 98%( الدنيا )88( درجة, و)98%( العليا )88اختيرت نسبة )
% 88( على أن اعتماد نسبة 9181( وميهرنز وليمان )9111( الوسط )إذ أكدت كيلي )11%( )64واستبعاد نسبة )

 (81: 5)تعطي اكبر حجم وتمايز.. 

وقد العبًا  (16( لغرض احتساب معامل التمييز لكل اختبار الـ)t.testوتم بعد ذلك استخدام اختبار )
( األمر الذي يعني داللة 1.15أظهرت النتائج أن مستوى الداللة المحتسب هي اصغر من قيمة مستوى الداللة المعتمد )

  الختبار.قيم )ت( المحتسبة 

 (4الجدول )
 يبين القيم التائية للقدرة التمييزية لالختبار

 المجموعة العليا المجموعة الدنيا  الفقرة
 الداللة مستوى الخطا قيمة )ت(

 ع َس ع َس

 معنوي 15111 95081 .1511 15110 15119 15101 1

 :تطبيق االختبار على عينة التقنين 2-8
سالمة اإلجراءات المنفذة وصحتها وتضمنها الشروط  االستطالعيةبعد أن أكدت نتائج التجارب  

المصمم على عينة التقنين وقوامها  االختبارفضاًل عن مالءمتها عينة البحث تم تطبيق  لالختبار والمواصفات العلمية
 .8/8192/ 81لغاية  8198/ 98/  1( العبًا من ناشئي في )عموم العراق( بصورة منفصلة, وذلك للمدة من 82)

 الوسائل االحصائية: 2-9

 ( لمعالجة النتائج.spssاستخدم الباحثان الحقيبة االحصائية )

 .قانون النسبة المئوية  

 .الوسط الحسابي  
 .االنحراف المعياري  
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 .الوسيط  

  االنحراف المعياري(الوسيط –)الوسط الحسابي 0االلتواء= معامل /.  
 البسيط )بيرسون(. االرتباط  

  ت .غير المرتبطة )المستقلة(اختبار )ت( للعينات َس   َس   

√
1ع
ن1
 

2ع
2ن

  

 )مقدار الثابت ±= َس الدرجة المعيارية المعدلة )بطريقة التتابع. 

 االداء المثالي = مجموع الدرجات الدقة / مجموع المعدل الزمني(.  قانون فيتنس المعدل( 

 

 المبحث الثالث: عرض وتحليل ومناقشة النتائج. -3

 :الناشئين نالالعبيلعينة من  مبنيالوصفية لالختبار العرض نتائج البيانات  3-1
( العبا والمبينة تفاصيلها في 82بتطبيق االختبار المركب على عينة التقنين والبالغ عددها ) نقام الباحثا

, وبعد تفريغ التطبيق على عينة التقنينبوصفها التجربة  81/8/8192ولغاية  1/98/8198( وذلك بتاريخ 5جدول )
نات ومعالجتها احصائيا باستخراج المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء والقيم لها البيا

 وللتعرف على كيفية التي توزعت بها اختبار البحث على عينة التقنين.

  (5الجدول )
 البحث على عينة التقنين االختبار البيانات الوصفية للمتغيرات 

 المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

 الوسيط
 االنحراف
 المعياري

 اعلى قيمة اقل قيمة االلتواء

 1511 1521 -1.118 15118 .151 15111 م وتقييم االداء 11سرعة االنتقال

  :عرض الدرجات المعيارية لنتائج االختبار 3-2
 - البدنية) ةمن خالل الدرجات الخام قام الباحثان بوضع درجات معيارية لالختبار مركب بداللة القدر

مهارية( لدى العبين الناشئة بالمبارزة )سالح الشيش( في عموم العراق, استخدم الباحثان طريقة التتابعية للدرجة 
 (82: 4) .الرقم الثابت± المعيارية = الوسط الحسابي 
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 متر تقدم اعتيادي.1 السرعة االنتقاليةعرض الدرجات المعيارية بطريقة التتابع الختبار  3-2-1
  (7174.الرقم الثابت هو)

 (.1-4) جدول
الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

12511 111 8520 91 .51. 11 2521 11  21 

125.01 88 851.1 18 .5.11 .8 25181 08  18 

125012 89 95992 19 .5112 .9 15822 09  19 

125199 81 95119 11 .5229 .1 15119 01  11 

125111 81 95.01 11 .51.1 .1 15.11 01  11 

115191 8. 9501 1. 1599 .. 151 0.  1. 

115111 81 95191 11 15111 .1 15221 01  11 

11182. 80 95112 10 15.02 .0 151.2 00  10 

115019 82 15909 12 150.9 .2 15919 02  12 

115111 81 15111 11 15191 .1 15111 01  11 

11581 81 1518 11 15111 .1 15.0 01  11 

115181 98 15011 18 05901 18 150.1 28  8 

115122 99 15112 19 05112 19 15192 29  9 

115119 91 15819 11 05199 11 1518 21  1 

115211 91 15181 11 05011 11 15119 21  1 

1151 9. 1512 1. 0511 1. 1 2.  . 

85821 91 15111 11 25811 11 - 21  1 

851.2 90 15212 10 25182 10 - 20  0 

85.19 92 15189 12 25119 12 - 22  2 

85111 91 .5821 11 25111 11 - 21  1 

مهارية( لدى  -المركب بداللة بعض القدرات بدنية عرض المستويات المعيارية لالختبار  3-2-2
  :العبين الناشئة بالمبارزة )سالح الشيش( في عموم العراق

مهارية( لدى العبين  - البدنية) ةختبار مركب بداللة القدرالبعد ان تم تحديد االختبار الخاص بالعبين ا 
يق هدف البحث بتحديد المستويات استخدام الباحثان الناشئة بالمبارزة )سالح الشيش( في عموم العراق ومن اجل تحق
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طريقة توزيع كاوس)التوزيع الطبيعي( الذي يعد واحد من االساليب الموضوعية في تقدير الدرجات فضال عن انه " 
من اكثر التوزيعات شيوعًا في ميدان التربية الرياضية الن الكثير من الصفات والخصائص التي تقاس في هذا المجال 

 (62: 8) رب توزيعها في المنحني الطبيعي "يقت

مستويات(. إن الوحدات الموجودة في قاعدة المنحنى الطبيعي هي  4قام الباحثان بتقسيم )المدى(على ) 
( درجات في التقسيم المئوي للدرجات المعيارية المعدلة وقد اختار الباحثان ان 91( وحدات, وان كل مستوى يقابل )4)

 مستويات لقياس كل صفة عقلية مهارية.( 4تكون هناك )

متر تقدم  .1 السرعة االنتقاليةعرض المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في اختبار  3-2-3
 :اعتيادي

 (.3-4الجدول )
 يبين المستويات المعيارية وعدد الالعبين والنسبة المئوية لعينة البحث في اختبار

 النسبة المئوية الالعبينعدد  المستوى المعياري الدرجة الخام

 %09,1 01 جيد جدًا فاكثر 1522

 %1.50 12 جيد 1521- 0581

 %20 19 متوسط 2512-0581

 %.115 8 مقبول 1511-2511

 %958 1 ضعيف 1522-1511

 %150 1 ضعيف جدا اقل 1521

 %111 19 15118ع =   15111َس = 

 1521المستوى=   1518= 1521 -1511المدى = 

 :تبين ما يأتي (01-1الجدول )ومن 
م, 91في اختبار سرعة االنتقال بالتقدم االعتيادي لمسافة  , ( تكرارًا11حصل المستوى )جيد جدًا( على )

( تكرارًا, وبنسبة مئوية مقدارها 98المستوى )جيد( فقد حصل على ) أما%(, 1286وبنسبة مئوية مقدارها )
%(, بينما حصل المستوى 81( تكرارًا, وبنسبة مئوية مقدارها )92%(, وحصل المستوى )متوسط( على )95.1)

, ت( تكرارًا8%(, وحصل المستوى )ضعيف( على )99.5, وبنسبة مئوية مقدارها )ت( تكرارًا1)مقبول( على )
وبنسبة مئوية مقدارها  واحد, ( تكرار9( على )ًاحصل المستوى )ضعيف جد خيرًاأ%(, و2.1وبنسبة مئوية مقدارها )

ويرى الباحث بعد  %(,911( العبا يمثلون النسبة المئوية )82%(, وذلك من مجموع العينة المتكونة من )9.1)
م األداء بالتقدم االعتيادي المركب يجب مقارنتها بالمستوى ياستخراج المستويات الخاصة باختبار سرعة االنتقال وتقي
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الضرورية لدى العبي المبارزة التي تحتاج إلى مستوى  اتختبارالن اإ( 19-6الطبيعي )كاوس( من خالل الجدول )
 من السرعة

متر تقدم  .1 السرعة االنتقاليةحدود المستويات المعيارية ونسبها المئوية في اختبار  3-2-4
 اعتيادي:

 (31-4جدول ) 

 ( سنة كاوس16-14اعمار )

حدود المستويات 
 المعيارية ونسبها

 المجموع % 2511 % 105.8 % 01510 % 01510 % 105.8 % 2511

 -- جيد جدًا جيد متوسط مقبول ضعيف ضعيف جدًا التصنيف

 19 01 12 19 8 1 1 العدد
% 150% 958% 115.% 20% 1.50% 0951% 111 % 

يتبين أنَّ أعلى  ,م لعينة البحث 91م األداء لمسافة ي( الخاص بسرعة االنتقال وتقي19-6من الجدول ) 
%( في حين أنَّ أدنى نسبة تحققت في المستوى العالي 2.1نسبة مئوية تحققت في المستوى الضعيف بنسبة مقدارها )

 %(.12.6بنسبة مقدارها ) جدًا

  متر تقدم اعتيادي: .1 السرعة االنتقاليةمناقشة نتائج اختبار  3-2-5
تبين أنَّ هناك اختالفًا في النسب المئوية للمستويات  من خالل جدول اختبار سرعة االنتقال وتقييم األداء ؛

المعيارية التي حققتها عينة البحث قياسًا إلى المقررة لها في منحنى التوزيع الطبيعي, ففي المستوى )جيد جدًا( لعينة 
المئوية  %(, هذه النسبة هي أعلى بكثير من المقررة للنسب12.6%(, على التوالي حققت عينة البحث )8.96البحث )

 %(.8.96في منحنى التوزيع الطبيعي الذي نسبته )

ومن خالل النسب السابقة يرى الباحث أنَّ هناك تقاربًا بين ما تم بيانه في النسب في مؤشر سرعة 
ه م األداء, وهذا يؤكد أنَّ مؤشر االنتقال ال يعبر عن القيمة الحقيقية, بل يعبر عن المستوى الذي يصل إليياالنتقال وتقي

خذ أكانت تميل إلى االرتفاع حسب توزيع المستوى الطبيعي ولذلك يجب فبقية النسب  أماالناشئ كمقياس لتقدير األداء, 
ولكن وعلى الرغم من ذلك  ي,ثناء االنتقال على الملعب ومدى نظامية األداء المهارأقياسات األداء الذي وصل إليه 

ثناء األداء حتى أمن السرعة  كبيرًا ن حركات الرجلين تتطلب قدرًاإ نرى أنَّ هناك نسبة متقاربة بين المؤشرين ,
ن حركات إذ إيتمكن المبارز من الوصول إلى المنافس ومفاجئته بسرعة في األداء مع االقتصاد بالمجهود والزمن 

كده رمزي أا ما نتيجة الحركة المفاجئة وهذ , رباكه لفترةإيصل إلى الهدف ومباغتة الخصم و تجعلهالرجلين السريعة 
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يجب ان يكون المبارز قادرا على سرعة الحركة وانتقاله من مكان إلى اخر سواء كان هدفه التقدم إلى األمام الطنبولي "
 (89: 2). او الرجوع إلى الخلف او الطعن"

 

 .االستنتاجات والتوصياتالمبحث الرابع:  -4
في  صالحيتهوبحث للختبار المركب الا تااثبفي ضوء النتائج والحقائق العلمية توصل الباحثان من 

(سنة بتوزيعها اعتداليا على عينة 94-96لفئة الناشئين لرياضة المبارزة ) االداء المهاري والسرعة االنتقاليةقياس 
البناء والتقنين وقدرتها على التمييز بين انجاز افراد العينة من ذوي االنجاز العالي والواطئ في االختبار فضال عن 

بحث بإيجاد الدرجات المعيارية المالئمة للتقنين اختبار المركب , وها معامالت صدق وثبات وموضوعية عاليةتحقيق
اعتماد  .المبنيهنالك فروقات فردية بين الالعبين من خالل تطبيق االختبار المركب , ( سنة94-96للناشئين بأعمار )

اعتماد المعايير التي تم , (سنة برياضة المبارزة94-96ختبار المستخلص في عملية انتقاء الناشئين بأعمار )الا
 .التوصل اليها نتيجة البحث في عملية االنتقاء

ويوصي الباحثان باعتماد اختبار مركب لالداء المهاري والسرعة االنتقالية النتقاء الناشئين برياضة 
 اخرى.الفئات العمرية المبارزة , فضال عن اجراء دراسات مشابهة على 

 

 .المصادر
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