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 امللخص
 يهدف البحث إلى:

 ليمينية إلى الرأس والجذع من الثبات.بناء اختبار لقياس سرعة ودقة اللكمة المستقيمة ا -
 وضع درجات ومستويات معيارية للدرجات الخام المستخلصة من االختبار للعينة. -

كلينة التربينة السننة الدراسنية استخدم الباحث المننه  الوصن ل لممتمتنط وعبيعنة البحنث وقند اجنتمل مجتمنع البحنث علنى عنمب 
( أمنا عيننة 178والبنال  عندد م ) (  2013 – 2012 )دة الممكمة للعنام الدراسنلالرياضية جامعة الموصل والذين يدرسون ما

، وتم اسنتخدام الوسناتل فل الكلية الذين قاموا بأداء االختبار السنة الدراسية ( عالبا مثلوا عمب   104البحث فقد تكونت من ) 
سابل ، االنحراف المعياري ، اختبار ت للعيننات المسنتقلة االحصاتية المزمة لمعالجة البيانات و ل )النسبة المتوية ، الوسع الح

 وقد استنت  الباحث ما يأتل:  (σ 6،الدرجة المعيارية 
 والجذع من الثبات الرأس إلىالتوصل إلى تصميم اختبار لقياس سرعة ودقة اللكمة المستقيمة اليمينية  -
  لموضوعية وممتمة االختبار لعمر وجنس العينة.حاز االختبار على درجة قبول جيدة من حيث الصدق والثبات وا -
  ( لعينة البحث.  6σتم وضع جدول الدرجات الخام والدرجات المعيارية ) -

 وأوصى  الباحث بما يأتل:
 االستعانة باالختبار الذي تم التوصل إليط فل تقويم مستوى المعب فل رياضة الممكمة.  -

 

Construction and standrazation Test for Measuring Speed and Accuracy of Right 

Direct punch to the Head and the Body from station any boxing sport 

 
Assist. Prof. Dr. Waleed Khalid Rejab 

 

The research aims to: 

 Constructing and standardizing a test for measuring the speed and accuracy of right 

direct punch to the head and the body from stationary.  

 Defining the scores and standard levels for abistracted raw scores from the test of 

sample. 

The researcher has used the descriptive method because its fitness and the nature of the 

research, the research consists of the students of second stages of education university of 

Mosul who were studying boxing in the period of 2012-2013 amounting (178 ) while the 

sample has consisted of 104 students representing the students of the second stage who in 

they done making the test, the required statistical instruments have been used to treat the 

data like ( the percentage, arithmetic mean, standard deviation, t- test for independent 

samples, the standard score). 

 

 The researcher has concluded the following: 

  2018 –( 67) –العدد  –( 21) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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 Attaining to design the test for measuring the speed and accuracy of right direct 

box into the head and the body from stationary 

 The test has achieved the degree of good acceptance in the validity, reliability, 

objectivity, suitability of the test for the age and gender of the sample. 

 The table of raw scores and standard scores (a 6). 

The researcher has recommended the following: 

 Using the test that has been reached to evaluat the level of the player in boxing. 

 المقدمة وأ مية البحث -1
 التعريف بالبحث 1-1

، ولام تقترار هاال الخطاوات نلا  ناو  المختلفاة  خطت الرياضة خطوات واسعة نحو التقدم والتطور في مجاالتهاا 
الجمانياة ، وداد كاان لتارابط مختلا   أممن الرياضة دون االخرى بل امتدت لتشمل كل أنوا  الرياضات سواء الفردية منهاا 

فااي خدمااة مختلاا   فضاال الكبياار فااي هاااا التقاادم فتضااافرت الجهااود نلاا  مختلاا  االرااعد  لتسااير جنبااا الاا  جناا العلااوم ال
يكااد يخلاو منهاا بحام نلماي دون اللجاوء اليهاا  رنو  الرياضة ولعال مان باين هاال العلاوم االختباارات والمقاايي  والتاي ال

لرياضااية أو بالنساابة للماادر  الرياضااي فهااي وكمااا اشااارت دور كبياار فااي بالنساابة لماادر  التربيااة ا تاايد اا ان االختبااارات ،
( تساند المدر  نل  التعار  نلا  ايااد  االدراا واالحساا  والتشاويا ومتابعاة التقادم المساتمر واكتشاا  2007)فرحات،

التقادم الموهوبين وتقويم مستوى التقدم ومعالجة نقاط الضاع  اماا للمادر  فهاي تقاوم باالتعر  نلا  الحالاة التدريبياة ومادى 
 (.42 – 41، 2007ا التدري  ووضع مستويات لكل لعبة من االلعا )فرحات،ائوكالا في التعر  نل  طر 

وتعااد لعبااة  الم كمااة  لعبااة متكاملااة ماان حياام انتمادهااا نلاا  المتطلبااات اعساسااية الشاااملة عيااة لعبااة رياضااية 
جسم. فهي تتميا باخت   الشد والجهد مان لحةاة ىلا  أخرى ،كاعداء المهار  والبدني والخططي والنفسي والعقلي وبنية ال

أخرى، والتقاطع والتناو  في الجهد المباول مما جعل العنارر البدنية كالتوافا والقاو  والسارنة الحركياة والرشاادة والمروناة 
ضاية العالياة فاي تشكل ىحدى اعنمد  الرئيسة إلنجااا الواجباات الحركياة المطلوباة، كماا وأن الوراول ىلا  المساتويات الريا

اعلعا  الرياضية كافة مرتبط بتكامل العدياد مان المتطلباات البدنياة والعقلياة و المهارياة والخططياة وايرهاا وارتقاهاا، ولعباة 
الم كمة من اعلعا  التي يمتاا النبوهاا بالعدياد مان المتطلباات والاا لطبيعاة اعداء فيهاا الاا  يتمياا باالمواد  المختلفاة 

التاي يحاداها المنااف  ونناد اسات  ل  ا تتطل  مان النباي الم كماة القادر  نلا  التميياا والتحارا ماع المفاجا والسريعة التي
الا اارات فااي دفااا  المناااف ، ىا تعااد القاادرات الحركيااة والمهاريااة ماان المتطلبااات اعساسااية المهمااة ل ناا  الم كمااة، التااي 

أانااء المنافساة فضا ن نان موارالة اللعا  بفعالياة نالياة دون تمكنه مان الت لا  نلا  الكايار مان الموادا  التاي تحادم فاي 
مااان هناااا جااااءت أهمياااة ، (Senneverg.1989.34)                        الهباااوط فاااي المساااتوى طاااوال جاااوالت النااااال

 ل نبي الم كمة. اعساسيةبناء اختبار لددة وسرنة أحد أهم المهارات البحم في 

 مجكلة البحث 1-2
يجااااادلبيانااااات ضاااارور  ل اااار  التعاااار  نلاااا  طبيعااااة الموداااا  استحرااااال ا ىن الحلااااول المناساااابة لهااااا فكااااان  وا 

ل ختبارات دور كبير في كل الرياضات ومن بينها رياضة الم كمة التي مااالات بحاجاة الا  الكايار مان الدراساات ل ار  
فاي ايجااد االختباارات الضارورية لقيااا   الكفيلاة بمسااند  البااحاين نلا  القياام ببحاواهم فكاان لهاا دور مهام بااعدواترفادها 

او ايرها من المت يرات فمال هال االلعاا  مااالات تعااني مان نقار كبيار فاي المختلفة المهارات الحركية والرفات البدنية 
فر اختباارات اتعد لعبة الم كمة ىحدى اعلعا  التي تحتاج اختبارات نديد  وحدياة اا نل  حاد نلام الباحام ال تتاو و ، الا 
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لألدبيااات والمراجااع والبحااوم العلميااة التااي  ة الباحااموماان خاا ل مطالعاا، بدرجااة كافيااة لقيااا  بعاا  ماان المهااارات المهمااة 
كتبت نن هال اللعبة وجد أن ندد االختبارات التي رممت لمهارات هال اللعبة محدود  جادا ومان هناا انطلاا الباحام ىلا  

مهارات المستخدمة من دبل النباي الم كماة متمالاة بمهاار  اللكماة اليمينياة لقيا  واحد  من أول وأهم ال اختباروتقنين بناء 
 .الرأ  والجا  والتي تعد من أكار المناطا ارابة في لعبة الم كمة  ىل المستقيمة والموجهة 

 البحث ا دف 1-3
 .من الابات والجا  الرأ  ىل سرنة وددة اللكمة المستقيمة اليمينية الموجهة لقيا  بناء اختبار  1-3-1
 وضع درجات ومستويات معيارية . 1-3-2
 /كلية التربية الرياضية/جامعة المورل.السنة الدراسيةط    المجال البجري : 1-4-1
 2013/ 15/4ولغاية  2013/   2/  18من   ابتدأ المجال الزمانل : 1-4-2
 دانة الم كمة/كلية التربية الرياضية. المجال المكانل : 1-4-3
 المجابهةوالدراسات  ةالنظري راساتالد -2
 ةالنظري الدراسات 2-1
 أ مية االختبارات 2-1-1

ان ل ختبااارات أهميااة كبياار  فااي نمليااات القيااا  وتقااويم التقاادم للفاارد فااي أ  مجااال ، كمااا انهااا تاودنااا بقياساااات  
نات تلاا االختباارات داد راممت كا ماا ىاادداة البياناات المستخلراة  فضا  نان مباشر  نن مادى تقادم الماتعلم أو ال نا  

ىلا  ا استخدامها، اا ان االختبارات هي وسيلة تساند المدر  او المادر  فاي التعار  ائمن الددة ووضوح طر  أسا نل  
الحالة التعليمياة أو التدريبياة ، وتساتخدم االختباارات بحسا  انوانهاا فاي دياا  العدياد مان القادرات المهارياة والبدنياة وايرهاا 

مناساابة مبينااة نلاا  اسااتخدام  يتطلاا  انتقاااء نلاا  وفااا شااروط،اا ان تحقيااا المسااتويات العاليااة ماان االداءات ماان القاادرات 
اختبارات تمتلا من الشروط العلمية ماييهلها ال  استخدام العينات المناسبة التي تعطي دالالت ايجابية نان الحالاة العاماة 

 (40 –39، 2007ة حالة اخرى.)فرحات ،بدنية او اي أمللفرد سواء اكانت تلا الحالة مهارية 
 ستدعل بناء اإلختبارات المهارية الحاالت التل ت2-1-2

هنالااا بعاا  الحاااالت التااي تسااتدني بناااء ىختبااارات جديااد  إلسااتخدامها فااي ديااا   المهااارات فااي اللعاا ، وماان  
 أهمها ما يأتي:

العلميااة المتخررااة اياار مناساابة لألااارا  العامااة  . نناادما يتبااين لهاام أن االختبااارات المنشااور  فااي المراجااع والاادوريات1
 لبرنامج القيا  من حيم الودت الا  تست رده في التنفيا ومساحات اعر  والفضاء وايرها.

. نناادما يةهاار أن االختبااارات المنشااور  اياار متاحااة فااي البيئااة المحليااة عنهااا تتطلاا  اسااتخدام بعاا  اعجهااا  واعدوات 2
 الخارة المكلفة الامن.

فاااي الحااااالت التاااي ال تااااكر فيهاااا المراااادر بياناااات كافياااة نااان االختباااار ماااال ال ااار  مناااه وطريقاااة اعداء وتعليماااات  .3
 ا حسا  الدرجات.ائاالختبار وطر 

 . نندما يفقد االختبار ما يشير ىحرائيان ىل  ردده واباته.4
 اعداء في بع  اعنشطة الرياضية.. الحاجة ىل  تقنين بع  وسائل القيا  الموضونية لإلفاد  منها في تقويم 5
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. التعااادي ت التاااي داااد تطااارأ نلااا  داااوانين ودواناااد بعااا  اعلعاااا ،والتطورات التاااي داااد تحااادم فيماااا يخااار خطاااط اللعااا  6
وأسااالي  التاادري ، ومااا يسااتجد ماان فعاليااات رياضااية جديااد ، كااالا يسااتلام العماال نلاا  تطااوير وسااائل القيااا  المتاحااة 

 .( 168-167، 1987)ن و  ورضوان،  أدوات جديد ".والعمل نل  ابتكار وسائل و 
 خعوات بناء االختبارات المهارية  2-1-3

يتطل  بناء االختبارات الجديد  اتخاا بع  اإلجاراءات والخطاوات الضارورية، هاال اإلجاراءات والخطاوات تاتم "اذ 
حاة أن كا ن مان المرادرين يعتماد نلا  باالنتماد نل  مردرين هما: )التفكير المنطقاي والتحليال اإلحراائي(، ومان الم 

اآلخاار ويكملااه، وأن كااال الخطااوات التااي تتباااع لبناااء ىختبااارات المهاااارات فااي اللعاا  تعاااد واحااد  فيمااا يخااار كاال اعنشاااطة 
 واعلعا  الرياضية المختلفة، وفيما يأتي أهم الخطوات التي يمكن ىتبانها في هاا الخرور:

 تحليل المهار  المطلو  دياسها. -
 يار وحدات اإلختبار التي تقي  المهارات المتفا نليها.ىخت -
 ىنداد وكتابة تعليمات اإلختبار. -
 ىختيار اعفراد الا  سيطبا نليهم اإلختبار. -
 (186-169، 1987التحقا من ابات وردا وحدات اإلختبار".)ن و  ورضوان،  -
 الخطوات وهي في حين تتناول معةم مرادر ومراجع القيا  والتقويم العديد من  
 تحديد ال ر  من اإلختبار. -
 تحديد الةاهر  المقيسة )المطلو  دياسها(. -
نداد جدول موارفات. -  تحديد الةاهر  وا 
 تحديد وحدات اإلختبار. -
 النهائي لوحدات اإلختبار. االختيار -
 ىنداد شروط وتعليمات تطبيا اإلختبار. -
 حسا  المعام ت العلمية ل ختبار. -
 داد الشروط والتعليمات النهائية ل ختبار.ىن -
نداد المعايير. -  تطبيا اإلختبار وا 

 (99، 1989)المندالو  وآخران، و (1979،360)ن و  ورضوان،
 المواص ات المهارية2-1-4

 ،كما ان هناا ن دةالمختلفة في تحقيا االنجاا لأللعا  واعنشطة الرياضية  فعاالوييد  اإلنداد المهار  دورا 
ارتباط دوية بين ننارر اإلنداد الرياضي جميعها التي تشمل اإلنداد البدني والمهار  والخططي والنفسي والاهني 
والنةر ، ىا تيار كل منها في اعخرى ،فمهما يرل مستوى الرفات الجسمية للرياضي فإنه لن يستطيع تحقيا النتائج 

والورول لألداء السليم للحركات التي تتضمن نملية االدتراد في المطلوبة مالم يرتبط الا بإتقان المهار  الرياضية 
ان ،( 223، 1994الجهد المباول الا  يمكننا من است  ل ىمكانيات الفرد المتاحة عدر  درجة ممكنة.)محمد نامان ،

الرياضة الرسمية  المستوى المهار  الجيد واإلنداد العالي له، يعطي ال ن  اقة نالية بالنف  نند اعداء وخارة خ ل
كما تساندل نل  التأدلم السريع مع ةرو  المنافسة الجديد  ،كت ير اعدوات المستخدمة ومكان اللع  والةرو  
المحيطة به ،كما تعد نام  أساسيا في تنفيا الواجبات الخططية خ ل المنافسة بدرجة نالية من الاقة واعمان. )الخل  
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ارية أهمية كبير  ومهمة في رياضة الم كمة فهو حجر ااوية في اإلنداد الخططي يمال اإلنداد المه، (16، 2001،
فبدون ىتقان المهارات اعساسية بالم كمة ال يمكن تطوير خطط اللكم أمام المناف  وبدون امت كه لمهارات اللكم العديد  

المبادر  أمام منافسه طبقان لخطط اللع   والمتنونة والمت ير  للهجوم والدفا  والهجوم المضاد ال يمكنه امت ا امام
وأسالي  اللكم المختلفة نل  الحلبة وأيضا للمواد  المت ير  والمفاجئة نبر الجوالت، فالم كمة نبار  نن أداء حركي 

 (120، 1996يعتمد نل  ما موجود من خاين معرفي مجر .)فتحي، 
  ويجمل اإلعداد المهاري على

.ودفة االستعداد 
دمين.حركات الق 
.اللكمات بمختل  أشكالها 
.الدفا  بأنوانه 
.أسالي  الهجوم 
 اللكمات المستقيمة2-1-5

وديمتها العلمية في  اعساسيةهي أول لكمة يتحتم نل  كل م كم اتقان استعمالها والتدري  نليها نةرا عهميتها 
(،وهي اللكمات التي تسدد أو 26، 1965ارابة الهد  في فن الم كمة حت  انها سميت )بمفتاح اللكمات( )نايا، 

توجه بشكل مستقيم ونل  مستوى النةر وتري  الوجه أو الردر أو البطن من اعمام وتتميا بددة اإلرابة وشدتها 
أسلحة فعالة يستخدمها الم كم في نااالت الم كمة وفي مقدمة هال  اللكمةوسرنة ورولها ىل  الهد ، وتعد المهارات 

المستقيمة اليسرى ام اليمن  اا تعد اللكمة المستقيمة اليسرى من أكار اللكمات استخداما في نااالت  اللكمةالمهارات 
الم كمة والا الن خط سيرها من أدرر الطرائا إلرابة الهد  ، كاالا تعد اللكمة المستقيمة اليمن  من اللكمات 

( بأنها 1990كما نرفها )محمود نبد هللا واخرون،( 43، 1997القوية والميار  كونها تحمل وان الجسم )حامد واخرون،
"بأنها لكمات تضر  أو توجه ال  اعمام بشكل مستقيم نل  مستوى النةر وتري  الوجه أو الجسم أو البطن من اعمام 

 (128،  1990وتتميا بددة اإلرابة وبشدتها وبسرنة ورولها ىل  الهد  ىاا أديت بإتقان". )محمود وآخرون،
 لكمات المستقيمة:ال ومن بين

 أوال :اللكمة المستقيمة اليمنى
(، وتتميا هال اللكمة بالقو  32، 1965تعتبر اليد اليمن  القو  الرئيسة ونليها االنتماد في الضربات القاضية )نايا، 

خضر تيدى بعد لكمة تمهيدية أو تيدى نل  انها لكمة مضاد  أو هجومية ) ودد نرفها  كونها تحمل وان الجسم . ودد
( بأنها " من اللكمات الميار  في المناف  ااا استطا  الم كم تأديتها أاناء الهجوم والدفا  فسو  تقلل من كفاء   1996
 (98، 1996) خضر،   المناف 
 لكمة المستقيمة اليمنى إلى الرأسال 

ن تكون لكمة هجومية نندما تتميا هال اللكمة بالقو  وتيدى بعد لكمة تمهيدية، أو كلكمة مضاد  ، وفي بع  اعحيا
تكون مبااتة للخرم وتستخدم بورفها لكمة هجومية ميار  ضد الم كم اعنسر )الا  يقدم ددمه وارانه اليمن  ال  

 ( Miller, 1991.92اعمام ( كما تعد رعبة اعداء من الناحية الميكانيكية لالا تحتاج ىل  ودت طويل التدري  نليها.)
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 في استطا  الم كم تأديتها ىاا من اللكمات الميار  في المناف " بأنها 1996 ),خضر اح فتحينرفها )نبد الفت ودد
 (98، 1996)خضر ، ."الهجوم والدفا  فسو  يقلل من كفاء  المناف  أاناء
 لكمة المستقيمة اليمنى إلى الرأساألسس التل يجب مراعاتها عند أداء ال2-1-6

اتجال الخرم والا لتسهيل نملية اعداء كالا تكون أكار ددة عنها تأخا خطان تكون القبضة اليمن  أمام الوجه وب
 مستقيمان نحو وجه الخرم.

 في  ربط حركة دفع اعر  بالقدم الخلفية )اليمين(وميكانيكية حركة دوران الجا  جهة اليسرى والتسديد بالارا  اليمن
 حركة واحد  متكاملة مما يعطي دو  دفع كبير .

ها بحركات تمويهية بالارا  اليسرى لفتح ا رات في دفانات الخرم اير العاملة.ل التمهيد 
 استرخاء المجمونات العضلية اير العاملة ل ر  االستمرارية في اعداء مع ضمان السرنة والددة وانسيابية أداء

 المجاميع اللكمية.
 .استخدامها نل  انها لكمة هجومية ضد الم كم اعنسر(Pedagogic, 1980, 32-33) 
لكمة المستقيمة اليمنى إلى الجذعال 

بأنها" من اللكمات  (1979نرفها )نبد الحميد احمد، اا وهي لكمات مضاد  وتكون دوية كونها مرحوبة بوان الجسم 
 (252، 1979الهجومية القوية التي تسدد بعد اإلنداد والتمهيد لها بالارا  اليسار".)نبد الحميد احمد، 

 

 البحثاجراءات  -3
 منه  البحث 3-1

 لورفي بطريقة المسح لم ئمته طبيعة البحم .ااستخدم الباحم المنهج 
 مجتمع البحث وعينتط 3-2

جامعااة الموراال ( والاااين أخاااوا المهااارات  )كليااة التربيااة الرياضااية / الساانة الدراساايةتمااال مجتمااع البحاام بطاا    
)    اآلتياةمالاو الشاع  الدراساية  ا( النبا178أ  والجا  ودد شمل نل  )امة ومن بينها اللكمة اليمينية المستقيمة للر  ال
وفيمااا يااأتي تفراايل للمجتمااع والعينااة  )أ( لكونهااا تحااو  فقااط الطالبااات ح ( ودااد اسااتبعدت شااعبة ،ا  ،و  ، ه ، د  ،ج  ،

 .والمستبعدين والنس  المئوية
 (1الجدول )

 مجتمع البحث وعينتط والنسب المتوية
التجربة  المستبعدين  عينةال المجتمع ت

 االستعمعية
النسبة المتوية للعينة  الثبات

 مجتمعة
1 178 104 47 7 20 73،59% 

 
 وساتل جمع البيانات 3-3
 المقابلة الشخرية. -
 االستبيان . -
 االختبارات والمقايي  . -
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 المقابلة الجخصية 3-3-1

فاي مجاال اللعباة واالستفساار مانهم حاول المهاار   )*(نماع نادد مان المختراي دام الباحم باأجراء مقابلاة شخراية 
 ودد تمت االفاد  بشكل فعلي من توجيهاتهم وأرائهم السديد  حول الا.يعمل نل  دياسها  اختبارالمامع القيام ببناء 

 االختبار المقترح 3-4
   وعرض االستبيان مرحلة تصميم االختبار 3-4-1

داام الباحام بوضاع االختباار المقتارح تراميمه براي ته اعولياة م كماة بعد مراجعة المرادر العلمية في مجاال ال
ماان حياام االساام والهااد  المطلااو  تحقيقااه والوراا  الكاماال لااألداء  بأبعااادل كافااة نلاا  شااكل اسااتبيان مبينااا فيااه االختبااار 

اسااتكمال اإلجااراءات  وطريقااة التسااجيل للنقاااط مسااتعينين بااالا بالرسااوم التوضاايحية التااي توضااح اعداء الفنااي للمهااار  وبعااد
إلبداء أرائهم حول االختباار المقتارح وبياان  بعرضه نل  مجمونة من او  الخبر  واالخترار الباحمالخارة بالا دام 

ودد اتفا اال  الخبراء نل  االختباار المقادم ماع ىضافاء بعا  التعادي ت مدى ر حيته والتعدي ت المامع ىجرائها نليه 
 .د  الخبراء والمخترين االس أسماءبين ( ي2والملحا )نليه 

 ة قبول االختبار بجكلط النهاتل مرحل 3-4-2
بعااد أن تاام جمااع االسااتبيانات تاام اعخااا بالتعاادي ت المقترحااة حااول اإلجااراءات المتبعااة فااي االختبااار ودااام الباحاام 

ن اداااروا ماااا جااااء فياااه مااان بعااار  االختباااار بشاااكله النهاااائي للمااار  الاانياااة نلااا  السااااد  مااان او  الخبااار  واالختراااار الااااي
 تعدي ت ودبوله بشكله النهائي.

   التجربة االستعمعية 3-4-3
ل ااار  التعااار  نلااا  الراااعوبات التاااي مااان الممكااان أن ترااااد  الباحااام مااان خااا ل العمااال والتطبياااا الفعلاااي 

 من اجل ضمان التعر  نل : ين( النب7ل ختبار سع  الباحم ىل  القيام بتجربة استط نية نل  )
 كانية تطبيا االختبار .ىم -
 كفاية وس مة اعجها  واعدوات المستخدمة . -
 كفاية نمل الفريا المساند . -
 مواص ات االختبار النهاتية  3-4-4

 اللكمة المستقيمة اليمينية ىل  الرأ  والجا  من الابات.اسم االختبار: 
 .من الابات للرأ  والجا  ديا  سرنة وددة اللكمة المستقيمة اليمينيةالغرض من االختبار: 

                                                 

 :السادة المختصين*

 أ.م.د محمود شكر صالح    مدرس مالكمة /فرع االلعاب الفردية/كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل.

 م.د فراس محمود علي      مدرس مالكمة /فرع االلعاب الفردية/كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل.
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والمساافة بينهماا  سام(10ن واحد  فاي اعنلا  واعخارى فاي الوساط بقطار)بدائرت ىل كي  تدري  مقسم األدوات المستخدمة:
 ، كفو  م كمة،سانة توديت يدوية، استمار  تسجيل ، شريط ديا .  ( سم 20)

 جروع األداء
حةة نادم احتساا  اللكماات الخالياة مان اعداء الفناي وهاو ماا يقادرل مع م  بأداء مهار  فني رحيح تطبيا اللكمات  -1

 المحكمين .
 ىرجا  الارا  الضاربة ىل  ودفة االستعداد. -2
(  30)والمسافة باين النقطتاين  نل  حسا  متوسط أطوال ال نبينء يكون ارتفا  نقطة الهد  أو منطقة اإلرابة بنا -3

 سنتمتر .
 .خ ل امن محددلة لكمات منفر ييد  الم كم -4

 عريقة األداء
يقاا  الم كاام بودفااة االسااتعداد أمااام أدا  االختبااار ونناادما يعطااي المسااجل ىشااار  الباادء يباادأ الم كاام بااأداء اللكمااة 
المسااتقيمة نلاا  الكااي  بشااكل دااانوني مااع االيعاااا فااي النقاااط المحاادد  للهااد  ماار  لألنلاا  تجااال نقطااة تمااال الاارأ  وماار  

وهكااا الا  ان يكمال  نل  أن يرجع الارا  ىل  ودفة االستعداد والا  يبدأ منه باللكماة الاانياةمال الجا  تجال نقطة تللوسط 
 .اوان 10اكبر ندد ممكن من اللكمات خ ل 

 التسجيل
حسااا  الددااة يااتم حسااا  الددااة لإلرااابة فااي المنطقااة المحاادد  بااالجاء اعنلاا  والجاااء الوسااط وكمااا فااي الشاااكل  -

وعكباااار ناااادد ماااان )درجااااة واحااااد ( لإلرااااابة الرااااحيحة ودرجة)راااافر( لإلرااااابة الخاطئااااة  المرفااااا .ويااااتم ىنطاااااء
 . اانية (10)المحاوالت خ ل الامن المقرر

 
 ( يوضح االداء ال نل للكمة1الجكل )
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 المعاممت العلمية لمختبار 3-5
 صدق االختبار 3-5-1

الاا  نراا  فاي تراميمه أم فر في االختباار ساواء المقانن االتي يج  أن تتو  ردا االختبار احد المعايير المهمة
وتقنينه وهو يعبر نن مدى ددر  االختبار في ديا  الرفة أو المهار  التي وضع من اجلها فض ن نن ددرتاه نلا  التميياا 

مان الرادا ناد  ام أناوا  ( وعجل الوراول ىلا  رادا االختباار داام الباحام باساتخد22، 1996)خاطر،ألبيا، بين اعفراد
 وكما يأتي :

 الصدق الظا ري 3-5-1-1 
اساااتخدم الباحااام الرااادا الةااااهر  الاااا  يشاااير ىلااا  "المااادى الاااا  يقاااي  بموجباااه االختباااار ماااا وضاااع لقياساااه" 

(Montonys , J , 1978, 26( حيم تم نار  االختباار نلا  مجموناة مان المختراين وناددهم )وحرال11 )نلا   وا
 .درها الخبراءوتم اعخا بنةر االنتبار التعدي ت التي ا %(100نسبة اتفاا )

 الصدق الذاتل 3-5-1-2
باساااتخراج الرااادا الاااااتي ىا تشاااير المراااادر العلمياااة ىلااا  أن الرااادا الاااااتي يساااتخرج مااان الجاااار  الباحااامداااام  

 ماااال الابااااات( يبااااين الراااادا الااااااتي فضاااا ن ناااان معا2( والجاااادول )192، 1995ألتربيعااااي لمعاماااال الابااااات  )حسااااانين، 
 .والموضونية

 مييز بأسلوب المجموعات المتضادة صدق ألتال3-5-1-3
هااو احااد اعناااوا  المسااتخدمة فاااي اسااتخراج رااادا ألتمييااا وهااو يماااال داادر  االختباااار نلاا  التميياااا بااين أراااحا  

التميياا نلا  القدرات المنخفضة والقدرات العالياة فاي سامة معيناة مان السامات موضاو  القياا  ويمكان تعريا  القادر  نلا  
أنها " ددر  االختبار المقترح نل  التفريا بين اعشاخار الااين يتمتعاون بدرجاة مرتفعاة بالرافة أو السامة مان ناحياة وباين 

وداد اساتخدم ( . 265، 2000من يتمتعون بدرجة منخفضة من الرفة أو السمة من ناحية أخارى " ) نا و  و رضاوان، 
 ىلا ، اا تام تقسايمها  %27دسامت الا  مجماونتين كال مجموناة تتاأل  مان نسابة التاي هاا النو  من الردا نل  العيناة 
وكاااالا الحاااال للمجموناااة المنخفضاااة، وداااد بلااا   المرتفعاااةللمجموناااة  اعفاااراد( مااان  28مجماااونتين تضااام كااال مجموناااة ) 

 ة الاادنيا)(، فااي حااين بلاا  متوسااط المجموناا 0،904( وبااانحرا  معيااار  مقاادارل) 13،821متوسااط المجمونااة المرتفعااة )  
وحياام ان ( 16،520للفااروا بااين المجمااونتين فقااد بل اات)( ت)(،امااا ديمااة  0،890( وبااانحرا  معيااار  مقاادارل) 9،857
وهااا يعناي دادر  االختباار نلا  التميياا باين  ( وهو ما ييكد وجود فروا معنوية باين المجماونتين 0،00بل ت )  sigديمة 

 المجمونتين المرتفعة والمنخفضة .
   ت االختبارثبا 3-6 

ويقراااد باااه ماااادى اتسااااا أو ىتقاااان االختبااااار للرااافة المقاساااة والابااااات نلااا  نكااا  الراااادا فهاااو ياااتم بالرااااي ة 
، 2000اإلحرااائية نةاارا الن التحلياال المنطقااي ع  اختبااار ال يعطااي أ  دلياال نلمااي نلاا  الابااات )ناا و  و رضااوان، 

ناااد  تطبيقااه نلاا  نينااة الوتاام اسااتخراج معاماال ابااات االختبااار ناان طريااا تطبيااا اال، ( 279 ( 20البال ااة) اباااتختبااار وا 
،وتاام انتماااد ديمااة معاماال االرتباااط التااي ايااام  ( 3 )بعااد بااين التطبيقااين اعول والااااني حياام اجاار  التطبيااا الااااني  مختباارا

مختبار نفساه ( فأكار، ىا يشير الابات ىل  ضرور  أن تتحقا اعهادا  نفساها التاي تحققات ساابقا مان دبال ال0.70مقدارها )
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 , Montonys , J ماع ضارور  أن ال يكاون هنااا ودات كاافي لاتعلم المهاار  وت ييار جاوهر  فاي الخاراية التابعاة لهاا) 
 (.2ىل  ديم الابات في الجدول )وسيشار  (،26 ,1978

 الموضوعية 3-7
ة الواحااد  فااي تاام ىيجاااد معاماال الموضااونية ناان طريااا ىيجاااد معاماال االرتباااط بااين درجتااي محكمااين عداء العيناا

اا أن معامال االرتبااط باين المحكام اعول والمحكام الاااني هاو معامال موضاونية االختباار فاي  االودت نفساه وكال نلا  حاد
دار  وتسااجيل 25، 1996الااا العنراار.)خاطر، ألبيااا،  (، ىن موضااونية االختبااار اات مسااا  رئااي  بوضااوح تعليمااات وا 

ختبااارا ىلاا  اعفااراد نفسااهم ليحراالوا ماان خ لهااا نلاا  النتااائج نفسااها تقريبااا االختبااار وهااي تتحقااا نناادما يعطااي المحكمااين ا
 (.L. Jonhnson & K. Nelson , 1969, 46( يبين الا ) 2 والجدول )

 (2الجدول )
 المعاممت العلميةاألوساع الحسابية واالنحرافات المعيارية و  يبين 

 لصدق الذاتلا الثبات تعبيق الثانلال التعبيق االول االختباراسم  ت

1- 
اللكمة اليمينية المستقيمة للرأس 

 والجذع

 0.955 0.913 ع -س ع -س
12،550 2.163 12.300 2.364 

 الموضوعية
 محكم ثانل أولمحكم 

0.959 
12،550 2.163 12.350 2.084 

 
 سيميرنوف(: -ممتمة االختبار لعمر وجنس العينة)كولموكوروف  -3

داام الباحام باساتخدام اختباار سايميرنو  نلا  نيناة  مدى م ئمة االختباار لعمار وجان  العيناةل ر  التأكد من 
( وبااالنةر الاا  مسااتوى 0،672، اا بل اات ديمااة االختبااار )للابااات  اعولالتطبيااا  أفااراد( فاارد وهاام 20ماان االفااراد مالاات )

ان ( ممااا ياادل نلاا  0،05)  فااي الدراسااة( وهااي ديمااة اكباار ماان المسااتوى المعتمااد 0،767المعنويااة نجااد ان ديمتهااا بل اات)
 (  2008،122االختبار موا  توايعا طبيعيا وهو بالتالي م ئم لعينة االختبار.)جود ،

 الوساتل اإلحصاتية :3-9
 النسبة المئوية  -
 الوسط الحسابي  -
 االنحرا  المعيار   -
 معامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( -
 (2008،122)جود ، سيميرنو  -كولموكورو  اختبار  -
 ( 31)  .DONR&OTHERS1987( 6σالدرجة المعيارية ) -
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  ومناقجتهاعرض النتات   -4
 يقابلها من درجات معيارية لعينة البحث اعداد جدول الدرجات الخام وما 4-1

 (3الجدول )
 الدرجات الخام والدرجات المعيارية وتكراراتها 

 راراتالتك الدرجات المعيارية الدرجات الخام ت
1- 18 100 1 
2- 17 98 1 
3- 16 92 1 
4- 15 82 6 
5- 14 72 8 
6- 13 62 19 
7- 12 52 25 
7- 11 42 22 
8- 10 32 12 
9- 9 22 7 
10- 8 12 2 
 ص ر 2 7 -11
 ص ر ص ر 6 -12

 
 جدول المستويات: إعداد 4-2

 (4الجدول )
 حثالدرجات الخام والمستويات والتكرارات لعينة الب  

 التكرارات المستوى الى –الدرجة من  ت
 1 امتياز فما فوق 18 -1
 2 جيد جدا 16 17 -2
 14 جيد 14 15 -3
 44 متوسع 12 13 -4
 34 مقبول 10 11 -5
 9 ضعيف فما دون 9 -6
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 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-1
ساااتقيمة اليمينياااة الااا  الااارا  والجاااا  مااان الاباااات متمتعاااا التورااال ىلااا  تراااميم اختباااار لقياااا  سااارنة ودداااة اللكماااة الم -

 بالمعام ت العلمية من ردا وابات وموضونية وم ئمة االختبار لعمر وجن  العينة.
 ( لعينة البحم. 6σتم وضع جدول الدرجات الخام والدرجات المعيارية ) -
   التورل ال  بناء مستويات معيارية لعينة البحم. -
 التوصيات  5-2
وانتماااد المعااايير التااي تاام  الم كمااةاالسااتعانة باالختبااار الااا  تاام التوراال ىليااه فااي تقااويم مسااتوى ال ناا  فااي رياضااة  -

 .  التورل اليها 
ضرور  االستمرار في رفد هال الرياضة بالمايد من االختبارات ونل  مختل  االتجاهات بساب  الانقر الاا  تعانياه فاي  -

 هاا المجال .
 واالجنبية المصادر العربية 

 ،االردن. 1دار وائل للنشر،ط Spss(:التحليل االحرائي المتقدم باستخدام 2008جود  ،محفوة ) .1
 (:تعليم وتدري  الم كمة ، القاهر  ، دار الفكر العربي.1997حامد اسمانيل ، وآخرون) .2
 ي.،دار الفكر العرب3(:تعليم وتدري  الم كمة ، القاهر  ، ط2005حامد اسمانيل ، وآخرون) .3
 ،جامعة الاداايا.2(:الم كمة أس  نةرية وتطبيقات نملية ،ط1999الحاو  ، يحي  اسمانيل) .4
، دار الفكر 3، ط1( : القيا  والتقويم في التربية البدنية الرياضية، ج1995حسانين، محمد ربحي ) .5

 العربي،القاهر  . 
، دار الكتا  الحديم، 4ي، ط( : القيا  في المجال الرياض1996خاطر،احمد محمد وألبيا،نلي فهمي ) .6

 مرر
 (:المرجع في الم كمة،منشأ  المعار  االسكندرية.1996خضر، نبد الفتاح فتحي) .7
(: تأاير برنامج تدريبي بريش مختلفة السرنات في تطوير مهار ات لعبة الريشة 2001الخل ،معين محمد طه) .8

 ، جامعة ب داد.الطائر  ، أطروحة دكتورال اير منشور  ،كلية التربية الرياضية 
 (:الم كمة للناشئين مطبعة دار االفكر العربي،القاهر .1979نبد الحميد، احمد) .9

 ،دار القلم ،الكويت.2(: التعلم الحركي والتدري  الرياضي، ط1994نامان ،محمد) .10
 (:درو  في رور الم كمة مكتبة ملية التربية الرياضية.1965نايا، حفةي) .11
(: القيا  في التربية الرياضية ونلم النف   2000د نرر الدين ) ن و ، محمد حسن ورضوان، محم .12

 الرياضي، دار الفكر العربي، القاهر .
، القيا  في التربية الرياضية ونلم النف  الرياضي(: 1979ن و ، محمد حسن ورضوان، محمد نررالدين ) .13

 ، دار الفكر العربي، القاهر .1ط
، اإلختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي(: 1987ن )ن و ، محمد حسن ورضوان، محمد نررالدي .14

 ، دار الفكر العربي، القاهر .1ط
 ،القاهر . 4(:القيا  واالختبار في التربية الرياضية،ط2007فرحات ،ليل  السيد) .15
 (:تعليم وتدري  الم كمة ، ب داد ،مطابع التعليم العالي.1990محمود ،نيد هللا وآخرون) .16
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 الممحق
 (1الملحق )

 استبيان رأي الخبراء حول صمحية االختبار المصمم
 السيد الخبير ............................................... المحترم 

 تحية طيبة:
في النية ىجراء البحم الموسوم " ترميم اختباار لقياا  سارنة ودداة اللكماة المساتقيمة اليمينياة ىلا  الارأ  والجاا  

متقدمين" وبالنةر لما تتمتعون به من خبر  ودراية في مجال القيا  والتقويم نعر  أماام حضاراتكم من الابات للم كمين ال
نمااواج االختبااار المقتاارح والمعااد برااي ته اعوليااة إلبااداء أرائكاام حااول البنيااة الترااميمية لااه وبيااان ماادى راا حيته أو ىجااراء 

 بري ته النهائية خدمة للبحم العلمي.التعدي ت والترحيحات التي ترونها مناسبة للخروج باالختبار 
 وتعر  اللكمة المستقيمة اليمينية بأنها:

ماان اللكمااات الماايار  فااي المناااف  ىاا اسااتطا  الم كاام تأديتهااا فااي أاناااء الهجااوم والاادفا  فسااو  تقلاال ماان كفاااء  المناااف   
 (98، 1996وتحد من اللكمات المضاد  والهجومية وتيدى ىما نل  الرأ  أو نل  الجا  .)خضر،

 االسم الا اي:
 اللق  العلمي:

 تأريخ الحرول نل  اللق  العلمي:
 الكلية والجامعة:

 التأريخ:
 التوديع :      
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 االختبار المقترح
 

 اسم االختبار : اللكمة المستقيمة اليمينية ىل  الرأ  والجا  من الابات.
 للكمة المستقيمة اليمينية من الابات للرأ  والجا .ال ر  من االختبار: ديا  سرنة وددة ا

سم( ، كفو  10االدوات المستخدمة:كي  تدري  مقسم ال  دائرتان واحد  في اعنل  واعخرى في الوسط بقطر)
 م كمة،سانة توديت يدوية، استمار  تسجيل ، شريط ديا .  

 شروط االداء:
م حةة ندم احتسا  اللكمات الخالية من االداء الفني وهو ما يقدرل  تطبيا اللكمات كما في المباريات الرسمية مع -1

 المحكمين .
 ىرجا  الارا  الضاربة ىل  ودفة االستعداد. -2
 يكون ارتفا  نقطة الهد  أو منطقة اإلرابة بناءا نل  حسا  متوسط أطوال ال نبين. -3
 لكمات منفرلة . 10ييد  الم كم  -4

 طريقة اعداء:
كم بودفة االستعداد أمام أدا  االختبار ونندما يعطي المسجل ىشار  البدء يبدأ الم كم بأداء اللكمة المستقيمة يق  الم 

نل  الكي  بشكل دانوني مع كل ىيعاا في النقاط المحدد  للهد  مر  لألنل  ومر  للوسط نل  ان يرجع الارا  ال  ودفة 
 االستعداد والا  يبدأ منه باللكمة الاانية.

 لتسجيل:ا
حسا  السرنة :يتم حسا  السرنة نن طريا حسا  الامن الا  يست رده كل لكمة نل  حد  مبتدأ من لحةة  -

 ىنطاء ىشار  البدء بالتنفيا وحت  انتهائه منها والرجو  ىل  وضعه اعرلي .
ي الشكل حسا  الددة يتم حسا  الددة لإلرابة في المنطقة المحدد  بالجاء اعنل  والجاء الوسط وكما ف -

 المرفا .ويتم ىنطاء )درجة واحد ( لإلرابة الرحيحة ودرجة)رفر( لإلرابة الخاطئة ولعشر محاوالت .
 يتم استخراج درجة معيارية موحد  لك  القياسين . -
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 (2الملحق )

 السادة الخبراء والمختصين أسماء 
 الجامعة الكلية االختصاص االسم

 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس                أ.د  اجم أحمد سليمان
 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس                .د ثيمم يونس عمويأ
 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس                .د مكل محمود الراويأ

 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس             أ.د عبد الكريم قاسم غزال
 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس                    أ.د ضرغام جاسم 

 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس      أ.م.د سبهان محمود الز يري    
 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس             م.د محمود جكر صالحأ.

 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس                أ.م.د سعد باسم جميل
 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس                      م.د عمر سمير

 الموصل الرياضيةالتربية  وتقويمقياس  م.د فراس محمود علل
 

 


