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 5/3/3131.............. تاريخ قبول النشر 32/23/3122تاريخ تسليم البحث 

                    امللخص
ة والخاصة بالسجال الكذفي أمخ ميع ن وجػد اختبارات خاصة لؿياس بعس الخبصات والجورات الكذؽيإ

إن أىسية البحث تكسغ في أيجاد وسائل وحيػي يعسل عمى تصػيخ الكذاف مغ ناحية السيارات الكذؽية . عميو ف
وكحلظ مداعجة قادة , تتستع باألسذ العمسية لؿياس جانب ميع مغ جػانب الحخكة الكذؽية وىػ الجانب الكذفي 

وأيزا يسكغ تحجيج القجرة السيارية الحالية  ,تسثيل الفخق الكذؽية برػرة صحيحةالكذافة في اختيار الكذافيغ ل
لمكذاف وما سيربح عميو مدتؿبال . وتع اختيار مخحمة الكذاف الستقجم كػن أعسارىع مشاسبة وفي ىحه السخحمة 

, وبالتأكيج أن ىحه  اناحثولجييع القجرة عمى تأدية االختبارات التي صسسيا الب, قج تعمسػا فشػن السيارات الكذؽية 
 الخصػة سيعقبيا خصػات تعشى بالسخاحل الكذؽية األخخى .

 مغ خالل ما تقجم فان أىجاف البحث تسثمت بسا يأتي:   
 بشاء اختبارات لعجد مغ الخبصات والجورات الكذؽية لسخحمة الكذاف الستقجم . -
 ات الكذؽية لسخحمة الكذاف الستقجم . إيجاد الجرجات والسدتػيات السعيارية لعجد مغ الخبصات والجور  -

تسثل مجتسع البحث بصالب الفخق الكذؽية لمسخحمة اإلعجادية في مخكد محافطة نيشػى وأخحت عيشة قػاميا 
وتع تقديسيع الى عيشة التجخبة االستصالعية وعيشة البشاء فزاًل عغ عيشة  مغ مخكد السجيشة( مجارس 01)

 التصبيق .
والجورات الكذؽية فقج تع إتباع الخصػات العمسية في اختيارىا وعخضيا عمى الدادة أما اختبارات الخبصات 
فزاًل عغ استخجام األسذ العمسية مغ صجق وثبات ومػضػعية ، وتمخرت , ذوي الخبخة واالختراص 

 اختبارات الخبصات والجورات الكذؽية بسا يأتي :
 الجورة السدتؿيسة( .و  لسخبعة ,والجورة ا وربصة الحصاب , )الخبصة الػتجية السغمقة ,

واالنحخاف  ,ة التي تسثمت بـ )الػسط الحدابيبعج ذلظ تع التػصل إلى الشتائج مغ خالل القػانيغ اإلحرائي   
 والجرجات السعيارية(, قانػن )ت( لمفخوقات و  امل االرتباط ,معو  السعياري ,

 وتع التػصل الى االستشتاجات اآلتية :   
 رات خاصة بؿياس عجد مغ الخبصات والجورات الكذؽية لسخحمة الكذاف الستقجم الحرػل عمى اختبا

فزاًل عغ تػزيعيا الصبيعي الحي يجلل عمى , تتستع باألسذ العمسية مغ صجق وثبات ومػضػعية 
 مالئستيا لعيشة البحث وىي :

الجورة السخبعة ,  اختبار عسلو اختبار عسل ربصة الحصاب , و اختبار عسل الخبصة الػتجية السغمقة , ) 
 .( اختبار عسل الجورة السدتؿيسة و 

  تع التػصل إلى ججاول خاصة بالجرجات السعيارية والسدتػيات لالختبارات الخاصة بالخبصات والجورات
 التي تع  بشائيا .

  (، اختباربشاء دورة كذؽية، ربصة كذؽية، كذاف متقجم،): الكمسات السفتاحية
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Abstract 

The presence of special tests to measure these variables is an important and 

vital work that develops the scout in terms of scouting skills. 

Therefore, the importance of the  research lies in finding means that have the 

scientific basis to measure an important aspect of the scout movement, which is the 

scouting side, as well as helping scout leaders in choosing scouts to represent scout 

teams correctly, and also can determine the current skill ability of the scout and what 

it will become in the future. The advanced scout stage was chosen because their ages 

are appropriate and at this stage they learned the arts of scout skills and have the 

ability to perform the tests designed by the researcher, and certainly this step will be 

followed by steps that concern other scout stages. 

Through the foregoing, the objectives of the research were as follows: 

- Building tests for a number of links and scout courses for the advanced scout stage. 

Find standard scores and levels for a number of links and scout courses for the stage 

of advanced scouting. 

The research community was represented by students of the scout teams for the 

preparatory stage in the Nineveh Governorate Center, and a sample of (70) schools 

were taken, five of which are on the right side of the city and the other five on the left 

side, and they were divided into the exploratory experiment sample and the 

construction sample as well as the application sample. 

As for the link tests and scout courses, the scientific steps were followed in selecting 

and presenting them to the experienced and specialized gentlemen as well as using the 

scientific foundations of honesty, consistency and objectivity. The link tests and scout 

courses were summarized as follows: 

(Closed wedge bundle / woodcut bundle / square round / straight round). 

After that, the results were reached through the statistical laws that were represented 

by (arithmetic mean / standard deviation / correlation coefficient / law (T) for 

differences and standard scores). 

The following conclusions were reached: 

 Obtaining special tests to measure a number of links and scouting courses for 

the stage of advanced scouting that enjoy the scientific foundations of honesty, 

consistency and objectivity as well as their natural distribution, which 

indicates their suitability for the research sample, namely: 

( Closed wedge tie test, woodcutter work test, square cycle work test, straight 

cycle work test) . 

 Reaching to Tables for the standard scores and levels of the tests for the links 
and the courses that were built. 

Keywords: (Scout session, scouting tie, Advanced scout, Building Test).  

 التعخيف بالبحث -1
 مقجمة البحث وأىسيتو : 1- 1

تو فالصبيعة تعصي اإلندان وتصمعاالصبيعة كان وما زال احج رغبات  أحزانان العير في 
أصبحت الػاسع والخاحة والصسأنيشة ، وكمشا يعخف ان الحخكة الكذؽية تحقق كل ذلظ ولقج  األفق اإلندان
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بالفتى أو الفتاة مشح تخبػية وتعميسية وغيخ سياسية تيتع مؤسدة  ألنيا, عالسية  الكذؽية حخكة حخكةال
السخيسات والتجسعات الكذؽية  العسخ , ومغ أنذصة ىحه الحخكة  ه وحتى مخحمة متقجمة مغنعػمة أضفار 

ونكخان الحات دون تسييد في الجيانة أو , التي تجتسع فييا أعجاد كبيخة مغ األفخاد تجسعيع حب الكذؽية 
ومغ خالل ىحه السخيسات يتع غخس روح السحبة والتدامح وتعمع السبادئ الدامية  ,المػن أو الجشذ

عمى الحخكة  أكثخ الذعػب تحخص وعميو فان ،الحسيجة مغ خالل تصبيق الػعج والقانػن  واألخالق
 الكذؽية في بمجانيع كػنيا تيتع بقابميات الفتيان العقمية والخوحية واالجتساعية والرحية والبجنية .

  م(0905)مشح عام  بجأت قجيسة فان الحخكة الكذؽية  العخاق شج الحجيث عغوع
( م 0908( وفي مرادر أخخى تحكخ أن الكذؽية بجأت في العخاق عام )8,  0991السشاىج الكذؽية , )

محافطة عمى ضمت ال أنيا ر فتخات ركػد في ىحه الحخكة إالخغع مغ مخو عمى وحتى يػمشا ىحا و , 
ػزارة التخبية وتسػيميا مغ قبل الػزارة ب حخكة الكذؽية في العخاق مختبصةكػن ال, لادئياأصالتيا وعمى مب

وىحا بجوره أثخ عمى , الزخر بسؤسدات الجولة  إلى أدىالحي  األمخالرعبة وبدبب الطخوف السالية 
 الحخكة الكذؽية  وبقائيا في مكانيا دون تصػر .

كافة سخاحميا لتصػيخ مشتدبي ىحه الحخكة ب لخربوتعج البخامج الكذؽية والسخيسات السختع ا
بعس الخبصات والجورات الخاصة في ومشيا مخحمة الكذاف الستقجم وان التعخف عمى مدتػى الكذافيغ 

 إيجادفي تكسغ  البحث أىسية ىحه البخامج ، عميو فان أىجاف أىعىػ احج السيارات الكذؽية بسجال 
مقششة برػرة عمسية  ىحه الخبصات والجورات الكذؽيةخق الكذؽية في قابميات أفخاد الف ججيجة لؿياس قائشخ 
شخيقة مػضػعية تعصي السيتسيغ بالحخكة السدتػى الحؿيقي ليؤالء الكذافة تفيج في  ويعج ىحا الؿياس, 

وبخاصة عشج , التي تداعج في اختيار الجيجيغ الكذؽية الحخكة  إليولسا وصمت رسع صػرة واضحة 
إن تصمب الجولية ، فزال عغ تعجيل وتصػيخ السشاىج   أوالعخبية  أويسات السحمية السذاركة في السخ

 .ذلظ 
 مذكمة البحث : 1-2

 خبخة الباحثيغ في الحخكة الكذؽية في التجريذ والسذاركات في السخيسات الحطا انمغ خالل 
بصات والجورات مغ خالل ؾياس مدتػى األداء في الخ ق تقييع السيارات الكذؽية ائىشاك نجرة في شخ 

، التي تعتسج عمى السعاييخ العمسية الرحيحة  لجى الكذافيغالكذؽية الستعمقة في السجال الكذفي 
 أوة يواقترار التقػيع عمى السالحطات التي يخاىا القادة عشج مذاركتيع الكذافة في السخيسات الكذؽ

ه السالحطة عمى الخبخة الحاتية لمقائج ، وتعتسج ىح أكثخ أوالتجسعات التي تكػن لمفخق الكذؽية لسجرستيغ 
الحي يؤدي احتسالية عجم اختيار الكذافيغ  األمخيذػبيا نػع مغ الخصأ ،  أوالتي قج تكػن صحيحة 

 الحكع الخاشئ عمى جػدة البخامج مغ الشاحيتيغ االيجابية والدمبية . أوالجيجيغ 
 البحث  أىجاف 1-3

 الكذؽية لسخحمة الكذاف الستقجم  مغ الخبصات والجورات بعسل بشاء اختبارات -
 .الخبصات والجورات الكذؽية لسخحمة الكذاف الستقجم تػيات السعيارية لبعسإيجاد الجرجات والسد -

 مجاالت البحث 1-4
 . في مخكد مجيشة السػصل اإلعجاديةالسجال البذخي : الفخق الكذؽية في السجارس  0-4-0
 . 2109  /4 /05ولغاية   2109 /3 /0مسجة مغالسجال الدماني : ل 0-4-2
 . السجال السكاني : مخيع الحجباء الكذفي في غابات السػصل 0-4-3
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 الجراسات السذابية  -2
 (2112الدهداني ) 2-1

  )ترسيم بظارية اختبار لبعض السيارات الكذفية الختيار الكذاف الستقجم في الفخق الكذفية السخكدية(
 ىجفت الجراسة إلى :

 السيارات الكذؽية الخاصة بالكذاف الستقجم . التعخف عمى أىع -
ترسيع بصارية اختبار لبعس السيارات الكذؽية الختيار الكذاف الستقجم في الفخق الكذؽية  -

 السخكدية .
واستخجم الباحث السشيج الػصفي باألسمػب السدحي , وشسل مجتسع البحث الفخق الكذؽية السخكدية 

( كذافًا 051خخ والخصافة في بغجاد , وشسمت عيشة البحث )( كذافًا ضسغ مجارس الك084وعجدىع )
 : الباحث الػسائل اإلحرائية اآلتيةمتقجمًا . كسا استخجم 

لمعيشات السدتقمة   T)الشدبة السئػية , واألىسية الشدبية , واالغتخاب , واالرتباط البديط )بيخسػن( واختبار 
 . (وكحلظ التحميل العاممي 

ىي حرػل الباحث عمى خسدة عػامل مدتخمرة لسرفػفة االرتباشات  وكانت نتائج الجراسة
 البيشية لشتائج اختبارات بعس السيارات الكذؽية وىي :

 )التخييع , وأعسال الخيادة , والعقج والخبصات والجورات , واأللعاب الكذؽية , واإلحداس بالسدافة .
 ارجي أعمى ندبة مغ التذبع عامل التخييع )حيث حقق اختبار نرب الخيسة عمى الػجو الخ

 عمى ىحا العامل( .
 . )عامل أعسال الخيادة )حيث حقق اختبار بػابة السجخل أعمى ندبة مغ التذبع عمى ىحا العامل 
 (عامل العقج والخبصات )حيث حقق اختبار الجورة األفؿية أعمى ندبة مغ التذبع عمى ىحا العامل. 
 حداس بخصػة قجم  الكذاف مغ خالل الخكس عامل األلعاب الكذؽية )حيث حقق اختبار اإل

 بيغ الحبال أعمى ندبة مغ التذبع عمى ىحا العامل( .
  عامل اإلحداس بالسدافة )حيث حقق اختبار اإلحداس بالخصػة الجانبية أعمى ندبة مغ التذبع

 عمى ىحا العامل( .
 وإجخاءاتومشيج البحث -3
 مشيج البحث  3-1

 البحث . وشبيعة  السدحي لسالئستو األسمػبباستخجم السشيج الػصفي تع     
 مجتسع البحث  3-2

في مخكد محافطة لمبشيغ تسثل مجتسع البحث بصالب الفخق الكذؽية في السجارس اإلعجادية 
والتي تذارك في التجسعات  , ( مجرسة36)( كذافًا مثمػا 576حيث شسل مجتسع البحث عمى )نيشػى 

 .الخياضي والسجرسي  مجيخية الشذاطالكذؽية التي تؿيسيا 
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 عيشات البحث  3-3
والتي  البحث برػرة صحيحة الباحث مخاعاتيا ىػ اختيار عيشة التي يجب عمى األمػرمغ أىع 

باختيار عيشة  انقام الباحثعمى ذلظ  وبشاءً ( . 274,  2112)محجػب ,حؿيؿيًا تسثل السجتسع تسثياًل 
وبالصخيقة العذػائية بحيث مثمت  خة مجارس إعجاديةعذل شالب الفخق الكذؽية البحث والتي تكػنت مغ

التخبية الخياضية في السجارس التي مثمت عيشة البحث بإرسال  ػوقام مجرس , مخكد مجيشة السػصل
كذافًا متقجمًا  (036)حيث بمغ عجد عيشة البحث  السػجػدة في مجارسيع ,الكذافيغ مغ الفخقة الكذؽية 

 يبيغ ذلظ . (0)ججول والمجتسع البحث  % ( مغ  23,06حيث مثمت ندبة ) 
 يبين مجارس عيشة البحث ومهاقعيا وعجد الكذافة الستقجمين لكل مشيا (1ججول )

 عذد انطالة يىلع انًذرطت اطى انًذرطت ث
 14 حٍ انظكز /األَظز عًز بن عبذ انعشَش نهبنُن /ع 1
 12 حٍ انًثنً/األَظز انزطبنت نهبنُن /ع 2
 12 حٍ انمبدطُت/األَظز بنُن أبٍ حنُفت نه /ع 3
 13 حٍ انفُصهُت/األَظز دار انظالو نهبنُن /ع 4
 12 حٍ األنذنض/األَظز عبذ انزحًن انغبفمٍ نهبنُن /ع 5
 12 ببة انجذَذ/األًَن انشزلُت نهبنُن /ع 6
 13 انشفبء/األًَن انًزكشَت نهبنُن /ع 7
 13 ببة طنجبر/ األًَن ديشك نهبنُن /ع 8
 11 حٍ انزفبعٍ/األًَن ذ بن انىنُذ نهبنُنخبن /ع 9

24 حًىس 17حٍ  /األًَن انشهبة نهبنُن /ع 11
*

 
 136  انًجًىع

 عيشة التجارب االستظالعية3-3-1
مغ إعجادية الذياب لمبشيغ  اً كذاف (05)تكػنت عيشة التجارب االستصالعية األولى والثانية مغ 

 ة  .وقج تع استبعادىع مغ عيشة التصبيق الشيائي
 عيشة البشاء3-3-2

صخيقة العذػائية تع اختيارىع بال مغ خسدة مجارس إعجادية اً كذاف (57)مغعيشة البشاء  تكػنت
 يبيغ ذلظ . (2)ججول و 

 ( يبين عيشة البشاء2ججول )
 انعذد أطى انًذرطت ث
 12 انزطبنت نهبنُن /ع 1
 12 أبٍ حنُفت نهبنُن  /ع 2
 13 دار انظالو نهبنُن /ع 3
 11 خبنذ بن انىنُذ نهبنُن /ع 4
 9 انشهبة نهبنُن /ع 5
 57 انًجًـــــــــــــــــــىع 

 
 عيشة التظبيق 3-3-3

 صخيقة العذػائيةتع اختيارىع بال مجارس إعجادية خسذ مغ اً ( كذاف64مغ ) التصبيق ةتكػنت عيش
 ( يبيغ ذلظ .3وججول ) % ( مغ مجتسع البحث 00,00, ومثمت ندبة )

                                                             

 منهم للتجربة االستطالعية . ا  ( كشاف55تم اختيار )*
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 يبين عيشة التظبيق  (3)ججول 
 انعذد أطى انًذرطت ث

 14 عًز بن عبذ انعشَش نهبنُن /ع 1

 12 عبذ انزحًن انغبفمٍ نهبنُن /ع 2

 12 انشزلُت نهبنُن /ع 3

 13 انًزكشَت نهبنُن /ع 4

 13 ديشك نهبنُن /ع 5

 64 انًجًـــــــــــــــــــىع 

 وسائل جسع البيانات 3-4
والسعمػمات جميا الباحث لمحرػل عمى البيانات ت ىي أدوات يدتخإن وسائل جسع السعمػما

 :يأتياستخجام عجة وسائل وكسا تع عميو (70, 2118)عبج هللا , التي يحتاجيا في بحثو السيسة
 االستبيان 3-4-1

 :وكسا يأتي استبانوعجاد بإ ان, قام الباحثواالختبارات الخاصة بيالغخض تحجيج السيارات الكذؽية 
لكذاف واختباراتيا لسخحمة ا الخبظات والجورات الكذفيةاستبيان خاص بتحجيج أىم  -3-4-1-1

 . الستقجم
 التخبية الكذؽيةو الحخكة الكذؽية , كتاب تخبية الخالء و )مغ خالل اإلشالع عمى السرادر والسخاجع      

في السجال الكذفي تع تحجيج  انوالجراسات الدابقة وخبخة الباحث مسشاىج العخبية السصػرة(الجليل العام لو , 
تع والتي يسكغ ؾياسيا بجقة . و واختباراتيا الخاصة بسخحمة الكذاف الستقجم (*)الخبصات والجوراتبعس 

الستحرال  (2)ممحق وعخضت عمى الدادة ذوي الخبخة واالختراص   (0وضعيا في استبانو ممحق )
التي حرمت عمى  الخبصات والجورات أخح آرائيع وإبجاء أي تغييخ أو مالحطة أو إضافة أو ححف وتع 

إذ يؤكج أن " عمى الباحث الحرػل عمى ندبة  (بمػم وآخخون ), اذ يحكخ بمػم %( فسا فػق 75ندبة )
الخبصات والجورات ( وبيحا خمرت 026,  0983فأكثخ لقبػل الطاىخة " .)بمػم وآخخون ,  (%75اتفاق )

يبيغ  (4وججول )  (الجورة السدتؿيسةو الجورة السخبعة , و ,  ربصة الحصابو الخبصة الػتجية السغمقة , )إلى 
 ذلظ .

 يةه السئ ةالشدبو الكذفية  الخبظات والجورات ىندب اتفاق الدادة ذوي الخبخة واالختراص عم يبين (4ججول )
 انمبىل اننظبت انًئىَت انخكزار انزبطبث وانذوراث ث

 - %50 70 الربطة الوجذية الوفحوحة 7

   %15 71 وجذية الوغلقةالربطة ال 1

 - %45 1 ربطة السلن 3

   %15 71 ربطة الحطاب 4

 - %55 77 ربطة عنق الزجاجة 5

   %700 10 الذورة الوربعة 6

 - %50 70 الذورة الوعينية 1

   %10 71 الذورة الوسحقيوة  1

 - %30 6 الذورة الوقصية 1

 - %60 71 األفقيةدورة األعوذة  70

                                                             

 عصا .  هي ربط حبل مع اكثر من الدورة :  هي ربط حبل مع عصا  ،   الربطة :(*)
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بحثتجارب ال 3-5  
 التجخبة االستظالعية  3-5-1

مغ  اً كذاف (05)عمى  بإجخاء تجخبة استصالعية(0)وبالتعاون مع فخيق العسل السداعج انقام الباحث
وتع تصبيق االختبارات في مخيع ,  2109 / 3 / 4إعجادية الذياب لمبشيغ وذلظ يػم االثشيغ السػافق  
 تخبية نيشػى , واليجف مغ التجخبة ىػ : الحجباء الكذفي في مشصقة الغابات والتابع لسجيخية

 . صالحية األجيدة واألدوات إلىالتعخف  -
 . مجى مالئسة االختبارات لسدتػى العيشة إلىالتعخف  -
 . فخيق العسل السداعج إمكانيةلى التعخف إ -
 الػقت الحي تدتغخقو االختبارات . إلىالتعخف  -

، وعميو قام الباحثان بتصبيق األىجافىحه  التحقق مغ جسيعوقج كانت نتائج التجخبة االستصالعية 
 ت عمى عيشة البشاء .ااالختبار 

 (عيشة البشاء)التجخبة الخئيدية لبشاء االختبارات  3-5-2
كػن السختبخيغ ,  أداء العيشة لالختبارات وإمكانية التصبيق وسيػلتو بعج أن تع التحقق مغ

 انقام الباحث, بعجىا  خبصات والجورات الكذؽيةيشتسػن لمفخق الكذؽية في السجارس ولجييع خبخة في ال
مبتجأ , مجارس إعجادية  (5)ا مثمػ  كذافاً ( 57)عمى عيشة تكػنت مغ بإجخاءات عسمية بشاء االختبارات 

ومغ ثع إجخاءات الرجق والثبات والسػضػعية  , بإجخاءات اإلحراء الػصفي لستغيخات الجراسة الكذؽية
( 5والججول ), ولسجة خسدة أيام  2109 /3 /24يػم األحج السػافق  بجءً مغ خالل تصبيق االختبارات 

 يبيغ ذلظ .
 عجد منالختبارات  لتهاءيبين الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ومعامل اال  (5)ججول 

 الكذفية الخبظات والجورات
ص وحذة انمُبص االخخببراث ث

–
 يعبيم االنخىاء ع± 

 3510. 406040. 11640. ثانية /درجة  ةالربطة الوجذية الوغلق 7

 3140. 0.71161 35140. ثانية /درجة  ربطة الحطاب 1

 1310. 051440. 0.7466 ثانية /درجة  الذورة الوربعة 3

 1750. 0.05015 0.7111 ثانية /درجة  الذورة الوسحقيوة 4

                                                             

 ( فخيق العسل السداعج5)
.  حكع اتحادي العاب قػى  /بكالػريػس تخبية بجنية  /عمي رعج دمحم الديج   -2. تخبية بجنية   /د. ربيع عبج الػىاب  -0
 /بكالػريػس تخبية بجنية  /سعج وعج الديج   -4 .حكع اتحادي العاب قػى  /بكالػريػس تخبة بجنية  /فػزي أدريذالديج  -3

قائج كذفي حاصل عمى الذارة  /بكالػريػس تخبية بجنية  /عمي صبحي محسػد الديج  -5.  اتحادي العاب قػى  حكع
دمحم الديج   -7.  قائج كذفي حاصل عمى الذارة الخذبية /بكالػريػس تخبية بجنية  /ميشج صبخي داؤدالديج  -6.  الخذبية

الديج عادل صالح شيت /  -8.  صل عمى الذارة الخذبيةقائج كذفي حا /بكالػريػس تخبية بجنية  /يػنذ قاسع   
 بكالػريػس تخبية بجنية . الديج احسج سالع دمحم / مػضف خجمة .
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لسعيارية األمخ الحي ( تبيغ أن األوساط الحدابية أكبخ مغ االنحخافات ا5مغ خالل الججول )
فزاًل عغ مالئسة االختبارات لمعيشة مغ خالل , يعشي إمكانية التعامل مع الجرجات بالصخق اإلحرائية 

ويعج االختبار مشاسبا إذا تػزع تػزيعا شبيعيا عمى ان ال  (0±)معامالت االلتػاء والتي انحرخت ما بيغ 
 (75, 2111تذكل الستغيخات التػاًء شجيجًا )عالم ، 

 السعامالت العمسية واالختبارات 3-6
 الرجق3-6-1

االختبار الرادق ىػ الحي يؿيذ بجقة كاؼية الطاىخة التي صسع لؿياسيا وال يؿيذ شيئًا بجاًل 
 . (40,  2119رضػان , )مشيا وباإلضافة إلييا 

 صجق السحتهى  3-6-1-1
رأي الخبخاء في استسارة باستخجام صجق السحتػى أو السزسػن مغ خالل استصالع  انقام الباحث

 (Kubiszy&Borich,2111:298)االستبانة الخاصة بالسيارات الكذؽية واختباراتيا 
 صجق التسييد 3-6-1-2

الحيغ يتستعػن بجرجة مختفعة  مغ الرفة أو   األفخادويعشي قجرة االختبار عمى التفخيق بيغ 
ولتحقيق صجق  , (265, 2118ي , عػن بجرجة مشخفزة مغ الدسة نفديا )عالو تالدسة وبيغ مغ يتس

أي مغ أقل  تختيبًا تراعجياً  اً كذاف (57)بتختيب درجات عيشة البشاء والبالغ عجدىا  انالتسييد قام الباحث
وتع تقديسيا الى مجسػعتيغ عجد , عمى أساس السجسػع الكمي لالختبارات لكل فخددرجة إلى أعمى درجة

الفخوق معشػية مغ لمعيشات السدتقمة وقج تبيغ أن  (ت)اختبار  تع استخجام , بعجىا اً كذاف (28)كل مشيا 
 ( يبيغ ذلظ .6)ليا القجرة عمى التسييد وججول أي بسعشى أن االختبارات  خالل ؾيسة االحتسالية
 يةفعجد من الخبظات والجورات الكذالختبارات يبين القهة التسييدية  (6)ججول 

 

 ث

 

 االخخببراث

لًُت )ث(  ت انذنُبانًجًىع انًجًىعت انعهُب

 انًحظىبت

 

 االحخًبنُت
 

 انذالنت
ص

–
ص ع± 

–
 ع± 

 هعنوي 0000. 70.717 101170. 31110. 116340. 7.0563 الربطة الوجذية الوغلقة 7

 هعنوي 0000. 1.107 016110. 10130. 711350. 51070. ربطة الحطاب 1

 هعنوي 0000. 73.111 011710. 01510. 037460. 71150. الذورة الوربعة 3

 هعنوي 0000. 71.551 011100. 01470. 011770. 71710. الذورة الوسحقيوة 4

 االختباراتثبات  3-6-2
شخيقة  انإذ استخجم الباحث , عمى صجق االختبارات قام بإجخاءات الثبات انبعج اشسئشان الباحث

يقة واحجة مغ أسيل الصخق " تعج ىحه الصخ  االختبار وإعادة تصبيقو في الحرػل عمى الثبات حيث
  نفديا الريغةو  نفدياالسجسػعة  صبيق االختبار نفدو مختيغ عمىلمحرػل عمى الثبات وىي عبارة عغ ت

 (352, 2111" )ممحع , 
عيشة ال ولسجة خسدة أيام عمى 2109 /30/3حيث تع إعادة إجخاء االختبارات يػم األحج السػافق      

مع مخاعاة ضخوف إجخاءات االختبارات نفديا . إذ تع  التأكيج مغ قبل نفدو التػقيت نفديا وبالسجارس 
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أن االختبار يكػن ثابتًا " عشجما يعصي االختبار نفذ الشتائج إذا شبق أكثخ  (ندار الصالب وكامل لػيذ)
وقج تع إيجاد الثبات  ( .273,  0993, ولػيذ مغ مخة لمعيشة نفديا وتحت نفذ الطخوف " )الصالب 

حداب معامل االرتباط بيغ درجات التصبيق األول والتصبيق الثاني الختبارات السيارات عغ شخيق 
 ( يبيغ ذلظ .7الكذؽية والججول )

 الكذفية عجد من الخبظات والجوراتوالرجق الحاتي الختبارات  االرتباط تمعاماليبين  (7ججول )

 االخخببراث ث
وحذة 

 انمُبص

يعبيم  انمُبص انثبنٍ انمُبص األول

 الرحببطا
 االحخًبنُت

انصذق 

ص انذاحٍ
–

ص ع± 
–

 ع± 

7 

الربطة 

الوجذية 

 الوغلقة

 0.131 0.000 0.111 311160. 10660. 406040. 11640. ثا/د

1 
ربطة 

 الحطاب
 0.131 0.000 0.111 0.7154 0.4561 0.71161 35140. ثا/د

3 
الذورة 

 الوربعة
 0.117 0.000 0.150 011410. 47470. 051440. 0.7466 ثا/د

4 
الذورة 

 الوسحقيوة
 0.141 0.000 0.101 056410. 74110. 0.05015 0.7111 ثا/د

 السهضهعية 3-6-3
مػضػعية االختبار تعشي " عجم تأثيخ االختبار بتغييخ السحكسيغ أي يعصي االختبار الشتائج نفديا      

ػضػعية االختبار عغ شخيق م وتع حداب,  (41,  0995حدشيغ , )ميسا كان القائع بالتحكيع " 
 يبيغ ذلظ  (8)وججول  (0)الحكامبيغ نتائج درجات  معامل االرتباط البديط حداب 
 عجد من الخبظات والجورات الكذفية( يبين معامالت االرتباط بين درجات الحكام في اختبارات 8ججول )

 االخخببر ث
 االرحببطبث

 االحخًبنُت
1-2 1-3  2-3 

 0.000 0.177 0.110 0.161 ةالوغلق الربطة الوجذية 7

 0.000 0.111 0.150 0.141 ربطة الحطاب 1

 0.000 0.111 0.116 0.111 الذورة الوربعة 3

 0.000 0.104 0.113 0.135 الذورة الوسحقيوة 4

 لعيشة التظبيق ةالخئيد اتالختبار ا 3-7
لمذخوط  تحؿيقيابارات و بعج ان أكجت التجارب االستصالعية األولى والثانية صالحية االخت

في مخيع الحجباء الكذفي في  الختباراتالتصبيق الشيائي لب انستيا لعيشة الجراسة ، قام الباحثالعمسية ومالئ
 /7/4( وذلظ لمسجة مغ  3ججول ) ًا ,( كذاف64ى العيشة السحجدة والبالغ عجدىا )مشصقة الغابات عم

 2109 /4 /00إلى  2109
 ةالسعالجات اإلحرائي 3-8

 تية :ستخجم الباحث الػسائل اإلحرائية اآلا 
 الػسط الحدابي  -

                                                             
 السيد دمحم يونس قاسم       دداؤو: السيد علي صبحي محمود             السيد مهند صبري  مالحكا (5)
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 االنحخاف السعياري  -
 معامل االلتػاء لبيخسػن  -
 معامل االرتباط البديط  -
 الشدبة السئػية  -

 .شتائج المحرػل عمى ل( وذلظ SPSSتع استخجام الشطام اإلحرائي )
 عخض الشتائج -4

 اختبارات الخبصات والجوراتمي لكل اختبار مغ في ىحا الباب الػصف التفري انتشاول الباحث
وتصبيقيا عمى عيشة البحث , فزاًل عغ الجرجات والسدتػيات السعيارية لكل  ترسيسياتع  والتيلكذؽية ا

 اختبار وكسا يأتي :
 اختبار عسل الخبصة الػتجية السغمقة .االختبار األول : 1 -4

 ة الػتجية السغمقة .ؾياس مدتػى أداء عسل الخبصالغخض من االختبار: 
 ساعة تػقيت .و م ,  0,5عرا بصػل و  م( ,0حبل  بصػل ) األدوات السدتخجمة : 

يجج لػحة تعخيؽية باالختبار وعرا بصػل  األول عشج وصػل السختبخ مكان االختبار طخيقة األداء : 
استخجام الحبل سع مثبتة في األرض يبجأ السختبخ بعسل الخبصة الػتجية السغمقة عمى العرا ب (051)

 السػجػد بالقخب مغ العرا .
يتع حداب زمغ األداء مغ قبل السؤقت مشح مدظ الحبل ولحيغ إنياء عسل الخبصة الػتجية  : التدجيل 

 .(0)عمى مدتػى األداء  مغ قبل الحكام السغمقة وكحلظ تدجيل درجة األداء
 

 

 
 يهضح عسل الخبظة الهتجية السغمقة (1)شكل 

 

 
                                                             

رادر والسخاجع والجراسات التي تصخقت إلى شخيقة بعج اشالع الباحثان عمى عجد مغ الس طخيقة التقهيم : (0)
( , تع إعجاد استسارة استبيان 2102, دراسة الدػداني  2105تقػيع األداء في السيارات الكذؽية )دراسة الصائي 

( وضحت شخيقة التقػيع مغ خالل دقة األداء وزمشو , وقج تع عخض ىحه االستسارات عمى الدادة ذوي 3ممحق )
( 01راص لغخض السػافقة عمييا أو التعجيل أو اإلضافة , حيث اتفق الدادة الخبخاء عمى إعصاء )الخبخة واالخت

درجات لتقييع األداء السياري الرحيح باإلضافة إلى حداب الدمغ السدتغخق في األداء والحرػل عمى الجرجة 
(  وعميو تع اعتساد ىحه دمغال /الشيائية مغ خالل قانػن ؾياس مدتػى األداء السياري الحي يتزسغ )الجرجة 

 عمسًا أن درجة األداء تدتخخج مغ معجل درجات الحكام الثالثة .الصخيقة , 
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 ن الهسط الحدابي واالنحخاف السعياري ومعامل االلتهاء الختبار الخبظة الهتجية السغمقةيبي (9)ججول 
 يعبيم االنخىاء االنحزاف انًعُبرٌ انىطط انحظببٍ أطى االخخببر

 0.156 0.40651 0.1471 الربطة الوجذية الوغلقة

 الخبظة الهتجيةالسغمقةالختبار  ةالسدتهيات السعياري( يبين 11الججول )
 اننظبت انًئىَتنهخكزاراث انًشبهذاث انحذ األدنً انحذ األعهً ًظخىيان

 %3.715 1 1.775164 1.165163 جُذ جذا  

 %71.5 1 7.711161 7.111754 جُذ

 %31.1715 17 0.03104 111116. يخىطط

 %31.1715 17 0.14605- 0.01464- يمبىل

 %71.15 71 7.6634- 7.07664- ضعُف

 - - - - ضعُف جذا  

 %700 - - - انًجًىع

الختبار الخبظة الهتجية  *( يبين الجرجات الخام والجرجات السعيارية بظخيقة الخقم الثابت11ججول )
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7 7.11136 700 16 7.47131 15 57 0.14443 50 16 0.410413 15 

1 7.11340 11 11 7.31144 14 51 0.11541 41 11 0.457574 14 

3 7.15444 11 11 7.31041 13 53 0.10657 41 11 0.431556 13 

4 7.13541 11 11 7.36751 11 54 0.11156 41 11 0.473511 11 

5 7.17651 16 30 7.34156 17 55 0.16160 46 10 0.314631 17 

6 7.11156 15 37 7.31360 10 56 0.14164 45 17 0.31561 10 

1 7.11167 14 31 7.30464 61 51 0.13061 44 11 0.356111 71 

1 7.15165 13 33 7.11561 61 51 0.17711 43 13 0.331163 71 

1 7.14061 11 34 7.16613 61 51 0.11116 41 14 0.371105 71 

70 7.11713 17 35 7.14111 66 60 0.11310 47 15 0.111146 76 

77 7.10111 10 36 7.11117 65 67 0.15415 40 16 0.110111 75 

71 7.61317 11 31 7.10115 64 61 0.13511 31 11 0.167111 74 

73 7.66415 11 31 7.71011 63 63 0.17613 31 11 0.141117 73 

74 7.6451 11 31 7.71713 61 64 0.61111 31 11 0.114071 71 

75 7.61614 16 40 7.75111 67 65 0.61107 36 10 0.105054 77 

76 7.60111 15 47 7.73401 60 66 0.66005 35 17 0.716015 70 

71 7.51101 14 41 7.77506 51 61 0.64701 34 11 0.761731 1 

71 7.51006 13 43 7.01670 51 61 0.61174 33 13 0.741711 1 

71 7.55770 11 44 7.01174 51 61 0.60371 31 14 0.71111 1 

10 7.53174 17 45 7.05171 56 10 0.51411 37 15 0.770167 6 

17 7.57371 10 46 7.03111 55 17 0.56516 30 16 0.017303 5 

11 7.41413 11 41 7.01011 54 11 0.54630 11 11 0.011344 4 

13 7.41511 11 41 7.00737 53 13 0.51134 11 11 0.053316 3 

14 7.45637 11 41 0.11135 51 14 0.50131 11 11 0.034411 1 

15 7.43135 16 50 0.16331 57 15 0.41143 16 700 0.075461 7 

 للدرجات الخام . 6م سيكما تم حساب الرقم الثابت بطريقة النسبة والتناسب من خالل قي*
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 : اختبار عسل ربصة الحصاب . االختبار الثاني 4-2
 ؾياس مدتػى أداء عسل ربصة الحصاب .الغخض من االختبار: 
 ساعة تػقيتو مجسػعة مغ الحصب , و م( ,  0,5حبل بصػل ) األدوات السدتخجمة : 

حيث يػجج لػحة تعخيؽية لالختبار , يدخع  مكان االختبار الثاني عشج وصػل السختبخطخيقة األداء : 
ثع لف الحبل حػل الحصب وعسل , نحػ الحبل ويسجه أرضًا ويقػم بجسع الحصب ووضعو عمى الحبل 

 ثع حسل الحصب ليعمغ إنياء عسل ربصة الحصاب ., ربصة الحصاب 
, ل الحصب يتع حداب زمغ األداء مغ قبل السؤقت مشح مدظ السختبخ الحبل ولغاية حس التدجيل : 

 عمى مدتػى األداء . يتع تدجيل الجرجات مغ قبل الحكاموكحلظ 

 
 

 ربظة الحظاب
 

 ( يهضح كيفية عسل ربظة الحظاب7شكل )
 ( يهضح عسل ربظة الحظاب2)شكل 

 
 

 ( يبين الهسط الحدابي واالنحخاف السعياري ومعامل االلتهاء الختبار ربظة الحظاب12ججول )
 يعبيم االنخىاء االنحزاف انًعُبرٌ ببٍانىطط انحظ أطى االخخببر

 0.310 0.71004 0.3675 ربطة الحطاب

 
 ربظة الحظاب الختبار ةالسدتهيات السعياري( يبين 13الججول )

 نهخكزاراث اننظبت انًئىَت انًشبهذاث انحذ األدنً انحذ األعهً انًظخىي

 %3.715 1 1.151701 1.170533 جُذ جذا  

 %70.1315 1 7.015111 7.141111 جُذ

 %31.5 14 0.003611 133111. يخىطط

 11.715 71 0.11055- 0.01141- يمبىل

 %10.3715 73 7.61131- 7.05111- ضعُف

 - - - - ضعُف جذا  

 %700 64 - - انًجًىع
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 ( يبين الجرجات الخام والجرجات السعيارية بظخيقة الخقم الثابت الختبار ربظة الحظاب14ججول )
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7 0.11714 700 16 0.66111 15 57 0.44511 50 16 0.11116 15 

1 0.11111 11 11 0.65116 14 51 0.431 41 11 0.17404 14 

3 0.11407 11 11 0.65705 13 53 0.41101 41 11 0.10573 13 

4 0.16501 11 11 0.64173 11 54 0.47171 41 11 0.71617 11 

5 0.15671 16 30 0.63317 17 55 0.47015 46 10 0.71111 17 

6 0.14115 15 37 0.61411 10 56 0.40733 45 17 0.71131 10 

1 0.13133 14 31 0.67531 61 51 0.31147 44 11 0.76145 71 

1 0.11147 13 33 0.60645 61 51 0.31341 43 13 0.76053 71 

1 0.11041 11 34 0.51153 61 51 0.31451 41 14 0.75767 71 

70 0.17751 17 35 0.51161 66 60 0.36566 47 15 0.7411 76 

77 0.10166 10 36 0.5111 65 67 0.35614 40 16 0.73311 75 

71 0.11314 11 31 0.51011 64 61 0.34111 31 11 0.71416 74 

73 0.11411 11 31 0.56716 63 63 0.3311 31 11 0.77514 73 

74 0.1151 11 31 0.55114 61 64 0.31111 31 11 0.70101 71 

75 0.16611 16 40 0.54401 67 65 0.31706 36 10 0.0117 77 

76 0.15101 15 47 0.53577 60 66 0.37175 35 17 0.01171 70 

71 0.14175 14 41 0.51671 51 61 0.30313 34 11 0.01011 1 

71 0.14013 13 43 0.57111 51 61 0.11437 33 13 0.01735 1 

71 0.13737 11 44 0.50135 51 61 0.11531 31 14 0.06143 1 

10 0.11131 17 45 0.41143 56 10 0.11641 37 15 0.05357 6 

17 0.17341 10 46 0.41057 55 17 0.16155 30 16 0.04451 5 

11 0.10456 11 41 0.4176 54 11 0.15164 11 11 0.03561 4 

13 0.61564 11 41 0.41161 53 13 0.14111 11 11 0.01616 3 

14 0.61611 11 41 0.46316 51 14 0.1401 11 11 0.07114 1 

15 0.6111 16 50 0.45414 57 15 0.13711 16 700 0.00111 7 

 عسل الجورة السخبعة : االختبار الثالث 4-3
 ؾياس مدتػى أداء عسل الجورة السخبعة  الغخض من االختبار:
ساعة و ,  2عجد  (سع 2)وقصخ  (سع 61عرا بصػل )و ,  (م0حبل بصػل ) :األدوات السدتخجمة 

 . تػقيت
حيث يػجج لػحة تعخيؽية لالختبار وعمى  الثالث بخ إلى مكان االختبارالسخت عشج  وصػل :طخيقة األداء 

الصاولة الحبل والعري , يأخح الحبل والعري ويبجأ بعسل الجورة السخبعة مغ خالل عسل الخبصة الػتجية 
بالحبل ولمفتيغ  (+)عمى إحجى العري وضع العرا الثانية فػقيا والبجء بعسمية ربط العري عمى شكل 

 اء عسل الجورة السخبعة .فقط وإني
يتع حداب زمغ األداء مغ قبل السؤقت مشح مدظ السختبخ الحبل ولحيغ رفع يجه ليعمغ انتياء  :التدجيل 

 عمى مدتػى األداء . يتع تدجيل الجرجات مغ قبل الحكاموكحلظ , العسل 
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 يهضح عسل الجورة السخبعة (3)شكل 

 السعياري ومعامل االلتهاء الختبار الجورة السخبعةيبين الهسط الحدابي واالنحخاف  (15)ججول 
 يعبيم االنخىاء االنحزاف انًعُبرٌ انىطط انحظببٍ أطى االخخببر

 0.611 0.05161 0.7137 الذورة الوربعة

 
 الجورة السخبعةالختبار  ةالسدتهيات السعياري( يبين 16الججول )

 نًئىَتنهخكزاراثاننظبت ا انًشبهذاث انحذ األدنً انحذ األعهً انًظخىي

 %4.6115 3 1.011135 1.171011 جُذ جذا  

 %70.1315 1 7.331514 7.101751 جُذ

 %11.715 71 0.00311 0.111311 يخىطط

 %31.0615 15 0.17171- 0.00364- يمبىل

 %71.7115 77 7.4611- 7.00141- ضعُف

 - - - - ضعُف جذا  

 %700 64 - - انًجًىع

 
 جات الخام والجرجات السعيارية بظخقة الخقم الثابت الختبار الجورة السخبعة( يبين الجر 17ججول )
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7 0.11141 700 16 0.17135 15 57 0.74613 50 16 0.0137 15 

1 0.11155 11 11 0.17643 14 51 0.7433 41 11 0.01071 14 

3 0.11663 11 11 0.1735 13 53 0.74031 41 11 0.06115 13 

4 0.1131 11 11 0.17051 11 54 0.73145 41 11 0.06433 11 

5 0.11011 16 30 0.10165 17 55 0.73453 46 10 0.0674 17 

6 0.11115 15 37 0.10413 10 56 0.7376 45 17 0.05141 10 

1 0.11413 14 31 0.1071 61 51 0.71161 44 11 0.05555 71 

1 0.111 13 33 0.71111 61 51 0.71515 43 13 0.05163 71 

1 0.16101 11 34 0.71515 61 51 0.71113 41 14 0.0411 71 

70 0.16675 17 35 0.71303 66 60 0.7711 47 15 0.04611 76 

77 0.16313 10 36 0.7107 65 67 0.77611 40 16 0.04315 75 

71 0.1603 11 31 0.71171 64 61 0.77405 31 11 0.04013 74 



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 

 بناء اختبارات لعدد من الربطات والدورات الكشفية لمرحلة الكشاف المتقدم

767 

 ث

بو
خ
ان
ت 
ج
ذر
ان

 

ت 
ج
ذر
ان

ت 
رَ
ُب
ًع
ان

ج
بب
نث
 ا
لى
نز
بب

 

 ث

بو
خ
ان
ت 
ج
ذر
ان

 

ت 
ج
ذر
ان

ت 
رَ
ُب
ًع
ان

ج
بب
نث
 ا
لى
نز
بب

 

 ث

بو
خ
ان
ت 
ج
ذر
ان

 

ت 
ج
ذر
ان

ت 
رَ
ُب
ًع
ان

ج
بب
نث
 ا
لى
نز
بب

 

 ث
بو
خ
ان
ت 
ج
ذر
ان

 

ت 
ج
ذر
ان

ت 
رَ
ُب
ًع
ان

ج
بب
نث
 ا
لى
نز
بب

 

73 0.15131 11 31 0.71415 63 63 0.77773 31 11 0.031 73 

74 0.15445 11 31 0.71733 61 64 0.7011 31 11 0.03501 71 

75 0.15753 16 40 0.7114 67 65 0.70511 36 10 0.03175 77 

76 0.1416 15 47 0.71541 60 66 0.70135 35 17 0.01113 70 

71 0.14561 14 41 0.71155 51 61 0.01143 34 11 0.0163 1 

71 0.14115 13 43 0.76163 51 61 0.0165 33 13 0.01331 1 

71 0.13113 11 44 0.7661 51 61 0.01351 31 14 0.01045 1 

10 0.1361 17 45 0.76311 56 10 0.01065 37 15 0.07153 6 

17 0.13311 10 46 0.76015 55 17 0.01113 30 16 0.0746 5 

11 0.13705 11 41 0.75113 54 11 0.0141 11 11 0.07761 4 

13 0.11173 11 41 0.755 53 13 0.01711 11 11 0.00115 3 

14 0.1151 11 41 0.75101 51 14 0.01115 11 11 0.00513 1 

15 0.11111 16 50 0.74175 57 15 0.01603 16 700 0.0011 7 

 اختبار عسل حسالة حقائب )الجورة السدتؿيسة( . االختبار الخابع : 4-4
 ؾياس مدتػى أداء عسل الجورة السدتؿيسة.الغخض من االختبار: 
 ساعة تػقيت.و سع( ,  0,21بصػل ) (3)عري عجد و م( , 2حبل بصػل ) األدوات السدتخجمة : 

حيث يػجج لػحة تعخيؽية لالختبار  لى مكان االختبار الخابععشج وصػل السختبخ إ طخيقة األداء : 
وشاولة يػجج عمييا الحبل والعري , يبجأ السختبخ بعسل الجورة السدتؿيسة بثالث لفات لعسل حسالة 

 صحيحة .حقائب ونربيا عمى األرض برػرة 
يتع حداب زمغ األداء مغ قبل السؤقت مشح مدظ السختبخ الحبل ولحيغ إنياء عسل الجورة  التدجيل : 
 عمى مدتػى األداء . يتع تدجيل الجرجات مغ قبل الحكاموكحلظ , السدتؿيسة 

 
 
 
 
 

 
  ( يهضح عسل الجورة السدتقيسة )عسل حسالة حقائب(4شكل )

 
 

 بي واالنحخاف السعياري ومعامل االلتهاء الختبار الجورة السدتقيسة( يبين الهسط الحدا18ججول )
 يعبيم االنخىاء االنحزاف انًعُبرٌ انىطط انحظببٍ أطى االخخببر

 0.731 0.05041 0.7113 الذورة الوسحقيوة
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 الجورة السدتقيسة الختبار ةالسدتهيات السعياري( يبين 19ججول )
 اننظبت انًئىَتنهخكزاراث انًشبهذاث انحذ األدنً انحذ األعهً انًظخىي
 %7.5615 7 1.757656 1.757656 جُذ جذا  
 %74.0615 1 7.046551 7.111451 جُذ

 %31.1715 17 0.715313 0.134153 يخىطط
 %37.15 10 0.11651- 0.0334- يمبىل
 10.3715 73 7.13611- 7.71111- ضعُف

 - - - - ضعُف جذا  
 %700 - - - انًجًىع

 
 ( يبين الجرجات الخام والجرجات السعيارية بظخيقة الخقم الثابت الختبار الجورة السدتقيسة21ول )جج
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7 0.11435 700 16 0.10515 15 57 0.73175 50 16 0.06155 15 

1 0.11767 11 11 0.10307 14 51 0.73447 41 11 0.06517 14 

3 0.16111 11 11 0.10011 13 53 0.73761 41 11 0.06301 13 

4 0.16671 11 11 0.71151 11 54 0.71111 41 11 0.06031 11 

5 0.16331 16 30 0.71411 17 55 0.71671 46 10 0.05151 17 

6 0.16063 15 37 0.71103 10 56 0.71343 45 17 0.05413 10 

1 0.15111 14 31 0.71111 61 51 0.71061 44 11 0.05101 71 

1 0.15575 13 33 0.71655 61 51 0.77115 43 13 0.04135 71 

1 0.1514 11 34 0.7131 61 51 0.7751 41 14 0.0466 71 

70 0.14166 17 35 0.71706 66 60 0.77146 47 15 0.04316 76 

77 0.14617 10 36 0.71137 65 67 0.70117 40 16 0.04777 75 

71 0.14471 11 31 0.71551 64 61 0.70611 31 11 0.03131 74 

73 0.14743 11 31 0.71113 63 63 0.70413 31 11 0.03563 73 

74 0.13161 11 31 0.71001 61 64 0.70741 31 11 0.03111 71 

75 0.13514 16 40 0.76134 67 65 0.01114 36 10 0.03074 77 

76 0.13371 15 47 0.76451 60 66 0.01511 35 17 0.01131 70 

71 0.13045 14 41 0.76715 51 61 0.01315 34 11 0.01465 1 

71 0.11117 13 43 0.75177 51 61 0.01057 33 13 0.01717 1 

71 0.11416 11 44 0.75636 51 61 0.01116 31 14 0.07176 1 

10 0.11111 17 45 0.75361 56 10 0.01501 37 15 0.07641 6 

17 0.17141 10 46 0.75011 55 17 0.01111 30 16 0.07361 5 

11 0.17613 11 41 0.74173 54 11 0.01153 11 11 0.07013 4 

13 0.17311 11 41 0.74531 53 13 0.01611 11 11 0.00171 3 

14 0.17714 11 41 0.74164 51 14 0.01404 11 11 0.00544 1 

15 0.1015 16 50 0.7311 57 15 0.0173 16 700 0.0011 7 
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 االستشتاجات والتهصيات -5
 . االستشتاجات 5-1

 مغ خالل الشتائج تع الػصػل إلى االستشتاجات اآلتية :
 الكذؽية لسخحمة الكذاف الستقجم الخبصات والجورات رات خاصة بؿياس بعس الحرػل عمى اختبا

فزاًل عغ تػزيعيا الصبيعي الحي يجلل عمى  , تتستع باألسذ العمسية مغ صجق وثبات ومػضػعية
 مالئستيا لعيشة البحث وىي :

اختبار الجورة و السخبعة , اختبار الجورة و ,  اختبار ربصة الحصابو  , السغمقةلخبصة الػتجية ااختبار 
 .السدتؿيسة

 ػيات لالختبارات الخاصة بالخبصات تع التػصل إلى ججاول خاصة بالجرجات السعيارية والسدت
 الكذؽية التي تع  بشائيا . والجورات

 .والسقتخحات التهصيات  2 -5
 البحث يػصي الباحث بسا يأتي : إلييابشاًء عمى االستشتاجات التي تػصل 

 الكذؽية لسخحمة الكذاف الستقجم , وباإلمكان  ات لؿياس بعس الخبصات والجوراتحه االختبار اعتساد ى
استخجاميا في السدابقات بيغ الفخق الكذؽية وكػسيمة لتعمع وتصػيخ ىحه السيارات واختبار الفخق 

 الكذؽية .
  رات لمخبصات والجو االعتساد عمى الججاول السعيارية السدتخجمة في تقػيع األداء السياري الكذفي

 لسخحمة الكذاف الستقجم .
 لتذكيل الفخق الكذؽية السخكدية  استخجام ىحه االختبارات في عسمية انتقاء الكذاف الستقجم. 
  فزاًل عغ , تعسيع ىحه االختبارات عمى مجيخيات الشذاط الخياضي والسجرسي في السحافطات

 السشطسة الكذؽية العخبية .
 ة األخخى بعج التأكج مغ مالئستو ليحه السخاحل.استخخاج معاييخ ججيجة لمسخاحل الكذؽي 
 .)ترسيع اختبارات أخخى مذابو خاصة بالبشات )الجليالت والسخشجة الستقجمة والسخشجة والدىخة 

 
 السرادر

تخجسة : دمحم اميغ تقييم تعمم الظالب التجسيعي والتكهيشي،  :( 0983)بمػم ، بشياميغ وآخخون  .0
 مفتي ، القاىخة

 , 3, ط0, ج القياس والتقهيم في التخبية البجنية والخياضة( : 0995بحي )حدشيغ , دمحم ص .2
 . دار الفكخ العخبي , القاىخة 

 ., القاىخة  0, ط مجخل االختبارات والسقاييذ( : 2119رضػان , دمحم نرخ الجيغ , وآخخون ) .3

يع ) .4 كذفية : ترسيم بظارية اختبار لبعض السيارات ال( 2102الدػداني ، أثيخ خميل إبخـا
 جامعة بغجاد , رسالة ماجدتيخ .الختيار الكذاف الستقجم في الفخق الكذفية السخكدية , 
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 ,دار الفكخ, الصبعة األولى ,  تخبية الخالء والحخكة الكذفية( : 2113الذافعي , جسال الجيغ ) .5
 . القاىخة 

سة لمصباعة الحك, دار  عمم الشفذ الخياضي( : 0993الصالب , ندار مجيج, ولػيذ , كامل ) .6
 .والشذخ , بغجاد 

يعالصائي ، رائج  .7 تهعيف بخنامجين تعميسين مقتخحين الستخجام الدبهرة ( : 2105فتحي ) إبخـا
الكذفية والتحريل  لمسياراتالفشي  األداءالحكية التفاعمية والتعميم التفاعمي السبخمج في دقة 

 دكتػراه . أشخوحة، جامعة السػصل ،  السعخفي

: كيفية إعجاد بحث أو دراسة في مجال التخبية البجنية ( 2118ام الجيغ متػلي )عبج هللا , عر .8
 , دار الػفاء لجنيا الصباعة والشذخ , مرخ , اإلسكشجرية .   وعمهم الخياضة

القياس والتقهيم التخبهي والشفدي، أساسيات ( : 2111عالم، صالح الجيغ محسػد ) .9
 . خ العخبي، القاىخة، دار الفك01، ط وتظبيقات، تهجيات معاصخة

القياس في التخبية الخياضية وعمم (: 2118عالوي، دمحم حدغ ورضػان، دمحم نرخ الجيغ ) .01
 . دار الفكخ العخبي، القاىخة  ،3، طالشفذ الخياضي

ار السشاىج لمصبع والشذخ , د 0, ط أصهل البحث العمسي ومشاىجو( : 2112محجػب , وجيو ) .00
 .عسان  ,

 . , جامعة ديالى السكتبة السخكدية,  0ط, التخبية الكذفية(: 2100مصخ, ثائخ رشيج ) .02

، دار السديخة لمشذخ 0ط ، مشاىج البحث في التخبية وعمم الشفذ(: 2111ممحع ، سامي دمحم ) .03
 . والتػزيع والصباعة ، عسان، األردن

لعخبية الجليل العام لمسشاىج الكذفية ا( : 2100السشطسة الكذؽية العخبية , األمانة العامة ) .14
 .الكذفي التخبػي , القاىخة   , السختبخ السظهرة

 , مجيخية مصبعة وزارة التخبية , بغجاد 0, ط السشاىج الكذفية( : 0991وزارة التخبية ) .05

06. Kubiszyn , Tom and Bovich , Gary (0222) Educational testing and 

measurements , sixth edition , New York , United States of America. 
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 (1جامعة السهصل                 ممحق )         

 كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة
 الجكتهراه /الجراسات العميا     

 استبانو آراء الخبخاء /م                                      
 

 ................ السحتخمحزخة األستاذ الفاضـــــــــل ...................................
 تحية طيبة :

بشاء اختبارات لعجد من الخبظات والجورات الكذفية  لسخحمة )في الشية إجخاء البحث السػسػم 
نزع أمام حزخاتكع ىحا االستبيان لالشالع وتحجيج الخبصات والجورات  (الكذاف الستقجم

والجورات  الكذاف الستقجم بالخبصاتالخاصة بالسيارات الكذؽية واختباراتيا لغخض اختبار مدتػى 
والتي تع اختيارىا مغ خالل تحميل محتػى األدبيات الخاصة بالسشاىج الكذؽية . وبػية  الكذؽية

االستفادة مغ خبخاتكع نطخا لسا تتستعػن بو مغ خبخة ودراية عمسية في مجال الحخكة الكذؽية يػد 
مة في اإلجابة عمى ىحا االستبيان في اختيار الباحث أن يدتشيخ بآرائكع مغ خالل مداىستكع الفاع

 االختبارات وذلظ مغ خالل الححف أو التعجيل أو إضافة ما تخونو مشاسبًا لحلظ .
 شاكخين تعاونكم معشا خجمة لمعمم برهرة عامة ولمحخكة الكذفية برهرة خاصة .

 ولكم فائق التقجيخ
 أسع القائج الكذفي :

 السحافطة :
 السػاليج :

 لجراسي :التحريل ا
 سشػات الخجمة :

 مدتػى التأىيل الؿيادي :  شارة خذبية  ,  مداعج قائج تجريب  ,  قائج تجريب .
 2108 /   /التاريخ :     

 
 الباحث                                                               السذخف

 أ .  د ىاشم أحسج سميسان       زياد خزخ إسساعيل                                        
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 غيخ مػافق مػافق االختبار السقتخح السيارات الكذؽية ت
   الخبصة الػتجية السفتػحة استخجام الحبال 0

   الخبصة الػتجية السغمقة
   ربصة الدمع

   ربصة الحصاب
   ربصة عشق الدجاجة

   الجورة السخبعة
   الجورة السعيشية

   الجورة السدتؿيسة 
   الجورة السقرية

   دورة األعسجة األفؿية
  



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 

 بناء اختبارات لعدد من الربطات والدورات الكشفية لمرحلة الكشاف المتقدم

761 

 (2ممحق )
عجد من استسارة استبيان لتحجيج  أسساء الدادة ذوي الخبخة واالختراص الحين عخضت عمييم

 الكذفية الخاصة بسخحمة الكذاف الستقجم واختباراتيا الخبظات والجورات
 ان العسلمك التخرز المقب العمسي واالسع ت
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة /جامعة السػصل  عمع التجريب أ. د عشاد جخجيذ عبج الباقي 0
 )قائج كذفي( كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة /جامعة السػصل  أدارة وتشطيع أ . د عجي غانع محسػد  2
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة /جامعة السػصل  شخائق تجريذ أ . د صفاء ذنػن إسساعيل  3
 ) شارة خذبية ( كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة /جامعة السػصل  إدارة وتشطيع أ . م. د . بثيشة حديغ عمي 4

يعم. د  5  ) شارة خذبية ( كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة /جامعة السػصل  شخائق تجريذ فتحي رائج إبخـا

 دوليقائج تجريب  /مجيخ التخبية الكذؽية  /وزارة التخبية   تخبية كذؽية يع حشػن حديغعبج الكخ  6
 دولي مداعج قائج تجريب /مجيخية تخبية بغجاد الكخخ  تخبية كذؽية أ . م. د . لسياء سامي الياس 7
 دولي يبقائج تجر  /معاون مجيخ التخبية الكذؽية  /وزارة التخبية  تخبية كذؽية فارس حديغ جابخ 8
 دولي قائج تجريب /مدؤولة مخحمة السخشجات  /وزارة التخبية  تخبية كذؽية رغج دمحم بيجت 9

 قائج تجريب دولي /مدؤول شعبة الكذافة في محافطة السثشى  تربية كشفية قاسع خشجخ عػيج 01
 ليدو  مداعج قائج تجريب /مجمذ كذافة ومخشجات العخاق  تخبية كذؽية شخيف سمػى سالع 00
 دولي مداعج قائج تجريب /مدؤول مخحمة الكذافة  /وزارة التخبية  تخبية كذؽية صالح خزيخ دمحم 02

 دولي مداعج قائج تجريب /مدؤول مخحمة األشبال  /وزارة التخبية  تخبية كذؽية عبج الػاحج باسع فالح 03

 قائج كذفي )شارة خذبية( /نيشػى متقاعج مجيخ اإلشخاف التخبػي في تخبية  تخبية كذؽية عبج هللا فتحي حديغ 04
 شارة خذبية()/مدؤول مخحمة الكذاف الستقجم  /تخبية نيشػى  تخبية كذؽية عمي صبحي محسػد  05
 (شارة خذبية)/مدؤول مخحمة  األشبال   /تخبية نيشػى  تخبية كذؽية ميشج صبخي داؤد 06

 قائج تجريب دولي /اجدتيخ ؾيادة م /سمصشة عسان  تخبية كذؽية سميسان بغ سالع الفيجي 07
 قائج تجريب دولي /م . م. عام لمكذافة والسخشجات /سمصشة عسان  تخبية كذؽية عبج العديد بغ خمفان اليجابي 08
 مداعج قائج تجريب دولي /باحث بجرجة دكتػراه  /سمصشة عسان  تخبية كذؽية مدمع بغ سالع بغ دمحم 09
 مداعج قائج تجريب دولي /م. ع لمكذافة والسخشجات /سمصشة عسان  ة كذؽيةتخبي سخور بغ خسيذ بغ عبيج 21
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 (3جامعة السهصل                   ممحق )           

 كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة
 الجكتهراه /الجراسات العميا     

 ءاستبانو آراء الخبخا /م                                      
 

 حزخة األستاذ الفاضـــــــــل ................................................... السحتخم
 تحية طيبة :

بشاء اختبارات لعجد من الخبظات والجورات الكذفية  لسخحمة )في الشية إجخاء البحث السػسػم 
تدجيل درجة وزمغ نزع أمام حزخاتكع ىحا االستبيان لالشالع عمى استسارة  (الكذاف الستقجم

أداء الخبصات والجورات الخاصة بالسيارات الكذؽية واختباراتيا والتي تع اختيارىا مغ خالل تحميل 
محتػى األدبيات الخاصة بالسشاىج الكذؽية . وبػية االستفادة مغ خبخاتكع نطخا لسا تتستعػن بو 

شيخ بآرائكع مغ خالل مغ خبخة ودراية عمسية في مجال الحخكة الكذؽية يػد الباحث أن يدت
مداىستكع الفاعمة في اإلجابة عمى ىحا االستبيان في صالحية ىحه االستسارة مغ عجميا وذلظ 

 مغ خالل الححف أو التعجيل أو إضافة ما تخونو مشاسبًا لحلظ .
 شاكخين تعاونكم معشا خجمة لمعمم برهرة عامة ولمحخكة الكذفية برهرة خاصة .

 ولكم فائق التقجيخ
 لقائج الكذفي :أسع ا

 السحافطة :
 السػاليج :

 التحريل الجراسي :
 سشػات الخجمة :

 مدتػى التأىيل الؿيادي :  شارة خذبية  ,  مداعج قائج تجريب  ,  قائج تجريب .
 2108 /   /التاريخ :     

 
 الباحث                                                               السذخف       

 ياد خزخ إسساعيل                                             أ .  د ىاشم أحسج سميسانز   
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 الكشفية استمارة تسجيل الحكام لعدد من الربطات والدورات

 ت

 االختبار االول
الربطة الوتدية 

 المغلفة

 االختبار الثاني
 ربطة الحطاب

 االختبار الثالث
 الدورة المربعة

 االختبار الرابع
 الدورة المستقيمة

 د ز د ز د ز د ز
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 01 =ةالجرجة ,الجرجة الكمي =الدمغ , د  =ز مالحغة: 
 

 لجنة التحكيم
 

 المسجل المؤقت   الحكم الحكم        الحكم   

 


