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 تصميم وتقنين اختبار الرشاقة التفاعلية في كرة السلة
 أ.م.د. هاني عبد العزيز الديب  •

 البحث:المقدمة ومشكلة 
ظم بلدان العالم، وقد توصل الكثير عكرة السلة من األلعاب الجماعية ذات الشعبية واالنتشار في م

 من الباحثين إلى اعتبارها واحدة من أكثر الرياضات الجماعية إثارة لحماس العبيها ومشاهديها.

وتتميز كرة السلة بالديناميكية في األداء الهجومي والدفاعي، فالعب كرة السلة يصوب ويتابع 
اه باستخدام مهارة المحاورة للهروب من الدفاع ، الكرة ويمرر للزميل ويتحرك مع تغيير السرعة واالتج

وعلى المدافع االحتفاظ بالمهاجم امامة ويستغل الفرصة لقطع الكرة للتحول من الدفاع الى الهجوم في 
 اقل زمن ممكن، مما يتطلب ان يمتلك العب كرة السلة قدرة عالية من الرشاقة.

ان الرشاقة من القدرات  (Ben Abdelkrim, et al.  2007بن عبد الكريم وآخرون ويشير 
السلة، فجميع التحركات الهجومية والدفاعية اغلبها حركات ذات سرعات متنوعة في كرة الحركية الهامة 

 (69: 5ومتعددة االتجاهات. )
وقد حاولت الدراسات السابقة تحديد عدد ونوع الحركات التي يقوم بها العبي كرة السلة، والتي 

٪ من الحركات 40أكثر من و  ثوان أو أقل. 3ة في المباراة، ومعظمها تستمر حرك 1000قدر أنها 
والحركات متعددة االتجاهات تشكل  ٪ هي حركات جانبية.20تكون إلى الوراء وإلى األمام وحوالي 

 (387: 12) جانب هام كرة السلة.
ين، حيث يقوم وتختلف طبيعة التحركات التي يتم إجراؤها خالل المباراة تبعا لمراكز الالعب

الالعبين بتنفيذ حركات خاصة تتراوح ما بين الشدة العالية والمتوسطة )جانبي، قطع، إلخ( والعبي 
 (69: 5)االرتكاز يؤدوا المزيد من الوثبات. 

 

 جامعة مدينة السادات  كلية التربة الرياضية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات االلعاب الجماعية والعاب المضرب •
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ان الرشاقة تعتبر من اهم القدرات البدنية  (2000عبد العزيز النمر وناريمان الخطيب  ضيف وي 
في كرة السلة التي تتميز باإليقاع السريع المتواصل والمناورات الهجومية والدفاعية المستمرة والتي 

 (45: 1تتطلب من الالعب ان يغير اتجاهه بسرعة واتزان سواء على األرض او في الهواء. )
ان لعبة كرة السلة تتطلب الرشاقة والقدرة على  (paul, et al.  2016بول واخرون ويؤكد 

 (421: 13التحرك بسرعة في اتجاهات مختلفة. )
ان الرشاقة هي من العناصر األساسية التي  (Chip Sigmon,  2003شيب سيجمون ويذكر 

-التوازن -التواف -السرعة-البدنية )القوة يحتاجها العب كرة السلة فهي قدرة مركبة من عناصر اللياقة
المرونة(، فالقدرة على تغيير االتجاه بسرعة ومرونة وتوازن تساعد المهاجم على التخلص من المدافع، 
والالعب الذي يتميز برشاقة الحركة ومهارة المحاورة هو من الالعبين المميزين في كرة السلة ومن 

امتلك الالعب الرشاقة مصحوبة بزمن رد فعل عالي فسو  يمتلك الصعب على المدافع ان يجاريه، وإذا 
 (34: 6القدرة على التعامل في جميع المواقف الدفاعية المختلفة. )

ان الرشاقة التفاعلية تعتبر أحد المفاهيم الحديثة في التربية  (2016عمرو حمزة واخرون  ويرى 
شاقة والمتعار  عليها من قبل المدربين الى نظرة الرياضية، حيث استطاعت ان تغير النظرة التقليدية للر 

حديثة تدمج المفهوم التقليدي بكال من اإلدراك وعوامل صنع القرار بشكل تخصصي، فالرشاقة التفاعلية 
هي القدرة األكثر تخصصية من الرشاقة، فهي كثيرا ما تستخدم لوصف النوعية الحركية للرشاقة التي 

غيير فعال في اتجاه وسرعة الحركة كاستجابة لمثير بصري غير معلوم تظهر في األنشطة الرياضية )ت
 (26: 3) .توقيته(

انها مهارات متعددة منها القدرة على تغيير  (Young & Farrow  2006يونج وفارو ويرى 
رى االتجاهات بسرعة، البدء باالنفجارية يتبعها التوقف ثم يليها التباطؤ ثم تغيير االتجاه والتسارع مرة اخ

 & Sheppardشيبرد ويونج (. وتبني 29: 17مع الحفاظ على التوازن الديناميكي اثناء االداء. )

Young,  2006) شي دوري  مقترحChelladurai  ان الرشاقة تبدأ باالستجابة لمثير معين من
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مل الجسم ولذلك فهي تتأثر بالمهارات االدراكية وعوامل صنع القرار، وبالتالي فهي عبارة عن تغيير كا
 (919: 14) بشكل سريع والتحرك كرد فعل في اتجاه المثير.

فالبد من وجيود وسيائل تعمل على تقييم البرنامج  التدريبية،لنجاح العملية انه  الباحثويرى 
 الالعبين،التدريبي والوقو  على الحالة التدريبية لالعبين ومدى صالحية البرنيامج وكيذلك لتصنيف 

 .مثل بوجود اختبارات بدنية ومهارية يقوم المدرب بتطبيقها قبيل واثنياء البرنامجوتلك الوسائل تت
أن االختبارات تساعد المدرس والمدرب في التعر  على الحالة  إلى (2001ليلى فرحات  وتذكر 

األساس العلمي الذي تبنى عليه خطة التعليم أو التدريب حيث أنها تساعد في  والتدريبية فهيالتعليمية 
التعر  على االستعداد البدني والوظيفي في االنتقاء للناشئين والعبي المستويات العالية وبالتالي يمكن 

 (11: 4) .أو التدريبية تحقي  األهدا  التي بنيت من اجلها العملية التعليمية
لى اختيار الالعب المميز القادر على المنافسة عربيا وعالميا يحتاج الى عملية اختيار قائمة عو 

تقويم مقنن من خالل بطارية اختبارات بدنية ومهارية وجسمية ذات صدق وثبات وال تعتمد عملية 
االختيار هذه على المالحظة والخبرة الشخصية للمدربين فقط. وهنا تكمن مشكلة البحث في عدم وجود 

ى او الدولي )في على المستوى المحلمتف  عليه ومعتمد اختبار ساب  للرشاقة التفاعلية في كرة السلة 
 حدود علم الباحث(.

فاغلب الدراسات األجنبية التي تناولت الرشاقة التفاعلية في المجال الرياضي لم تتطرق الى كرة 
، الرشاقة التفاعلية اختباربعنوان Jon & Robert    2009) (8 )وروبرت جون دراسة السلة مثل 

قياسات  وإجراءمكونات رشاقة رد الفعل  ول لقياسرياضي، وتم تصميم بروتوك (17وقد بلغ قوام العينة )
أن يحق  درجات صدق  استطاعالمقترح  االختبارإن  الصدق والثبات عليها، وكان من أهم النتائج

 به لتحديد رشاقة رد الفعل لدى الرياضيين.االستعانة وثبات عاليين وأنه يمكن 
 الرجبي العبي الفعل لدى رد رشاقة( بعنوان 16) (Tim & Dean 2009تيم ودين ودراسة  

 أهم من وكان ،الفعل رد رشاقة لقياس تصميم إختبار وتم رجبي، العب 24 العينة قوام بلغ وقد ،الموهوبين
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 مقارنة الفعل رد رشاقة في مهارة األكثر الرجبي العبي إحصائية بين داللة ذات فروق  وجود النتائج

 مهارة .  األقل بالالعبين
( بعنوان صدق اختبار الرشاقة التفاعلية 7)( Henry, et al.  2011 هنر  واخرون ودراسة 

العب مستوى منخفض،  15العب مستوى عالي،  15لالعبي كرة القدم االستراليين، وبلغ قوام العينة )
فرد غير ممارسين(، وكان من اهم النتائج ان االختبار المقترح لقياس الرشاقة التفاعلية يتمتع بصدق  12

 استطاع ان يميز بين عينات البحث.عالي حيث 
( بعنوان رشاقة رد الفعل، قوة المركز، 9) (Kaitlin Dolan  2013كايتلين دونان دراسة و  

( العب كرة قدم من العبي القسم الثالث، 14التوازن ومستوى أداء مهارات كرة القدم، وبلغ قوام العينة )
ال من رشاقة رد الفعل وقوة عضالت المركز والتوازن وكان من اهم النتائج وجود عالقات ارتباطية بين ك

 اإلحساس بالملعب(.  -المهارات الفنية بالكرة-دقة التمرير-ومستوى أداء مهارات )التصويب
بعنوان العالقة ( Janos Matlak, et al.  2016  )11جانوس مات ك واخرون ودراسة 

التجاهات لدى العبي كرة القدم الموهوبين، وبلغ االرتباطية بين اختبار رشاقة رد الفعل وسرعة تغيير ا
 Change( العب كرة قدم مستوى عالي، تم تطبي  اختبارين للرشاقة احدهما اختبار  16قوام العينة )

of directio speed (CODS)  واألخر اختبار رشاقة رد الفعل من تصميم الباحث ، وكان من اهم
 الختبارين. النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية بين ا

فقد عمد الرشاقة التفاعلية في المجال الرياضي عامة وفى كرة السلة خاصة، ونظرًا ألهمية 
في  كرة السلةمساعدة مدربي تصميم وتقنين اختبار الرشاقة التفاعلية في كرة السلة، لالباحث الى محاولة 

وتعديل تلك البرامج بما يتناسب  ،والوقو  على مدى تقدم برامجهم التدريبيةالمميزين الالعبين اختيار 
 . االختبارات والقياساتونتائج 

تصميم وتقنين وقد تميزت هذه الدراسة بأنها الدراسة الوحيدة )حسب علم الباحث( التي تناولت 
 .  كرة السلة فىاختبار الرشاقة التفاعلية 
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 هدف البحث:
 .تصميم وتقنين اختبار الرشاقة التفاعلية لدى العبي كرة السلة

 فروض البحث:
 يتمتع بمعامالت صدق عالية.الرشاقة التفاعلية اختبار  .1
 اختبار الرشاقة التفاعلية يتمتع بمعامالت ثبات عالية. .2

 مصطلح البحث:
  Reactive Agilityالرشاقة التفاعلية  •

تستخدم لوصف النوعية الحركية للرشاقة التي تظهر في و هي القدرة األكثر تخصصية من الرشاقة. 
 (24: 29) .شطة الرياضيةاألن

 منهج البحث:
وذلك لمالئمته لتطبي   االرتباطيةالباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي والعالقات  استخدم

 البحث وإجراءاته.
 عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من بين العبي كرة السلة بجمهورية مصر العربية ودولة 
( من مصر )نادى 42( العب و العبة كرة سلة )72د إجمالي عينة البحث )الكويت، وقد بلغ عد

 نادى القرين( ، موزعين كالتالي: –( من دولة الكويت )نادى التضامن  30نادى الطيران( ، )-الجزيرة
 سنة( 16ناشئ تحت  22 - أولى درجة 26العب كرة سلة ) 48 •
 سنة(  16تحت  ناشئات 10 - ة أولىجدر العبة  14العبة كرة سلة ) 24 •

في الطول والوزن والعمر الزمني والعمر التدريبي والجداول ارقام  االعتداليةوقد قام الباحث بإجراء 
 ( توضح ذلك.4()3()2()1)
 
 



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   268 

 

 (1جدول  
 ة االولىجخصائص عينة البحث لالعبي الدر 

 26ن = 
 معامل االلتواء االنحراف المعياري  المتوسط وحدة القياس المتغيرات
 1.05 2.48± 23.34 سنة السن
 0.43 6.54± 185.5 سم الطول
 0.67 5.71± 87.32 كجم الوزن 

 0.98 2.63± 8.39 سنة العمر التدريبي

 اعتداليةمما يدل على  3±( أن قيم معامل االلتواء انحصرت ما بين 1يتضح من الجدول رقم )
 عينة البحث فى هذه المتغيرات.

 (2جدول   
 بات الدرجة االولىخصائص عينة البحث لالع

 14ن = 
 معامل االلتواء االنحراف المعياري  المتوسط وحدة القياس المتغيرات
 1.12 2.21± 22.67 سنة السن
 1.07 7.33± 177.5 سم الطول
 0.78 - 6.11± 71.56 كجم الوزن 

 0.16 1.89± 6.78 سنة العمر التدريبي
مما يدل على اعتدالية  3±حصرت ما بين ( أن قيم معامل االلتواء ان2يتضح من الجدول رقم )
 عينة البحث فى هذه المتغيرات.

 (3جدول  
 خصائص عينة البحث للناشئين

 22ن = 
 معامل االلتواء االنحراف المعياري  المتوسط وحدة القياس المتغيرات
 0.59 1.11± 15.87 سنة السن
 0.22 5.79± 173.5 سم الطول
 1.23 5.23± 77.32 كجم الوزن 

 0.12 1.63± 6.39 سنة مر التدريبيالع

 اعتداليةمما يدل على  3±( أن قيم معامل االلتواء انحصرت ما بين 3يتضح من الجدول رقم )
 عينة البحث فى هذه المتغيرات.
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 (4جدول  
 خصائص عينة البحث للناشئات

 10ن = 
 معامل االلتواء االنحراف المعياري  المتوسط وحدة القياس المتغيرات
 1.23 1.30± 15.54 سنة السن
 0.39 - 7.32± 166.6 سم الطول
 0.47 4.45± 69.32 كجم الوزن 

 0.77 - 1.98± 5.78 سنة العمر التدريبي

 اعتداليةمما يدل على  3±( أن قيم معامل االلتواء انحصرت ما بين 4يتضح من الجدول رقم )
 عينة البحث فى هذه المتغيرات.
 أدوات ووسائل جمع البيانات:

 أواًل:  األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 جهاز الرستامير لقياس إرتفاع القامة. •
 ميزان طبي معاير لقياس الوزن. •

 ملعب كرة سلة. •

 كرات سلة. •
 شريط قياس. •
 اقماع تدريبية. •
 شواخص تدريبية ثابتة وبها مثير ضوئى. •

 شاخص تدريبى متحرك •

 ساعة إيقا  . •
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 إجراءات البحث:
 عدين:تحديد المسا

( مساعدين من مدربي كرة السلة ولهم خبرة في مجال تدريب رياضة كرة 3تم اختيار عدد ) 
اثنين داخل جمهورية مصر  السلة وذلك لمساعدة الباحث في إجراء القياسات المستخدمة في البحث

 .تنفيذوكيفية ال العربية ، وواحد داخل دولة الكويت ، وتم الشرح لهم طبيعة االختبار والهد  منه
 اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم من قبل الباحث :

 Basketball Reactive  Agility Test ( BRAT ) 

 األدوات المستخدمة في االختبار:
 شاخص ثابتة.( 1                              (( قمع تدريبي.3) •

 شاخص ثابتة بهم مثير ضوئي. (2)( شاخص متحرك.                   1) •
                         كرة سلة                          قماع تدريبية.ا •

 طريقة أداء االختبار:
 . عند دائرة منتصف الملعب يقوم الالعب بحمل الكرة عند نقطة البداية •

عند سماع إشارة البدء يقوم المختبر المحاورة بالكرة بين االقماع الثالثة، والتوجه جهة  •
 ( .1الشاخص )

( يتم تشغيل إشارة ضوئية صادرة من مثير ضوئي اما عند 1الوصول للشاخص ) عند •
 (.3( او )2الشاخص )

يقوم الالعب بالتحرك عكس االضاءة جهة الشاخص االخر وذلك بالمحاورة ثم الدوران حوله  •
 (.1والعودة بالمحاورة مع التحرك بالخطوات الجانبية حتى الوصول للشاخص )

( واالتجاه نحو السلة وفى نفس اللحظة يتم دفع الشاخص 1ص )ثم الدوران حول الشاخ •
تجاه احدى العالمات االرضية اما يمينا او يسارا وبنفس اللحظة يتجه الالعب نحو  المتحرك

 السلة للتصويب السلمى عكس اتجاه تحرك الشاخص.
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 طريقة تسجيل االختبار 
 السلمى وذلك بالثانية. يتم حساب الزمن من لحظة البدء حتى االنتهاء من التصويب •

 

 
 (1)شكل 

  صمم من قبل الباحثاختبار الرشاقة التفاعلية امل

 المعالجات اإلحصائية:
 وهي: 16اإلصدار  SPSSاستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

 الوسط الحسابي •
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 الوسيط •
 االنحرا  المعياري  •
 فاكرونباخ معامل االرتباط ال •
 اختبار "ت"  •

 المعام ت العلمية ل ختبار:
 معامل الصدق:-أوال
 صدق المحكمين •

(، 1( خبراء تربية رياضية في مجال تدريب كرة السلة )مرف  5على) قام الباحث بعرض االختبار
 سنة في المجال، وتم اخذ رأيهم ومالحظاتهم تجاه االختبار 15لديهم عن  التدريبيةال تقل الخبرة 

 المقترح، وقد تم اتفاقهم على صالحية استخدام االختبار لقياس ما صمم من اجله . 
 تطبيق االختبار على عينات البحث :  •

بعد ان تم موافقة الخبراء على صالحية االختبار قام الباحث بتطبيقه على عينات البحث فى 
فترة فى جمهورية مصر فى دولة الكويت وتم تطبيقه فى نفس ال 2015/  1/  19-17الفترة من 

وبعد انتهاء التطبي  قام الباحث بتفريغ البيانات اليجاد المعامالت ،  العربية عن طري  المساعدين.
 العلمية لالختبار.

 صدق التمايز: •
الطرفية وذلك بترتيب درجات كل مقارنة ال باستخدام حساب معامل صدق التمايزقام الباحث ب

ام بايجاد قيمة ت بين الدرجات األعلى والدرجات األدنى لعينة البحث، وق اعينة على حدة ترتيبا تنازلي
 ( يوضح ذلك5والجدول )
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 (5جدول  

 ايجاد داللة الفروق بين درجات النصف األعلى والنصف األدنى لعينة البحث

 المتغيرات
 الدرجات األدنى الدرجات األعلى  

 قيمة ت
 ع± م ع± م

 13.84 0.09± 10.03 0.14± 9.08 اولى رجال درجة

 3.71 0.27± 11.50 0.30± 10.87 اولى سيدات درجة
 19.59 0.06± 12.94 0.12± 11.52 ناشئين
 9.00 0.10± 14.78 0.23± 13.48 ناشئات

 3.11،  2.26،  2.56،   2.24قيم "ت" الجدولية بالترتيب= 
دولية مما يدل على ان ( أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيم "ت" الج5الجدول رقم )يتضح من 

 االختبار قادر على التمييز بين المستوى العالي واالقل.
 صدق المحك: •

المحك عن طري  تحديد معامل االرتباط بين االختبار المصمم  حساب معامل صدققام الباحث ب
عد بتطبي  الوقد تم إجراء  ( ،2للرشاقة ) مرف  بارو محكي اخر وهو اختبار اختبار من قبل الباحث و 

( 6والجدول ) م.22/1/2015 – 20اجراء تطبي  االختبار المصمم من الباحث في نفس الفترة من 
 يوضح ذلك.

 (6جدول  
 معامل االرتباط بين االختبار المصمم واالختبار المحكي 

 المتغيرات
 اختبار بارو االختبار المصمم 

 طمعامل االرتبا
 ع± م ع± م

 *0.872 0.54± 11.44 0.37± 9.85 درجة اولى رجال
 *0.864 0.67± 13.56 0.39± 11.25 درجةاولى سيدات

 *0.753 0.74± 13.97 0.44± 12.18 ناشئين
 *0.827 0.57± 15.53 0.57± 14.00 ناشئات
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واالختبار المحكي  المصممبين االختبار ( أن قيم معامل االرتباط 6الجدول رقم )يتضح من 
 درجة اولى رجال مما يدل على قوة معامل االرتباط. 0.872 للناشئين الى 0.753تراوحت ما بين 

 

 الثبات-ثانيا
على  Test Re Testتم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة تطبي  االختبار وإعادة تطبيقه 

م، ثم التطبي  الثاني 19/1/2015-17وقد تم إجراء التطبي  األول لالختبارات بتاريخ  البحثعينة 
 ( يوضح ذلك7أيام. والجدول ) خمسةم بفاصل زمني مدته 25/1/2015-23بتاريخ 

 (7جدول  
 التطبي  وأعاده التطبي  لالختبار المصمم 

 المتغيرات
 التطبيق الثاني التطبيق االول 

 طمعامل االرتبا
 ع± م ع± م

 0.932 0.44± 9.72 0.37± 9.85 رجال درجة اولى
 0.924 0.49± 11.30 0.39± 11.25 سيدات درجةاولى
 0.835 0.74± 12.73 0.44± 12.18 ناشئين
 0.896 0.68± 145.03 0.57± 14.00 ناشئات

( أن قيم معامل االرتباط بين التطبي  األول والتطبي  الثاني لالختبار 7الجدول رقم )يتضح من 
 للدرجة االولى سيدات مما يدل على قوة معامل 0.924للناشئين الى  0.835المصمم تراوحت ما بين 

 االرتباط.
 دالالت الفروق بين العينات: •

للتأكد من ان االختبار قادر على التمييز بين قام الباحث بحساب دالالت الفروق بين العينات 
جميع العبي كرة السلة درجة اولى )رجال وسيدات( وناشئين وناشئات وهذا يدل على قدرة االختبار في 

ري  معالجة البيانات التي تم الحصول عليها في التطبي  التمييز ما بين مستويات الالعبين وذلك عن ط
 م.19/1/2015-17االول بتاريخ 
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 (8جدول  
 رجال وسيدات في اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم درجة االولىداللة الفروق بين ال

 المتغيرات
 14سيدات ن= درجة اولى 26رجال  ن= درجة اولى

 قيمة ت
 ع± م  ع± م 

 *4.95 0.39± 11.25 0.37± 9.85 مماالختبار المص

 2.02= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند 
( أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيم "ت" الجدولية مما يدل على ان 8الجدول رقم )يتضح من 

 االختبار قادر على التمييز بين الالعبين والالعبات.
 (9جدول  

 ر الرشاقة التفاعلية المصممرجال وناشئين في اختبا درجة اولىداللة الفروق بين 

 المتغيرات
 22ناشئين ن=   26رجال= درجة اولى

 قيمة ت
 ع± م  ع± م 

 *6.43 0.44± 12.18 0.37± 9.85 االختبار المصمم

 2.01= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند 
( أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيم "ت" الجدولية مما يدل على ان 9الجدول رقم )يتضح من 

 ختبار قادر على التمييز بين الالعبين الكبار والناشئين.اال
 (10جدول  

 رجال وناشئات في اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم درجة اولىداللة الفروق بين 

 المتغيرات
 10ناشئات ن= 26رجال  ن= درجة اولى

 قيمة ت
 ع± م  ع± م 

 *8.11 0.57± 14.00 0.37± 9.85 االختبار المصمم

 2.04= 0.05"ت" الجدولية عند  قيمة
( أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيم "ت" الجدولية مما يدل على ان 10الجدول رقم )يتضح من 

 االختبار قادر على التمييز بين الالعبين الكبار والناشئات.
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 (11جدول  
 ممسيدات والناشئين في اختبار الرشاقة التفاعلية المص درجة اولىداللة الفروق بين 

 المتغيرات
 22ناشئين ن= 14سيدات ن= درجة اولى

 قيمة ت
 ع± م  ع± م 

 *3.98 0.44± 12.18 0.39± 11.25 االختبار المصمم

 2.04= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند 
( أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيم "ت" الجدولية مما يدل على ان 11الجدول رقم )يتضح من 

 يز بين الالعبات الكبار والناشئين.االختبار قادر على التمي
 (12جدول  

 داللة الفروق بين درجة اولى سيدات والناشئات في اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم

 المتغيرات
 10ناشئات ن= 14سيدات ن= درجة اولى

 قيمة ت
 ع± م  ع± م 

 *10.56 0.57± 14.00 0.39± 11.25 االختبار المصمم

 2.07= 0.05د قيمة "ت" الجدولية عن
( أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيم "ت" الجدولية مما يدل على ان 12الجدول رقم )يتضح من 

 االختبار قادر على التمييز بين الالعبات الكبار والناشئات.
 (13جدول  

 داللة الفروق بين الناشئين والناشئات في اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم

 المتغيرات
 10ناشئات ن= 22ناشئين ن=

 قيمة ت
 ع± م  ع± م 

 *7.89 0.57± 14.00 0.44± 12.18 االختبار المصمم

 2.09= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند 
( أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيم "ت" الجدولية مما يدل على ان 13الجدول رقم )يتضح من 

 االختبار قادر على التمييز بين الناشئين والناشئات.
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 الدرجات املعيارية املعدلة:-ثالثا

 (14جدول  
 تحويل الدرجات الخام الى تقديرات 

 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا متميز المتغيرات
 فاكثر 10.16 10.15-10.01 10.00-9.81 9.80-9.54 فاقل 9.53 رجال درجة اولى
 فاكثر  12.01 12-11.56 11.55-11.26 11.25-11.12 فاقل 11.11 سيدات درجةاولى
 فاكثر 13.00 13-12.50 12.49-12.19 12.18- 12.01 فاقل 12.00 ناشئين
 فاكثر  14.91 14.90-14.41 14.40-14.01 14.00- 13.51 فاقل 13.50 ناشئات

 االستخ صات والتوصيات:
 االستخ صات -أوال

بية اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم من قبل الباحث صادق ظاهريا بعد عرضة على خبراء التر  •
 الرياضية 

اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم من قبل الباحث قادر على التمييز بين عينات البحث في  •
 ضوء كال من المستوى العالي واالقل، السن، الجنس.

وجود عالقات ارتباطية بين نتائج اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم من قبل الباحث واختبار  •
 شاقة.محكي اخر وهو اختبار بارو للر 

حيث تراوحت قيم اختبار الرشاقة التفاعلية المصمم من قبل الباحث يتمتع بدرجات ثبات عالية  •
 للدرجة االولى سيدات 0.924للناشئين الى  0.835معامالت االرتباط ما بين 

 التوصيات-ثانيا
لتفاعلية في استخدام اختبار الرشاقة التفاعلية كمؤشر لتحديد الفرق بين الرشاقة العامة والرشاقة ا •

 كرة السلة.
 استخدام اختبار الرشاقة التفاعلية كمؤشر لتحديد كفاءة البرامج التدريبية في كرة السلة. •
 استخدام اختبار الرشاقة التفاعلية في الدراسات التي تتناول كرة السلة. •

 استخدام اختبار الرشاقة التفاعلية في انتقاء الالعبين. •
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