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تصميم وتقنين اختبارات باستخدام جهاز مصنع وأداة معدله لقياس بعض القدرات البدنية والمتغيرات الوظيفية  ):عنوان الرسالة 
 (. م  شباب 1500لسباحي 
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تمثمت أهمية البحث في إيجاد اختبارات بدنية وأخرى وظيفية من خالل استخدام وسائل فيما تمحورت مشكمة البحث : احتوت الرسالة عمى خمسة أبواب
أهداف البحث  تصميم وتقنين . في أن هناك معاناة عمى المستوي المحمي في إيجاد وسائل وطرق قياس وتتناغم مع طبيعة الوسط الذي تزاول فيه 

. اشتمل عمى مجموعة من المباحث ذات العالقة بمتطمبات الرسالة: الباب الثاني .  متر الشباب 1500اختبارات لقياس بعض القدرات البدنية لسباحي 
إن الجهاز : أهم ما استنتجه الباحث وكان: الباب الخامس. البحث. وقد احتوى البحث المنهج الوصفي بأسموب الدراسات المسحية: الباب الثالث 

لمذراعين يصمح لقياس تمك القدرتين وتحديدا لذراعين سواء لسباحين أو  (مطاولة السرعة و مطاولة القوة  )لقياس كل من  (جهاز سممان  )المصمم 
إعادة النظر في البرامج التدريبية المعدة لهذا الفئة من السباحين لباقي الفئة المختمفة الفعاليات وفق أساليب : إهم ما أوصى الباحث. غير السباحين 

التدريب الحديث وأسسه وبشكل يطور  القدرات البدنية و والمهارية و الوظيفية لهم  
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Abstract: 
  
 Part I: was the importance of research in finding a physical and other tests and functional through 
the use of media in focused research problem in that there is suffering at the local level to find ways 
and means to measure and harmony with the nature of the medium in which it is engaged. Research 
objectives design and rationing tests to measure some physical abilities of young swimmers 1,500  
Part II: included on a group of detectives relevant requirements of the message.  
Part III: The Search contains descriptive approach in a manner surveys. The research sample 
Vtmthelt Besbahi class youth in the province of Basra.  
Part V: The most important is the conclusion the researcher was: The device designer (Salman 
device) to measure each of the (Mtaulp Mtaulp speed and power) of the arms fit to measure those 
Akaddrtin specifically to arms for both swimmers and non-swimmers. Most importantly, the 
researcher recommended: Rethinking training programs for this group of swimmers for the rest of the 
class according to various events and modern training methods are founded and develop physical 
abilities  
and skills and functional for them.  

 


