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 امللخص

وايجاد  ( سشة31-31كخة القجم ألعسار )بشاء اختبارات لمقجرات التؾافكية لالعبي  الى يجف البحثي
ليا حيث تؼ استخجام السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي لتحقيق ىجفي البحث وتكؾن  ,السعياريةالجرجات 

 ,سشة مؽ اكاديسيات كخة القجم في مجيشة  السؾصل 31-31مجتسع البحث  مؽ العبي كخة القجم ألعسار 
نجلذ وتؼ مؽ اكاديسية  نادي السؾصل الخياضي واكاديسية اال يؽ( العب301اما عيشة البحث فقج ضست )

واستخجم الباحثان تحميل السرادر والبحؾث و االستبيان لتحجيج القجرات التؾافكية  اختيارىؼ بظخيقة عسجية
مؽ أجل عجة وتؼ ترسيؼ مجسؾعة مؽ السؾاقف الدمؾكية كاختبارات مقتخحة. وتؼ اجخاء تجارب استظالعية 

وكان مؽ اىؼ ,العمسية لالختبارات  وكان اليجف مشيا تحجيج األسذ ,االختبارات ةالتعخف عمى صالحي
الشتائج التي تؼ التؾصل الييا أن االختبارات السقتخحة تتستع بسعامالت عمسية مؽ الرجق والثبات 

ق العمسية الدميسة لمبشاء ائوفق الظخ عمى والسؾضؾعية والسالئسة مسا يجل عمى أن ترسيؼ االختبارات قج تؼ 
 رات الشيائية.وتؼ ايجاد الجرجات السعيارية لالختبا

 (، كخة قجماختبار، القجرات التؾافكية بشاء) :الكلمات المفتاحية

Structure Compatibility Tests for Football Players (Ages 13-15) 

Prof. Dr. Ethar Abdel Karim Ghazal    master_20079@yahoo.com 

Asst. Lect. . Faleh Taha                            falhtaha@uomosul.edu.iq 
 

Abstract 

The aim of the research is to structure tests for the compatibility abilities of football 

players for ages (13-15) years and to find their standard grades. The descriptive method 

was used in the survey method to achieve the research goals. The research community 

is one of the football players of 13-15 years of football academies in Mosul. The study 

sample included 104 players from the Mosul Sports Club Academy and the Andalus 

Academy. They were selected in a deliberate manner. The researchers used the analysis 

of sources, research and questionnaire to determine the compatibility abilities. A set of 

behavioral attitudes were designed as proposed tests. A number of experiments were 

conducted to determine the validity of the tests. The aim was to determine the scientific 

basis for the tests. The most important results were that the proposed tests enjoy 

scientific transactions of honesty, consistency, objectivity and suitability, indicating that 
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the design of the tests was done in accordance with sound scientific methods of 

construction Standard scores for final tests were found. 

Keywords: (Structure,  Compatibility, Football) 

 التعخيف بالبحث : -1
 مقجمة البحث واهميته  1-1

م مؽ األنذظة الخياضية التي تتظمب جانبًا كبيخًا مؽ المياقة البجنية والسيارة تعج لعبة كخة القج 
الفشية والجانب الخظظي لمفخيق فزاًل عؽ السيارات الفخدية التي يجب ان يتحمى بيا العبي الفخيق بغض 

ظمب الشغخ عؽ مخاكد المعب التي يمعبؾن فييا ومسا الشػ فيو ان الؾصؾل لالنجاز الخياضي العالي يت
ومخكب مع  ,ومؽ ىحه الستظمبات القجرات التؾافكية، حيث تعسل بذكل متكاملالكثيخ مؽ الستظمبات 

الرفات البجنية والحخكية، واألجيدة الؾعيفية لمجدؼ العظاء السيارة الخياضية الجسالية والتشاغؼ، فزاًل عؽ 
 تحقيق اليجف مشيا .

احجة مؽ اىؼ العؾامل الالزمة لالرتقاء بسدتؾى األداء الفشي ( ان القجرات التؾافكية تعج و 7002ويخى زيادة )
حلػ فإن تشسيتيا وتظؾيخىا يخجم الجانب الفشي والتكتيػ بذكل كبيخ كسا ان القجرات التؾافكية تعج ل ,لالعبيؽ

احج وسائل الزبط والتحكؼ في االداءات الحخكية السختمفة ، ومؽ ثؼ فأن تؾافخ ىحه القجرات لجى الالعبيؽ 
، 7002) زيادة : سكشيؼ مؽ الؾصؾل الى افزل درجات تؾافق األداء السظمؾب إلنجاز أي أداء حخكي.  ي

27) 
وفي ىحا الرجد  ,وتعج القجرات التؾافكية بسثابة األساس لشجاح عسميات التعمؼ وتحديؽ األداء 

لى اختدال الدمؽ ( ان تؾافخ مدتؾى جيج مؽ القجرات التؾافكية لجى الالعب يؤدي ا7003يحكخ الديج )
الالزم لتعمؼ واكتداب السيارات الحخكية وبالتالي يتؼ أداء ىحه السيارات بذكل اقترادي في الظاقة 

كسا ان السدتؾى التؾافقي ُيسكؽ الالعب مؽ تشؾع األداء السياري في مختمف األنذظة الخياضية   ,السبحولة
مقجرات التؾافكية يؤدي الى ارباك اداءُه ويقمل مؽ كسا ان افتقار الفخد الخياضي ل (371،  7003) الديج : 

وتبحل كثيخ مؽ  (1،  7001كفاءتو وتديج مؽ حجوث اإلصابة نتيجة لمدقؾط واالصظجام   ) حدؽ : 
يا ؾصفالجول الستقجمة في كخة القجم جيؾدًا مدتسخة ألعجاد ناشئي كخة القجم عمى أسذ عمسية واضحة ب

 .يا لشسؾ وازدىار المعبة القاعجة العخيزة التي تعتسج عمي
اختبارات لكياسيا  ةالتعخف عمى القجرات التؾافكية ووضع مجسؾع الى مسا تقجم تتجمى أىسية البحث

ىسية فزال عؽ ا  ,سشة (31-31العتسادىا مدتكباًل في ترشيف وانتقاء العبي كخة القجم ألعسار )و 
تقجميؼ واالستفادة مؽ محجدات االنتقاء  ومجى,استخجام االختبارات كسكياس لسعخفة مدتؾيات الشاشئيؽ 

  الختيار ناشئي كخة القجم. 
 مذكلة البحث1-2

تعج لعبة كخة القجم مؽ األلعاب التي تترف بالحخكة والتغيخ السدتسخ والدخيع في األداء الحخكي اليجؾمي 
افكية عالية حتى والجفاعي ، إذ تعج مؽ األلعاب التشافدية ذات السؾاقف الستغيخة التي تتظمب قجرات تؾ 

 يدتظيع مسارسييا مؽ أداء ميارتيا السختمفة.
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تبيؽ ان معغؼ , عمى السخاجع واألبحاث التي أجخيت في لعبة كخة القجم  انومؽ خالل إطالع الباحث
  ،خاصة لمشاشئيؽبوجؾد وسيمة لكياس ىحه القجرات و قمة و  ,األبحاث أجخيت كبخامج تجريبية لمقجرات التؾافكية

مذكمة  كسؽلكياس القجرات التؾافكية لالعبي كخة القجم وت اتاختبار مجسؾعة الى بشاء  انلباحثمسا دفع ا
 البحث في اإلجابة عؽ التداؤالت األتية :

 ؟ سشة( 31-31ماىي القجرات التؾافكية الخاصة لالعبي كخة القجم ألعسار ) -
 ؟ لعيشة البحثا ماىي االختبارات الخاصة لكياس القجرات التؾافكية ومجى صالحيتي -
 البحث :  اهجف 3- 3
                 ( سشة.31-31مقجرات التؾافكية لالعبي كخة القجم ألعسار )ل اتبشاء اختبار  -
 لعيشة البحثايجاد الجرجات السعيارية الختبارات القجرات التؾافكية  -
 مجاالت البحث : 4 -1
 (.31-31عسار )العبؾ كخة القجم الشاشئيؽ ألالمجال البذخي :  1-4-1
 3/1/7039الى  1/9/7032تشفيح البحث مؽ تاريخ  مجةالمجال الدمني : 1-4-2
 . لمسخاكد التجريبية قيج الجراسةالسالعب الخياضية المجال المكاني :  3- 1-4
وتعخف ايزًا بأنيا شخوط نفدية حخكية عامة لإلنجاز  القجرة التؾافكيةتحجيج المرظلحات :  1-5

 (1، 7031الفخد مؽ التحكؼ في األداء الحخكي. )عسخ، الخياضي تسكؽ 
  الدابقة ذات العالقةالجراسات  -2

  :بعنهان (2115) واخخان ،دراسة عبج الكخيم
 (ترميم اختبار مهاري لقياس األداء المهاري المخكب عنج ناشئي كخة القجم)
في أنجية كخة القجم  تيجف ىحه الجراسة إلى ترسيؼ اختبار مخكب لكياس األداء السياري عشج الشاشئيؽ  

ووفقا لسبادئ ومخاحل ترسيؼ االختبارات، ووضع درجات ,الجدائخية مبشي عمى األسذ العمسية الدميسة 
واالعتساد عمييا في معخفة مدتؾى الشاشئيؽ في أنجية كخة القجم  ,معيارية لالختبار السياري السخكب

يؽ ضسؽ األنجية الجدائخية السحتخفة ئشاشالجدائخية، حيث تسثمت عيشة البحث في ناشئي كخة القجم ال
 30لمخابظتيؽ األولى والثانية، بعج الترسيؼ األولي لالختبار السخكب تؼ تظبيقو عمى عيشة متكؾنة مؽ 

,وبعج الترسيؼ االولي  السحتخفة ضسؽ االنجية الجدائخيةالعبيؽ مؽ أجل التعخف عمى صالحيتو مؽ حيث 
( العبيؽ مؽ اجل التعخف عمى صالحيتو مؽ 30شة متكؾنة مؽ )لالختبار السخكب تؼ تظبيقو عمى عي

خريؽ تحيث تؼ إدخال بعض التعجيالت السقتخحة مؽ قبل الس,التظبيق في تجخبة استظالعية أولى حيث 
عمى  7031/ 32/01والخبخاء عمى االختبار السرسؼ ثؼ أجخيت التجخبة االستظالعية الثانية بتاريخ : 

كان اليجف مشيا تحجيج األسذ العمسية U17و ,U 20و  ,U 21ئات عسخية العبا يسثمؾن ثالث ف 20
وقج تؼ الخخوج بسجسؾعة مؽ الشتائج كان أىسيا أن االختبار السياري السرسؼ يتستع بجرجات  ,لالختبار

 ق العمسية الدميسة.ائوفق الظخ عمى عالية مؽ الرجق والثبات مسا يجل عمى أن ترسيؼ االختبار تؼ 
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 البحث إجخاءات -3
 .البحث يتؼ استخجام السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي لتحقيق ىجف منهج البحث : 3-1
 .مجتمع البحث وعيناته 3-2

    السؾصلة اكاديسيات كخة القجم في مجيشسشة مؽ العبي  31-31مجتسع البحث العبي كخة القجم ألعسار  
   يؽ( العب301ي و االنجلذ وضست العيشة )نادي السؾصل الخياض  تياما عيشة البحث فقج ضست اكاديسي

ب ار عيشتي التج وكانت ,البحث الغخوف السالئسة كافة لتظبيق,وذلػ بدبب تؾافخ وتؼ اختيارىؼ بظخيقة عسجية
 .االستظالعية مؽ ضسشيا

 وسائل جمع البيانات  3-3
  ختبارات.و اال ,و االستبيان ,والبحؾث ,استخجم الباحثان الؾسائل األتية : تحميل السرادر

 تحجيج مكهنات القجرات التهافقية  3-3-1
   عمى الخغؼ مؽ تعجد مكؾنات القجرات التؾافكية التي ذكختيا السرادر وتعجدىا تبعًا لشؾع الشذاط الخياضي

 (  7001السسارس ومؽ خالل تحميل السرادر) ريتخ ، 
التؾافكية سبع  قجرات  ت القجرات التي أجسعت ان مكؾنا( 7030) أبؾ بذارة ، (  7002)الجيب ومحسؾد، 

 وىي كاالتي :
 القجرة عمى تقجيخ )تحجيج( الؾضع. -3
 القجرة عمى الخبط الحخكي. -7
 القجرة عمى بحل الجيج السشاسب  -1
 القجرة عمى الحفاظ عمى التؾازن   -1
 القجرة عمى تغييخ االتجاه ) القجرة االيقاعية (     -1
 القجرة عمى االستجابة الحخكية.   -7
 التكيف مع األوضاع الستغيخة. القجرة عمى -2
 تحجيج اختبارات مكهنات القجرات التهافقية الخاصة بعينة البحث.  3-3-1-1
والستؾفخ مشيا ال  مؽ خالل تحميل السرادر الخاصة بالقجرات التؾافكية فقج وجج ان ىحه االختبارات قميمة  

      التعاريف عمى  دالباحثان وباالعتساأ وايزًا لعجم تؾفخ القدؼ اآلخخ مشيا لحا لج ,تشاسب عيشة البحث 
     ووضعيا في كاختبارات مقتخحة  مقجرات التؾافكية مؽ ترسيؼ مجسؾعة مؽ السؾاقف الدمؾكيةاإلجخائية ل

    ( يؾضح ذلػ3والججول ) (3استبيان وعخضيا عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء ممحق)
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 ندب اتفاق الخبخاء حهل صالحية االختبارات المقتخحة الخاصة بالقجرات التهافقية يبين (1الججول )

  أذ، الخبخاء  %(  فأكثخ مؽ اراء21)( تؼ اعتساد االختبارات التي حرمت عمى ندبة اتفاق 3مؽ الججول ) 
فأكثخ مؽ اراء الخبخا % 21( الى أن عمى الباحث الحرؾل عمى ندبة  اتفاق 3921يذيخ ) بمؾم وآخخون ، 

 .اخبيخ   (37,عمسا ان عجد الخبخاء )(377،  3921ء ) بمؾم وآخخون ، 
    التجارب االستظالعية  3-4
   (30)مؤلفة مؽ  ( عمى عيشة 9/7032/ 1جخيت ىحه التجخبة بتاريخ )أ  التجخبة االستظالعية األولى : 3-4-1

                         .يةالبحث وكان ليا اىجاف إدارية وتشغيسعيشة  العبيؽ مؽ
   10مؤلفة مؽ    ( عمى عيشة31/9/7032أجخيت ىحه التجخبة بتاريخ )التجخبة االستظالعية الثانية : 3-4-2 

     العبًا مؽ عيشة  10مؤلفة مؽ واليجف مشيا الحرؾل عمى السعامالت العمسية الختبارات ث مؽ عيشة البحالعبًا 
    السقتخحة و مؽ نتائج التجخبة القجرات التؾافكيةالبحث واليجف مشيا الحرؾل عمى السعامالت العمسية الختبارات   

      وحداب معاملق االول لسعامل الثبات لمحرؾل عمى التظبي  ختباراتاالالحرؾل عمى بيانات اداء العيشة عمى 
 .لالختبارات   االلتؾاء

 لتظبيقااجخاء نفديا  ذخوطالوبعيشة نفديا العمى قام الباحثان بإعادة تظبيق االختبارات بعج مخور أسبؾع  ثؼ
رؾل الثبات  كحلػ الح,لمتظبيق الثاني إليجاد معامل  األول واليجف مشيا الحرؾل عمى بيانات االختبارات 

 .عمى معامل السؾضؾعية 
 المعامالت العلمية لالختبارات المقتخحة الخاصة بالقجرات التهافقية. 3-5
ومؽ ثؼ  ,الغاىخي  لالختبار اذ استخجم الرجقعجة استخجم الباحثان أنؾاع : صجق االختبارات 3-5-1

  .ي والرجق التسييد  ,والرجق الحاتي ,الرجق السشظقي )السحتؾى( عؽ طخيق الخبخاء 
 
 

 النسبة المئوٌة ٌصلح ال ٌصلح القدرات التوافقٌة واالختبارات

  القدرة على  تحدٌد الوضع
 )سم(( سم01اختبار القفز على البقعة داخل دائرة قطرها)

33 3 23.2 

 القدرة على الربط الحركً 
 اختبار جمع الكرات )ثانٌة(

31 9 81.11 

 القدرة على بذل الجهد الحركً المناسب 
 درجة(اختبار إصابة المسطبة بالكرة من مسافات متعددة )

31 9 81.11 

  القدرة على الحفاظ على التوازن
 م )ثانٌة( 8اختبار التوازن المتحرك بالحجل بإحدى القدمٌن 

2 1 51 

  القدرة على االستجابة السرٌعة
 اختبار نقل األشٌاء المتشابهة )ثانٌة(

31 9 81.11 

  القدرة على تغٌٌر االتجاه
 سة)ثانٌة(اختبار الركض والدوران حول الشواخص الخم

31 9 81.11 

 القدرة على التكٌف مع األوضاع   المتغٌرة 
 اختبار االركاض المتنوعة )ثانٌة(

2 1 51 
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 صجق التمييدي الختبارات القجرات التهافقية المقتخحة  3-5-1-1   
يعشي قجرة االختبار عمى التفخيق بيؽ األشخاص الحيؽ يتستعؾن بجرجة مختفعة مؽ الرفة ناحية وبيؽ مؽ 

( وقج تؼ إيجاد الرجق التسييدي 771,  7002,)عالوي ورضؾاننفديايتستعؾن بجرجة مشخفزة مؽ الرفة 
( العبًا ثؼ تختيب درجات 10أذ تؼ تظبيق االختبارات عمى ) ,ار بأسمؾب السجسؾعتيؽ الستزادتيؽلكل اختب

يؽ العميا تلجاللة الفخوق بيؽ متؾسظات السجسؾع Tالسختبخيؽ في كل اختبار تختيبًا تشازليًا واعتسجت قيسة 
 ( يبيؽ ذلػ.7والجنيا لكل اختبار وججول )

 بين المجمهعة العليا والجنيا في متغيخات القجرات التهافقيةالفخوق المعنهية يبين ( 2) ججولال

 ختبارات اال

  المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 Tقٌمة 

 المحتسبة

 
 المعنوٌة

 الوسط الحسابً 
االنحراف 
 المعٌاري

 الوسط الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

X1 8.911 9.355 1.111 3.880 2.951- 111 

X2 91.113 3.121 32.328 3.193 8.853- 111 

X3 8.211 898. 1.211 511. 2.110- 111 

X4 12.522 5.111 12.185 2.185 8.111- 111 

X5 33.520 1.521 31.195 11088 31.123- 111 

X6 39.510 1.119 33.820 9.115 5.511- 111 

X7 92.099 2.505 91.018 3.112 8.103- 111 

                                      .7.27الججولية  Tقيسة  72وعشج درجة حخجة ( 0.03) ≥معشؾي عشج مدتؾى معشؾية 
( أن ىشا فخوق معشؾية في اختبارات القجرات التؾافكية الخاصة بعيشة البحث بيؽ العبي السجسؾعتيؽ 7يبيؽ الججول )
ىحا يجل عمى ان االختبارات قادرة ( السحتدبة مع قيستيا الججولية و Tوذلػ مؽ خالل مقارنة قيسة ),العميا والجنيا 

 عمى التسييد بيؽ السجؾعتيؽ الستزادة.
أذ  ،(Test – Retest) وتؼ استخخاج معامل الثبات بظخيقة االختبار وإعادة االختبار ثبات االختبارات :  3-5-2

رات وتؼ اعتساد معاالسعتسجة في تظبيق االختبا نفدياوتحت الذخوط نفديا تؼ تظبيق االختبارات مختيؽ عمى العيشة 
      ( فسا فؾق لسعامل الثبات0.23مل ارتباط )

  تؼ استخخاج معامل السؾضؾعية عؽ طخيق إيجاد معامل االرتباط  بيؽ درجتي  مهضهعية االختبارات: 5-3- 3
  .في الؾقت نفدو وكل عمى حجه محكسيؽ  اثشيؽ ألداء العيشة  لكل اختبار

تؼ استخخاج معامل االلتؾاء الحي يسثل مالئسة االختبارات لعيشة البحث اذ تؼ ا  :المالئمة )معامل االلتهاء( 3-5-4
 ( 1في الججول ) ة( وكسا مؾضح1)±عتساد قيؼ معامل االلتؾاء ما بيؽ 
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 المعامالت العلمية الختبارات القجرات التهافقية يبين (3الججول )

 الثبات اختبارات القدرات التوافقٌة 
 الصدق 
 الذاتً

 الموضوعٌة
معامل 
 االلتواء

 1.915 3 1.823 1.509 سم(01اختبار القفز على البقعة داخل دائرة قطرها )

 1.391 1.282 1.853 1.521 اختبار جمع الكرات )ثانٌة(

 1.351 3 1.822 1.511 اختبار اصابة المسطبة بالكرة من مسافات متعددة )درجة(

 3.131 1.255 1.823 1.520 م )ثانٌة(8لقدمٌن مسافة اختبار التوازن المتحرك بالحجل بإحدى ا

 1.152 1.222 1.829 1.525 اختبار نقل االشٌاء المتشابهة )ثانٌة(

 1.125 1.221 1.208 1.211 اختبار الركض والدوران حول الشواخص الخمسة )ثانٌة(

 1.301 1.220 1.812 1.512 اختبار االركاض المتنوعة )ثانٌة(

تؼ تظبيق االخ ختباراتمالت العمسية لالاتؾفخ السعبعج التأكج مؽ نهائي الختبارات البحث: التنفيح ال 3-6
  عمى عيشة البحثتبارات 

االنحخاف السعياري و في ايجاد الؾسط الحدابي ،   spssتؼ استخجم البخنامج المعالجات اإلحرائية.  3-7
 .7ية سيكساالجرجات السعيار و ,  الخظأ السعياري  ومعامل االلتؾاء ، و ، 
 عخض وتحليل النتائج ومناقذتها -4
 الهصف االحرائي الختبارات القجرات التهافقية الخاصة بعينة البحث. 4-1

               
 ارات القجرات التهافقية لعينة البحثالمعالجات اإلحرائية الختب يبين (4) الججول

وىحا يعج احج مؤشخات انتغام  ,( ان قيؼ األوساط الحدابية قج تجاوزت االنحخاف السعياري 1يتزح مؽ الججول رقؼ )
( وىحا يجل عمى ان االختبارات تتسيد باالعتجال  3)±واقعة ما بيؽ ان قيؼ االلتؾاء كانت أداء العيشة لالختبارات ,كسا 

 ,( 119، 7000إلى أنُو كمسا اقتخب االلتؾاء مؽ الرفخ كان التؾزيع اعتجاليًا )إبخاليؼ ، (,7000إبخاليؼ ،) اذ يذيخ
  وان قيؼ الخظأ السعياري كانت واطئة.

 المهاصفات الكاملة لالختبارات القجرات التهافقية والجرجات المعيارية لها 4-2
 .سم41القفد على البقعة داخل دائخة قظخها اختبار 

 الغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عمى تحجيج الؾضع.

 القدرات التوافقٌة اختبارات                            
الوسط 

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

الخطأ 
 المعٌاري

 1.119 1.191 1.185 1.229 سم(01دائرة قطرها ) اختبار القفز على البقعة داخل

 1.921 -1.959 9.28 91.111 اختبار جمع الكرات )ثانٌة(

 1.315 1.028 3.128 5.533 اختبار إصابة المسطبة بالكرة لمسافات متعددة )درجة(

 1.151 -1.281 1.502 2.301 م )ثانٌة (8اختبار التوازن المتحرك بالحجل بإحدى القدمٌن مسافة 

 1.313 -1.108 3.100 90.083 اختبار نقل األشٌاء المتشابهة )ثانٌة(

 1.122 1.113 1.250 39.310 اختبار الركض والدوران حول الشواخص الخمسة )ثانٌة(

 1.121 1.312 1.213 33.105 اختبار االركاض المتنوعة )ثانٌة(



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلوم الرياضيت 

 سنة( 31-31) ألعمار القدم كرة لالعبً التوافقٌة للقدرات اختبارات بناء

08 
 

 طباشيخ.و االدوات السدتخجمة: شخيط قياس , 
 سؼ.10مؾاصفات االختبار:  يخسؼ دائخة قظخىا 

قفدات  30ثؼ يقؾم بعجىا بالقفد  ,وىؾ مفتؾح العيشيؽ, قفدات داخل الجائخة  30يقؾم السختبخ بالقفد  -طخيقة االداء:
 داخل الجائخة وىؾ مغمق العيشيؽ.

 .بعج الثبات لمقفدة االخيخة الجائخة بالدؼالقجم البعيجة عؽ محيط مقجمة نحخاف االتدجيل: تحدب مدافة 
 
 

 شكل االختبار
 

 سم 41الجرجات المعيارية الختبار القفد على البقعة داخل دائخة قظخها الجرجات الخام و  يبين (5) الججول

الدرجة 
 الخام

 الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

 الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

 الدرجة 
 المعٌارٌة

6 567.65 6 087.65 5 6.7866 

6 .87.65 8 867.6. 5 667666 

6 .87666 0 657665 66 607.68 

6 057566 . 667566 66 66766. 

 
 اختبار جمع الكخات.

                                    قجرة عمى الخبط الحخكي.الغخض مؽ االختبار:  قياس ال
                      طباشيخ.و ساعة ايقاف, و صشجوق, و االدوات السدتخجم: كخات تشذ, 

كخات برؾرة مبعثخة في 30م ويؾضع صشجوق في وسظو ووضع X1 م1مؾاصفات االختبار: يخسؼ مخبع بكياس
 السختبخ قخب الرشجوق. كسا مؾضح في الذكل ويقف ,السخبع 

 
 م1                 

 

 شكل االختبار                              

 

طخيقة أداء االختبار : عشج سساع السختبخ إشارة البجء يقؾم بجسع كخات التشذ العذخ السبعثخة ووضعيا في 
 . الرشجوق 

 .التدجيل: احتداب الدمؽ الكمي ألداء االختبار
 
 

 سم66

 م1      
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 ختبار جمع الكخات )ثانية(المعيارية الالجرجات الخام و درجات  يبين (6) الججول

 م 8اختبار التهازن المتحخك بالحجل بإحجى القجمين مدافة 
 .ن الستحخكالغخض مؽ االختبار: قياس التؾاز 
 طباشيخو ادوات مدتخجمة: ساعة ايقاف, 

        سؼ10م والسدافة بيشيسا 2مؾاصفات االختبار: يخسؼ خظان متؾازيان طؾل كل مشيسا 
م ذىابًا والخجؾع بالحجل بالقجم  2طخيقة اداء االختبار: يقؾم السختبخ بالحجل بإحجى القجميؽ لسدافة 

 م اياباً  2االخخى لسدافة 
 .احتداب الدمؽ الكمي لمحىاب واالياب واضافة ثانية لكل خظأ مثل لسذ الخط أو الخخوج عشوالتدجيل: 

 
 

                             شكل االختبار

 

 

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

6.75 567.50 6678 067656 6675 60706 68766 6.7686 

65706 .57650 667.6 067685 66 68755 68758 667866 

657.8 .57865 66768 8576.0 66768 66766 6076 667668 

657.8 .6766 66768 887850 66788 667866 607.8 657560 

66768 057586 667.8 867.6. 6670 6676.6 6. 6.765. 

66788 0.76.6 66756 867056 66708 667506 6.765 607565 

66708 007.86 66 867655 66758 667666 6.76 607... 

66756 08706. 6676 867665 68 657.56 6.76. 687666 

6675. 067.05 66768 657665 6876 657886 6.78 667655 

66768 0676.6 6678 657655 6876 6.7666 6.758 667665 

 سم66

 م5
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 )ثانية( جرجات معيارية الختبار التهازن المتحخك بالحجلالجرجات الخام وال يبين (7) الججول

 اصابة المرظبة بكخة القجم من مدافات متعجدة.اختبار 
 ى بحل الجيج السشاسب الغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عم

                                     سؼ10م وارتفاعيا 3مرظبة طؾلو ,  خسذ شؾاخصو كخات قجم,  30االدوات السدتخجمة: 
م وتذكل 9م ،2م ، 33م ، 1م ، 1تبعج عؽ السرظبة م  0.5مؾاصفات االختبار: يتؼ رسؼ خظؾط بظؾل 

                                      زوايا مع مشترف السرظبة كسا مؾضح بالذكل.
باتجاه السرظبة مؽ مدافات كخات ( 30): يقؾم السختبخ بزخب الكخة بجاخل القجم طخيقة اداء االختبار

     م30 وم 9 وم 2 وم 1 وم 1متعجدة لكل مدافة كختيؽ وكسا في الذكل مؽ مدافة 
     كخات 30 مؽبة طخيقة التدجيل: احتداب درجة لكل ضخبة صحيحة تمسذ السدظ

 الكخة التي ال تمسذ السدظبة تعج خظأ وتحتدب صفخ. -  
 الكخة التي تمسذ السدظبة تعج صحيحة وتحتدب درجة واحجة.  -  
 

 شكل االختبار

                                                         

 )درجة( الجرجات الخام والجرجات معيارية الختبار اصابة المدظبة يبين (8) الججول

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

6 667.68 0 667065 5 857656 66 567686 

8 657.68 . 607806 5 .6766.   

 

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

670 5676.5 8788 067666 076. 8670.6 078 667660 

67.8 567666 870 067666 076 867668 0780 667..6 

675 ..7.68 8706 067666 0766 867660 070. 657666 

6756 ..766. 8708 067665 0768 657556 07. 6.7080 

876 .67688 87.6 857665 0760 6570.6 07.0 607666 

876 .67666 875 8.7056 076 657.56 07.5 6875.0 

8768 05756. 8758 807805 0768 6.7005 07.5 687086 

876. 0576.6 8755 887566 0765 607..5 075 687666 

8768 0.7056 8755 8870.5 076 607880 0756 667866 

876 007856 875 887688 0766 687555 075 667660 

878 067688 8758 867666 0768 687666 0750 6675.6 

8786 067666 0 867666 076 667666 0755 667660 

8786 067566 0768 867665 0760 667550 . 667556 
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 ركاض متنهعةاختبار األ 
 سخونة الحخكيةالغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عمى ال

 مؾاصفات االختبار: تؾضع شؾاخص كسا مؾضح بالذكل
ويشتقل الى  ,ثؼ يجور حؾل الذاخص,طخيقة اداء االختبار: عشج االشارة يقؾم السختبخ بخكض مدتكيؼ  
ويجور حؾل  ,ويقؾم الخجؾع الى الؾراء ,ثؼ يجور مؽ حؾل الذاخص,بخظؾات جانبية  ى جية اليدخ ال

ويجور ,وبخظؾات جانبية خى ويشتقل الى جية اليد ,ويجور حؾل الذاخص ,االمام ثؼ يشظمق الى,الذاخص 
ثؼ يشتقل الى نقظة االنظالق ,ثؼ يجور حؾل الذاخص ,ويخجع الى الؾراء بخظؾات خمفية , حؾل الذاخص

 وكسا مؾضح في الذكل.,بخظؾات جانبية الى اليسيؽ 
 يختكبو السختبخ.الدمؽ لألداء الكمي واضافة عمى خظا  لتدجيل: يحتدب

                                                                                                                                                                                                   

 شكل االختبار

 

 *               ةالبجاية والشياي                

 )ثانية(درجات معيارية الختبار االركاض المتنهعةالجرجات الخام و  يبين (9) الججول

 الدرجة الخام
الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 لمعٌارٌةا

576 567666 66708 06760. 6676. 65766. 6678. 607066 

5768 567586 6670. 857080 6676 657006 6670 6875.6 

57.8 567656 66705 857666 66766 6.7556 66708 667850 

575 .57660 667. 857555 6676 607666 667.6 667560 

66768 .67650 667.8 8.7066 66768 667566 667.. 66786. 

6676. 057556 667.0 8.7686 66765 66768. 6675 667.06 

6676 05766. 6675 807666 6676 667860 66758 657656 

66768 0.7565 66756 887566 6676 667860 66758 607566 

66765 0.76.6 66756 887806 66766 667..5 66758 607566 

66765 007560 66758 88786 6676. 667.80 6675. 607666 

6676 007806 66756 86766. 66765 667666 66 687060 

66768 087656 66758 867650 6676 667555 6676 667655 

6678 067666 66 86766. 6676. 657655 66768 667566 

66788 067.66 66766 867.60 6678 657666 6676 667866 

6678. 067666 66766 867656 66788 6.7686 66768 657686 

6670 067660 66768 657565 66780 60755. 6676 6.75.6 
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 الخكض والجوران حهل الذهاخص الخمدة.ر اختبا
 الغخض مؽ االختبار:  قياس القجرة عمى تغييخ االتجاه.

 وساعة ايقاف وطباشيخ. 1االدوات السدتخجمة: شؾاخص 
 مؾاصفات االختبار: يتؼ وضع خسدة شؾاخص كسا مؾضح بالذكل ادناه.

ثؼ , (3)والخكض والجوران  حؾل الذاخص رقؼ ,جأ طخيقة اداء االختبار: يقؾم السختبخ بالخكض عشج سساع اشارة الب 
والخجؾع  ,ثؼ الذاخص الخامذ,ثؼ الخابع ,ثؼ الذاخص الثالث  ,ويجور حؾلو ,يشظمق لمؾصؾل الى الذاخص الثاني

 وكسا مؾضح في الخسؼ. ,ة البجايةمالى عال
 التدجيل: يحتدب الدمؽ السدتغخق  لألداء.

 البجاية والشياية*                                                                             

 

 شكل االختبار

 

 )ثانية( الخكض والجوران حهل الذهاخص الخمدة عيارية الختبارمالجرجات لجرجات الخام والا يبين (11) الججول
الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

66705 587586 66785 067.66 66 867660 66708 6.7660 

667.5 5676.5 66785 067686 66766 867605 6670. 607.86 

66758 .576.0 66706 06766. 66766 867566 667. 607666 

6675. .57.56 66708 0675.6 66768 867656 667.6 687605 

66766 ..7.56 667. 067.66 6676 867566 667.. 6676.5 

66766 .67560 667.8 85765. 66768 657065 66758 667666 

6676. .6756. 667.8 85765. 66765 657500 6675 667608 

6676. .67608 667.0 857686 6676 6576.6 66756 667565 

66765 .67665 667.. 857666 6676. 607066 66756 6678.6 

66765 .675.6 667.5 857.80 66765 607660 66758 657565 

6676 .67066 6675 867606 66766 68768. 66 657856 

66768 05765. 6675. 807866 66768 667006 6676. 607506 

6676. 057556 66755 807656 66765 667566 6676 607666 

66766 0.7665 6675 887.55 66768 667656 66768 667556 

66766 0.7606 66756 867566 66760 667566 6676. 667655 

6678 0870.5 66758 867886 6676. 667050 6676 667065 

66786 087666 66750 867668 6678 667586 66768 657565 

66786 06756. 66755 867566 66706 657668 66765 607.68 

6678. 067565 66755 867806 66706 6.7555 6678 607666 
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 االشياء المتذابهةنقل اختبار  
 الغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عمى االستجابة

 وشؾاخص ,وصافخات ,االدوات السدتخجمة: كخات مختمفة
م تؾضع االشياء عمى الخط االول 1م والسدافة بيشيسا 1مؾاصفات االختبار: يخسؼ خظان متؾازيان بظؾل 

ويقف السختبخ بالؾسط بيؽ الخظيؽ كسا  ,مفاما الخط الثاني تؾضع االشياء الستذابية عميو بذكل مخت,
 مؾضح في الذكل

 السختبخ                                              

 شكل االختبار
 اداء االختبار: يقؾم السختبخ عشج سساع  الذارة البجء بشقل االشياء الستذابية كل عمى حجه طخيقة 

 مؽ السخبعات االولى إلى السخبعات الثانية في الجية السقابمة) مجسؾعة االشياء الثابتة(
            التدجيل: احتداب الدمؽ السدتغخق لشقل االشياء الستذابية مؽ الجية إلى االخخى.

 )ثانية( المتذابهةمعيارية الختبار نقل االشياء الجرجات لجرجات الخام والا يبين (11) الججول
الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعٌارٌة

65768 6667665 6678 067066 6678. 657665 6870 6.7566 

65758 557566 667.. 8.7058 6670 657.68 68708 6.7656 

66768 567866 6675 8.7606 66708 657650 687.8 607666 

66768 567565 66756 8.7668 66700 6576.5 6875. 687660 

667. 567666 66756 807600 667. 6.7060 60 667066 

6675 ..75.6 66758 887.66 6675 607800 60766 66766. 

66 .07.56 66750 887066 6675. 687566 60768 667556 

6676 .87.66 66755 887666 6675 68765. 60768 667566 

66700 05700. 66 887666 6675. 667.66 6076 6676.6 

6670. 057885 66765 867666 66755 667066 6076 657658 

667. 057660 66768 867856 68 66766. 6078 657668 

66766 087.56 6676. 86760. 6876 667665 60788 6.70.8 

66766 067666 6676 867666 68765 667606 6075 66755. 

66766 067660 66766 867580 6876 667665 6.768 6676.5 

66768 067655 6676. 867665 68768 667.65 6.765 667560 

6676. 067666 6676 867556 68768 667065 6.76 667.65 

66768 067665 66768 867668 6876. 667666 6.76 6578.5 

6676. 067566 66765 657566 68765 667668 6576 667566 

66765 067.65 6678 657568 6878 657666   

 سلة كرة شاخص  كرة يد  كرة تنس كرة طائرة قمع صافرة ريشة  كرة قدم

 قمع شاخص صافرة كرة قدم كرة طائرة ريشة كرة يد كرة تنس كرة سلة
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 ستنتاجات والتهصيات                                                               اال -5
                                                                          االستنتاجات 5-1 
التؾصل الى مجسؾعة اختبارات تكيذ القجرات التؾافكية الدبع وتتستع بالسؾاصفات العمسية مؽ صجق  -

                                                            وثبات ومؾضؾعية ومالئسة.
  ختبارات القجرات التؾافكية الدبع.التؾصل الى الجرجات السعيارية ال -
 التهصيات 5-2
كؾسائل لكياس مدتؾى القجرات التؾافكية النتقاء واختيار  التؾصل اليياتؼ اعتساد االختبارات التي  -

 العبي كخة القجم الشاشئيؽ.
 المرادر

ة والبجنية والسيارية : التسايد واالسيام الشدبي لبعض الجالالت البيؾلؾجي(7000، احسج محسؾد دمحم )إبخاليؼ .1
لالعبي مدابقة القتال )الكاتا( السسيديؽ وغيخ السسيديؽ كسحجد لالنتقاء والترشيف بخياضة الكاراتية ، السجمة 

 ( ، كمية التخبية لمبشات ، جامعة اإلسكشجرية.32العمسية لمتخبية البجنية والخياضية ، العجد )
قائؼ عمى القجرات التؾافكية في تحديؽ أداء السيارات  ( " أثخ بخنامج تجريبي7030أبؾ بذارة، جسال: ) .2

 األساسية لشاشئ كخة القجم "، رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة، كمية التخبية الخياضية، الجامعة األردنية. 
(: تقييؼ تعمؼ الظالب التجسيعي والتكؾيشي، تخجسة دمحم مفتي وآخخون، دار 3921بمؾم، بشياميؽ، وآخخون، ) .3

 .قاىخةماكخوىيل، ال
( : تشسية القجرات التؾافكية لتظؾيخ بعض السيارات 7002الجيب ، ىاني عبجالعديد ومحسؾد ، محسؾد حي ) .4

 األساسية لشاشئي كخة الدمة ، مجمة التخبية الذاممة ، كمية التخبية الخياضية لمبشات ، جامعة الدقازيق ، الدقاقيق.
  ، دار الكتاب الحجيث، القاىخة.3جريب( مجخل الى نغخيات وطخق الت7001ريتخ ، انفبؾرغ ) .5
( تأخيخ بخنامج تسخيشات متشؾعة لتشسية القجرات التؾافكية عمى بعض مغاىخ االنتباه 7002زيادة ، خالج فخيج ) .6

 .ومدتؾى األداء الفشي لشاشئي رياضة الجؾدو ، رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ، كمية الخياضة ، جامعة السشرؾرة
( : دراسة مقارنة بيؽ تأثيخ التعمؼ والتؾجيو والتكيف كقجرات تؾافكية عمى االتدان لجى 7003الديج ، دمحم لظفي ) .7

العبي االسكؾاش بحث مشذؾرة في مجمة عمؾم الخياضة ، السجمة العذخون ، كمية التخبية الخياضية جامعة 
 السشيا.

اري السخكب عشج ناشئي كخة ترسيؼ اختبار مياري لكياس األداء السي (:7031سشؾسي واخخان) عبج الكخيؼ, .8
 ., الجدائخ31مجمة العمؾم و التكشؾلؾجية لمشذاطات البجنية و الخياضية ,العجد القجم,

( 32-31(: مدتؾيات معيارية لبعض القجرات التؾافكية لشاشئي التشذ األرضي )7031عسخ، دالور كخيؼ دمحم ) .9
 رة.سشة، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية الخياضية، جامعة السشرؾ 

(: تأثيخ بخنامج تعميسي مقتخح لجياز عارضة التؾازن عمى القجرات التؾافكية 7001حدؽ، لبو عبج العغيؼ، ) .11
ومدتؾى األداء السياري لظالبات كمية التخبية الخياضية، أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة، كمية التخبية الخياضية، 

 جامعة أسيؾط.
( الكياس في التخبية الخياضية وعمؼ الشفذ الخياضي ، 7002) عالوي ، دمحم حدؽ ورضؾان ، دمحم نرخالجيؽ .11

 دار الفكخ العخبي لمظباعة والشذخ ، القاىخة.
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                                                                        (1ملحق رقم )
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