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 امللخص
 استخجاـ  تؼ، ( سشة31-31بشاء بظارية اختبار القجرات التؾافقية لالعبي كخة القجـ ألعسار ) ىجؼ البحث

مؽ اكاديسية نادي السؾصل الخياض يؽ( العب301وضست العيشة ) ،باألسمؾب السدحي واالرتباطي الؾصفيالسشيج 
واالختبارا ,االستبياف و ،والبحؾث ,استخجـ تحميل السرادر وتؼ, وتؼ اختيارىؼ بظخيقة عسجية ,االنجلذ واكاديسية ,ي

واجخاء التحميل العا، االختبارات تشفيح شجاختبارا وع (22)والتي  بمغت واختباراتيا لتحجيج مكؾنات القجرات التؾافقيةت 
( عؾا3تقيذ ) ا( اختبار 22) ممي تؼ التؾصل الى االستشتاجات األتية  بمغت نتائج التحميل العاممي الحي أجخى عمى

وتؼ تفديخىا وتدسيتيا العام ,الذخوط السؾضؾعة لقبؾليا عؾامل تؼ قبؾليا جسيعيا في ضؾء (3)مل تؼ التؾصل الى 
العامل الثالث قجرة الجقة الحخ و  ,الثاني قجرة التؾجيو السكاني والدماني  العاملو  ,ؿ األوؿ القجرة التؾافقية العامة لمجدؼ

 الجيج السشاسب وتغيخ العامل الخامذ قجرة بحؿو  ،التعامل مع األداءات السختمفة العامل الخابع قجرةو  ,كية الستشؾعة 
 .العامل الدابع القجرة االيقاعية, و الدادس قجرة التؾازف والخشاقة العاملو  ،تجاهاال

 .(، كخة قجـالقجرات التؾافقية ،ر)بظارية اختبا :الكممات المفتاحية
 Building a Battery Test of Compatibility Capabilities for Football Players 

 Aged 13-15 Years 
Prof. Dr. Ethar Abdel Karim Ghazal      master_20079@yahoo.com 

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

    

ABSTRACT 
       The objective of the research was to build a battery for testing the compatibility abilities 

of football players for the ages of 13-15 years. The descriptive method was used in the survey a

nd correlation method. The sample consisted of (104) players from the Mosul Sports Academy. 

They were chosen in a deliberate manner. To determine the components of the compatibility ca

pabilities and their tests, which reached to 22 tests. The tests were performed and the results of 

the analysis were reached. The following conclusions were reached: The results of the analysis 

were conducted on (22) measuring tests 7 factors reached 7 factors were all accepted In the ligh

t of the conditions laid down for its acceptance it has been interpreted and called first factor har

monic power of the body second factor steering the spatial and temporal third factor ability of t

he diverse  fourth factor precision kinetic ability of the ability to deal with different  Renderings 

Factor 5th ability to make the appropriate voltage factor 6th and  change the direction the abilit

y of balance and agility factor 7th rhythmic ability. 

Keywords: (Battery Test,  Compatibility Capabilities, Football). 
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 التعخيف بالبحث  -3
  مقجمة البحث واهميته  3-3

اف تدايج االىتساـ العالسي بعمؼ التجريب الخياضي الحي ييتؼ بتحديؽ وتظؾيخ األداء الخياضي لتحقيق اإلنجازات 
  بحيث شسل كل الجؾانب الخاصة بالعبي كخة القجـ البجنية والسيارية عسخية السختمفةالالخياضية في السخاحل 

وذلػ لجورىا الكبيخ في تعمؼ واتقاف ميارات لعبة كخة القجـ ,والخظظية والسؾاصفات الجدسية والشفدية والعقمية 
ومؽ ىحه االىتسامات  فشي لالعبيؽ,الفخدية والسخكبة والستجاخمة فزاًل عؽ الجسل الحخكية التي يتظمبيا األداء ال

 ألنذظة الخياضيةلتظؾيخ القجرات التؾافقية الزخورية لالعبيؽ لسا ليا مؽ أىسية كبيخة في  التعميؼ والتجريب 
 . السختمفة

تعج لعبة كخة القجـ مؽ األنذظة الخياضية التي تتظمب جانبًا كبيخًا مؽ المياقة البجنية والسيارة الفشية كسا  
الخظظي لمفخيق فزاًل عؽ السيارات الفخدية والقجرات التؾافقية التي يجب اف يتحمى بيا العبي الفخيق  والجانب

الخياضي العالي يتظمب  لإلنجازبغض الشغخ عؽ مخاكد المعب التي يمعبؾف فييا ومسا الشػ فيو اف الؾصؾؿ 
  .الكثيخ مؽ الستظمبات التي يحتاجيا العبي كخة القجـ

كسا اف تظؾيخ مدتؾى ىحه القجرات  ,التؾافقية بسثابة األساس لشجاح عسميات التعمؼ وتحديؽ األداء تعج القجراتكسا 
انيا اثبتت فاعميتيا في تقميل الدمؽ الالـز لتعمؼ  فزال عؽيمعب دورًا ىامًا في تعمؼ واكتداب السيارة الحخكية ىحا 

( اف تؾافخ مدتؾى جيج مؽ القجرات التؾافقية لجى الالعب 2002وفي ىحا الرجد يحكخ الديج ), السيارة الحخكية 
وبالتالي يتؼ أداء ىحه السيارات بذكل اقترادي ,يؤدي الى اختداؿ الدمؽ الالـز لتعمؼ واكتداب السيارات الحخكية 

اء السياري في األنذظة الخياضية في الظاقة السبحولة كسا اف السدتؾى التؾافقي ُيسكؽ الالعب مؽ تشؾع األد
  (321،  2003) الديج :                                                         السختمفة.

مسا تقجـ تتجمى أىسية البحث في التعخؼ عمى القجرات التؾافقية ووضع مجسؾعات اختبارات لقياسيا واعتساد 
عمى أىؼ العؾامل التي تسثل ىحه القجرات العتسادىا مدتقباًل في  الؾسيمة العمسية )التحميل العاممي( لمؾقؾؼ

 كسا اف ىحه الجراسة ىي احجى السحاوالت العمسية  ,سشة (31-31ترشيف وانتقاء العبي كخة القجـ ألعسار )
 مؽيؽ التي تخجـ السجاؿ الخياضي في لعبة كخة القجـ وإمكانية استفادة العامميؽ في تعميؼ وتجريب الشاشئالجادة و 

 ياقياس لسعخفة مدتؾيات الشاشئيؽ ومجى تقجميؼ واالستفادة مش كأدواتاالختبارات الخاصة بالقجرات التؾافقية 
 .ختيار ناشئي كخة القجـواسحجدات النتقاء ك
 مذكمة البحث  3-9

األداء الحخكي اليجؾمي  تعج لعبة كخة القجـ مؽ األلعاب التي تترف بالحخكة والتغيخ السدتسخ والدخيع في
والتي تتظمب قجرات تؾافقية عالية حتى يدتظيع  ،التشافدية ذات السؾاقف الستغيخة ، إذ تعج مؽ األلعابوالجفاعي

 مسارسييا مؽ أداء ميارتيا السختمفة.
اختالؼ  فزال عؽاتيا العامة والخاصة والتي تداعج عمى أداء مياراتيا ،  دابقة:سلا ولسا كانت لكال 

لالعب الشاشئ بذكل الئق في اتؾيات المياقة البجنية لالعبيؽ الشاشئيؽ في ضؾء استعجاداتيؼ وقجراتيؼ وألعجاد مد
القجرة  والقؾة  والتؾافق  وفإنو يحتاج الى إعجاد بجني خاص مؽ حيث التحسل الجوري التشفدي ,لعبة كخة القجـ 
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الخشاقة التؾافق وأثبتت الكثيخ مؽ األبحاث اف لعبة كخة القجـ تعج مؽ األلعاب التي تتظمب  والسخونة  والعزمية 
عجـ وجؾد بظارية اختبار لقياس القجرات التؾافقية فزال عؽ مذكمة البحث في  كسؽقجرات تؾافقية برؾرة كبيخة وت
 اإلجابة عؽ التداؤالت األتية :

والتي ( 31-31) الحيتيا لالعبي كخة القجـ ألعسارالتؾافقية ومجى ص ماىي االختبارات الخاصة لقياس القجرات -
 يسكؽ التؾصل الييا مؽ خالؿ التحميل العاممي؟

                                                                   هجف البحث 3-1
 سشة.( 31-31بشاء بظارية اختبار القجرات التؾافقية لالعبي كخة القجـ ألعسار )

                                                                  مجاالت البحث  4 -3
                          (.31-31العبؾ كخة القجـ الشاشئيؽ ألعسار ): المجال البذخي  3-4-3 
 .3/1/2035الى  1/5/2034تشفيح البحث مؽ تاريخ  مجة :المجال الدمني 3-4-9 
 .السالعب الخياضية والداحات التابعة لمسخاكد التجريبية : المجال المكاني 1- 4- 3
 الجراسات الدابقة : 3-1
 بعنهان  9132دراسة دمحم  3-1-3
 ) بناء بظارية اختبار لقياس القجرات التهافقية لناشئي التنذ ( 

ىجؼ البحث الى بشاء بظارية اختبار لقياس القجرات التؾافقية لشاشئي التشذ وذلػ مؽ خالؿ معخفة القجرات 
التؾافقية الخاصة بشاشئي التشذ وتحجيج االختبارات الخاصة بالقجرات التؾافقية الخاصة بشاشئي التشذ وفي 

حث . وتؼ اختيار عيشة البحث بالظخيقة السشيج الؾصفي لسشاسبتو لظبيعة الب الباحثإجخاءات البحث استخجـ 
العسجية العذؾائية مؽ ناشئي التشذ األرضي السدجميؽ باالتحاد السرخي لمتشذ مؽ بعض األنجية السرخية اما 

الؾسائل السشاسبة لجسع البيانات مثل : السدح السخجعي واستسارات  الباحثأدوات وسائل جسع البيانات استخجـ 
بمغت نتائج التحميل العاممي الحي أجخى عمى   األتية إذؼ التؾصل الى االستشتاجات استظالع رأي الخبخاء وت

قبؾليا جسيعيا في ضؾء  مؽ الباحث( عؾامل تؼ التؾصل إلييا مؽ الجرجة األولى تأكج 1( اختبار تقيذ )13)
واضحًا عؽ طخيق االختبارات التي تذبعت  تفديخ العؾامل السدتخمرة تفديخاً الذخوط السؾضؾعة لقبؾليا  وقج تؼ 

القجرة عمى  وىؾالعامل الثاني و  وىؾ " القجرة عمى سخعة رد الفعل العامل األوؿ - وتؼ تدسيتياعمييا العؾامل 
 العامل الثالث وىؾ " القجرة عمى االستجابة الدخيعة لبحؿ الجيج السشاسب.و  االتداف الحخكي

 إجخاءات البحث -9
 لتحقيق ىجؼ البحث .تؼ استخجاـ السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي واالرتباطي  :منهج البحث 9-3
 مجتمع البحث وعيناته 9-9
اما عالسؾصل اكاديسيات كخة القجـ في مجيشة سشة مؽ العبي ( 31-31 )العبي كخة القجـ ألعسار مجتسع البحث 

تؼ اخو  يؽالعب (301)ضست العيشة و السؾصل الخياضي واكاديسية االنجلذ  نادي اكاديسية يشة البحث فقج ضست 
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ف, اوال كؾنيا عيشة مسارسة بذكل جيج لمعبة كخة القجـ  وكاف اليجؼ مؽ اختيار ىحه العيشة ,عسجية تيارىؼ بظخيقة
 .ضال  عؽ كفاية العجد لغخض بشاء االختبارات ولمتحميل العاممي

 وسائل جمع البيانات  9-1
  تحميل السرادر والبحؾث و االستبياف و االختبارات. الؾسائل األتية : الباحثاف استخجـ

 تحجيج مكهنات القجرات التهافقية  9-1-3
تبعًا لشؾع الشذاط الخياضي السسار ىا عمى الخغؼ مؽ تعجد مكؾنات القجرات التؾافقية التي ذكختيا السرادر وتعجد   

والتي أجسع(2030 ، بذارة أبؾ) (  2003)الجيب ومحسؾد، (  2001خ ، ) ريتومؽ خالؿ تحميل السرادر ,س
التكؾيؽ الفخضي لمتحميل العا اطار مخجعي لتكؾف ك الباحثاف ىاقجرات اعتسج ت اف مكؾنات القجرات التؾافقية سبع 

 كاالتي :وىي ممي 
 القجرة عمى تقجيخ )تحجيج( الؾضع. -3
 القجرة عمى الخبط الحخكي.  -2
 .الجيج السشاسبالقجرة عمى بحؿ  -1
 .القجرة عمى الحفاظ عمى التؾازف  -1
 .(غييخ االتجاه ) القجرة االيقاعيةالقجرة عمى ت -1
  القجرة عمى االستجابة الحخكية. -2
 القجرة عمى التكيف مع األوضاع الستغيخة. -3
 تحجيج اختبارات مكهنات القجرات التهافقية الخاصة بعينة البحث.  9-1-3-3
ال مشيا  تؾفخقميمة والساف ىحه االختبارات  الباحثافمؽ خالؿ تحميل السرادر الخاصة بالقجرات التؾافقية فقج وجج   

سشة وايزًا لعجـ  (  31-31)اما مؽ خالؿ عجـ مالئستيا لخرائص السخحمة الدشية ألعسار ,تشاسب عيشة البحث 
اختبارات كحج أدنى  ثةي والحي يتظمب شسؾؿ كل مكؾف بثالالتحميل العامم والتي يتظمبيا  ,يامش القدؼ اآلخخ تؾفخ

وترسيؼ مجسؾعة مؽ  وضع  وباالعتساد عمى التعاريف اإلجخائية الخاصة بالقجرات التؾافقية مؽ  الباحثافلحا لجأ 
الخبخاء لبياف صالحيتيا وابجاء السالح ةالداد وتؼ عخضيا عمى مجسؾعة مؽ ,السؾاقف الدمؾكية كاختبارات مقتخحة

 ( يؾضح ذلػ.3والججوؿ ) .(1عات عمييا )ممحق 
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 ندب اتفاق الخبخاء حهل صالحية االختبارات المقتخحة الخاصة بالقجرات التهافقية (3ججول )يبين ال          

 أذ يذيخ ، %(  فأكثخ مؽ اراء الخبخاء31اؽ )االختبارات التي حرمت عمى ندبة اتف تؼ اعتساد( 3مؽ الججوؿ )
بمؾ مؽ اراء الخبخاء )  فأكثخ( % 31 )الحرؾؿ عمى ندبة  اتفاؽ ثالباح( الى أف عمى 3541) بمـؾ وآخخوف ، 

 .فقطاختبارات مقتخحة ( 1)وبشاًء عمى ىحه الشدب تؼ استبعاد  (.322،  3541ـ وآخخوف ، 
 االختبارات التجارب 4- 9

العب 30( عمى عيشة مؤلفة مؽ 5/2034/ 1أجخيت ىحه التجخبة بتاريخ ): التجخبة االستظالعية األولى 2-1-3
وتحجيج الؾقت ,االبعاد  ضبط ,اىجاؼ إدارية وتشغيسية اختيخوا بالظخيقة العذؾائية وكاف ليا,يؽ مؽ مجتسع البحث 

 ٌصلح االختبارات القدرات
 ال

 ٌصلح
 النسبة
 المئوٌة

 االختبار 
 المستبعد

المدرة على      
 تحدٌد
 الوضع

  :.15 5 55 اختبار المشً بغلك العٌنٌن )سم(.

  17.77 6 54 سم(.84اختبار المفز على البمعة داخل دائرة لطرها )

  19 7 1 م.9اختبار رمً الكرة على هدف من مسافة 

  17.77 6 54 اختبار اجتٌاز المربعات بالمفز بكلتا المدمٌن )ثانٌة(.

  19 7 1 اختبار اجتٌاز السلم األرضً ذهاباً  فمط )ثانٌة(.

المدرة على      
 الربط

 الحركً

  94 : : اختبار تمرٌر واستالم الكرة مع المعلم )درجة(

  19 7 1 اختبار رمً  عشر كرات تنس على الجدار )درجة(

  19 7 1 )درجة(م 7من اختبار الرمٌة الصدرٌة بكرة السلة على جدار

  17.77 6 54 اختبار الحجل على السلم األرضً )ثانٌة(

  17.77 6 54 اختبار جمع الكرات )ثانٌة(

المدرة على      
بذل الجهد       

 الحركً

  ::.85 1 9 اختبار المفز العمودي على الجدار )سم(

  :.15 5 55 اختبار رمً كرة المدم على المربعات االربعة )درجة(

  :.15 5 55 الرمٌة الجانبٌة ألربعة جهات متباعدة  )درجة(اختبار 

  17.77 6 54 اختبار إصابة المسطبة بالكرة من مسافات متعددة )درجة(

  19 7 1 اختبار إصابة الدوائر المرسومة على الحائط )درجة(

 المدرة على
 الحفاظ على

 التوازن

   77.77 1 8 اختبار التوازن بالولوف على العارضة )ثانٌة(

  17.77 6 54 اختبار التوازن الثابت بالولوف على العارضة )ثانٌة(

  :.15 5 55 اختبار التوازن المتحرن على المكعبات )ثانٌة(

  19 7 1 م )ثانٌة( 1المدمٌن  بإحدىاختبار التوازن المتحرن بالحجل 

المدرة على    
 االستجابة
 السرٌعة

   94 : : مربع )ثانٌة( اختبار لمس الشواخص على زواٌا

  19 7 1 اختبار جمع األلماع )ثانٌة(

  17.77 6 54 اختبار نمل األشٌاء المتشابهة )ثانٌة(

  17.77 6 54 م )ثانٌة(54اختبار لمس الشواخص الجانبٌة لمسافة 

 المدرة
 على تغٌٌر

 االتجاه

  19 7 1 م )ثانٌة(9الركض بٌن الشواخص الموزعة على دائرة  اختبار

  17.77 6 54 اختبار الركض والدوران حول الشواخص الخمسة)ثانٌة(

  19 7 1 اختبار الركض حول الشواخص المرلمة )ثانٌة(

المدرة على      
 التكٌف مع

األوضاع     ا
 لمتغٌرة

  19 7 1 اختبار االركاض المتنوعة )ثانٌة(

  17.77 6 54 اختبار اجتٌاز الموانع المتنوعة )ثانٌة(

  19 7 1 بٌن شواخص مختلفة )ثانٌة( الزكزاكًاختبار الركض 
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 ،  ,السختبخيؽ وتجريب فخيق العسل استجابة و تذخيص الدمبيات وصالحية االدوات وتدمدل اداء االختبارات ,الالـز
 .مؽ وضؾح تعميسات وشخوط اداء االختبارات والتأكج

العب 10( عمى عيشة مؤلفة مؽ 31/5/2034بتاريخ )أجخيت ىحه التجخبة  :التجخبة االستظالعية الثانية 2-1-2
) الثبات ، الرجؽ ، السؾ  الختبارات القجرات التؾافقية السقتخحة اليجؼ مشيا الحرؾؿ عمى السعامالت العمسية, و اً 

والحي سيتؼ إيجاده بظخيقة االختبار وإعادة  ,( وذلػ لمحرؾؿ عمى التظبيق األوؿ لسعامل الثبات, السالئسةضؾعية 
الحرؾؿ عمى بيانات اداء العيشة عمى اختبمؽ نتائج ىحه التجخبة  اختبارات لميـؾ الؾاحج وكاف(1)بسعجؿ  ختباراال

  ( وىحا3)±معامالت االلتؾاء تشحرخ بيؽ    معغؼ   واتزح اف لياحداب معامل االلتؾاء ارات القجرات التؾافقية و 
 ثؼ قاـ   (2يعشي اف االختبارات ذات مدتؾى صعؾبة مشاسب لعيشة البحث كسا مؾضح في الججوؿ )

 واليجؼ  ,لمتظبيق األوؿ نفديا االختبارات  اجخاء ذخوط وبالباحثاف بإعادة تظبيق االختبارات بعج مخور أسبؾع 
 كحلػ الحرؾؿ عمى معامل  ت معامل الثبا الختبارات لمتظبيق الثاني إليجادمشيا الحرؾؿ عمى بيانات ا

 .السؾضؾعية 
 السعامالت العمسية لالختبارات السقتخحة الخاصة بالقجرات التؾافقية. 2-1-1
اذ استخجـ الرجؽ الغاىخي  لالختبار ,مؽ الرجؽ  عجةالباحثاف أنؾاع  استخجـ:    صجؽ االختبارات 2-1-1-3

فزال عؽ زيادة الثقة   باالختبارات مؽ  ,والرجؽ الحاتي  ومؽ ثؼ الرجؽ السشظقي )السحتؾى( عؽ طخيق الخبخاء
 . خالؿ خزؾعيا لمتحميل العاممي وتستعيا بالرجؽ العاممي

( Test – Retest) وتؼ استخخاج معامل الثبات بظخيقة االختبار وإعادة االختبار:   ثبات االختبارات 2-1-1-2
 تظبيق االختبارات وتؼ   في نفديا وتحت الذخوط السعتسجة  نفديا عمى العيشة أذ تؼ تظبيق االختبارات مختيؽ

 .لسعامل الثبات  ( فسا فؾؽ 0.33) معامل ارتباط اعتساد
 بيؽ ية عؽ طخيق إيجاد معامل االرتباطتؼ استخخاج معامل السؾضؾع  : مؾضؾعية االختبارات 2-1-1-1 
 (2)ممحق   .في الؾقت نفدو وكل عمى حجه  لكل اختبارألداء العيشة  اثشيؽ  درجتي محكسيؽ  
 البحث اذ حي يسثل مالئسة االختبارات لعيشةتؼ استخخاج معامل االلتؾاء ال:  السالئسة )معامل االلتؾاء( 2-1-1-1
  (2في الججوؿ )ة وكسا مؾضح ,(3)±اعتساد قيؼ معامل االلتؾاء ما بيؽ  تؼ
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  المعامالت العممية الختبارات القجرات التهافقية (9الججول )يبين 
 القدرات التوافقٌة واختباراتها

 القٌاس الثانً األولالقٌاس 
 الثبات

الصدق 
 الذاتً

الموضوع
 ٌة

معامل 
 ع س ع س االلتواء

 اختبارات القدرة على تحدٌد الوضع

 غٌر معنوي 4.7:9 41:.1 58.471 1.1:7 56.559 اختبار المشً بغلك العٌنٌن) سم( 5

6 
اختبار المفز على البمعة داخل دائرة لطرها 

 )سم(سم(84)
9.:59 6.1:1 :.174 7.844 4.186 4.1:5 5.444 4.641 

7 
م 9اختبار رمً الكرة على هدف من مسافة 

 )درجة(
 غٌر معنوي 4.845 ::54.1 64.594 111.: 51.194

8 
اختبار اجتٌاز المربعات بالمفز بكلتا المدمٌن 

 )ثانٌة(
7.8:1 4.787 7.:58 4.817 4.141 4.111 4.119 815- 

9 
األرضً ذهاباً فمط اختبار اجتٌاز السلم 

 )ثانٌة(
1.::1 5.611 54.711 5.819 4.119 4.11: 4.111 4.161 

 اختبارات القدرة على الربط الحركً

5 
اختبار رمً عشر كرات تنس على الجدار 

 )درجة(
1.1:1 5.779 1.:97 5.617 4.191 4.114 5.444 4.589- 

6 
اختبار الرمٌة الصدرٌة بكرة السلة على جدار 

 م)درجة(7من 
 غٌر معنوي 49:.4 :5.41 1.741 5.567 16:.1

 4.518 4.111 4.1:1 :4.19 :4.17 1.154 4.171 1.418 اختبار الحجل على السلم االرضً )ثانٌة( 7

 4.564 4.111 4.115 4.1:4 6.9:7 67.564 6.975 68.494 اختبار جمع الكرات )ثانٌة( 8

 اختبارات القدرة على بذل الجهد الحركً

5 
اختبار رمً كرة المدم على المربعات  األربع 

 )درجة(
1.91: 5.997 :.11: 5.171 4.11: 4.114 5.444 4.61: 

6 
اختبار الرمٌة الجانبٌة ألربعة جهات متباعدة 

 )درجة(
:.118 5.811 :.1:1 5.811 4.155 4.144 5.444 4.46:- 

7 
اختبار اصابة المسطبة بالكرة من مسافات 

 متعددة )درجة(
1.141 5.791 1.971 5.:11 4.194 4.1:: 5.444 4.517 

8 
اختبار اصابة  الدوائر المرسومة على الحائط 

 )درجة(
65.:59 7.197 65.718 8.177 4.176 4.199 4.11: 4.811 

 اختبارات القدرة على الحفاظ على التوازن

5 
اختبار التوازن الثابت بالولوف على 

 العارضة )ثانٌة(
81.411 56.117 81.195 55.:16 4.117 4.119 5.444 4.48: 

6 
اختبار التوازن المتحرن على  المكعبات 

 )ثانٌة(
1.117 5.554 1.951 5.511 4.167 4.141 4.111 4.811 

7 
اختبار التوازن المتحرن بالحجل بإحدى 

 م )ثانٌة(1المدمٌن مسافة 
:.548 4.7:1 :.641 4.845 4.118 4.115 4.111 5.457 

 القدرة على االستجابة السرٌعة اختبارات

 4.816 4.119 141. 4.167 4.819 1.115 4.981 1.184 اختبار جمع األلماع )ثانٌة( 5

 4.411 :4.11 4.116 4.111 5.717 11:.68 5.717 68.717 اختبار نمل االشٌاء المتشابهة )ثانٌة( 6

7 
م 54اختبار لمس الشواخص الجانبٌة لمسافة 

 )ثانٌة(
56.:59 5.781 56.148 5.896 4.189 4.151 4.115 4.691- 

 اختبارات القدرة على تغٌٌر االتجاه

5 
اختبار الركض بٌن الشواخص على  دائرة 

 م )ثانٌة(9لطرها  
9.17: 4.716 9.:66 4.716 4.115 4.177 4.117 5.6:6 

6 
اختبار الركض والدوران حول الشواخص 

 الخمسة )ثانٌة(
51.681 5.5:9 51.:81 5.674 4.144 4.181 4.119 4.7:1 

7 
اختبار الدوران حول الشواخص 

 المرلمة)ثانٌة(
51.681 5.5:9 51.:81 5.674 4.1:5 4.161 4.115 4.7:1 

 اختبارات القدرة على التكٌف مع االوضاع المتغٌرة

 4.584 4.118 4.191 4.171 5.987 55.465 4.811 55.451 اختبار االركاض المتنوعة )ثانٌة( 5

 4.1:9 4.116 4.114 :4.11 4.119 :1.61 4.154 1.711 اختبار الموانع المتنوعة )ثانٌة( 6

7 
اختبار الركض الزكزاكً بٌن شواخص 

 مختلفة)ثانٌة(
:.587 4.84: :.498 4.716 4.1:1 4.11: 4.1:8 4.789 
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عيشة التجالالتؾافقية  اختبارات القجرات مؽ كفاءة فخيق العسل في اجخاء تأكجالبعج  :  التنفيح النهائي الختبارات البحث 9-1
 ختبارات االؼ تظبيق تالسعامالت العمسية ليا  وما أفخزتو نتائج التجارب مؽ صالحية االختبارات وتؾفخ, رب االستظالعية 

  .( اختبار22البالغة )
 معاملو السعياري ،   االنحخاؼو ايجاد الؾسط الحدابي ،  في ( spss)امج نتؼ استخجـ البخ  المعالجات اإلحرائية. 9-2
 التحميل العاممي.و الخظأ السعياري ، و معامل االرتباط البديط ، و االلتؾاء ،  
  عخض وتحميل النتائج ومناقذتها -1
 الخاصة بعينة البحث.الهصف االحرائي الختبارات القجرات التهافقية  1-3

 (.1مشتائج السبيشة في ججوؿ )ل تؼ التؾصل, الختبارات لستخخاج الؾصف االحرائي واالبيانات  ةبعج معالج
 لعينة البحثالمعالجات اإلحرائية الختبارات القجرات التهافقية  (1) ججوليبين ال

وىحا يثبت  ,قج تجاوزت االنحخاؼ السعياري كافة ختبارات االاف قيؼ األوساط الحدابية ( 1يتزح مؽ الججوؿ )
 لتحميل العاممي وىحا يعج احج مؤشخاتامالئسة متغيخات البحث لمعيشة وصالحيتيا لإلدخاؿ ضسؽ السرفؾفة 

اف  ( وىحا يجؿ عمى3)± ما بيؽواقعة و اف قيؼ االلتؾاء كانت مشخفزة كسا  ,انتغاـ أداء العيشة لالختبارات
إلى أنُو كمسا اقتخب االلتؾاء مؽ الرفخ كاف التؾزيع ( 2000إبخاهيؼ ، )يذيخاذ  ختبارات تتسيد باالعتجاؿ اال

السعياري تؤكج مشاسبة حجؼ  الخظأقيؼ  صغخإلى أف  (3551 ,الياسخي )( ويذيخ 115، 2000اعتجاليًا )إبخاهيؼ ،
اف تكؾف  الى  وىحا يتفق والذخط الحي يذيخ(.322،  3551)الياسخي ، ميل العاممي العيشة السشتخبة لمتح

االختبارات السخشحة في مدتؾى واحج مؽ الرعؾبة فاالختالفات الكبيخة في مدتؾى صعؾبة االختبارات السخشحة 
 (.  221، 3523,يقمل مؽ االرتباط فيسا بيشيا   )سمظاف 

 القدرات التوافقٌة اختبارات القدرة على تحدٌد )تقدٌر الوضع(
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

الخطأ 
 المعٌاري

X1 4.74614 4.469 :7.4111 167:.9 سم(84البمعة داخل دائرة لطرها ) اختبار المفز على 

X2 )4.49191 4.699 4.9:189 7.9415 اختبار اجتٌاز المربعات بكلتا المدمٌن )ثانٌة 

X3 )4.57154 :4.11 5.85195 1.1415 اختبار اجتٌاز السلم األرضً ذهاباً فمط )ثانٌة 

X4 4.581:6 -4.781 5.95977 1.118:5 )درجة( اختبار رمً عشر كرات تنس على الجدار 

X5 )4.551:5 -4.746 5.6419 1.9158 اختبار الحجل على السلم األرضً )ثانٌة 

X6 )4.6:718 -4.616 :11:.6 67.7974 اختبار جمع الكرات )ثانٌة 

X7 )5.69191 -4.581 56.16811 81.91:6 اختبار التوازن الثابت بالولوف على العارضة )ثانٌة 

X8 )4.55615 4.558 5.595581 1.1147 اختبار التوازن المتحرن على  المكعبات )ثانٌة 

X9  4.41781 4.117 4.18168 5896.: م )ثانٌة (1اختبار التوازن المتحرن بالحجل بإحدى المدمٌن مسافة 

54X )4.59:79 ::4.6 5.91887 1.9719 اختبار رمً كرة المدم على المربعات االربع )درجة 

X11  4.59151 -4.511 5749:.5 1.44 جهات متباعدة )درجة( ألربعةاختبار الرمٌة الجانبٌة 

X12 )4.57154 -4.8:1 5.71159 1.1559 اختبار إصابة المسطبة بالكرة لمسافات متعددة )درجة 

X13 )4.89491 -4.9:7 8.91959 65.5175 اختبار إصابة الدوائر المرسومة على الحائط )درجة 

X14 )4.4:716 4.541 9514:.4 :55.481 اختبار االركاض المتنوعة )ثانٌة 

X15 )4.419:1 4.584 4.11717 1.6814 اختبار الموانع المتنوعة )ثانٌة 

X16 )4.4:411 4.4:8 5111:.4 5877.: اختبار الركض الزكزاكً بٌن شواخص مختلفة )ثانٌة 

X17  44::4.4 4.4:6 1741:.4 9.1417 م )ثانٌة(9محٌط دائرة اختبار الركض بٌن الشواخص الموزعة  على 

X18 )56::4.4 4.745 1869:.4 56.5785 اختبار الركض والدوران حول الشواخص الخمسة )ثانٌة 

X19 )4.57676 -4.495 5.78189 967:.51 اختبار الدوران حول الشواخص المرلمة )ثانٌة 

X64 )4.41181 4.818 4.15488 1.1484 اختبار جمع االلماع )ثانٌة 

X65 )4.59587 -4.981 :5.9886 68.8151 اختبار نمل األشٌاء المتشابهة )ثانٌة 

X22  4.5769 -4.694 5.79516 56.9971 م )ثانٌة(54اختبار لمس الشواخص الجانبٌة لمسافة: 
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 البحث متغيخات بين االرتباط مرفهفة (4)ججوليبين ال

b X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 

X1 .203
**

 -.090 .760 .233
**

 -.059 .029 -.705 .380
**

 .365
**

 -.073 -.029 .029 .345
*

 .020 .349
*

 .750 .745 -.739 .357
*

 .372
*

 -.097 .708 

X2  .449
**

 .292
**

 .267
**

 .304
*

 .060 .273
**

 .528
**

 .040 .734 .749 .054 .544
**

 .277
**

 .677
**

 .553
**

 .600
**

 .324
*

 .408
**

 .464
**

 .392
**

 .403
**

 

X3   .708 .305
**

 -.076 
-.347-

*
 

.780 .390
**

 -.008 .004 .709 .709 .387
**

 .702 .382
**

 .430
**

 .524
**

 .207
**

 .200
**

 .303
*

 .458
**

 .207
**

 

X4    .762 -.762 .733 -.023 .767 .209
**

 .762 .279
**

 .209
**

 -.036 
-.329-

*
 

.704 .303
**

 .200
**

 -.784 .355
**

 -.074 -.042 -.007 

X5     .000 -.702 .032 .270
**

 .795
*

 -.033 -.055 .334
*

 .340
*

 .346
*

 .347
*

 .794
*

 .296
**

 .330
*

 .209
**

 .709 .344
*

 .700 

X6      .729 .325
*

 .097 -.785 -.776 -.002 
-.798-

*
 

.240
**

 .263
**

 .350
*

 .002 .336
*

 .233
**

 .060 .305
*

 .356
**

 .375
*

 

X7       
-.303-

*
 

-.780 .049 .704 -.090 -.086 
-.378-

*
 

-.700 -.095 
-.304-

*
 

-.780 
-.297-

**
 

-.033 -.074 
-.295-

**
 

-.382-
**

 

X8        .238
**

 -.777 -.043 .740 
-.203-

**
 

.430
**

 .440
**

 .432
**

 .382
**

 .268
**

 .428
**

 .290
**

 .224
**

 .500
**

 .203
**

 

X9         .748 .789 .027 .073 .573
**

 .267
**

 .546
**

 .635
**

 .486
**

 .349
*

 .502
**

 .300
**

 .302
*

 .480
**

 

X10          .345
*

 .049 .325
*

 -.723 -.733 -.767 .094 -.045 -.774 .739 -.720 
-.304-

**
 

-.099 

X11           .083 .366
**

 .000 .730 .275
**

 .260
**

 .782 .309
*

 .769 .073 -.038 .029 

X12            .743 -.737 -.765 .022 .008 -.040 -.069 -.740 -.098 -.054 .705 

X13             
-.303-

**
 

-.358-
**

 
-.386-

**
 

-.033 .094 .052 .027 -.075 -.093 
-.360-

**
 

X14              .640
**

 .605
**

 .643
**

 .600
**

 .498
**

 .500
**

 .206
**

 .483
**

 .529
**

 

X15               .607
**

 .357
*

 .289
**

 .494
**

 .362
**

 .780 .290
**

 .480
**

 

X16                .543
**

 .598
**

 .242
**

 .474
**

 .296
**

 .292
**

 .504
**

 

X17                 .647
**

 .230
**

 .003
**

 .352
**

 .270
**

 .437
**

 

X18                  .553
**

 .585
**

 .438
**

 .547
**

 .499
**

 

X19                   .280
**

 .304
*

 .567
**

 .293
**

 

X20                    .232
**

 .396
**

 .358
**

 

X21                     .307
**

 .080 

X22                      .265
**

 

 مرفهفة االرتباط بين متغيخات البحث ومناقذتها.  1-9
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 اف وبسا القظخية الخاليا تحدب ولؼ ارتباطاً ( 220) لمسرفؾفة البيشية االرتباطات عجد اف (1)مؽ ججوؿ يتزح 
 أكثخ أو تداوي  قيستو كانت اذا ,داللة ذات يربح البديط االرتباط معامل فأف يؽالعب( 301) ىي البحث عيشة
 مؽ أكثخ أو تداوي  قيستوُ  كانت اذا معشؾية داللة ذاتو ( 0.01) معشؾيو مدتؾى  عشج( 0.351) عمى

( 331) مشيا معشؾي  ارتباط( 312)مشيا( 2-ف) تداوي  حخية درجة عشج( 0.03)معشؾيو مدتؾى  عشج(0.211)
، 3545)السشدي ، ( 0.01) معشؾية مدتؾى  عشج ارتباط( 25)و( 0.03) معشؾية مدتؾى  عشج امعشؾي اارتباط
ولمتحقق مؽ تؾفخ مرفؾفة االرتباطات عمى الخرائص التي تجعميا قابمة لمتحميل العاممي حيث لخص  (.122
  (1والسؾضحة في ججوؿ) ( آلية تقؾيؼ مجى صالحية مرفؾفة االرتباطات لمتحميل بسا يأتي2031،  )تيغده

 ( والقيمة المظمقة لمحجد مرفهفة االرتباطاتBartlett's( واختبار )KMOقيمة اختبار ) (1ججول )يبين ال

 القٌمة االختبار

 4.151 (KMOلٌمة اختبار )

 4.444 (Bartlettمعنوٌة اختبار)

 6.791 (Determinantلٌمة المحدد )

 
( وىحا يجؿ عمى 0.50( وىي قيسة أكبخ مؽ )0.718( بمغت )KMO( أف قيسة اختبار )1مؽ الججوؿ ) يتزح

التحميل العاممي  ألجخاءواف حجؼ العيشة كافيًا  ,زيادة االعتسادية لمعؾامل التي يحرل عمييا مؽ التحميل العاممي
 ,(0.05( وىي أقل مؽ )0.000( لمجائخية تداوي )Bartlettكسا نجج اف قيسة معشؾية اختبار بارتمت ) ,لمستغيخات

وبحلػ يسكؽ اجخاء التحميل العاممي ونمحع اف قيسة السحجد  ,إحرائياوىحا يؤكج عمى وجؾد عالقة دالة 
(Determinant( ىي اكبخ مؽ )وىحا يعشي عجـ وجؾد ارتباطات عالية بيؽ 0.0001.)متغيخات السرفؾفة, 

وبالتالي ال نقـؾ بححؼ أي متغيخات وباكتساؿ ىحه االختبارات اإلحرائية تربح السرفؾفة االرتباطية مدتؾفية 
                  لمخرائص التي تجعميا صالحة لمتحميل العاممي.

 التحميل العاممي لمتغيخات القجرات التهافقية لعينة البحث.   1-1
االرتباط تحمياًل عامميًا مؽ اجل الؾصؾؿ الى البشاء العاممي البديط باستخجاـ طخيقة السكؾنات  فةالجحور  1-1-3

فزاًل عؽ تقبميا لسحػ ,والتي تتسيد بكؾنيا تدتخمص أقرى تبايؽ ارتباطي لمسرفؾفة  (ليارولج ىؾتمشج)األساسية 
 ( Kaiser) ركايد 
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    الجحور الكامنة وندب التباين والتباين المجتمع لمعهامل   1-1-3 

 (الجحور الكامنة وندب التباين والتباين المجتمع لمعهامل2ججول )يبين ال                        

 التباٌن المجتمع نسبة التباٌن قٌم الجذور الكامنة العوامل

7 6.600 20.007 20.007 

3 3.094 73.699 43.000 

2 7.008 8.007 50.007 

4 7.282 6.386 50.056 

5 7.207 5.970 63.960 

6 7.729 5.752 68.730 

0 7.043 4.026 03.856 

8 0.883 4.006 06.864 

9 0.805 2.660 80.534 

70 0.643 3.930 82.444 

77 0.596 3.000 86.757 

73 0.575 3.229 88.490 

72 0.489 3.333 90.073 

74 0.408 7.852 93.566 

75 0.209 7.035 94.390 

76 0.393 7.236 95.676 

70 0.362 7.796 96.873 

78 0.305 0.922 90.045 

79 0.769 0.066 98.577 

30 0.729 0.623 99.742 

37 0.708 0.492 99.626 

33 0.080 0.264 700.000 

( قيؼ 3) تبمغاذ ( اف قيؼ الجحور الكامشة التي تديج عؽ الؾاحج الرحيح او تداويو 3مؽ الججوؿ ) تبيؽ
( في 32.025( عؾامل وكاف مجسؾع الجحور الكامشة لمعؾامل السقبؾلة )3وىحا يعظي مؤشخ أولي لغيؾر ),

وفدخت ىحه العؾامل ما , ( 1.312 – 10.003حيؽ كانت ندب التبايؽ لمعؾامل قج تخاوحت ما بيؽ )
 %( 300%( مؽ قيسة التبايؽ السجتسع الحي يسثل )32.412يستُو )ق
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   قجرات التهافقية ) قبل التجويخ(.الحل األولى لمرفهفة متغيخات ال 9- 1-1

 (تذبعات )قبل التجويخالمرفهفة العهامل المائمة المدتخمرة من التحميل العاممي و  (3ججول )يبين ال

 

  العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل
3 2 1 4 1 9 3 

0.332 -0.211 0.310 -0.133 0.133 0.155 0.234 X1 
0.005 0.045 0.101 0.334 0.331 0.102 0.310 X2 

-0.211 0.021 0.203 0.014 -0.131 0.303 0.111 x3 
0.011 0.035 0.211 0.232 -0.045 0.313 0.314 x4 
0.241 0.023 0.211 -0.121 -0.015 0.231 0.124 x5 
0.115 0.104 0.205 0.335 0.213 -0.123 0.101 x6 

-0.044 0.103 0.022 0.121 0.144 0.321 -0222 x7 
0.304 -0.213 0.011 0.251 -0.021 -0.133 0.130 x8 
0.012 -0.211 -0.313 -0.021 0.312 0.211 0.235 x9 
0.123 0.302 -0.231 -0.341 0.035 0.221 -0.012 x0 
0.021 0.113 -0.234 0.214 -0.031 0.123 0.231 x11 
0.112 -251 0.213 0.151 -0.251 0.215 -0.032 x12 
0.322 0.140 0.010 -0.232 -0.111 0.141 -0.043 x13 

-0.001 -0.043 -0.042 -0.013 0.201 -0.351 0.410 x14 
0.131 0.012 -0.212 -0.0302 0.315 -0.102 0.235 x15 
0.021 -0.023 -0.303 0.355 0.225 0.021- 0.341 x16 

-0.215 -0.313 -0.213 0.313 -0.021 0.251 0.315 x17 
-0.302 0.342 0.332 0.023 0.334 0.325 0.411 x18 

0.321 0.221 0.221 -0.315 -0.151 -0.102 0.223 x19 
-0.224 0.031 -0.333 -0.031 0.303 0.212 0.251 x20 
-0.220 0.341 0.111 -0.023 0.221 -0.015 0.103 x21 

0.010 0.035 0.320 -0.030 -0.141 -0.111 0.223 x22 
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أحجى خظؾات التحميل العاممي تجويخ  (الشيائيمرفؾفة العؾامل بعج التجويخ السائل )تقجيخ الحل  1-1-1
الستعامج والتجويخ السائل حيث اف تجويخ السحاور يؤدي بذكل  وىشاؾ نؾعيؽ مؽ تجويخ السحاور ,رالسحاو 

(.أف افتخاضشا االستقالؿ بيؽ 321،  3542ما الى إزالة الغسؾض الحي صاحب التحميل األوؿ )حدانيؽ ، 
أسمؾب التجويخ السائل لحا يمجأ الى  ,العؾامل السختمفة ال يالقي قبؾاًل مؽ كل مجاالت الجراسة الديكؾلؾجية

(Oblique rotation ، 232،  3540( لشعبخ في الشياية عؽ عؾامل متخابظة وليدت مدتقمة   )فخج-
(. وعمى ىحا يتؼ تجويخ مرفؾفة العؾامل األولية تجويخًا مائاًل اعتسادًا عمى مشظقية التخابط بيؽ العؾامل 222

والحي عمى أساسو يرعب الشغخ الى العؾامل السكؾنة مؽ  ,( في االربعيشياتCattleوالحي افتخضو كاتل )
 ( 4( كسا ىؾ مؾضح في ججوؿ )213،  3553اختبارات القجرات التؾافقية كعؾامل مدتقمة )دمحم ، 

 تذبعات )بعج التجويخ(المرفهفة العهامل المائمة المدتخمرة من التحميل العاممي و  (4ججول )يبين ال 

وكانت قيسة ندبة التبايؽ الكمي التي فدخت مؽ  ,( عؾامل3( انو تؼ استخالص ) 4مؽ الججوؿ )  يتزح
( في حيؽ كانت مجسؾع قيؼ الجحور الكامشة 72.856%قبل مجسؾعة العؾامل بعج التجويخ السائل )

 (.3.012 -  2.200) ما بيؽوكانت قيؼ الجحور الكامشة لمعؾامل  (,32.025)

  العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل قٌم الشٌوع

0 6 5 4 2 3 7 

4.158 -4.411 4.4:1 4.6:8 4.454 4.1:8 -4.4:1 4.6:7 X1 
4.148 4.566 4.685 4.545 -4.498 4.548 4.686 4.161 X2 
4.:77 -4.516 -4.661 4.41: -4.695 -4.7:4 4.414 4.:44 x3 
4.167 -4.696 4.698 -4.466 -4.611 4.561 4.819 4.898 x4 
4.167 4.617 -4.611 4.518 -4.97: 4.811 -4.411 4.55: x5 
4.191 4.181 4.664 -4.479 -4.481 -4.476 4.564 -4.574 x6 
4.151 4.585 4.1:5 -4.514 4.474 -4.471 -4.41: 4.545 x7 
4.:46 4.681 -4.698 4.411 4.71: -4.5:7 4.741 4.781 x8 
4.:61 -4.451 -4.595 -4.544 4.5:4 4.761 4.417 4.:55 x9 
4.:67 -4.46: -4.481 -4.4761 -4.6:9 4.:44 4.574 -4.561 X54 
4.151 4.565 4.65 -4.164 -4.596 -4.4:1 -4.478 4.644 x11 
4.197 4.565 -4.566 4.49: 4.41: 4.467 4.1:6 -4.417 x12 
4.1:5 -4.469 -4.461 -4.68: -4.171 4.47: 4.471 -4.415 x13 
4.119 4.691 -4.576 -4.47: 4.6:4 4.541 -4.546 4.:68 x14 
4.18: 4.::6 -4.671 -4.687 4.511 4.585 -4.549 4.411 x15 
4.181 4.616 4.491 -4.587 4.765 4.416 4.546 4.::4 x16 
4.161 -4.611 4.4:5 -4.695 4.519 -4.456 4.467 4.144 x17 
4.165 4.567 -4.471 -4.498 -4.647 -4.419 -4.474 4.145 x18 
4.115 4.811 -4.878 -4.761 -4.678 -4.651 -4.578 4.575 x19 
4.:8: -4.514 4.488 -4.575 4.455 4.411 -4.519 4.169 x20 
4.954 4.491 4.696 4.6:1 -4.449 -4.415 -4.588 4.:79 x21 
4.:1: 4.659 -4.874 4.58: -4.417 -4.751 -4.441 4.781 x22 
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 :  تفديخهاالعهامل  قبهل شخوط -1-4
( ، والتي تتزسؽ االقتراد في الؾصف العاممي والشؾاحي الفخيجة Thurestoneإتباع تعميسات ثخستؾف )-

( والتي تتزسؽ تقبل Cattleإتباع تعميسات كاتيل )و  ، واختالؼ تذبعات العؾامل والتفديخات التي ليا معشى
التؾقعات الديكؾلؾجية العامة لمتؾزيعات العاممية و العؾامل التي تتفق مع الحقائق )االكميشيكية( السعخوفة ، 

 (.313،  3542الدابقة   )حدانيؽ ، 
ويعتسج تفديخ العؾامل في ىحه الجراسة  ,يقبل العامل الحي يتذبع عميو ثالثة اختبارات دالة عمى األقل -

 ( ، 0.10)±لتذبعات التي تداوي أو تديج عؽ عمى ا
 مرفؾفة العؾامل بعج التجويخ في تفديخ الشتائج. اعتساد -

 بارات بظارية القجرات التهافقيةتفديخ العهامل المدتخمرة بعج التجويخ المائل الخت 1-1 
 ,التؾافقية القجرات بظارية( تذبعات اختبارات العامل األوؿ ل4يبيؽ الججوؿ ) تفديخ العامل األوؿ :1-1-3

( فأكثخ وتسثل ما ندبتُو 0.10)±وعشج قيسة تذبع  ,( اختبارًا تذبعت عمى العامل32أذ يغيخ اف ىشاؾ )
ويغيخ اف  ,(0.113 – 0.500)    وقج تخاوحت قيؼ التذبع ما بيؽ  ,ختباراتاال( مؽ مجسؾع 10.003)

)القجرة  يسكؽ تدسية ىحا العامل بعاملو ة تذبعات ىحا العامل قج شسمت معغؼ مكؾنات القجرات التؾافقي
أعمى تذبع  وبسا أف اختبار الخكض بيؽ الذؾاخص عمى محيط الجائخة قج حقق ,التؾافقية العامة لمجدؼ(

 .فقج ُرشح ليسثل العامل األوؿ ضسؽ بظارية القجرات التؾافقية  لحا عمى العامل األوؿ
تذبعات اختبارات العامل الثاني لبظارية القجرات ( 4يبيؽ الججوؿ )  تفديخ العامل الثاني :1-1-2

( ، فأكثخ 10)±( اختبارات قج تذبعت عمى العامل الثاني وعشج قيسة تذبع 1إذ يغيخ أف ىشاؾ ), التؾافقية 
 – 0.522)         ما بيؽوقج تخاوحت قيؼ التذبع  ,ختباراتاال( مؽ مجسؾع 32.225وتسثل ما ندبتُو )

يسكؽ اف الدسة الغالبة الختبارات ىحا العامل تتسثل بتقجيخ السكاف والدماف  فالباحثا ى ويخ  ,( 0.105
اف اختبار اصابة السدظبة بكخة القجـ مؽ  والدماني. وبساتدسية ىحا العامل بعامل قجرة التؾجو السكاني 

 لحا فقج ُرشح ضسؽ بظارية القجرات التؾافقية. ,مدافات متعجدة قج حقق اعمى تذبع عمى العامل الثاني
تذبعات اختبارات العامل الثالث لبظارية القجرات  (4يبيؽ الججوؿ )  فديخ العامل الثالثت :1-1-1

فاكثخ  (10±)( اختبارات قج تذبعت عمى العامل الثالث وعشج قيسة تذبع 2التؾافقية اذ يغيخ اف ىشاؾ )
،  – 0.321تذبع ما بيؽ )وقج تخاوحت قيؼ ال ,ختباراتاال( مؽ مجسؾع  4.033وتسثل ما ندبتو )

وانو يسكؽ  ,انو الدسو الغالبة ليحا العامل تتسثل بجقة االداءات الحخكية الستشؾعة الباحثافويخى (0.133
لقفد عمى البقعة داخل دائخة قج حقق تدسية ىحا العامل بػ )عامل الجقة الحخكية الستشؾعة( وبسا اف اختبار ا

فانو يعج افزل االختبارات السخشحة لتسثيمو ضسؽ بظارية القجرات  ,اعمى تذبع عمى العامل الثالث
 التؾافقية.

اذ يغيخ  ,( تذبعات العامل الخابع لبظارية القجرات التؾافقية4يبيؽ الججوؿ ) تفديخ العامل الخابع :1-1-1
فأكثخ وتسثل ما ندبتو ( 10±)    ( اختبارات قج تذبعت عمى العامل الخابع وعشج قيسة تذبع 1اف ىشاؾ )

 الباحثاف( ويخى 0.123،  -0.415وقج تخاوحت قيؼ التذبع ما بيؽ ) ,ختباراتاال( مؽ مجسؾعة 2.242)
وانو يسكؽ تدسية ىحا العامل بػ  ,سختمفةاف الدسو الغالبة ليحا العامل تتسثل بقجرة التعامل مع االداءات ال
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وبسا انو اختبار اصابة الجوائخ السخسؾمة عمى الججار قج حقق اعمى  ،السختمفة()عامل قجرة التعامل مع االداءات 
 تذبعات عمى العامل الخابع فانو يعج افزل االختبارات السخشحة لتسثمو ضسؽ بظارية القجرات التؾافقية.

اذ يغيخ اف ,( تذبعات العامل الخامذ لبظارية القجرات التؾافقية 4يبيؽ الججوؿ ) تفديخ العامل الخامذ :1-1-1
( مؽ  1.530فاكثخ وتسثل ما ندبتو )( 10±)تذبع  ة( اختبارات قج تذبعت عمى العامل الخابع وعشج قيس1ىشاؾ )

اف الدسة الغالبة  الباحثاف(  ويخى -0.123،  -0.533وقج تخاوحت قيؼ التذبع ما بيؽ ), ختبارات االمجسؾعة 
يسكؽ تدسية ىحا العامل )بعامل قجرة بحؿ الجيج السشاسب وانو يحا العامل ىي قجرة بحؿ الجيج مع تغييخ االتجاه ل

عمى العامل فإنُو يعج أفزل  تذبعقج حقق أعمى  جيات ألربعةاختبار الخمية الجانبية وبسا اف , وتغييخ االتجاه( 
 التؾافقية. سخشحة لتسثمو ضسؽ بظارية القجراتاالختبارات ال

اذ ,تذبعات اختبارات العامل الدادس لبظارية القجرات التؾافقية  (4يبيؽ الججوؿ )  : تفديخ العامل الدادس1-1-2
. فاكثخ وتسثل ما ندبتُو 10±اختبارات قج تذبعت عمى العامل الدادس وعشج قيسة تذبع  (1)يغيخ اف ىشاؾ 

اف الدسة  الباحثاف( ويخى -0.110،  -0.523ختبارات وقج تخاوحت قيؼ التذبع ما بيؽ )اال( مؽ مجسؾع 1.311)
وبسا , )عامل التؾازف والخشاقة(  الغالبة ليحا العامل تتسثل بالتؾازف وسخعة االستجابة انو يسكؽ تدسية ىحه العامل بػ

اختبار الؾقؾؼ عمى السدظبة قج حقق اعمى تذبع عمى العامل فانو يعج افزل االختبارات السخشحة لتسثيمو  اف
 ضسؽ بظارية القجرات التؾافقية.

اختبارات العامل الدابع لبظارية القجرات التؾافقية اذ  ( تذبعات4يبيؽ الججوؿ )  : تفديخ العامل الدابع1-1-3
فاكثخ وتسثل ما ندبتُو  (10±)عشج قيسة تذبع  اختبارات قج تذبعت عمى العامل الدابع (1)يغيخ اف ىشاؾ 

( واف الدسة الغالبة ليحا 0.153،  -0.514وقج تخاوحت قيؼ التذبع ما بيؽ ) ,ختباراتاال( مؽ مجسؾع 1.312)
وبسا اف بػ )عامل القجرة اإليقاعية(  ة العاملثل بالسخونة الحخكية في التعامل مع اختبارات لحا يسكؽ تدسيالعامل تتس

فانو يعج افزل االختبارات السخشحة ,  بعقج حقق اعمى تذبع عمى العامل الدا السبعثخة جسع الكخات العذخاختبار 
 لتسثيمو ضسؽ بظارية القجرات التؾافقية.

 تذبعات االختبارات المخشحة لمعهامل وقيم الذيهع (5)يبين الججول 

 اسم االختبار العامل
قٌمة  التشبع على العوامل

 0 6 5 4 2 3 7 الشٌوع

5 
الركض بٌن 

الشواخص على 
 محٌط الدائرة

4.144 4.467 4.456- 4.519 4.695- 4.4:5- 4.611- 4.161 

6 
إصابة المسطبة 
بكرة المدم من 
 مسافات متعددة

4.411- 4.1:6 4.467- 4.417 4.49: 4.566- 4.565 4.197 

7 
المفز على البمعة 

 داخل دائرة
4.6:7 4.4:1- 4.1:8 4.45 4.6:8 4.4:1 4.411- 4.158 

8 
إصابة الدوائر 
المرسومة على 

 الجدار
4.415- 4.481 4.47: 4.171- 4.68:- 4.461- 4.469- 4.1:5 

9 
الرمٌة الجانبٌة 

 ألربع جهات
4.644 4.478- 4.4:1- 4.596- 4.164- 4.665 4.565 4.151 

: 
الولوف على 
 عارضة االتزان

4.545 4.41:- 4.471- 4.474 4.514- 4.1:5 4.585 4.151 

1 

جمع الكرات 
 4.191 4.181 4.664 -4.479 -4.481 -4.476 -4.564 -4.574 العشر المبعثرة
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 بظاريةالحجات اختيار و  4-2
 -وىي كاالتي: فميذساف السؾضؾعة مؽ قبلاستخشادًا بالسعاييخ  

اف تسثل وحجات البظارية السختارة العؾامل السدتخمرة التي تؼ قبؾليا وتفديخىا في ضؾء االطار   -3
 وبشاء عمى ذلػ فالعؾامل السقبؾلة في ىحه الجراسة ىي العؾامل الدبعة السقبؾلة كميا. ,السخجعي لمبحث

السقبؾلة , تتكؾف البظارية السشاسبة مؽ عجد مؽ الؾحجات يسثل كل مشيا احج العؾامل السدتخمرة  -2
 كحج ادنى و يجب اف يكؾف ليا تذبع عاٍؿ عمى العامل الحي تسثمُو 

البظارية السشاسبة ال تسثل وحجاتيا عاماًل واحجًا مؽ العؾامل السدتخمرة اذا يجب اف تسثل وحجاتيا  -1
 لسدتخمرة والتي تؼ تفديخىا في ضؾء االطار السخجعي معغؼ العؾامل ا

تذبعاتيا عمى العؾامل األخخى و اف وحجات البظارية الجيجة تسثل اعمى تذبعات مذاىجة عمى العؾامل  -1
  التي يجب اف تكؾف مشخفزة او قخيبة مؽ الرفخ

اختبار فييا  يجب اف تكؾف االرتباطات البيشية بيؽ وحجات البظارية مشخفزة اذ يذيخ ذلػ اف كل -1
  ذلػ. بيؽ( ي5يقيذ قجرة مدتقمة عؽ القجرة التي يقيديا االخخ والججوؿ )

                              يجب اف تكؾف وحجات البظارية ذات معامل ثبات عاؿٍ   -2
الستخررة الي  عمى ضيق الشظاؽ بالشدبة لمقجرات قيؼ الذيؾع السشخفزة تجؿ االختبارات ذات   -3

لالختبارات كانت  كل قيؼ الذيؾع فا االختبار عمى العامل وتؼ التحقق مؽ ىحا السعيار اذيقيديا 
                                         (4سكؽ مالحغة ذلػ في ججوؿ )عالية وي

 لعينة البحثاالرتباطات البينية الختبارات بظارية اختبار القجرات التهافقية (31ججول )يبين ال

                       (122، 3545) مشدي ،   (1.351) 1.11 ≤( وندبة خظأ 319* معنهي عن درجة حخية )
وىحا ال يعشي العالقة   جوليةجال(ر)عشج مقارنتيا بقيسة معشؾية ( نجج ىشاؾ قيؼ ارتباط 30مؽ الججوؿ )

ويؤكج ذلػ معامل االغتخاب الحي يذيخ الى استقالؿ الغؾاىخ أذ يسكؽ اعتساد  ,االكيجة بيؽ الستغيخيؽ
( يجؿ عمى 0.33معامل االغتخاب في تحجيج ثقتشا في االرتباط مؽ االرتباط الحي يداوي او يديج عؽ )

يتي خ عالقة اكيجه بيؽ الستغيخيؽ ) التكخ شواالرتباط الحي يقل مؽ ذلػ ال يؤ  ,عالقة أكيجه بيؽ الستغيخيؽ
عؽ ذلػ يعبخ و  (0.145)ؽ اكبخ قيسة ارتباط كانت ( يبي30الججوؿ ) مؽو  (213،  3555والعبيجي ، 

ىحا مع يتفق و , ( 341،  3545) مشدي ،  تباعجىسا عؽ بعزيسا البعض اآلخخ استقالؿ الستغيخيؽ او
 تكؾف مشخفزة.  البظارية يجب اف  االرتباطات البيشية بيؽ وحجات (فميذساف مؽ)السعاييخ التي أشار 

 70 72 73 77 0 6 7 االختباراسم  رقم

 :4.49 :4.78 4.781 4.897 :4.78 4.619 5 المفز على البمعة داخل دائرة 5

 4.811 4.466 4.811 4.565 4.414 5  جمع الكرات العشر المبعثرة :

 4.451 4.515 4.5:8 4.581 5   الولوف على عارضة االتزان 1

 4.444 4.447 4.649 5    الرمٌة الجانبٌة ألربع جهات. 55

56 
إصابة المصطبة بكرة المدم من مسافات 

 متعددة.
    5 4.419 4.651 

 4.855 5      إصابة الدوائر المرسومة على الجدار.. 57

 5       الركض بٌن الشواخص على محٌط الدائرة 51
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 معامالت الثبات والرجق والمهضهعية لهحجات بظارية القجرات التهافقية (33ججول )يبين ال

( 2-10( اف قيؼ معامل الثبات عالية اذا ما قؾرنت بقيسة )ر( الججولية وعشج درجة حخية )33مؽ الججوؿ ) يتزح
الى انُو يجب اف  (سمظاف)ويذيخ  ,(122،  3545( )مشدي ، 0.121والبالغة ) (0.03 )عشج مدتؾى معشؾية

( ويالحع أيزًا ارتفاع 222، 3523( )سمظاف ، 0.02تكؾف االختبارات ذات ثبات عاٍؿ ويجب اف ال يقل عؽ )
فزاًل عؽ اقتخاب قيؼ معامل السؾضؾعية في معغؼ االختبارات مؽ الؾاحج , قيؼ الرجؽ الحاتي ليحه االختبارات 

 الرحيح.
                            بظارية القجرات التؾافقية.السؾاصفات التفريمية لؾحجات  1-2-3
( 5الختبارات بظارية القجرات التؾافقية والسؾضحة في الججوؿ ) (فميذساف)بعج استيفاء الذخوط السؾضؾعة مؽ قبل  

  .(3السؾاصفات التفريمية في ممحق ) و وادناه وحجات بظارية القجرات التؾافقية
                              ض بيؽ الذؾاخص عمى محيط الجائخة.الخكاختبار  –الؾحجة األولى 

                          بة بكخة القجـ مؽ مدافات متعجدة.السدظ أصابواختبار  –الؾحجة الثانية  
                                          ر القفد عمى البقعة داخل دائخة. اختبا –الؾحجة الثالثة 

                                   بة الجوائخ السخسؾمة عمى الججار.اختبار إصا –ؾحجة الخابعة ال 
                                      ار الخمية الجانبية ألربع جيات.اختب –الؾحجة الخامدة  
                                         ختبار الؾقؾؼ عمى مدظبة التؾازف.ا –الؾحجة الدادسة  

 .السبعثخة اختبار جسع الكخات العذخ –الؾحجة الدابعة 
 االستنتاجات والتهصيات – 4
 االستنتاجات  4-3

 ,ء الذخوط السؾضؾعة لقبؾؿ العامل( عؾامل تؼ قبؾليا في ضؾ 3التحميل العاممي باستخجاـ التجويخ السائل اعيخ )
 ,ضؾء عؾامميا السدتخمرة في وتؼ استخالص بظارية القجرات التؾافقية ,اطالؽ األسساء االتية ووتفديخىا وتؼ 

 والتي تسثل وحجاتيا أعمى التذبعات وىي ما يأتي :
 .اختبار الخكض بيؽ الذؾاخص السؾزعة عمى دائخة ومثمو  ,القجرة التؾافقية العامة لمجدؼ العامل األوؿ  -
                                 مختمفة.اختبار إصابة السدظبة بكخة القجـ مؽ مدافات ومثمو  ,قجرة التؾجيو السكاني والدمانيالعامل الثاني  -
                     سؼ                        (10)اختبار القفد عمى البقعة داخل دائخة  ومثمو ,قجرة الجقة الحخكية الستشؾعةالعامل الثالث  -
                                    .اختبار إصابة الجوائخ عمى الحائط ومثمو  ,األداءات السختمفةقجرة التعامل مع العامل الخابع  -
          اختبار الخمية الجانبية ألربعة جيات                       ومثمو  ,قجرة بحؿ الجيج السشاسب وتغيخ االتجاهالعامل الخامذ  -
                                                 اختبار الؾقؾؼ عمى عارضة التؾازف.                               ومثمو  ,قجرة التؾازف والخشاقةالعامل الدادس  -
   العذخاختبار جسع الكخات ومثمو  ,القجرة االيقاعية العامل الدابع  -

 الموضوعٌة الصدق الذاتً الثبات وحدات البطارٌة رقم

X17 5 4.1:5 4.186 اختبار الركض بٌن الشواخص على محٌط الدائرة 

X12  5 ::4.1 4.19 متعددةاختبار إصابة المسطبة بكرة المدم من مسافات 

X1 5 4.1:5 4.186 اختبار المفز على البمعة داخل الدائرة 

X13 4.11 4.199 4.176 اختبار إصابة الدوائر المرسومة على الجدار: 

X11 5 4.144 4.155 اختبار الرمٌة الجانبٌة ألربع جهات 

X7 5 4.119 4.117 اختبار الولوف على المصطبة 

X6  4.111 4.115 4.1:4 الكرات العشر المبعثرةاختبار جمع 
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 التهصيات  4-9
كأداة  ,( سشة31-31) ألعساراعتساد اختبارات عؾامل بظارية القجرات التؾافقية لالعبي كخة القجـ  -3

 ( سشة.31-31) ألعسارلتقؾيؼ مدتؾى امتالؾ القجرات التؾافقية لجى العبي كخة القجـ 
( سشة 31-31) ألعساراالعتساد عمى اختبارات عؾامل بظارية القجرات التؾافقية لالعبي كخة القجـ   -2

 كاختبارات انتقاء الالعبيؽ جشبًا الى جشب عشج انتقاء الالعبيؽ بجنيًا ومياريًا.
 فة التي افخزىا التحميل العاممي.إعظاء ندب محجدة مؽ التجريب لتظؾيخ القجرات التؾافقية السختم -

 المرادر 
لجالالت البيؾلؾجية والبجنية والسيارية ( : التسايد واالسياـ الشدبي لبعض ا2000إبخاهيؼ ، احسج محسؾد دمحم ) .3

، السجمة  الكاراتيولالعبي مدابقة القتاؿ )الكاتا( السسيديؽ وغيخ السسيديؽ كسحجد لالنتقاء والترشيف بخياضة 
 ( ( ، كمية التخبية لمبشات ، جامعة اإلسكشجرية.34العمسية لمتخبية البجنية والخياضية ، العجد )

2. ،  دار وآخخوف، مفتي دمحم تخجسة والتكؾيشي، التجسيعي الظالب تعمؼ تقييؼ(: 3541) وآخخوف، بشياميؽ، بمـؾ
 القاىخة ماكخوىيل،

( : التظبيقات اإلحرائية واستخجامات الحاسؾب في بحؾث 3555التكخيتي ، وديع ياسيؽ والعبيجي ، حدؽ دمحم ) .1
 التخبية الخياضية ، دار الكتب لمظباعة والشذخ ، جامعة السؾصل.

( : التحميل العاممي االستكذافي والتؾكيجي ، دار السديخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة ، 2031، امجج يؾزياف ) تيغدة .1
 عساف.

 ( : طخؽ بشاء وتقشيؽ االختبارات والسقاييذ في التخبية البجنية ، القاىخة.3542حدانيؽ ، دمحم صبحي ) .1
ة القجرات التؾافقية لتظؾيخ بعض السيارات ( : تشسي2003الجيب ، ىاني عبجالعديد ومحسؾد ، محسؾد حي ) .2

 األساسية لشاشئي كخة الدمة ، مجمة التخبية الذاممة ، كمية التخبية الخياضية لمبشات ، جامعة الدقازيق ، الدقاقيق.
 , دار الكتاب الحجيث, القاىخة.3( مجخل الى نغخيات وطخؽ التجريب2001انفبؾرغ ) ،ريتخ .3
 ( : التحميل العاممي ، دار السعارؼ ، القاىخة.3523)سمظاف ، عساد الجيؽ دمحم  .4
( : دراسة مقارنة بيؽ تأثيخ التعمؼ والتؾجيو والتكيف كقجرات تؾافقية عمى االتداف لجى 2003دمحم لظفي ) فخج، .5

 بحث مشذؾرة في مجمة عمـؾ الخياضة ، السجمة العذخوف ، كمية التخبية الخياضية جامعة السشيا.. الدكؾاشالعبي 
 ( : التحميل العاممي في العمـؾ الدمؾكية ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة..3540ج ، صفؾت )فخ  .30
(: بشاء بظارية اختبار لقياس القجرات التؾافقية لشاشئي التشذ, رسالة 2032دمحم, احسج عبجالسعيؽ عباس) .33

 ماجدتيخ غيخ مشذؾرة, كمية التخبية الخياضية ,جامعة بشيا.
( : اإلحراء والقياس في التخبية وعمؼ الشفذ ، دار السعخفة الجامعية ، 3545ؼ )مشدي ، محسؾد عبجالحمي .32

 اإلسكشجرية.
-30) ألعسار( : بشاء وتقشيؽ بظارية اختبار المياقة البجنية النتقاء الشاشئيؽ 3551الياسخي ، دمحم جاسؼ احسج ) .31

 غجاد.( سشة ، أطخوحة دكتؾراه مقجمة الى كمية التخبية الخياضية ، جامعة ب32
دراسة مقارنة بيؽ تأثيخ التعمؼ والتؾجيو والتكيف كقجرات تؾافقية عمى االتداف لجى  :(2003)الديج، دمحم لظف .31

 بحث مشذؾرة في مجمة عمـؾ الخياضة، السجمج العذخوف، كمية التخبية الخياضية جامعة السشيا. .العبي االسكؾاش
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 القجرات التهافقية.المهاصفات التفريمية لهحجات بظارية ( 3ممحق )
 م .1االختبار األول : الخكض بين  الذهاخص المهزعة عمى محيط دائخة قظخها 

                                         الغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عمى تغييخ االتجاه.
                                      شؾاخص ساعة ايقاؼ, طباشيخ 30االدوات السدتخجمة: 

 ـ. 3.21ـ والسدافة بيؽ شاخص وأخخ 1مؾاصفات االختبار: مجسؾعة مؽ الذؾاخص مؾزعة بالتداوي عمى دائخة قظخىا 
عشج سساع كمسة ابجأ بالخكض بيؽ الذؾاخص  العذخة والخجؾع إلى نقظة  باالنظالؽطخيقة اداء االختبار:  يقـؾ السختبخ  

 البجاية.
 التدجيل: يحتدب الدمؽ السدتغخؽ لجسع الذؾاخص العذخ.

 

 

 

 م1المهزعة عمى محيط دائخة قظخها  بين الذهاخصالخكض يبين   شكل
 : اصابة المرظبة بكخة القجم من مدافات متعجدة.نياالختبار الثا

 الغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عمى بحؿ الجيج السشاسب 
 قجـ, خسذ شؾاخص.كخات  30االدوات السدتخجمة: 

ـ وتذكل زوايا مع 5ـ ،3ـ ، 33ـ ، 1ـ ، 1 السرظبة عؽ تبعجـ  0.5مؾاصفات االختبار: يتؼ رسؼ خظؾط بظؾؿ 
 سؼ. 10ـ وارتفاعيا 3مشترف السرظبة كسا مؾضح بالذكل طؾؿ السرظبة 

متعجدة لكل مدافة كختيؽ طخيقة اداء االختبار: يقـؾ السختبخ بزخب الكخة بجاخل القجـ باتجاه السرظبة مؽ مدافات 
 كخات(. 30ـ)30ـ ومؽ مدافة 5ـ ومؽ مدافة 3ـ ومؽ مدافة 1ـ ومؽ مدافة 1وكسا مؾضح في الذكل مؽ مدافة 

 درجات 30 الجرجةطخيقة التدجيل: احتداب درجة لكل ضخبة صحيحة تمسذ السدظبة 
 الكخة التي ال تمسذ السدظبة تعج خظأ وتحتدب صفخ. -
 ذ السدظبة تعج صحيحة وتحتدب درجة واحجة.الكخة التي تمس  -  
 

 

 

 

 دةاصابة المرظبة بكخة القجم من مدافات متعج يبين شكل 
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 سم.41القفد عمى البقعة داخل دائخة قظخها  :لثاالختبار الثا
 الغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عمى تحجيج الؾضع.

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

قفػدات داخػل  30قفػدات داخػل الػجائخة وىػؾ مفتػؾح العيشػيؽ ثػؼ يقػـؾ بعػجىا بػالقفد  30يقػـؾ السختبػخ بػالقفد  -طخيقػة االداء:
 الجائخة وىؾ مغمق العيشيؽ.
 بعج اكساؿ القفدات العذخ وتقاس  عؽ الجائخة بالدؼ االنحخاؼالتدجيل: تحدب مدافة 

 لخارجي لمقجـ الى محيط الجائخة مؽ االماـ او مؽ الخمف او مؽ احج الجانبيؽ.درجة.10نحخاؼ مؽمدافة اال
 

 

 

 : اصابة الجوائخ المخسهمة عمى الحائط .االختبار الخابع
 الغخض مؽ االختبار:  قياس القجرة عمى بحؿ الجيج السشاسب

 االدوات السدتخجمة: كخات يج، طباشيخ
سؼ لمجائخة 31سؼ لمجائخة الرغيخة وبشرف قظخ 10دوائخ عمى الججار بشرف قظخ  1االختبار: يتؼ رسؼ مؾاصفات 

 ـ.3ـ،1ـ،1سؼ لمجائخة الكبيخة وتحجيج ثالث نقاط تبعج عؽ الججار لسدافات 300الستؾسظة وبشرف قظخ 
الجائخي السخسـؾ عمى الحائط السخقسة  طخيقة اداء االختبار: يقـؾ السختبخ بزخب كخة القجـ بالخجل  باتجاه اليجؼ 

 كخات(.2ـ عمسا أف لكل مدافة كختيؽ وكسا مؾضح في الخسؼ. )3ـ و 1ـ و 1مؽ  مدافة  1،1،3
 

 

                              

                     

 

 عمى الحائطاصابة الجوائخ المخسهمة يبين  كل ش 

 درجة 10جرجة الكمية لالختبار ىي كخات مخمية عمى األىجاؼ وال 2التدجيل: احتداب الجرجة التي يحرل السختبخ مؽ 

 خاطئة)صفخ( جدائخة تحتدب لمخقؼ االعمى والكخة خارج الجوائخ الثالثة تعتمسذ خط الكخة التي  -
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                                     : الخمية الجانبية ألربعة جهات متباعجة.خامذاالختبار ال
                                    الغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عمى بحؿ الجيج السشاسب 
 االدوات السدتخجمة: كخات قجـ. 

والثالث ـ 1ـ والثاني 2ـ وعمى اربع جيات يبعج السخبع االوؿ  X3ـ 3مؾاصفات االختبار: يتؼ رسؼ اربع مخبعات بقياس 
طخيقة اداء االختبار:  يقـؾ السختبخ بخمي الكخة رمية جانبية عمى   السخكد مكاف وقؾؼ السختبخ( عؽـ)1ـ والخابع 1

         السخبعات األربعة
التدجيل: احتداب الجرجة مؽ عذخ درجات ألربعة كخات بحيث تدقط الكخة داخل السخبع الرحيح ويعج سقؾط الكخة 

ـ درجتيؽ ، 1ـ يحتدب درجة واحجة والسخبع الثاني يبعج  2يحة حيث السخبع األوؿ الحي يبعج عمى خظؾط السخبع صح
ـ اربع درجات واذا سقظت الكخة خارج 1ـ ثالث درجات ، ويحتدب السخبع الخابع الحي يبعج 1اما السخبع الثالث يبعج 

 السخبع السقرؾد تحتدب صفخ.
 

 

 

 

                                                     

 الخمية الجانبية ألربعة جهات متباعجةالذكل يبين 

 : اختبار التهازن الثابت بالهقهف عمى العارضة.دادساالختبار ال
 الغخض مؽ االختبار: قياس القجرة عمى االتداف الثابت.

 سؼ, ساعة ايقاؼ.30سؼ وارتفاع 2سؼ وعخض 10عارضة خذبية بظؾؿ االدوات السدتخجمة: 
طخيقة اداء االختبار: وقؾؼ السختبخ عمى العارضة بسذط القجـ وابقاء القجـ الثانية مخفؾعة ومثشية ويشتيي االختبار 

 سذ االرض.بم
 ط السحاولتيؽ.التدجيل: احتداب زمؽ التؾازف ويعظى لمسختبخ محاولتيؽ ولكل قجـ محاولة ويؤخح متؾس

 
 
 
 

 شكل  يبين اختبار التهازن الثابت بالهقهف عمى العارضة
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                                                .العذخة المبعثخة : جمع الكخاتلدابعاالختبار ا
                                          الغخض مؽ االختبار:  قياس القجرة عمى الخبط الحخكي. 
 االدوات السدتخجـ: كخات تشذ, صشجوؽ, ساعة ايقاؼ, طباشيخ. 

كػخات برػؾرة مبعثػخة فػي السخبػع 30ـ ويؾضػع صػشجوؽ فػي وسػظو ووضػع X1 ـ1مؾاصفات االختبار: يخسؼ مخبع بقيػاس
 كسا مؾضح في الذكل ويقف السختبخ قخب الرشجوؽ. 

 ـ1                                                    

                م1  

 

 

 

 العذخة المبعثخة جمع الكخاتيبين اختبار شكل 

                                                                              الرشجوؽ.طخيقة أداء االختبار : عشج سساع السختبخ إشارة البجء يقـؾ بجسع كخات التشذ العذخ السبعثخة ووضعيا في 
   التدجيل: احتداب الدمؽ الكمي ألداء االختبار.

 

 فخيق العمل المداعج والمحكمينأسماء  (9)ممحق 

 

 

 مكان العمل االسم ت

 الرٌاضة / جامعة الموصلكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  سلوان خالد            أ.م. د 7

 طالب دكتوراه انمار عبدالمنعم              3

 طالب دكتوراه ربٌع عبدالوهاب             2

 طالب دكتوراه ولٌد عامر ضاٌع             4

 طالب دكتوراه احمد ٌونس حامد            5

 طالب دكتوراه زٌاد خضر إسماعٌل        6

 طالب دكتوراه دمحم عبدالوهاب             0

 مدرب اكادٌمٌة نادي الموصل ناظم فاضل فتحً            8

 مدرب اكادٌمٌة نادي الموصل خالد إسماعٌل عباس         9

 مدرب اكادٌمٌة األندلس    طالب العانً                 70

 

 

 

X              

 الصندوق
 م5    
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 (1ممحق رقم )

 عميهم استمارة اختبارات القجرات التهافقية أسماء الدادة المتخررين الحين عخضت

 

 مكان العمل التخصص اللقب العلمً واالسم ت

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  تعلم حركً /ساحة ومٌدان أ.د جاسم دمحم ناٌف الرومً 5
 الموصل

وعلوم الرٌاضة / جامعة كلٌة التربٌة البدنٌة  لٌاس وتموٌم / كرة سلة  أ.د هاشم احمد سلٌمان 6
 الموصل

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  تعلم حركً / كرة لدم أ.د دمحم خضر اسمر 7
 تكرٌت

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  لٌاس وتموٌم / كرة المدم أ.د مكً محمود حسٌن  8
 الموصل

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  كرة المدملٌاس وتموٌم /  أ.د عبدالمنعم الجنابً 9
 تكرٌت

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  تعلم حركً/ كرة المدم أ.د نوفل فاضل رشٌد :
 الموصل

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  علم تدرٌب / كرة لدم  أ.م.د معن عبدالكرٌم  1
 الموصل

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  لٌاس وتموٌم / كرة المدم  عمر سمٌر ذنون  أ.م.د 1
 الموصل

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  لٌاس وتموٌم / جمناستن علً حسٌن طبٌل  أ.م. د 1
 الموصل

وعلوم الرٌاضة / جامعة كلٌة التربٌة البدنٌة  علم تدرٌب / كرة المدم محمود حمدون أ.م. د 54
 الموصل

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  تعلم حركً / مصارعة م.د زٌاد طارق حامد 55
 الموصل

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / جامعة  علم تدرٌب / كرة المدم م.د دمحم شاكر 56
 الموصل


