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  امللخص
   :إلىیهدف البحث 

  . في كرة القدم األداءالقدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل  اختباربناء  -
  :ت البحث فقد اشتملت علىالاأما مج
  .للمنطقة الشمالیة بكرة القدم) متقدمین (األولى الدرجة أندیةالعبو : لمجال البشريا •
 .١٨/٥/٢٠١١ ولغایة١١/٢٠١٠ /١ من ًبتداءإ: المجال الزمني •
 .للمنطقة الشمالیة بكرة القدم) متقدمین (األولى الدرجة أندیةمالعب : المجال المكاني •

ــاحث ــهمــسحي  الباألســلوب المــنهج الوصــفي ونواســتخدم الب ــل مجتمــع البحــث لمالئمت ــي ب وطبیعــة البحــث وتمث ــةالعب  أندی
 أمـا،ًالعبـا) ١٣١( والبـالغ عـددهم٢٠١١-٢٠١٠ي بكـرة القـدم وللموسـم الریاضـ) متقـدمین( أولـىالمنطقة الـشمالیة درجـة 

السـتبیان واسـتخدم البـاحثون امـن مجتمـع البحـث الكلـي، ) %٧٣,٢٨( نـسبةب أي ًالعبـا)٩٦(عینة البناء فقـد تكونـت مـن 
  . لجمع البیاناتكأداةواالختبار وتحلیل المحتوى 

) بیرســون(بــسیط معامــل االرتبــاط ال واالنحــراف المعیــاريو الوســط الحــسابي:اآلتیــة اإلحــصائیةواســتخدم البــاحثون الوســائل 
  .معامل االلتواء والدرجة المعیاریةو للعینات المستقلة Tواختبار الدرجة المعیاریةو

  :نواستنتج الباحثو
  . في كرة القدماألداءالقدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل  بناء اختبار -

  : الباحثونوأوصى
 لیساعد المدربین في تقییم مستوى العبیهم فـي مهـارة التهـدیف مـن خـالل دقـة إلیهباالستعانة باالختبار الذي تم التوصل  

  .األداءوتحمل 
Constructing shooting Capability Test via performance Accuracy  

and Endurance in Football 
 Asst.Prof.Dr. Dhurgham J. Mohammad                               Asst.Prof.Dr. Sa'ad B.Jameel  

Asst. Lecturer Hadi A. Khidher 

bstractA  
The research aims at : 
Constructing shooting capability test via performance accuracy and endurance in football 
. 
The research has included the following fields : 

• human Field : The players of first class football clubs (the advanced ) of the 
Northern region . 

• Time Field : The period between 1/11/2010 – 18/5/2011 . 
• Place Field : The stadiums of the first class football clubs (the advanced ) of the 

Northern region . 
The researchers have adopted the descriptive approach of the survey style for its 
convenience to the nature of the research . The research community is represented by the 
players of first class football clubs (the advanced ) for the sport season 2010-2011 .Their 
number is ( 131 ) players .On the other hand , the sample of construction is composed of 
(96) players , i.e. on the proportion ( 73,28 % ) of the total research community . The 
researchers have applied a questionnaire , a test ,and analyzing the content as a means of 
collecting data . 
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The researcher have used the following statistical means : the arithmetic mean ,the 
standard deviation , the simple correlating factor (Person ) , the standard degree , T –test 
of the independent samples , the coefficient Skewness and the standard degree . 
The researchers have concluded : 
- Constructing shooting capability test via performance accuracy and endurance in 
football. 
The researchers have recommended : 
- Using the test that has been obtained to assist the coaches to evaluate the level of their 
players in shooting skills via performance accuracy and endurance . 

  : التعریف بالبحث-١
 : البحثوأهمیةالمقدمة  ١-١

 الحركــي معظــم األلعــاب واألنــشطة الریاضــیة رصــد العدیــد مــن مظــاهر الــسلوك فــي ي یتنــاول القیــاس المهــار
 وسـعهم فـي یؤدوا أقصى ما لكي االختبارات المقترحة المختبرین يیجب أن تستهو و ترتبط بمواقف اللعب الفعلیةالتي

المختبــرین ، كمــا یجــب  تقیــسها حتــى ال ینفــر منهــا التــي یتحقــق ذلــك یلــزم أن تكــون االختبــارات شــبیه باألنــشطة ولكــي
تتطلـب هـذه الخطـوة القیـام بتحلیـل المهـارة أو اللعبـة و،ة المختلفة لزیادة الحماس والدافعیالدافعياستخدام وسائل الحث 

ًتحلیال دقیقا ومنطقیا للتحقق من المهارات الخاصة أو العوامل أو المكونات  ً  تتضمنها اللعبة أو المهارة المطلـوب التيً
 مواقــف اللعــب فــي األداء فــيواســتخدام كــل مهــارة مــن المهــارات الخاصــة ) تــردد ( عــدد مــرات تكــرار جدولــة وقیاســها 
 مـن ًكثیـرا الریاضیة التـي اسـتفادت األلعابتعد كرة القدم من وأثناء تطبیق القوانین والقواعد المنظمة للعبة في الفعلیة 
 األساسـیة البدنیـة والمهـارات القـدرات لقیـاس  اء اختبـارات فقد اهـتم العلمـاء والخبـراء بوضـع وبنـ القیاس والتقویمأسالیب

، ولـو لـم تكـن إلیهـا نـشأتها تنـسب أن كبـرى لمـا تـسابقت الـشعوب علـى أهمیـة) كـرة القـدم(لهذه اللعبة ولو لم تكن ،فیها
 لـم تكـن  الطائلـة فـي سـبیل تقـدمها وتطورهـا، بـل لـواألمـوالهذه اللعبة تتصف بالشعبیة لمـا بـذلت الجهـود المـضنیة و 

ــــات  ــ ــن الثبــ ـــ ــ ــــت مـ ــ ــــا تمكنــ ــ ــة لمــ ـــ ــذور عمیقـــ ــ ـــ ــدم ذات جـ ــ ــ ــرة القــ ــ ــ ــامكــ ــ ـــ ــواءأمـ ــ ــ ــد ســ ــ ـــ ـــى حـ ـــ ــــك علــ ــ ـــسة والملــ ــ ــ ــلطة الكنیـ ـــ ــ                       . سـ
 التقـــویم فـــي التـــدریب الریاضـــي ودوره الفعـــال فـــي أهمیـــةعلـــى ) ١٩٩٤(كـــد عبـــد الخـــالق ؤوی،)١٧,١٩٨٣،إســـماعیل(

 وفــي البــرامج وتحدیــد األفــراد معرفــة مــواطن الــضعف فــي  فــيوأهمیتــه الموضــوعة، لإلغــراضومــدى تحقیقــه ، البــرامج
ـــة ــ ــ ـــ ــ ـــ ــضلیة واالجتماعیـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــة والعــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــصه الحركیــ ـــ ــ ــ ـــ ــماته وخصائـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة وســ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــرد التدریبیـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــة الفــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــدم وحالــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــدى التقــ ـــ ــ ــ ـــ ــ                                   .مــ

 الوســائل إلــىل ًوكــرة القــدم واحــدة مــن الفعالیــات التــي تتطلــب جهــودا علمیــة كثیــرة للوصــو،)٢٤٧،١٩٩٤عبــد الخــالق،(
 المالحظـــة والتجریـــب، أســـاس علمـــي مبنـــى علـــى أســـلوب المبـــاراة علـــى وفـــق أثنـــاء فـــي األداء التـــي تقـــیس واألســـالیب

 والطرائـق التدریبیـة المتبعـة األسـالیب لالطالع على فعالیة  في غایة الضرورة أمر الالعب خالل المباراة أداءفمعرفة 
   .)٢,٢٠٠٠،الشیخلي(. نلالعبی اأداء في تحسین تأثیروالتي لكل منها 

ـــدم تزینهـــا إن ــرة الق ــة كـ ــداف فعالیـ ـــد هـــذه الفعالیــــة جمالیتهـــا بعـــدم وجـــود األهـ ــداف وتفق ــذه أهـ ـــاراة وهــ  فـــي المب
 الفریـق عـن طریـق المحـاوالت التـي یقـوم بهـا الالعبــون ألعــضاء عـن طریـق الجهـود الفردیـة والجماعیـة تـأتي األهـداف

 مـن خـالل الوحـدات التدریبیـة الیومیـة التـي إنما من فراغ  تأتياوالت للتهدیف ال  وهذه المحاألهدافمن اجل تسجیل 
منهــاج وحداتــه تمــارین للتهــدیف مــن جمیــع جهــات منــاطق التهــدیف مــن القریــب فــي  یــضع أنیجــب علــى كــل مــدرب 

 یــدرب نأویجــب علــى المــدرب النــاجح  . الخــاصاإلعــدادفــي فتــرة  الســیماهــذه التمرینــات وویجــب تكــرار ومــن البعیــد 
ً وحداتــه التدریبیــة وان یعطیــه اهتمامــا كبیــرا أثنــاء التهــدیف فــي أنــواع جمیــع إتقــانالعبیــه علــى   فــي أهمیــةلمــا لــه مــن ً

 وحتـى فـي ضـربات الجـزاء اإلضـافي والوقـت األصلي وفي دقائق حرجة من وقتها  من نتیجة في المباریاتأكثرحسم 
ثران یحــددان طریقــة ؤكــرة القــدم، وهنــاك مــ دول عظمــى فــي مجــال أمــال تتعلــق بهــا أهمیــةالترجیحیــة تكــون للتهــدیف 

 ًال فـض مختلفـة وبطریقـة صـحیحةأمـاكنقدرته علـى التهـدیف مـن  المهارة الفنیة لالعب و:ف همایومكان وسرعة التهد
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قیــاس یمكــن  بالتهـدیف فــي كــرة القــدم علــى االختبــارات الخاصــة طــالعالوبعـد ا . عــب الفردیــة والجماعیــةخطــط الل عـن
م لقیـاس القـدرة م مـصاألخـروالـبعض  المختبر عدد من المحاوالت وحـساب الناجحـة منهـا قة التهدیف من خالل منحد

 مــن ضــربة أو) أو مــن الزاویــةمواجــه للمرمــى ( مــن زاویــة واحــدة أو)  بعیــدأوقریــب ( علــى التهــدیف مــن مــسافة واحــدة
 التهـدیفرات تـدل علـى قـدرة العبـي كـرة القـدم علـى شـؤتـصلح كم نتائج هذه االختبـارات أنالجزاء، كما وجد الباحثون 

 تطـور كبیـر یتماشـى مـع متطلبـات إلـى تقیـیم العـب كـرة القـدم فـي التهـدیف یحتـاج أن كما،زوایا مختلفةومن مسافات 
 یجیـدوا التهـدیف أن یجب على العبي هـذه الفعالیـة إذ لهذه الفعالیة الشعبیة من حیث الدقة والسرعة والتحمل،  األداء

فــي و أ فــي الوســط مأومــن أي مركــز ســواء فــي الــدفاع  مــسافات وزوایــا مختلفــة وفــي أي وقــت مــن زمــن المبــاراة مــن
 ومـن خـالل مـشاهدة المباریـات ً حتـى حارسـا للمرمـىوأ مهـاجم وأ العـب وسـط مأ ًالهجوم وسـواء كـان الالعـب مـدافعا

 مأ مـن مراكـز اللعـب سـواء مـن یمـین الملعـب ن التهدیف من أي مركـزو یجید هناك العبونأنلوحظ  المحلیة والدولیة
 هشـاهد المهم فـي هـذا حـسبما ء بمقدمة القدم والشيأو بوجه أو بخارج مأ من جهة الیسار وسواء بداخل أو من الوسط
 خــالل دقــائق أهــداف فیهـاوهنـاك مباریــات تــسجل  مــن وقــت المبــاراة متـأخر فــي زمــن تـأتي أهــداف هنالــك أنالبـاحثون 

كما أن هنـاك فـرص كثیـرة تهـدر فـي مثـل هـذه ،ًة عالیـة ولیاقـة بدنیـة عالیـة جـدا جهد كبیر ودقإلىاج معدودة وهذا یحت
  .األداءالقدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل  بناء اختبار لقیاس إلىما دعى الباحثون م األزمنة والمناطق

    :مشكلة البحث ٢-١
ــة الومـــن خـــالل  ــال علـــم التـــدریب وعلـــم القیـــاس والتقـــویم الدراللمراجـــع والبحـــوث العلمیـــة ومتابعـ ســـات فـــي مجـ

 إنأي ،  مــن الحركــة لقیــاس الدقــةأو معظــم اختبــارات التهــدیف تكــون مــن الثبــات أن تــم مالحظــة ، وفعالیــة كــرة القــدم
 مـن خـالل األخیـرةالمحلیـة والعالمیـة فـي الفتـرة  هذه االختبارات تقیس صفة واحدة وهذا ال یتماشى مع تطور كرة القدم

 هــل :األتــي التــساؤل طلبــات هــذه الفعالیــة المهاریــة والبدنیــة والنفــسیة والخططیــة ومــن هنــا بــرزت مــشكلة البحــث فــيمت
   في كرة القدم ؟ التهدیف دقةهاریة لقیاس قدرة الالعب علىمبدنیة وأكثر من صفة  بین یربطبناء اختبار باإلمكان 

 :هدف البحث ٣-١
   . في كرة القدماألداءالتهدیف من خالل دقة وتحمل  بناء اختبار لقیاس القدرة على ١-٣-١
   مجاالت البحث٤-١
 .)  متقدمین( كرة القدماألولىللدرجة   المنطقة الشمالیةأندیةالعبو :  المجال البشري١-٤-١
   .٢٠١١/ ١٨/٥ ولغایة ١١/٢٠١٠/ ١ منًإبتداء: ألزماني المجال ٢-٤-١
  . رة المذكواألندیةمالعب :  المجال المكاني٣-٤-١
  : تحدید المصطلحات٥-١
 مــن حركــة أكثــر وتكــرار بــاألداءاالســتمرار علــى   الالعــبقابلیــة)إجرائــيتعریــف (:  القــدرة علــى التهــدیف١-٥-١

  . في مهارة دقة التهدیف  وتكرارهاألداءًبصورة جیدة مقاوما للتعب الذي یحدث نتیجة سرعة 
   : والدراسات السابقة النظرياإلطار -٢
  :نظري  اإلطار ال١-٢
 عنـــد بنـــاء أدنـــاهتتفـــق معظـــم المـــصادر الخاصـــة بالقیـــاس والتقـــویم علـــى الخطـــوات : خطـــوات بنـــاء االختبـــار١-١-٢

  :االختبار
  .تحدید الغرض من االختبار *
  .)المطلوب قیاسها(تحدید الظاهرة المقیسة *
  . جدول الموصفاتٕواعدادتحلیل الظاهرة * 
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  .تحدید وحدات االختبار* 
  .هائي لوحدات االختباراالختیار الن* 
  . شروط وتعلیمات تطبیق االختبارإعداد* 
  .حساب المعامالت العلمیة لالختبار* 
  . الشروط والتعلیمات النهائیة لالختبارإعداد* 
  )٣١٩,٢٠٠٨،عالوي ورضوان.( المعاییرٕواعدادتطبیق االختبار * 
ــة : التحمـــل٢-١-٢ ــیةیعـــد التحمـــل مـــن الـــصفات البدنیـ ــیة نـــشطةلأل األساسـ ــةالریاضـ ــي تتمیـــز  كافـ ــیما تلـــك التـ  والسـ

 مـا یمیـز هـذه الـصفة هـي قابلیتهـا علـى التفاعـل مـع أهـم بجهد عضلي لفترات زمنیة طویلة ، وان من األداءباستمرار 
، ولهــذا لیــةا تتوقــف علــى نــوع النــشاط ونــوع الفع ولكــن هــذا التفاعــل یكــون بنــسب مختلفــةاألخــرىبقیــة الــصفات البدنیــة 

 بحیث یتناسب هذا الظهـور  مختلفةوأشكال أنواع هذه الصفة تظهر على هیئة إنعلم التدریب الریاضي یرى المتتبع ل
  )١١٨،١٩٧٥،هارة( .أخرىمع قابلیات الریاضي من جهة والفعالیة الریاضیة من جهة 

  )المطاولة( تصنیفات التحمل٣-١-٢
  التحمل الخاص -
   التحمل العام -

   أخروفي تصنیف 
  يالتحمل الهوائ -
  التحمل الالهوائي -
   التصنیف التكویني للتحمل فهوأما
  .تحمل الجهازین الدوري والتنفسي -
  .)١٩٦،١٩٩٨حسانین ومعاني،)(١١٩،١٩٨٧عبد الخالق،.(التحمل العضلي -
  :الخاصة) المطاولة( التحمل أنواع ١-٣-١-٢

  :إلى) حماد(     قسمها 
  . السرعةتحمل -
 .تحمل القوة -
 .الثابتتحمل التوتر العضلي  -
 .األداء أوتحمل العمل  -
   )١٠٧،١٩٩٨حماد،.( الطاقةإنتاجتحمل  -

  . في الدراسةاألهم كونه المتغیر األداء أو تحمل العمل إلىوسیتطرق الباحثون 
والذي تـرتبط "  التحمل الخاص المهمة أشكال یعد من األداء أو تحمل العمل إن:األداء أوتحمل العمل  ٢-٣-١-٢

ً المهــارات الحركیــة لفتــرات طویلــة نــسبیا بــصورة أداءالرشــاقة والتوافــق ویقــصد بــه تحمــل تكــرار فیــه صــفة التحمــل مــع 
 یرتبط فیه التحمل بعنصر الرشـاقة حیـث األداء تحمل  إن)matwejew(ویرى ،)١٠٠،١٩٧٩عالوي،" (توافقیة جیدة

كلها الــصحیح لفتــرات طویلــة  تكرارهــا بــشإمكانیــة مهــارات حركیــة بتوافــق جیــد مــع ألداء یكــون هنــاك تحمــل أن یمكــن
ــسبیا  ــوب فــــي نإ إذًنــ ــیة طبقــــا لطبیعــــة األنــــشطةومــــسابقات ال المطلــ ــاراة هــــو اســــتمرار األداءً الریاضــ األداء  خــــالل المبــ

ً مجهـــود محققـــا للمتطلبـــات بأقـــصىً، وذلـــك لفتـــرات زمنیـــة محـــددة مـــستخدما العمـــل العـــضلي الحركـــي بالـــسرعة والقـــوة
 )(Matwejew,1962,16.عب وتحت ظروف المنافسةالمرتبطة بنوع الفعالیة بدون ت
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ــي ؤوی  ــال الریاضـــ ــصون فـــــي المجـــ ــد المختـــ ــالوي(كـــ ــوان(و )١٩٦٩عـــ ـــالق (و) ١٩٨٢عـــــالوي ورضـــ ـــد الخــ عبــ
 األخـرى، كما یشكل قاسـما مـشترك مـع العناصـر البدنیـة ألداء المهارة الریاضیةیسة ئ یعد احد الدعائم الربأنه) ١٩٨٠

 الفـرد الجـسمانیة ویتـیح لالعـب تحقیـق متطلبـات إمكانیـةلریاضـیة التـي تـسمح بهـا  المستویات اأعلى إلىفي الوصول 
مـن خـالل زیـادة شـدة التـدریب وحجمـه واالسـتمراریة فیــه التخـصص بـدون تعـب وفاعلیـة تحـت ظـروف المنافـسة وذلــك 

 النــشاط  مــع طبیعــةاإلمكــان یتــشابه التــدریب قــدر أن لتحــسین التحمــل یجــب بأنــه) WATSON( بمــا ذكــره األخــذمــع 
 اكبـر عـدد مـن أداء التركیـز علـى أنكمـا ،)WATSON, 1983,115(. النتـائج غیـر مجدیـةأصـبحت ٕواالالممـارس 

 اكبــر عــدد ممكــن مــن الوحــدات الحركیــة نتیجــة التقلــصات إلثــارةًالتكــرارات خــالل فتــرة زمنیــة محــددة قــد یكــون حــافزا 
 مــن خــالل توظیــف اكبــر عــدد مــن إنتاجــهیمكــن  شــد فــي العــضلة أعلــى بأنــه) STYAUSS(العــضلیة الــسریعة ویــرى 

 والــذي التمرینــات  تنفیــذأثنــاء الحركــي فــي األداءًالوحــدات الحركیــة وزیــادة تعاقــب الحــافز العــصبي، فــضال عــن ســرعة 
  )STYAUSS,1979,52. المختلفةبأوجههاجاء نتیجة لتطور القوة العضلیة 

ــة  ٣-٣-١-٢  اإلرادیــةدرة الفــرد فــي الــسیطرة علــى حركاتــه قــم "نهــابأتعــرف الدقــة  : فــي مجــال كــرة القــدماألداءدق
یتوقـف علیهـا إذ ًوتعـد الدقـة عـامال مهمـا فـي فعالیـة كـرة القـدم ).١٣٩,١٩٨٥،حـسانین" (أخرلتوجیه شي ما نحو شي 

ً ومــن ثــم الفــوز فــي المبــاراة لــذلك تعــد عــامال مهمــا لهــذه الفعالیــة ومهارتهــا واألهــدافتــسجیل   مهــارة التهــدیفالســیما ً
  لهــذه اللعبــةاألساســیة تعــد هــذه المهــارات مــن المهــارات إذ بأنواعهــاوالــسیطرة ، بأنواعهــاكالمناولــة ، األخــرىالمهــارات و

ً وتتطلب الدقة توافقا عضلیا وعصبیا وتحكما كـامال فـي الجهـاز أدائها تعتمد على عنصر الدقة بدرجة عالیة في األنه ً ً ًٌ
ًلقــوة اســتخداما فعــال بعیــدا عــن عنــصر الدقــة ال یخــدم  اســتخدام اَّأن إذالعــضلي والعــصبي لالعــب  ً  أي فعالیــة أهــدافً

  . كرة القدمالسیماو
  : الدراسات السابقة٢-٢
   :)٢٠٠١يدراسة زهد (١-٢-٢

  " بكرة السلةاألداء على التصویب من خالل دقة وتحمل وضع اختبار لقیاس القدرة"
 بكــرة الــسلة، وتــم األداءویب مــن خــالل دقــة وتحمــل وضــع اختبــار لقیــاس القــدرة علــى التــص :إلــىهــدفت الدراســة 

ًالعبـا تـم اختیـارهم بالطریقـة ) ٤٠( مـن  المـسحي وقـد تكونـت عینـة البحـث األسلوباستخدام المنهج الوصفي بطریقة 
فــي جمهوریــة مــصر   االتحــاد وســبورتج واالولمبــي وســموحةأندیــة بكــرة الــسلة مــن األولــىالعمدیــة مــن العبــي الدرجــة 

 انــه االختبــار المقتــرح یــستخدم لقیــاس القــدرة علــى التــصویب مــن خــالل دقــة وتحمــل إلــىتوصــلت الدراســة و. العربیــة
شـر للتعـرف علـى مـواطن القـوة والـضعف لـدى ؤ وتناسب مع المستویات الریاضـیة العالیـة، ویمكـن اسـتخدامه كماألداء

یــیم مــستوى العبــي كــرة الــسلة فــي مهــارة الالعبــین فــي مهــارة التــصویب وتــم التوصــیة باســتخدام االختبــار المعــد فــي تق
  .التصویب

  :)٢٠٠٩دراسة جمیل (٢-٢-٢
  " بكرة الیداألداءالقدرة على التصویب بالقفز من خالل دقة وتحمل  بناء اختبار"

 بكـرة الیـد، األداء اختبـار لقیـاس القـدرة علـى التـصویب بـالقفز مـن خـالل دقـة وتحمـل بنـاء إلىهدفت الدراسة 
ًالعبـــا تـــم اختیـــارهم ) ٢٧(مـــن المـــسحي وقـــد تكونـــت عینـــة البحـــث األســـلوبهج الوصـــفي باســـتخدام وتـــم اســـتخدام المـــن

وتوصـلت الدراسـة ) الـسلیمانیة واربیـل وبیـرس والفتـوة(كـرة الیـد للـشباب بالعمدیة من العبي المنطقـة الـشمالیة بالطریقة 
ــالل دقــــة وتحمــــل األداء بكــــرة  ــن خــ ــصویب مــ ــاس القــــدرة علــــى التــ ــى اختبــــار لقیــ ــت ،الیــــدإلــ ــتعانة وأوصــ  الدراســــة باالســ

م مستوى العبیهم في مهارة التصویب من خالل دقـة وتحمـل یتقیإلیه لیساعد المدربین في باالختبار الذي تم التوصل 
  .ید على المستوى الحقیقي لالعبیهم فرق كرة المدربولكي یقف  األداء
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  : البحثإجراءات -٣
  . المسحي لمالئمته وطبیعة البحثباألسلوبلوصفي استخدم الباحثون المنهج ا: منهج البحث١-٣
بكــرة القــدم للدرجــة األولــى  المنطقــة الــشمالیة أندیــةاشــتمل مجتمــع البحــث علــى العبــي : مجتمــع البحــث وعینتــه٢-٣
 مــن اربیــل  هلــووتلعفــر و نینــوى والمــستقبل(أندیــة والتــي اشــتملت علــى ٢٠١١-٢٠١٠وللموســم الریاضــي )متقــدمین(

 أمـا. تـم اسـتبعاد حـراس المرمـى مـن عینـة البحـثأن بعـد األندیـةًالعبا لجمیـع ) ١٣١(البالغ عددهم و)قرقوشو والعمال
  مـن المجتمـع الكلـي للبحـث والجـدول)%٧٣,٢٨( المـذكورة وبنـسبةاألندیـةًالعبـا مـن )٩٦(عینة البناء فقد تكونت مـن 

  البحث وعینة البناء ونسبتها المئویة أندیة العبي عدادأیبین  )١(رقمالجدول             .یبین ذلك) ١(رقم 
    
    

    
    
    

    
    
    

   :وسائل جمع البیانات ٣-٣
 . لجمع البیاناتكأداةختبار وتحلیل المحتوى االستبیان واالتم استخدام 

 االختبار المقترح ٤-٣
 علــى شــكل اســتبیان بینــوا فیــه االختبــار بكافــة األولیــةوضــع االختبــار المقتــرح بــصیغته تــم  : بنــاء االختبــار١-٤-٣

لتـي توضـح  بالرسـوم التوضـیحیة امـستعینین وطریقة التسجیل لألداء من حیث االسم والغرض والوصف الكامل أبعاده
طریقة تنفیذ االختبار والمسافات والتقسیمات الخاصـة بالهـدف وقیـاس مـسافة التهـدیف ووضـع تقـسیمات للمرمـى الـذي 

 وفــي أي جهــة مــن جهــات المرمــى، وكــذلك وضــع قیاســات للمــسافات بــین المحطــات الثالثــة التــي یــتم إلیــه یــتم التــسدید
 بــین أیــضا والمحطــة الثانیــة وقیــاس المــسافة األولــىن المحطــة اس المــسافات بــیمنهــا التهــدیف كمــا قــام البــاحثون بقیــ

ـــات الثال ــانبي و المحطـ ـــط الجــ ـــسافة بــــین الخـ ـــة والمـ ـــة الثالثـ ــة والمحطـ ــة الثانیــ ــقالمحطــ ـــي الملحــ ــا موضــــح فـ ــة و كمــ  ثــ
ضــها علــى مجموعــة مــن ذوي الخبــرة واالختــصاص فــي كــرة اإلجــراءات قــام البــاحثون بعروبعــد اســتكمال هــذه ،)١(رقــم

 ومقترحـاتهم وبیـان مـدى صـالحیة رائهـمآ إلبـداء)٢(كما في الملحق رقم قیاس والتقویم وعلم التدریب الریاضي القدم وال
  : شرح لالختبار المقترح مع الرسم یأتي وفیما إجراءهااالختبار والتعدیالت المزمع 

  .اختبار القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء بكرة القدم :اسم االختبار
  .قیاس القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء بكرة القدم:دف من االختباراله

متر عن كـل عمـود ) ١( ولمسافة أقسام ثالثة إلىهدف مقسم و) ١٢(كرات عدد وملعب كرة قدم : المستخدمةاألدوات
  .إیقافساعة وشریط قیاس و

ـــار ــار بـــ :مواصـــفات االختب ــذ الكـــرأیبـــدأ االختبـ ــمن یقـــوم الالعـــب بأخـ ــد مـــن المحطـــة األولـــى )١(ة رقـ ــي تبعـ  م)٢( والتـ
ویـــصوب الكـــرة إلـــى ،متـــر لكـــل منطقـــة) ٢(وبعـــرضمتـــر ) ١٨(ودحرجتهـــا إلـــى المـــسافة المحـــددة للتهـــدیف والتـــي تبعـــد

المنطقتــین المحــددتین للتهــدیف والمرســومة داخــل المرمــى والبــالغ عرضــها متــر لكــل منطقــة ثــم یــذهب للمحطــة الثانیــة 
 للمحطـة  الثالثـة ألخـذ الكـرة  ودحرجتها للمنطقة الثانیـة للتـصویب مـن المنطقـة المحـددة  ثـم یـذهب)٢(ألخذ الكرة رقم 
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ودحرجتها للتصویب من المنطقـة المحـددة للتـصویب للمحطـة الثالثـة  ثـم یعـود للمحطـة الثالثـة ألخـذ الكـرة رقـم ) ٣(رقم
  ثــم یــذهب للمحطــة الثانیــة ألخــذ الكــرة رقــم  للتــصویب للمحطــة الثالثــة المحــددةودحرجتهــا للتــصویب مــن المنطقــة) ٤(
لمحطـة األولـى ألخـذ ثـم یعـود ل.وتـصویبها بعـد الدحرجـة) ٦(وتصویبها ثم یذهب للمحطة األولـى ألخـذ الكـرة رقـم ) ٥(

ب للمحطـة الثالثـة ألخـذ الكـرة وتـصویبها ثـم یـذه) ٨(وتصویبها ثم یذهب للمحطة الثانیة ألخذ الكـرة رقـم )٧(الكرة رقم 
 الكـرة ألخـذ المحطـة الثانیـة إلـىوتـصویبها ثـم یـذهب ) ١٠( الكـرة رقـمألخـذثـم یـذهب للمحطـة الثالثـة تـصویبها و)٩(رقم
 وكمـاوهنـا ینتهـي االختبـار   بعـد دحرجتهـاوتصویبها) ١٢( الكرة رقمألخذ األولىوتصویبها ثم یذهب للمحطة )١١(رقم

  ) ١(رقم في الشكل موضح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ارشروط االختب
فــي المحطـــة األولـــى ویتوقــف التوقیـــت لحظـــة انتهـــاء ) ١(یبــدأ التوقیـــت للمختبـــر لحظــة مالمـــسته للكـــرة رقـــم  -١

  ).١(المحطة رقم في ) ١٢(رقم المختبر من تصویب الكرة 
 .أثناء التصویب من أي منطقة من المناطق  الثالثة في ال یجوز إیقاف الكرة -٢

 .یحق للمختبر التصویب بالقدم التي یفضلها -٣

 المنطقة متر)١(منطقة 
 المحددة للتھدیف

 المنطقة متر)١(منطقة 
 المحددة للتھدیف

م بعد )٣٥(مسافة
المحطات الثالث عن 

 خط المرمى
المنطقة المحددة للتصویب 

 )٢(للمحطة رقم 
المنطقة المحددة للتصویب 

 )١(للمحطة رقم 

 م٢

 العب

 البدایة

٨ ٧ ٦ ٥ ٢ ٤ ٣ ١ 
٩ 

 المحطة الثالثة المحطة الثانیة المحطة األولى
١٢ ١١ ١٠ 

المنطقة المحددة للتصویب 
 )٣(للمحطة رقم 

 

 متر١ متر١

 منطقتي التھدیف
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 .یؤدي المختبر االختبار بأسرع ما یمكن -٤

  :التسجیل
  .)١٢(رقم یتم حساب الزمن من لحظة البدء إلى أن یصوب الالعب الكرة في المحطة -
   . تعطي درجتین لكل كرة تدخل المنطقتین المحددتین للتهدیف على خط المرمى -
  . درجة واحدة إذا المست الكرة العمودین أو العارضة ىتعط -
 .عطى درجة إذا دخلت الكرة وسط المرمىت  ال-

  .  بطیئةمأأثناء التهدیف سواء كانت سریعة في ال تحتسب المحاولة ناجحة إذا كانت الكرة متدحرجة -
  ترافــق البــاحثون فــي عملیــةأنلغــرض التعــرف علــى الــصعوبات التــي مــن الممكــن :  التجــارب االســتطالعیة٢-٤-٣

  •فاءة فریق العمل المساعدًالتطبیق الفعلي لالختبار فضال عن ك
 وبعــد عــرض االختبــار وشــكله علــى الــسادة الخبــراء تــم إجــراء التجــارب :التجربــة االســتطالعیة األولــى -١-٢-٤-٣

العبـین ) ٥(عینـة مكونـة مـن تـم تطبیـق االختبـار علـى ، االستطالعیة للتحقق من صالحیة االختبار ومالئمته للعینـة
متـر وبمعـدل ) ٣٥( كانـت مـسافة بدایـة الـشروع فـي التهـدیف هـي إذ ،١/١/٢٠١١ العمـال الریاضـي بتـاریخ من نادي

ومــن خــالل هــذه التجربــة الحــظ البــاحثون أن . م)١(كــرات لكــل محطــة ومنطقــة التهــدیف المــسموح بهــا بعــرض ) ٤(
  .جمیع الالعبین لم یتمكنوا من تكملة مفردات االختبار مما دفعهم إلجراء تعدیل على االختبار

تقلیــل المــسافة المخصــصة للتهــدیف إلــى مــسافة تــم  هــذه التجربــةفــي و :تجربــة االســتطالعیة الثانیــة ال-٢-٢-٤-٣
 التجربـــة وأجریـــت .م )١(كـــرات للمحطـــات الثالثـــة ومنطقـــة التهـــدیف المـــسموح بهـــا بعـــرض ) ٤(متـــر وبمعـــدل ) ٣٠(

ذه التجربـة الحـظ البـاحثون أن  ومـن خـالل هـاألولىاالستطالعیة نفسها في التجربة عینة  وعلى ال٨/١/٢٠١١بتاریخ 
  .معظم الالعبین لم یتمكنوا من تكملة االختبار مما دفعهم إلى إجراء تعدیل أخر في مواصفات االختبار

) ١(زیادة المنطقة المخصصة للتهدیف مـن مـسافة  تم  وفي هذه التجربة :التجربة االستطالعیة الثالثة-٣-٢-٤-٣
علــى  و١٣/١/٢٠١١ التجربــة بتــاریخ وأجریــت ).٤(متــر وعــدد الكــرات ) ٢٥(متــر إلــى متــر ونــصف ومــسافة االختبــار

 ومـن خـالل هـذه التجربـة الحـظ البـاحثون أن معظـم الالعبـین لـم یتمكنـوا التجربة االستطالعیة الثانیةفي  العینة نفسها
  .من تكملة االختبار مما دفعهم إلى إجراء تعدیل أخر في مواصفات االختبار

المحطات (تقلیل المسافة التي یتم وضع الكرات فیها تم  وفي هذه التجربة  :تطالعیة الرابعةالتجربة االس٤-٢-٤-٣
كــرات ) ٣(متــر فــضال عــن تقلیــل عــدد الكــرات فــي كــل محطــة إلــى )  ٢٥( بــدال مــن  متــر)٢٠(إلــى مــسافة ) الثالثــة 

ومن هذه  ، الستطالعیة الثالثة التجربة ا نفسها فيعینةال و على ٢٠/١/٢٠١١ التجربة بتاریخ وأجریت) ٤(بدال من 
ــوحظ أن التجربـــة  ــیلـ ــم الالعبـ ــوا معظـ ـــار ن تمكنـ ــتطالعیة ظهـــر االختب ــارب االسـ ــن أداء االختبـــار وبعـــد إجـــراء التجـ  مـ

  .بصیغته النهائیة 
  :صفات االختبار بصیغته النهائیةا مو٣- ٤-٣

  .لقدم اختبار القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء بكرة ا:اسم االختبار
  .قیاس القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء بكرة القدم:الهدف من االختبار

                                                
  فریق العمل المساعد •
  كلیة التربیة الریاضیة/ربیع خلف جمیل      مدرس مساعد.١
  نادي الموصل/ سعد علي احمد       مدرب كرة قدم. ٢
  نادي الموصل/ احمد شھاب احمد    مدرب كرة قدم. ٣
 نادي الموصل/حازم محمد          إداري . ٤
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متــر عــن كــل ) ١,٥(هــدف مقــسم إلــى ثالثــة أقــسام ولمــسافة و) ٩(كــرات عــدد وملعــب كــرة قــدم :األدوات المــستخدمة
  .ساعة إیقاف وشریط قیاس وعمود

م ودحرجتهـا )٢(من المحطة األولى والتي تبعد )١(یبدأ االختبار بان یقوم الالعب بأخذ الكرة رقم :مواصفات االختبار
ویــصوب الكــرة إلــى المنطقتــین ، متــر لكــل منطقــة) ٢(متــر وبعــرض) ١٨(إلــى المــسافة المحــددة للتهــدیف والتــي تبعــد

 ثــم یــذهب للمحطــة الثانیــة ،قــةالمحــددتین للتهــدیف والمرســومة داخــل المرمــى والبــالغ عرضــها متــر ونــصف لكــل منط
ألخـذ الكــرة ثـم یـذهب للمحطـة الثالثـة ،ودحرجتهـا للمنطقـة الثانیـة للتـصویب مـن المنطقـة المحـددة ) ٢(ألخـذ الكـرة رقـم 

ثـم یعـود للمحطـة الثالثـة ألخـذ الكـرة رقـم ، ودحرجتها للتصویب من المنطقة المحددة للتصویب للمحطة الثالثة) ٣(رقم 
ـــةویب مـــنودحرجتهـــا للتـــص) ٤( ــة الثالث ـــة للتـــصویب للمحطـ ــم ، المنطق ــة ألخـــذ الكـــرة رقـ ــذهب للمحطـــة الثانیـ ــم یـ ) ٥(ثـ

ثم یعـود للمحطـة األولـى ألخـذ الكـرة . وتصویبها بعد الدحرجة) ٦(ثم یذهب للمحطة األولى ألخذ الكرة رقم ،وتصویبها
یـذهب للمحطـة الثالثـة ألخـذ الكـرة رقـم وتـصویبها ثـم ) ٨(وتصویبها ثم یذهب للمحطة الثانیة ألخذ الكـرة رقـم ) ٧(رقم 

  .)٢ ( رقم في الشكل موضح وكماوتصویبها وهنا ینتهي االختبار )٩(
  :التسجیل 

   .)٩( رقم  یتم حساب الزمن من لحظة البدء إلى أن یصوب الالعب الكرة في المحطة-
    . درجتین لكل كرة تدخل المنطقتین المحددتین للتهدیف على خط المرمىى تعط- 
  . درجة واحدة إذا المست الكرة العمودین أو العارضة ى تعط-
 .تعطى درجة إذا دخلت الكرة وسط المرمى  ال-

  .  بطیئةم أثناء التهدیف سواء كانت سریعة أ فيال تحتسب المحاولة ناجحة إذا كانت الكرة متدحرجة-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  یوضح االختبار بصیغته النهائیة )٢(الشكل رقم 

سم )١.٥٠(منطقة 
 المنطقة المحددة للتھدیف

سم )١.٥٠(منطقة 
 المنطقة المحددة للتھدیف

م بعد )٢٠(مسافة
المحطات الثالث 
المنطقة المحددة  عن خط المرمى

للتصویب للمحطة رقم 

 م٢

 العب
 الثالثةالمحطة  الثانیةالمحطة  المحطة األولى ٨ ٧ ٦ ٥ ٢ ٤ ٣ ١ نقطة البدایة

 متر١.٥ متر١.٥

٩ 

قة المحددة المنط
المنطقة المحددة للتصویب للمحطة رقم 

للتصویب للمحطة رقم 

 منطقتي التھدیف
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  :لمعامالت العلمیة لالختبارا ٥ -٣
یعـد الـصدق واحـد مـن أهـم معـاییر جـودة االختبـار حیـث یـشیر إلـى الحقیقـة أو مـدى الدقـة :" صدق االختبـار١-٥-٣

  )١٧٧،٢٠٠٦رضوان،"(التي تقیس بها أداة القیاس الشي أو الظاهرة التي وضع لقیاسها
  :أنواع من الصدق وكما یأتيوألجل الوصول إلى صدق االختبار قام الباحثون باستخدام عدة 

تـم الحـصول علـى صـدق المحتـوى أو المـضمون مـن خـالل اسـتطالع :  الصدق المحتوى أو المـضمون١-١-٥-٣
جلــه، حیــث تــم عــرض االختبــار علــى أأراء الخبــراء حــول مــدى صــالحیة االختبــار وصــدقه فــي قیــاس مــا وضــع مــن 

  .ً خبیرا )١٣(وعددهم ) ٣( رقمصین كما في الملحقصخمتمجموعة من ال
هــو احــد أنــواع األدوات المــستخدمة فــي اســتخراج صــدق : صــدق التمیــز بأســلوب المجموعــات المتطرفــة٣-١-٥-٣

التمییز وهـو یمثـل قـدرة االختبـار علـى التمییـز بـین أصـحاب القـدرات المنخفـضة والقـدرات العالیـة فـي سـمة معینـة مـن 
قـــدرة االختبـــار المقتـــرح علـــى التعریـــف بـــین "لـــى أنهـــا الـــسمات موضـــوع القیـــاس ویمكـــن تعریـــف القـــدرة علـــى التمییـــز ع

األشخاص الذین یتمتعون بدرجة مرتفعة بالصفة أو السمة مـن ناحیـة وبـین مـن یتمتعـون بدرجـة منخفـضة مـن الـصفة 
  )٢٦٥،٢٠٠٨عالوي و رضوان،"(أو السمة من ناحیة أخرى

إلیجـاد ) ٩٦( النهـائي والبـالغ عـددهم للعینـات المـستقلة علـى عینـة التطبیـق) T(وقد استخدم الباحثون اختبار
  قــسمت إلــى نــصفین بعــد ذلــكًن تــم ترتیــب الــدرجات تنازلیــا لتظهــر لــدینا مجمــوعتینأقــدرة االختبــار علــى التمییــز بعــد 

والجــدول ، للعینــات المــستقلة وبــذلك نعــرف إذا كــان االختبــار یمیــز بــین المجمــوعتین أم ال) T(نطبــق علیهمــا قــانون 
  .یبین ذلك) ٢(رقم

  قیمة صدق التمییز والصدق الذاتي األوساط واالنحرافات للمجموعتین ویبین )٢ ( رقمالجدول

  الصدق الذاتي   صدق التمییز   المجموعة الدنیا   المجموعة العلیا 
  س

   زمن
ع +

  زمن
س 
  أهداف

ع +
  أهداف

  س
   زمن

ع +
  زمن

س 
  أهداف

  أهداف  زمن   أهداف  زمن  ع أهداف+

٠,٩٢  ٠,٨٣  ٧٧,٣*  ٨٣,٤*  ٠,٣٣  ٧,١  ٢,٠٥  ٧٤,٩  ٠,٥٣  ١٤,١  ٢,٣٨  ١١٢,٦  
  ١,٩٨) =٩٤(ودرجة حریة ) ٠,٠٥(معنوي عند نسبة خطأ *
و یقـصد بـه مـدى الدقـة أو اإلتقـان أو االتـساق الـذي یقـیس بـه االختبـار الظـاهرة التـي وضـع : ثبات االختبار٢-٥-٣

ٕ طریـق تطبیـق االختبـار واعـادة تطبیقـه وتـم اسـتخراج معامـل الثبـات عـن،)٢٧٨،٢٠٠٨عالوي و رضـوان،.(من اجلها
ــالغ عــددهم   بــین التطبیقــین األول والثــاني بفتــرة مقــدارها أســبوع واحــد حیــث اجــري ً العبــا)٢٥(علــى عینــة الثبــات والب

ــرة مـــن  ــة ٢/ ٢٠التطبیـــق األول للفتـ ــین اجـــري التطبیـــق الثـــاني للفتـــرة مـــن ٢١/٢/٢٠١١ ولغایـ ولغایـــة ٢/ ٢٧ فـــي حـ
  .یبین ذلك) ٣(رقم والجدول ٢٨/٢/٢٠١١

  یبین األوساط الحسابیة و االنحرافات المعیاریة وقیمة الثبات)٣(رقمالجدول 
  الثبات  التطبیق الثاني  التطبیق األول

ع +  س زمن
  زمن

س 
  أهداف

ع +
  أهداف

س 
  زمن

ع +
  زمن

ع +  س زمن
  أهداف  زمن  زمن

٠,٨٥٥  ٠,٦٨٦  ٢,٨٢  ١٢,١٢  ١٠,٩٩  ٩٤,٢  ٢,٩٨  ١١,٨٤  ١٢,٣٣  ٩٥,٦٨  
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ـــذاتي٣-٥-٣ ـــصدق ال ــذاتي : ال ــاحثون باســـتخراج الـــصدق الـــذاتي إذ تـــشیر المـــصادر العلمیـــة إن الـــصدق الـ  قـــام البـ
  )١٩٩٥،١٩٢حسانین،.  (یبین ذلك) ٢(رقمالجدول ثبات ویستخرج من الجذر ألتربیعي لمعامل ال

ین ألداء العینـــة تـــم إیجــاد الموضـــوعیة عـــن طریـــق إیجـــاد معامــل االرتبـــاط بـــین درجتـــي محكمـــ: الموضـــوعیة٤-٥-٣
وكــل علــى حــدا حیــث أن ٢٩/٢/٢٠١١العبــین وأجریــت بتــاریخ  )٥(لوقــت نفــسه وعلــى عینــة مكونــة مــنالواحــد فــي ا

ــصر  والمحكــــم الثــــاني هــــو ∗معامــــل االرتبــــاط بــــین المحكــــم األول ــي ذلــــك العنــ ــوعیة االختبــــار فــ ــل موضــ خــــاطر (معامــ
  .یبین ذلك) ٤(رقموالجدول ) ٢٥،١٩٩٦والبیك،

  یبین درجة الموضوعیة على وفق درجات الحكمین األول والثاني )٤(رقمالجدول 
  الموضوعیة  الحكم الثاني  الحكم األول

  أهداف  زمن  أهدافع +  أهدافس   ع زمن+  س زمن  ع أهداف+  س أهداف  ع زمن+  س زمن
١  ٠,٩٦٦  ١,٦٤  ١٢,٨  ١٨,٧٤  ٩٣,٦  ١,٦٤  ١٢,٨  ١٦,٩٩  ٩١,٢  

  والمستوى لعینة البحث مالئمة االختبار للعمر والجنس ٦-٣
ًتعــد االختبــارات مالئمــة للعمــر والجــنس والمــستوى إذا كـــان التوزیــع الخــاص بقــیم الــدرجات الخــام ممـــاثال أو   

ًاعتیادیا، ویتحقق ذلك عندما تتطابق قیم المتوسط الحسابي و المنوال والوسیط إذ یمثل المتوسـط نقطـة تـوازن التوزیـع 
لتوزیـع إلـى نـصفین ي تحدث عندها قمة التوزیع، أما الوسیط فیمثل القیمة التي تقسم افي حین یمثل المنوال القیمة الت

  ).١٧٨،١٩٩٦التكریتي والعبیدي،)" (٣(+ًویعد االلتواء غیر طبیعیا إذا زاد عن )"٨٦،١٩٨٠االطرقجي،(.متساویین
والجـدول ) Skewness(وقد تم التوصل إلى مالئمة االختبار لعینة البحث مـن خـالل إیجـاد معامـل االلتـواء 

  .یبین ذلك) ٥(رقم
   المعیاریة والمنوال وقیمة معامل االلتواءتیبین األوساط الحسابیة و االنحرافا )٥(رقمالجدول     
  أهدافالتواء   التواء الزمن  المنوال  أهدافع +  أهدافس   المنوال  ع زمن+  س زمن

٠,٩٩  ٠,٩٧  ٧  ٣,٤٩  ١٠,٤٧  ٧٣  ١٩,١٠  ٩٣,٧٥  

ًالعبــا والــذین یمثلــون ) ٩٦(لفــة مــن ؤجــراء التنفیــذ النهــائي لالختبــار علــى عینــة مإتــم :نهــائي الختبــار التنفیــذ ال٧-٣
   .٢٠١١/ ٤/ ١٥ ولغایة٢٠/٢/٢٠١١ من ًوابتداء) قرقوش والعمالوهلو والمستقبل  وتلعفر ونینوى(أندیة 

اج البیانـــات الالزمـــة لعینـــة لغــرض التوصـــل إلـــى التطبیقـــات اإلحـــصائیة الخاصـــة باســـتخر:اإلحـــصائیة الوســـائل ٨-٣
  :اآلتیةوشملت الوسائل اإلحصائیة ) spss(البحث تم استخدام حزمة اإلحصاء

  .الوسط الحسابي -
  . االنحراف المعیاري-
  )بیرسون( معامل االرتباط البسیط -
  . الدرجة المعیاریة-
  . النسبة المئویة-

                                                
  المحكمین  ∗
  .كلیة التربیة الریاضیة/ربیع خلف جمیل      مدرس مساعد.١
  .نادي الموصل/ سعد علي احمد       مدرب كرة قدم. ٢
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 ...................بناء اختبار القدرة على التهديف من خالل دقة

 ٩٤

  .للعینات المستقلة) T( اختبار-
   معامل االلتواء -
  )6σ       .)others,1987,31&DONYرجة المعیاریة الد -
  : عرض النتائج وتحلیلها-٤
ائي لالختبـار  التطبیـق النهـإجـراءتـم صـفات العلمیـة لالختبـار ا الموإجـراء تـم أنبعـد : التطبیق النهـائي لالختبـار١-٤

ــق و ــة التطبیـ ــى عینـ ــالغ عـــددهم علـ ــا )٩٦(البـ ــر، ١٥/٤/٢٠١١ولغایـــة ٢/٣/٢٠١١بتـــاریخ ًالعبـ ــى ولغـ ض التوصـــل إلــ
   :اآلتیةباستخدام المعادلة الختالف وحدات القیاس تم االعتماد على الدرجة المعیاریة الدرجة الكلیة لالختبار و
  الدرجة المعیاریة لزمن االختبار  +لألهداف الدرجة المعیاریة              =الدرجة الكلیة لالختبار 

                 ٢  
  : جدول المعاییرإعداد ٢-٤

   عینة البحثألفرادσ ٦یبین الدرجات الخام والمعیاریة وال )٦(الجدول رقم 

الدرجة الخام   ت
  )الزمن(

الدرجة 
  المعیاریة

 σللزمن  
الدرجة الخام 

  )األهداف(
 الدرجة المعیاریة

σ٦   لألهداف σالتكرارات  النهائیة  

٥  ٧٠,٢٩  ٧١,٦  ١٥  ٦٨,٩٨  ٧٢  ١  
١٢  ٦٧,٥  ٦٦,٨  ١٤  ٦٨,١  ٧٣  ٢  
٩  ٦٧,٣  ٦٦,٨  ١٤  ٦٧,٢  ٧٤  ٣  
١  ٦٦,٦  ٦٦,٨  ١٤  ٦٦,٣٦  ٧٥  ٤  
٦  ٦٦,٢  ٦٦,٨  ١٤  ٦٥,٤٩  ٧٦  ٥  
٦  ٦٥,٧  ٦٦,٨  ١٤  ٦٤,٦٢  ٧٧  ٦  
٣  ٦٣,٣٤  ٦٢,١  ١٣  ٦٤,٦٢ ٧٧  ٧  
٦  ٦٢,٩  ٦٢,١  ١٣  ٦٣,٧  ٧٨  ٨  
٢  ٣٧,٩  ٦٢,١  ١٣  ٣٧,٥٦  ١٠٨  ٩  
٢  ٣٧,٥  ٣٨,٢  ٨  ٣٦,٦٩  ١٠٩  ١٠  
٥  ٣٤,٦  ٣٣,٤٧  ٧  ٣٥,٨٢  ١١٠  ١١  
٨  ٣٤,٢  ٣٣,٤٧  ٧  ٣٤,٩٥  ١١١  ١٢  
٥  ٣٣,٨  ٣٣,٤٧  ٧  ٣٤,١  ١١٢  ١٣  
٩  ٣٣,٣  ٣٣,٤٧  ٧  ٣٣,٢  ١١٣  ١٤  
٨  ٣٢,٩  ٣٣,٤٧  ٧  ٣٢,٣٣  ١١٤  ١٥  
٤  ٣٢,٥  ٣٣,٤٧  ٧  ٣١,٤٦  ١١٥  ١٦  
٢  ٣٢,٠٢  ٣٣,٤٧  ٧  ٣٠,٥٨  ١١٦  ١٧  
١  ٢٩,٢  ٢٨,٧  ٦  ٢٩,٧١  ١١٧  ١٨  
٢  ٢٨,٨  ٢٨,٧  ٦  ٢٨,٨٤  ١١٨  ١٩  

  ١٠,٤٧   األهدافَس  ٩٣,٧٥   الزمنَس
  ٣,٤٩   األهدافع  ١٩,١٠   الزمن ع
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 ...................بناء اختبار القدرة على التهديف من خالل دقة

 ٩٥

  : عرض المستویات المعیاریة الختبار القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل األداء في كرة القدم٣-٤
 المستوى المعیاري لالختبار المصممیبین ) ٧(رقمالجدول   

  النسبة المئویة  التكرارات  سیكما) σ(الدرجة المعیاریة  المستوى
  %٢٧,١  ٢٦  ٨٣,٣٣ لغایة – ٦٦,٦٧  جید 
  %٢٢,٩  ٢٢  ٦٦,٦٦ –٥٠  متوسط
  %٣٢,٣  ٣١  ٣٣,٣٢ -٤٤,٤٩  مقبول
  %١٧,٧٢  ١٧  ١٦,٦٥  – ٣٣,٣١  ضعیف

  : مستویات توزعت كاألتي أربعةیبین وجود ) ٧(الجدول رقم 
  .%٢٧,١وبنسبة مئویة ) ٢٦(المستوى األول جید وبلغ عدد التكرارات فیه  •

 .%٢٢,٩نسبة مئویة بو) ٢٢( وبلغ فیه عدد التكرارات متوسطالمستوى الثاني  •

 .%٣٢,٣وبنسبة مئویة ) ٣١(وكان عدد التكرارات مقبول المستوى الثالث  •

  .%١٧,٧٢تكرار وبنسبة مئویة ) ١٧(وكان عدد التكرارات فیهضعیف المستوى الرابع  •

  :تاالستنتاجات والتوصیا -٥
  : االستنتاجات١-٥
  . بكرة القدماألداء من خالل دقة وتحمل  اختبار لقیاس القدرة على التهدیفإلى التوصل ١-١-٥
  .درجات ومستویات معیاریة الختبار القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء بكرة القدم تم وضع ٢-١-٥
   :والمقترحات  التوصیات٢-٥
ة التهــدیف فــي مهــار  لیــساعد المــدربین فــي تقیــیم مــستوى العبــیهمإلیــه االســتعانة باالختبــار الــذي تــم التوصــل ١-٢-٥

  .األداءمن خالل دقة وتحمل 
  .االستعانة بالجداول للدرجات والمستویات المعیاریة لغرض التقییم ٢-٢-٥
  .كرة القدم الحدیثةتطور  إضافة اختبارات أخرى تتماشى مع ٣-٢-٥
  . استخدم االختبار كتمرین لتطویر مهارة التهدیف في الوحدات التدریبیة٤-٢-٥

  :جنبیةواألالمصادر العربیة 
رســالة ،  بكــرة القــدم فــي العــراقاألولــىواقــع التهــدیف عنــد العبــي الدرجــة ): ١٩٨٣(ثــامر محــسن ،إســماعیل •

 .ماجستیر بجامعة بغداد

 .الطلیعة، بیروت، دار ١، طالوسائل التطبیقیة اإلحصائیة): ١٩٨٠(االطرقجي، محمد علي  •

ــد عبـــد • ــع یاســـین، والعبیـــدي، حـــسن محمـ ـــة التطب):١٩٩٦(التكریتـــي، ودیـ ــات اإلحـــصائیة فـــي بحـــوث التربی یقـ
 .الموصلالكتب للطباعة والنشر،الریاضیة، دار

خـالل دقـة وتحمـل األداء  بنـاء اختبـار لقیـاس القـدرة علـى التـصویب بـالقفز مـن): ٢٠٠٩(جمیل، سـعد باسـم  •
ــدین للعلــــوم الریاضــــیة، ــة الرافــ ــي مجلــ ــشور فــ ــد، بحــــث منــ ــة التربیــــة الریاضــــیة، جامعــــة٥١العددبكــــرة الیــ  ، كلیــ

 .الموصل

ــبحي  • ــد صــ ــسانین ، محمــ ــیة،ج):١٩٩٥(حــ ــة البدنیــــة والریاضــ ــي التربیــ ـــاس والتقــــویم فــ ، دار الفكــــر ٣،ط١القیـ
 .العربي،القاهرة، مصر
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 ٩٦

ــد كـــسرى • ــبحي، ومعـــاني، احمـ ــي التطبیقـــي، مركـــز ):١٩٩٨(حـــسانین ، محمـــد صـ ــوعة التـــدریب الریاضـ موسـ
 .الكتاب للطباعة والنشر،القاهرة، مصر

 .،قطريالمتنب ،دار١،طااختباراته- العوامل المؤثرة علیها- مكوناتها-لیاقة البدنیةال): ١٩٨٥(حسین، حلمي •

 تخطـــیط وتطبیـــق وقیـــادة ، دار الفكـــر العربـــي، -التـــدریب الریاضـــي الحـــدیث): ١٩٩٨(حمـــاد، مفتـــي إبـــراهیم •
 .القاهرة،مصر

لكتـب الحـدیث، ، دار ا٤القیـاس فـي المجـال الریاضـي،ط): ١٩٩٦(خاطر، احمد محمد، وألبیـك، علـي فهمـي •
 .مصر

وضـع اختبـار لقیـاس القـدرة علـى التـصویب مـن خـالل دقـة وتحمـل األداء فـي ): ٢٠٠١(علیه إبـراهیم، زهدي •
  .جامعة اإلسكندریة،٢٣كرة السلة، بحث منشور في كلیة التربیة الریاضیة للبنات،العدد

، فیــة لالعبـــي كـــرة القـــدم شـــرات الوظیؤ وبعـــض الم األداء دراســة فاعلیـــة:)٢٠٠٠(،سعد مـــنعم نـــافع يلــشیخلا •
 .أطروحة دكتوراه منشورة جامعة بغداد

ـــسن • ـــصام حـ ــد الخــــالق، عـ ــات،ط):١٩٨٠(عبــ ــي،نظریات و تطبیقــ ـــدریب الریاضــ ـــة، ٣التـ ،دار الكتــــب الجامعیـ
 .اإلسكندریة، مصر

  .  تطبیقات، دار المعارف، القاهرة، مصر -نظریات -التدریب الریاضي): ١٩٨٧(عصام، عبد الخالق •
  . تطبیقات، دار المعارف، القاهرة، مصر- نظریات -التدریب الریاضي ) ١٩٩٤(عصام الدینعبد الخالق، •
  .،دار المعارف،مصر٢علم التدریب الریاضي،ط):١٩٦٩(عالوي، محمد حسن •
  .،دار المعارف،مصر٦علم التدریب الریاضي،ط):١٩٧٩(عالوي، محمد حسن •
ــوان • ــالوي ، محمــــد حــــسن ،ورضــ ــصر الــــدین، عــ ــا):١٩٨٢(محمــــد نــ ،دار الفكــــر ١،طياألداء الحركــــرات اختبــ

  .العربي،مصر
القیـــاس فـــي التربیـــة الریاضـــیة وعلـــم الـــنفس ): ٢٠٠٨(عـــالوي، محمـــد حـــسن، ورضـــوان، محمـــد نـــصر الـــدین •

  .القاهرة،الریاضي، دار الفكر العربي 
  .أصول التدریب، بغداد، مطبعة اوفسیت، التحریر): ١٩٧٥(عبد علي نصیف)ترجمة(هاره •

• donr. kikerd all &others (1987) :Measurement & Evaluation for physical 
education, second edition .human .kineties .publishers . ine. 

• Matwejew. 1. u (1962):Angemeineder 
ke.Sportrering.Berlin.Strauss.m.d.(1979):Sport medicine and physiology. 
w. b, sound ersco, new york. 

• Watson. w. a (1983) : physical Fitness and Athletic Performance.London. 
Longman, Lue . 
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  )١(الملحق رقم
  القیاسات الخاصة باالختبار وأبعاد الملعب من جمیع الجوانب

   متر١٠٦= طول الملعب  •
   متر٦٨= عرض الملعب  •
   متر٤٠.٥٠ = ١٨عرض منطقة الـ  •
   متر١٣.٥٠) =١(المحطة رقم المسافة بین الخط الجانبي و •
   متر٣٣.٥٠) =٢(المسافة بین الخط الجانبي والمحطة رقم  •
   متر٥٤) =٣(المسافة بین الخط الجانبي والمحطة رقم  •
   متر٢٠) =٢(والمحطة رقم ) ١(المسافة بین المحطة رقم  •
   متر٤٠.٥٠) =٣(والمحطة رقم ) ١(المسافة بین المحطة رقم  •
   متر٢٠) =٣(والمحطة رقم ) ٢(المسافة بین المحطة رقم  •
   متر١ = ١٨وعرض منطقة الـ ) ١(المسافة بین المنطقة المسموح التهدیف منها للمحطة رقم  •
  متر١٨) = ٢(و المحطة رقم ) ١(المسافة بین المنطقة المسموح التهدیف منها للمحطة رقم  •
  متر٣.٥٠ = ١٨المسافة بین المحطات وخط الـ •

  
  
  
  

  )٢(الملحق رقم
  تربیة الریاضیةكلیة ال

  جامعة الموصل
  استمارة استبیـان/ م 

  الخبیر المحترم .................................................................. السید  
" بناء اختبار القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء في كرة القـدم " یروم الباحثان إجراء البحث الموسوم 

ا تتمتعون به من خبـرة ودرایـة فـي مجـال القیـاس والتقـویم وعلـم التـدریب الریاضـي  وكـرة القـدم، یرجـى التفـضل وبالنظر لم
علما أن البحث سوف ینفذ على .بإبداء أرائكم ومقترحاتكم فیما یتعلق بمدى صالحیة االختبار في قیاس ما وضع من أجله 

تجـارب اسـتطالعیة قبـل الوصـول إلـى االختبـار المقتـرح بـصیغته ) ٤(مع العلـم أن الباحثـان قامـا بـأجراء . فئة المتقدمین  
  :النهائیة وكانت التجارب االستطالعیة كما یلي 

ــى _  ــة االســتطالعیة األول ــدل ) ٣٥(ولمــسافة : التجرب ــر وبمع ــل) ٤(مت ــة الحــظ . كــرات لك ومــن خــالل هــذه التجرب
  .تبار مما دفعهم إلجراء تعدیل على االختبار الباحثان أن جمیع الالعبین لم یتمكنوا من تكملة مفردات االخ

قــام الباحثــان فــي هــذه التجربــة بتقلیــل المــسافة المخصــصة للتهــدیف إلــى مــسافة :التجربــة االســتطالعیة الثانیــة _ 
ومن خالل هذه التجربة الحظ الباحثـان أن معظـم الالعبـین لـم یتمكنـوا مـن . كرات للمحطات الثالثة) ٤(متر وبمعدل ) ٣٠(

  . االختبار مما دفعهم إلى إجراء تعدیل أخر في مواصفات االختبار تكملة
) ١(قام الباحثان في هذه التجربة بزیادة المنطقة المخصصة للتهدیف من مـسافة :  التجربة االستطالعیة الثالثة -

جربـة الحـظ الباحثـان ومن خـالل هـذه الت. متر إلى واحد ونصف  ولنفس المسافة وعدد الكرات للتجربة االستطالعیة الثانیة
  .أن معظم الالعبین لم یتمكنوا من تكملة االختبار مما دفعهم إلى إجراء تعدیل أخر في مواصفات االختبار 

المحطـات (قام الباحثان في هذه التجربة بتقلیل المسافة التي یتم وضع الكـرات فیهـا :التجربة االستطالعیة الرابعة _
) ٤(كـرات بـدال مـن ) ٣(متر فضال عن تقلیـل عـدد الكـرات فـي كـل محطـة إلـى )  ٣٠ (بدال من) ٢٥(إلى مسافة ) الثالثة 

                     ولكـــم جزیـــل الــشكـر . ومــن هــذه التجربــة الحــظ الباحثــان تمكــن معظــم الالعبــین مــن أداء االختبــار .
  والتقدیـر
  :االسم 

  :االختصاص 
  :اللقب العلمي 

 :       التاریخ 
  الباحثون
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  .اختبار القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء بكرة القدم :م االختباراس
  .قیاس القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء بكرة القدم:الهدف من االختبار
المحـددة مـن المحطـة األولـى ودحرجتهـا إلـى المـسافة )١(یبدأ االختبار بان یقوم الالعـب بأخـذ الكـرة رقـم:مواصفات االختبار

ویصوب الكـرة إلـى المنطقتـین المحـددتین للتهـدیف والمرسـومة ، متر لكل منطقة) ٢(متر وبعرض) ١٨(للتهدیف والتي تبعد
ودحرجتهـا للمنطقـة ) ٢(داخل المرمى والبـالغ عرضـها متـر ونـصف لكـل منطقـة ثـم یـذهب للمحطـة الثانیـة ألخـذ الكـرة رقـم 

ودحرجتهـا للتـصویب مـن المنطقـة ) ٣(یـذهب للمحطـة  الثالثـة ألخـذ الكـرة رقـم الثانیة للتصویب من المنطقـة المحـددة  ثـم 
ودحرجتها للتـصویب مـن المنطقـة للتـصویب ) ٤(المحددة للتصویب للمحطة الثالثة  ثم یعود للمحطة الثالثة ألخذ الكرة رقم 

) ٦(حطــة األولــى ألخــذ الكــرة رقــم وتــصویبها ثــم یــذهب للم) ٥(للمحطـة الثالثــة  ثــم یــذهب للمحطــة الثانیــة ألخــذ الكــرة رقـم 
وتـصویبها ثـم یـذهب للمحطـة الثانیـة ألخـذ الكـرة رقـم ) ٧(ثم یعود للمحطة األولى ألخـذ الكـرة رقـم . وتصویبها بعد الدحرجة

  ) . ١(وتصویبها وهنا ینتهي االختبار وكما في الشكل ) ٩(وتصویبها ثم یذهب للمحطة الثالثة ألخذ الكرة رقم ) ٨(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شروط االختبار
فـي المحطـة األولـى ویتوقـف التوقیـت لحظـة انتهـاء المختبـر ) ١(یبدأ التوقیت للمختبر لحظة مالمسته للكرة رقم  -٥

  ).٣(في المحطة رقم ) ٩(من تصویب الكرة وقم 
 .ال یجوز إیقاف الكرة أثناء التصویب من أي منطقة من المناطق  الثالثة -٦
 .ویب بالقدم التي یفضلهایحق للمختبر التص -٧
 .یؤدي المختبر االختبار بأسرع ما یمكن -٨

 

سم )١.٥٠(منطقة 
 المنطقة المحددة للتھدیف

سم )١.٥٠(منطقة 
 قة المحددة للتھدیفالمنط

م بعد )٢٠(مسافة
المحطات الثالث 
 عن خط المرمى

المنطقة المحددة 
للتصویب للمحطة رقم 

)٢( 

المنطقة المحددة 
للتصویب للمحطة رقم 

)١( 

 م٢

 العب

 نقطة البدایة

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٢ ٤ ٣ ١ 

 الثالثةالمحطة  الثانیةالمحطة  المحطة األولى

المنطقة المحددة للتصویب 
 )٣(للمحطة رقم 
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یجب على المختبر التهدیف على الهدف المقسم إلى ثالثة  أقسام وتعطي درجة واحدة لكل كـرة تـدخل المنطقتـین  -٩
أو المــست العمــودین أو . المحــددتین للتهــدیف علــى خــط المرمــى وال یعطــى درجــة إذا دخلــت الكــرة وســط المرمــى

 .ارضةالع
 . یوضح منطقتي التهدیف ) ٢(والشكل . ال تحتسب المحاولة ناجحة إذا كانت الكرة متدحرجة أثناء التهدیف -١٠
) أي بعـد تـصویب الالعـب للكـرة  فـي المحطـة األخیـرة (یتم احتساب الزمن من لحظة البدء إلى نهایـة االختبـار : التسجیل 

، ویكـون لـدینا درجتـین للـزمن ولألهـداف تجمـع )σ ٦(رجـة المعیاریـة ویتم حساب عدد األهداف ثم تحول الدرجتین إلـى الد
  .  لیصبح لدینا درجة واحدة تعبر عن قدرة الالعب على التصویب في هذا االختبار) ٢(وتقسم على 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

١.١.

 منطقتي التھدیف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

