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BUILDING UP A BATTERY FOR TESTING SENIOR FUTSAL PLAYERS’ 

 Asist.prof.dr.Saad fathel  Asist.Lecturer.Anmar.Abdul.younis 

bstractA  
The research aims at: 

• constructing a battery for testing senior Futsal players’ skill.  
• Establishing standard scores and levels for each units of the battery. 

The theoretical framework has dealt with a summary about Futsal compared to 
football as well as the basic skills of Futsal, testing battery and coefficient analysis followed 
by a presentation and a discussion of similar studies. 

Regarding the research procedures; the researcher , have applied the descriptive 
methodology according to the style of correlated studies, The research sample consisted of 
(92) players represent the clubs of Ninevah, Futuwa, Ayadsheet, Alhatra, Sinjar and 
Rabi’a) and were chosen deliberately, then followed by getting acquainted to the basic 
skills of Futsal as well as the rationed tests via analyzing the content of specialized scientific 
references and sources. As there is insufficient number of standardized tests in Futsal, 
something that is not in favor of the study objective, the researcher went into modifying a 
number of reliable tests in football. Thus, the researcher have got (17) skillful tests, (11) of 
which are standardized tests and (6) are modified. 

Following the factor analysis of skillful variables; the analysis came to six factors 
four of which were accepted in the light of the preconditions for factor acceptance which is 
the first, the second, the third and the fourth factor. Factors were named and tests 
representing the battery were nominated as follows: 

1. The first factor: Hitting the ball and dribbling. Scoring test from movement upon 
the overlapped divisions inside the goal was nominated. 

2. The second factor: Dribbling and hitting the ball. Dribbling with the ball around (6) 
stakes with different dimensions back and forth test was nominated. 
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3. The third factor: Calming down and hitting the ball. Calming down a ground ball 
within two circles from a moving position test was nominated. 

4. The fourth factor: Scoring from movement. Scoring from movement.  
The most important recommendation are :  

- Depending on Battery and it scale as a basis of choosing those who want to participate 
in the Futsal Football. 

 : التعریف بالبحث-١
   : البحث وأهمیةمقدمةال ١-١

لعبـــة فـــن التغلـــب علـــى صـــعوبات وفنیـــات األداء المهـــاري والخططـــي العـــالي تعـــد لعبـــة خماســـي كـــرة القـــدم 
دة األســاس لتحقیــق وتعــد المهـارات األساســیة فــي خماسـي كــرة القــدم القاعـ.الـدفاعي والهجــومي المتمیــز وضـوابط القــانون

المستویات العالیة واالنجاز الجید وان الالعب بدونها ال یـستطیع تنفیـذ الواجبـات الخططیـة المكلـف بهـا، كمـا تـسهم مـع 
  ).٩، ١٩٩٩كماش، (بقیة الصفات البدنیة والنفسیة إلى االرتقاء بمستوى اللعب، 

الجیـد مــن اجـل اختیــار الالعبـین الــذین ان تحقیـق المـستویات العالیــة فـي أي نــشاط ریاضـي یتطلــب التـصنیف 
ومــن هنــا تبــرز أهمیــة عملیــة التــصنیف كــضرورة لتجمیــع مــن هــم "یتمتعــون بمقومــات النجــاح فــي النــشاط الریاضــي، 

، ١٩٩٥حـــــسانین، " (متجانــــسون مـــــع بعــــضهم الـــــبعض عنــــد التخطـــــیط للبــــرامج ولـــــضمان تحقیــــق األهـــــداف المرجــــوة
 خطـة تحـسین المـستوى البـدني والمهـاري والخططـي لالعبـي خماسـي كـرة القـدم وتعد االختبارات جزءًا أساسًا فـي).١١٥

وان اســـتخدام اختبـــارات ثبتـــت صـــالحیتها عـــن طریـــق الدراســـات والتجـــارب العلمیـــة والمیدانیـــة تعـــد الـــدعامات األساســـیة 
اسـي كـرة القـدم ان إیجاد اختبارات مهاریـة تقـیس مـستوى العبـي خم).٢٨، ١٩٨٠عبد الحمید وحسانین،  (.للعمل الجید

فرت اختبارات ممثلـة مـن خـالل بطاریـة اختبـار؛ أي التوصـل إلـى بنـاء بطاریـة اختبـار اأمر مهم وتزداد أهمیته إذا ما تو 
  .خاصة بالمهارات األساسیة للعبة خماسي كرة القدم

ي  للمهــارات األساســیة لالعبــ فــي اختبــارلمــدربینا تخــدمومــن هنــا بــرزت أهمیــة البحــث فــي تــوفیر بطاریــة 
  .خماسي كرة القدم للمتقدمین

   : مشكلة البحث٢-١
قراءة للدراسات التي كتبت عن هذه اللعبة ال توجد بطاریة اختبار مهاریة في خماسي كرة القدم المن خالل 

 توفر له الوقت والجهد الذي یستغرقه في من ثمخاصة بالمتقدمین تساعد المدرب على اختیار أفضل الالعبین و 
شكیل األنسب للفریق، إذ أن ذلك یتم في اغلب األحیان عن طریق التقویم الذاتي للمدربین، فضًال عن التعرف على الت

ونظرًا لعدم توفر مثل هذه البطاریة لذلك تحددت مشكلة  في التعرف على مستویات الالعبین،ن وجود البطاریة یساعدأ
  .ة القدم للمتقدمینالبحث بالتوصل الى بناء بطاریة اختبار مهاریة لالعبي خماسي كر 

   : هدفا البحث٣-١
  .بناء بطاریة اختبار مهاریة لالعبي خماسي كرة القدم للمتقدمین١-٣-١
 .وضع درجات ومستویات معیاریة لكل وحدة من وحدات البطاریة٢-٣-١
   مجاالت البحث٤-١
  .العبو أندیة خماسي كرة القدم للمتقدمین في محافظة نینوى :المجال البشري١-٤-١
   ٢٠٠٩ / ٣ / ١ ولغایة ٢٠٠٨ / ١٠ / ٧ من ابتداء:المجال الزماني٢-٤-١
 جامعـة -األساسـیة فـي كلیـة التربیـة القاعـة الداخلیـة الریاضـیة التابعـة لقـسم التربیـة الریاضـیة: المجال المكاني٣-٤-١

  .الموصل
  :مشابهةالدراسات ال النظري و اإلطار-٢
   : اإلطار النظري١-٢
   : في خماسي كرة القدمالمهارات األساسیة١-١-٢

 اإلنجـازوهـي جـوهر  ،حركـات التـي تـؤدى بهـدف محـدد فـي حـدود قـانون اللعبـةالمهارة األساسیة كـل الیقصد ب
 الوســـیلة هـــيكـــرة القـــدم لخماســـي نیـــة وتعتبـــر المهـــارات األساســـیة الف،)٢٧، ١٩٩٤الـــوحش ومحمـــد، (خـــالل المباریـــات 

 الالعبـــین فـــي هـــذه حجـــم الـــضغوط الكبیـــرة علـــىو الـــضیقة و الـــصغیرة  مـــساحات اللعـــب أنكمـــا األساســـیة لـــألداء فیهـــا، 
المساحات وكذلك معدالت اللعب العالیـة وزمـن المبـارة القـصیر نـسبیًا تتطلـب مـن الالعـب ان یكـون علـى مـستوى عـال 
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  ومتمیــز بمــستوى عــالٍ األساســیة الالعــب للمهــارات إتقــانكمــا ان "،تناســب مــع صــعوبات ومتطلبــات اللعــب یاألداءفــي 
  ).٢١٤، ٢٠٠٤كشك،  " (ات المهارةیئ دون التفكیر في جز إلیةیجعل الالعب ینفذ هذه المهارات بصورة 

  :بطاریة االختبار٢-١-٢
أن بطاریة االختبار تحوي على أكثر من اختبار لمهارات عدة وهـذه االختبـارات بمجموعهـا تعبـر عـن مـستوى 

  ).٩١، ١٩٨٤عبد الدایم وحسانین، ( یطلق علیها مكونات أو وحدات الریاضي في الفعالیة المعینة ، واختبارات البطاریة
ن األســـلوب األمثـــل لبنـــاء البطاریـــات یتمثـــل بأســـلوب التحلیـــل العـــاملي الـــذي هـــو عملیـــة تـــصنیف  نالحـــظ أن   أویمكـــن

  ).٣٤٧، ١٩٨٧حسانین، ( وفق اقل عدد من القدرات المؤثرة  علىالبیانات الرقمیة التي حصل علیها الباحث من االختبارات
   : التحلیل العاملي٣-١-٢

ــدقیق النتــائج التــي تــم الحــصول  تعــد طریقــة التحلیــل العــاملي مــن الطــرق اإلحــصائیة التــي تتنــاول بالتحلیــل ال
علیها من تطبیق االختبـارات بأنواعهـا، ویهـدف التحلیـل العـاملي إلـى الكـشف عـن العوامـل المـشتركة التـي تـؤثر فـي أي 

ــــــل مــــــن العوامــــــل الظــــــواهر المختعــــــدد مــــــن  ــــــي یحللهــــــا إلــــــى عــــــدد قلی ــــــى تلخــــــیص المظــــــاهر المتعــــــددة الت لفــــــة وینتهــــــي إل
  ).١٩٨٩،٤٠٧منسي،(

    :شابهةم الدراسات ال٢-٢
  :)٢٠٠٩ (أسد دراسة ١-٢-٢
) ١٢-٩(فـرق المـدارس االبتدائیـة بأعمـار هاریـة فـي خماسـي كـرة القـدم لالعبـي بنـاء بطـاریتي اختبـارات بدنیـة وم"

  "لیمانیةسنة في مدینة الس
  : هدفت الدراسة إلى

) ١٢-٩(لالعبــي فــرق المــدارس االبتدائیــة بأعمــار فــي خماســي كــرة القــدم بطاریــة اختبــار اللیاقــة البدنیــة بنــاء  §
 .سنة في مدینة السلیمانیة

-٩(بنــاء بطاریــة اختبــار للمهــارات االساســیة فــي خماســي كــرة القــدم لالعبــي فــرق المــدارس االبتدائیــة بأعمــار  §
 .ي مدینة السلیمانیةسنة ف) ١٢
وضع معاییر لبطاریتي اختبار اللیاقة البدنیة والمهارات األساسیة في خماسي كرة القدم لالعبـي فـرق المـدارس  §

  .سنة في مدینة السلیمانیة) ١٢-٩(االبتدائیة بأعمار 
ي كـرة القـدم البحث بالعبي فرق المدارس االبتدائیة الـذین یمثلـون فـرق مدارسـهم بلعبـة خماسـتمثل مجتمع وقد 

ـــسلیمانیة ) ١٢-٩(وبأعمـــار  ـــة ال ـــغ مجتمـــع إذســـنة، والمـــشاركین فـــي دوري المـــدارس فـــي مدین ) ٨٠٠ (األصـــل بل
  . العبًا◌ً ) ٣٩٥(مدرسة ابتدائیة، وتكونت عینة البحث من ) ٨٠(العب یمثلون 

  :انهالدراسة هذه  استنتاجات أهموكان من 
 علــى ضـــوء عواملهــا المستخلــصة فــي هــذا البحــث والتــي تمثـــل ســیةاألسااســتخالص بطاریــة اختبــار المهــارات  تــّم  -

  : التشبعات على العوامل وهيأعلىوحداتها 
  

  
  

  
  : البحثإجراءات-٣
  .صفي بأسلوب الدراسات االرتباطیةالمنهج الو تم استخدام  : منهج البحث١-٣
تــم تحدیــد مجتمــع البحــث بالعبــي أندیــة محافظــة نینــوى لخماســي كــرة القــدم للمتقــدمین  : مجتمــع البحــث وعینتــه٢-٣

) ٢١٦( تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن و   ، والبـــالغ عـــددهم ثالثـــة عـــشر نادیـــًا ریاضـــیا)٢٠٠٩-٢٠٠٨(وســـم الریاضـــي للم
العبــًا، ویمثــل هــذا العــدد نــسبة ) ٩٢(أمــا عینــة البحــث فقــد تــم اختیارهــا بطریقــة عــشوائیة ، والتــي اشــتملت علــى ، االعبــ

والذین یمثلـون عینـة التجربـة االسـتطالعیة وحـراس العبًا ) ١٢٤(من المجتمع الكلي للبحث، وتم استبعاد %) ٤٢.٥٩(
ـــم یحـــضروا إلـــى االختبـــار، والجـــدول  توزیـــع عینـــة البحـــث علـــى  یبـــین)١ ( رقـــمالمرمـــى والمـــصابین والالعبـــین الـــذین ل

  .األندیة
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   توزیع عینة البحث على األندیة یبین)١ ( رقمالجدول
 

  
 


     


 


 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

         
تـم اعتمــاد االختبــار وسـیلًة أساســیة لتطبیــق أهـداف البحــث، فــضًال عـن االســتبیان لتحدیــد : وســائل جمــع البیانــات٣-٣

  .المهارات واالختبارات المشمولة بالبحث
  : المهارات األساسیة٤-٣
 تحدیـد المهـارات األساسـیة لخماسـي كـرة القـدم بـشكل عـام بعـد:سـیة االستبیان الخاص بتحدید المهارات األسا١-٤-٣

ملحـق (، وتـم عرضـها علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصـصین )٢٠٠٨الجبوري، (من خالل تبني التقسیم الذي ذكره 
د ااعتمــتــم وبعــد تفریــغ البیانــات مــن اســتمارات االســتبیان، ،لغــرض تحدیــد تسلــسل المهــارات األساســیة حــسب أهمیتها) ٢

وبـــذلك اســتبعد مهـــارتي ) ٢٦٢، ٢٠٠٠عـــالوي ورضــوان، ( فــأكثر )%٢٥(المهــارات التــي حـــصلت علــى نـــسبة اتفــاق 
د مهــارتي ااســتبعوتــم ، )%٢٥(الــضربة الجانبیــة والــضربة الركنیــة لحــصول هــاتین المهــارتین علــى نــسبة اتفــاق اقــل مــن 

ــالمراوغــة وقطــع الكــرة لعــدم وجــود اختبــارات فــي هــاتین المهــارتین، و  التمریــرة والتهــدیف ( مهــارات انبــذلك اعتمــد الباحث
  .ذلكیبین ) ٢ ( رقموالجدول)والدحرجة واإلخماد

  األهمیة النسبیة ألراء الخبراء والمتخصصین یبین)٢(رقمالجدول 
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  : االختبارات٢-٤-٣
اختبــار مقــنن خــاص ) ١١(والتــي خلــصت إلــى ) ٢٠٠٨الجبــوري، ( دراســة تــم اعتمــاد: االختبــارات المقننــة١-٢-٤-٣

وتوزعـت هـذه االختبـارات علـى المهـارات . ذلـك یبـین)٣(رقـم العینـة وملحـق بالمهارات المرشحة والتـي تتناسـب ومـستوى 
  :كما یأتي

  اختبار) ١(اإلخماد .٤      .اناختبار ) ٢(الدحرجة .٣    .اختبارات) ٥(التهدیف . ٢    .اختبارات) ٣(التمریرة . ١
متخصـصة بخماسـي كـرة القـدم، یـة الطالع على المصادر والمراجع العلمالمن خالل ا: االختبارات المعدلة٢-٢-٤-٣

شـروط ال یخـدم هـدف الدراسـة ویتعـارض فـي الوقـت نفـسه مـع وهـذا عدم وجود عدد كافي من االختبارات المقننة لوحظ 
، لــذا تــم تحدیــد عـدد مــن االختبــارات الخاصــة بكــرة اختبــارات علــى األقـل) ٣(بنـاء بطاریــة اختیــارت والتــي تـشترط وجــود 

لحــصولها علــى ) ٧-١( االختبــارات المعدلــة مــن تسلــسل تن اســتمارات االســتبیان، اعتمــدوبعــد تفریــغ البیانــات مــ،القدم
فــأكثر %) ٧٥( الحــصول علــى نــسبة اتفــاق انانــه علــى الباحثــ) ١٩٨٣بلــوم، (ویــشیر  %) ٧٥(نــسبة اتفــاق أكثــر مــن 

دم حــصولها علــى لعــ) ١٠-٨(، واســتبعد الباحــث االختبــارات المعدلــة مــن تسلــسل )١٢٦، ١٩٨٣بلــوم، (لقبــول الظــاهرة 
  .ذلكیبین ) ٣( رقماختبارات، والجدول) ٧(نسبة اتفاق مقبولة، وبذلك یكون عدد االختبارات المعدلة 

  نسب اتفاق أراء السادة الخبراء والمتخصصین على صالحیة االختبارات المعدلةیبین )٣ ( رقمالجدول

     
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 .ذلكیوضح )٤(فضًال عن ذلك، فقد تم تحدید القیاس المناسب للمواقف السلوكیة لالختبارات المعدلة والجدول 
  نسب اتفاق الخبراء والمتخصصین على القیاس  المناسب لالختبارات المعدلة یبین )٤ ( رقمالجدول

  
 


   

 

       
       
       
       
       
       
       

 فریـق العبـًا مـن) ١٥(جراء التجربة االستطالعیة األولى على عینة مؤلفة مـن ا تم: التجربة االستطالعیة األولى٥-٣
 فـــي القاعـــة الداخلیـــة الریاضـــیة التابعـــة لقـــسم التربیـــة ٢٠٠٨/ ٢١/١٢بتـــاریخ كلیـــة التربیـــة األساســـیة لخماســـي القـــدم  
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، والـذین تـم اسـتبعادهم مـن التجربـة الرئیـسة وطبقـت االختبـارات جامعـة الموصـل/ الریاضیة فـي كلیـة التربیـة األساسـیة 
  :المعدلة علیهم وكانت من نتائج هذه التجربة مایأتي

v  أمتـــار فـــي اختبـــار تمریـــر الكـــرة المتدحرجـــة ببـــاطن القـــدم المـــسیطرة بـــین شاخـــصین ) ٣(إضـــافة الدحرجـــة لمـــسافة
  .متر) ٠.٧٥(متر إلى ) ١( الشاخصین من  بتقلیل المسافة بینانلسهولة أداء االختبار، وقام الباحث

v  متر في اختبار إخماد الكرة المتدحرجة داخـل مربـع لـسهولة أداء ) ١(متر إلى ) ١.٥(تقلیل طول ضلع المربع من
  .االختبار

v تم التأكد من صالحیة األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث.  
  : المعامالت العلمیة لالختبارات المعدلة٦-٣
  :ق الصد١-٦-٣
 االختبارات المهاریة المعدلة على مجموعة مـن الـسادة ذوي الخبـرة والمختـصین تعرض: الصدق الظاهري١-١-٦-٣

، وان مـــوافقتهم علـــى صـــالحیة االختبـــارات حقـــق الـــصدق الظـــاهري لهـــذه )٤ملحـــق (باالختبـــارات والقیـــاس وكـــرة القـــدم 
  .االختبارات

ــز٢-١-٦-٣  بتطبیــق االختبــارات المعدلــة علــى عینــة انصدق قــام الباحثــوالســتخراج هــذا النــوع مــن الــ: صــدق التمیی
 فـي القاعـة الداخلیـة الریاضـیة التابعـة لقـسم التربیـة ٢٤/١٢/٢٠٠٨العبـًا مـن نـادي أیـاد شـیت بتـاریخ ) ١٥(مؤلفة مـن 

علـى عینـة وقـام بتطبیـق االختبـارات المعدلـة .جامعة الموصل وعـّدها عینـة متمیـزة/ الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة 
جامعـة الموصـل، بتـاریخ / كلیة التربیـة األساسـیة / طالبًا من المرحلة الثانیة في قسم التربیة الریاضیة ) ١٥(مؤلفة من 

ـــة الریا٢٥/١٢/٢٠٠٨ ـــة الریاضـــیة التابعـــة لقـــسم التربی ـــة األساســـیة  فـــي القاعـــة الداخلی ـــة التربی جامعـــة / ضـــیة فـــي كلی
وبعـد تفریـغ البیانـات مـن اسـتمارات التـسجیل، اســتخرج . وعـدها عینـة غیــر متمیـزةالموصـل تـم أخیـارهم بالطریقـة العمدیـة

المحتسبة بین العینة المتمیزة  وبین العینـة غیـر المتمیـزة ،إذ أظهـرت نتـائج االختبـارات فروقـًا معنویـة ) ت(الباحث قیمة 
بعاد هــذا االختبــار لكونــه لــم یحقــق ، وتــم اســت)إخمــاد الكــرة المتدحرجــة داخــل مربــع(فــي كــل االختبــارات مــا عــدا اختبــار 
  ).٥ ( رقمفروقًا معنویة وكما مبین في الجدول

المحتسبة والجدولیة والداللة اإلحصائیة لالختبارات ) ت(األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة یبین )٥ ( رقمالجدول
  بین عینتین متمیزة وغیر متمیزة) المشتقة(المعدلة 

  
  

    

 
 

 
  

        

        

        

        
        
        
       




 

 
  ).٢.٠٥(الجدولیة ) ت(وقیمة ) ٢٨(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ * 
ج معامــل الثبـات لالختبــارات المهاریــة المعدلــة بطریقــة االختبــار وٕاعــادة االختبــار باعتبارهــا تــم اســتخرا: الثبــات٢-٦-٣

 بــالتطبیق األول لالختبــارات علــى عینــة انإذ قــام الباحثــ. مــن أفــضل الطــرق لقیــاس الثبــات وأكثرهــا شــیوعًا وصــالحیة
اخلیـة الریاضـیة التابعـة لقـسم التربیـة  فـي القاعـة الد٢٤/١٢/٢٠٠٨العبًا مـن نـادي أیـاد شـیت بتـاریخ ) ١٥(مؤلفة من 

 بــالتطبیق الثــاني لالختبــارات علــى عینــة التطبیــق األول اجامعــة الموصــل، وقامــ/ الریاضــیة فــي كلیــة التربیــة األساســیة 
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 فــي مكــان التطبیــق األول نفــسه، وتــم إیجــاد الثبــات عــن طریــق حــساب معامــل االرتبــاط ٣٠/١٢/٢٠٠٨نفـسها  بتــاریخ 
معـامالت الثبـات لالختبـارات  یبـین ) ٦ ( رقـمق األول ودرجات التطبیق الثـاني لالختبـارات، والجـدولبین درجات التطبی

  .المعدلة
 بتـسجیل درجـات المختبـرین بالوقـت نفـسه وكـل ∗وتم إیجاد الموضـوعیة مـن خـالل قیـام محكمـین: الموضوعیة٣-٦-٣

  ).٦ ( رقممحكمین وكما مبین في الجدول، وبعد ذلك تم إیجاد معامل االرتباط البسیط بین درجتي الاعلى حد
  المعامالت العلمیة لالختبارات المعدلةیبین )٦ ( رقمالجدول

 
   

    
    
    
    
    
    

بعــد أْن تحقــق مــن االختبــارات المعدلــة واطمــأن علــى صــالحیتها مــن خــالل : وتنظــیم االختبــارات المختــارة إدارة ٧-٣
 علــى للتعــرف) المقننــة والمعدلــة( تجریــب االختبــارات المهاریــة الــسبعة عــشر تــماإلجــراءات العلمیــة التــي تــم اتخاذهــا، 

  : بهذه اإلجراءات من خالل مایأتيوتم القیام ، الصورة النهائیة لتطبیقها
أعـداد اسـتمارة اسـتبیان لتحدیـد تسلـسل تطبیـق االختبـارات  وتوزیعهـا علـى   تـمدوق: تسلسل تطبیق االختبارات ١-٧-٣

یبــین ) ٧ ( رقــمدولوالجــ) ٢ملحــق (مــدار یــومین ، وتــم عــرض االســتبیان علــى مجموعــة مــن ذوي الخبــرة واالختــصاص 
  .تسلسل تطبیق االختبارات وتوزیعها على مدار الیومین وحسب آراء الخبراء واالختصاص

  تقسیم اختبارات الیوم األول تسلسل تطبیق االختبارات وتوزیعها على مدار یومین)٧ ( رقمالجدول
 

   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   

تـم تقــسیم اختبــارات الیــوم الثــاني إلــى ثالثــة أقــسام، وكــل قـسم مكــون مــن ثالثــة اختبــارات وتــم تقــسیم العینــة إلــى 
  ثالث مجامیع وتقوم كل مجموعة بأداء االختبارات بنفس فكرة اختبارات الیوم األول

 
                                                 

∗  
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  الیوم الثاني
 

   
   
   
   

 
   
   
   
   

 
   
   
   
   

 علــى تسلــسل تطبیــق االختبــارات علــى مــدار یــومین وبواقــع تــم األتفــاقبعــد أْن :عیة الثانیــة التجربــة االســتطال٢-٧-٣
 وفریــق العمــل المــساعد التجربــة االســتطالعیة اناختبــارات للیــوم الثــاني، أجــرى الباحثــ) ٩(اختبــارات للیــوم األول و ) ٨(

 لخماسـي كـرة القـدم والـذین تزیـد أعمـارهم علـى العبًا من فریق كلیـة التربیـة األساسـیة) ١٢(الثانیة على عینة مؤلفة من 
 فــي القاعــة الداخلیــة الریاضــیة التابعــة لقــسم التربیــة الریاضــیة فــي كلیــة التربیــة ١٤/١/٢٠٠٩-١٣ســنة، بتــاریخ ) ١٩(

  :جامعة الموصل وكما یأتي/ األساسیة 
) الفریـق( تقـسیم العینـة  اختبـارات الیـوم األول علـى قـسمین، كـل قـسم مكـون مـن أربعـة اختبـارات وتـم∗تم تقـسیم

وفــي وقــت واحــد )  ضــمن االختبــارات األربعــة(إلــى أربعــة مجــامیع متــساویة وكــل مجموعــة قامــت بــأداء اختبــار معــین 
،وبعد انتهاء المجموعة بكاملها من االختبار األول انتقلت إلى االختبار الثـاني ثـم الثالـث ثـم الرابـع وهـذا التسلـسل طبـق 

وبالوقــت نفــسه،أي أداء األربعــة مجــامیع ) ضــمن االختبــارات األربعــة(یــة االختبــارات األخــرى مــع بقیــة المجــامیع علــى بق
على األربعة اختبارات بالوقت نفسه، وبطریقة التدویر، وبعـد االنتهـاء مـن االختبـارات األربعـة ولكـل المجـامیع ،أعطیـت 

عد، القـسم الثـاني مـن االختبـارات، وبعـد هـذه دقـائق فتـرة راحـة ولكـي ُیهیـئ فریـق العمـل المـسا) ١٠-٥(فترة زمنیة لمـدة 
  بأداء القسم الثاني من االختبارات وتؤدى  بطریقة القسم األول نفسها من االختبارات ) الفریق(الفترة الزمنیة تقوم العینة 

   : التطبیق النهائي لالختبارات٨-٣
 وبواقـع یـومین لكـل ١/٣/٢٠٠٩ة  ولغایـ٢٥/١/٢٠٠٩ من  ابتداءأجراء التجربة الرئیسة على عینة البحث تم 

 : أثناء تطبیق االختبارات مایأتياننادي، وقد راعى الباحث
o توضیح االختبارات وطریقة أدائها والهدف من كل اختبار وطریقة احتساب الدرجات  
o إعطاء مهلة زمنیة كافیة إلحماء المختبرین قبل البدء بتنفیذ االختبارات.  
o نیة بعد الظهر لكل أندیة البحثإجراء االختبارات في الساعة الثا.  
   :تم استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة: الوسائل اإلحصائیة٩-٣

  .الوسط الحسابي •
  .االنحراف المعیاري •
  .النسبة المئویة  •

                                                 
  
  :اء  تم عرض تقسیم اختبارات الیوم األول والیوم الثاني على الخبر∗
  .د مكي محمود من خالل مقابلة أجراھا الباحث وحصل من خاللھا على موافقة الخبراء على ھذا التقسیم..معتز یونس،و أ.د .د زھیر الخشاب وأ. أ
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  .معامل االلتواء •
  .المنوال •
  ).بیرسون(معامل االرتباط البسیط لـ  •
  .للعینتات المستقلة والمتساویة العدد) ت(اختبار  •
  ) ٣٩٨-١٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي، .( العامليالتحلیل •

  ).SPSS, 13(وقد تم معالجة البیانات باستخدام الحزمة اإلحصائیة 
  ).-δ6(الدرجة المعیاریة المعدلة  •

(Kirkendall DR، et al، 1987، 31)  
  :عرض النتائج ومناقشتها-٤
  :األساسیة المرشحة الوصف اإلحصائي الختبارات المهارات ١-٤

الذي یمثل الوصف اإلحصائي لالختبارات المهاریة لعینـة البحـث، إن جمیـع قـیم ) ٨ ( رقمیتبین من الجدول
والــذي یعنــي  مناســبة صــعوبة االختبــارات لعینــة البحــث، إذ ) ١.٠٥٥(إلــى ) ١.٠١٢-(معامــل االلتــواء تتــراوح مــابین 

املي فــي مــستوى واحــد مــن الــصعوبة، فــاالختالف الكبیــر فــي مــستوى یجــب أْن تكــون االختبــارات المرشــحة للتحلیــل العــ
ونالحــــظ أنَّ قــــیم األوســــاط الحــــسابیة ). ٢٢٤، ١٩٦٧ســــلطان، (صــــعوبة االختبــــارات یقلــــل مــــن االرتبــــاط فیمــــا بینهــــا 

ال للمتغیــرات جمیعهــا تتجــاوز قــیم االنحــراف المعیــاري وهــو مــا یؤكــد مالئمــة متغیــرات البحــث للعینــة وصــالحیتها لإلدخــ
  ).٧٠، ١٩٨٠فرج، (ضمن المصفوفة االرتباطیة المعدة للتحلیل العاملي 

  یبین الوصف اإلحصائي الختبارات المهارات األساسیة)٨ ( رقمالجدول

إنَّ الخطـوة األولـى التـي یبـدأ فیهـا التحلیـل العـاملي هـي حـساب معـامالت االرتبــاط : مـصفوفة االرتباطـات البینیـة٢-٤
، إذ إنَّ أســلوب التحلیــل )٤٠٨، ١٩٨٩منــسي، (بــین المتغیــرات وتــسجیلها فــي مــصفوفة تــصلح لهــذا النــوع مــن التحلیــل 

 علــى معــامالت االرتبــاط بــین المتغیــرات أي أنــه یعتمــد فــي إظهــار كــل مــن تلــك المتغیــرات علــى أساســاعــاملي یقــوم ال
ــالمتغیرات األخــرى أســاس عال وقــد تــم اســتخدام الــدرجات الخــام فــي الحــصول ).٤٨، ١٩٩٣الطالــب، (قــة أي متغیــر ب
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، وبمــا أنَّ عــدد أفــراد العینــة المــشمولین )بیرســون (علــى االرتباطــات البینیــة للمتغیــرات بواســطة معادلــة االرتبــاط البــسیط
) ٠.٢٦٧(العبًا، لذا فأن معامـل االرتبـاط یـصبح ذا داللـة معنویـة إذا كانـت قیمتـه تـساوي أو تزیـد عـن ) ٩٢(بالدراسة 

 عنـد مـستوى معنویـة) ٠.٢٠٥(وذا داللـة معنویـة إذا كانـت قیمتـه تـساوي أو تزیـد عـن ) ٠.٠١ (<عند مستوى معنویـة 
  :الذي یبین مصفوفة االرتباطات البینیة بین االختبارات المهاریة، یتبین اآلتي) ٩(رقم ومن الجدول ).٠.٠٥( <
  .ارتباطًا سالباً ) ٥٦(ارتباطًا موجبًا و) ٨٠(منها ) لم تحسب الخالیا القطریة(ارتباطًا ) ١٣٦( تضم المصفوفة -
  .ارتباطًا معنویًا سالباً ) ١٧(ارتباطًا معنویًا موجبًا و ) ١٦(ارتباطًا ذي داللة معنویة منها ) ٣٣( تضم المصفوفة -
ـــغ عـــدد االرتباطـــات الدالـــة عنـــد مـــستوى معنویـــة - ) ٩(ارتباطـــات موجبـــة و ) ٣(ارتباطـــًا، منهـــا ) ١٢) (٠.٠١ (< بل

  .ارتباطات سالبة
) ٨(تباطـــات موجبـــة و ار ) ١٣(ارتباطـــًا، منهـــا ) ٢١) (٠.٠٥ (< بلـــغ عـــدد االرتباطـــات الدالـــة عنـــد مـــستوى معنویـــة -

  .ارتباطات سالبة
  .ارتباطًا سالباً ) ٣٩(ارتباطًا موجبًا و ) ٦٤(ارتباط ، منها ) ١٠٣( بلغ عدد االرتباطات غیر الدالة -
  : التحلیل العاملي٣-٤
  : الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع للعوامل١-٣-٤

، بـأنَّ ور الكـامن ونـسب التبـاین والتبـاین المجتمـع للعوامـلالـذي یمثـل قـیم الجـذ) ١٠ ( رقـمیتبین مـن الجـدول
د العوامـل قـیم ممـا یعطـي مؤشـرًا علـى عـد) ٦(قیم الجذور الكامنة والتي تـساوي أو تزیـد عـن الواحـد الـصحیح قـد بلغـت 

  ، وقـــــد تراوحـــــت قـــــیم الجـــــذور الكامنـــــة للعوامـــــل المستخلـــــصة بـــــین )٧٠١، ٢٠٠٣عـــــالم، (المستخلـــــصة فـــــي الدراســـــة 
وفــــــسرت مــــــا قیمتــــــه  %) ٦.٢١٦ – ١٨.١٩٥(، فــــــي حــــــین أّن نــــــسبة التبــــــاین تراوحــــــت بــــــین )١.٠٥٧ – ٣.٠٩٣(
  .من التباین المجتمع %) ٥٨.٩٠٤(

  یبین قیم الجذور الكامنة ونسبة التباین والتباین المتجمع)٩(رقمالجدول 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

تـم تحلیـل مـصفوفة االرتباطـات ):قبـل التـدویر( الحل األولي للتحلیل العـاملي الختبـارات المهـارات األساسـیة ٢-٣-٤
 التحلیــل والتــي تعــد مــن أفــضل الطرائــق المــستخدمة فــي )لهــوتلنج(تحلــیًال عاملیــًا باســتخدام طریقــة المكونــات األساســیة 

 وهـو محـك یوقـف اسـتخالص العوامـل التـي یقـل جـذرها ) جوتمـان(ه الذي اقترحـ)كایزر(العاملي، وتمتاز بتقبلها لمحك 
 (یبـین بـأنَّ التحلیــل العـاملي قـد خلـص إلــى) ١١ (رقـم والجـدول).١٦٦، ١٩٨٠رضــوان، (الكـامن عـن الواحـد الـصحیح 

لـى آخـر عوامل، وهي نتائج تعد حلـوًال مباشـرة للتحلیـل، وبمـا أنَّ الحلـول المباشـرة التـي نتوصـل إلیهـا مـن تحلیـل إ)ستة 
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تؤدي بنا إلى عوامل معینة قد تختلف باختالف الطریقة المـستخدمة، فـضًال عـن أنَّ معـالم التركیـب العـاملي البـسیط لـم 
  . بأجراء التدویر المتعامد للعواملانیأِت بالصورة الواضحة التي تقترب من اإلطار النظري، لذا سوف یقوم الباحث

   التدویر الختبارات المهارات األساسیةیبین مصفوفة العوامل قبل)١٠(رقمالجدول 
  

      
 

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        

  ):بعد التدویر المتعامد(لي الختبارات المهارات األساسیة  الحل النهائي للتحلیل العام٣-٣-٤
إنَّ الهدف من التحلیل العاملي هو إیجاد العالقة بین المتغیرات من خالل إظهار العوامل الكامنـة وراء هـذه 

 یعــد هــدفًا اساســیًا فــإنَّ مــصفوفة العوامــل التــي یعتمــد علیهــا هــذا التفــسیر العالقــات، وبمــا أنَّ تفــسیر النتــائج المستخلــصة
، ومــن هنــا تــأتي أهمیــة التــدویر )٥٢، ١٩٩٧الجــوادي، (البــد أْن تكــون معامالتهــا ســهلة التفــسیر وذات داللــة معنویــة 

لیـة باالعتمـاد علـى  تـدویر مـصفوفة العوامـل األو تـموقد لبـسیط لمـصفوفة العوامـل المستخلـصة،للحصول علـى التركیـب ا
أسلوب التدویر المتعامد بطریقة تعظیم التباین والتي أدت إلى إزالة الغموض الذي صـاحب التحلیـل، إذ ان تعـدیل زوایـا 

فــي انجــاز مهمتــه علــى المحــاور أحیانــًا یــؤدي إلــى تقریــب الحــل مــن اإلطــار النظــري المناســب وبالتــالي یــساعد الباحــث 
یبــین مــصفوفة العوامــل بعــد التــدویر والتــي خلــصت إلــى ســتة عوامــل توزعــت علیهــا ) ١٢ (رقــم والجــدولالوجــه األمثل،

   %).٥٨.٩٠٤(متغیرات الدراسة بتشبعات مختلفة، وان نسبة التباین العاملي المفسر من قبل العوامل الستة بلغ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بناء بطارية اختبارات مهارية لالعبي مخاسي كرة القدم للمتقدمني

 ٩٤

  یبین مصفوفة العوامل بعد التدویر المتعامد الختبارات المهارات األساسیة)١١(رقمجدول ال
  

      
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بناء بطارية اختبارات مهارية لالعبي مخاسي كرة القدم للمتقدمني

 ٩٥

  )٠.٤٥ +(ل عن یبین نتائج التدویر المتعامد للعوامل بعد حذف التشبعات التي تق)١٢(رقمجدول ال
   

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

       

  : شروط قبول العامل٤-٣-٤
 +(والتـي تـساوي أو تزیـد عـن ) ٢٢٨، ١٩٩١السید، ( ثالثة اختبارات دالة على األقل  یقبل العامل الذي یتشبع علیة-

٠.٤٥.(  
 إتبــاع تعلیمــات ثرســتون والتــي تتــضمن االقتــصاد فــي الوصــف العــاملي والنــواحي الفریــدة واخــتالف تــشبعات العوامــل -

  ).١٣٧، ١٩٨٢حسانین، (والتفسیرات التي لها معنى 
 تتـــضمن قبـــول العوامـــل المتفقـــة مـــع الحقـــائق والعوامـــل المستخلـــصة فـــي دراســـات ســـابقة  إتبـــاع تعلیمـــات كاتـــل والتـــي-

  ).١٣٧، ١٩٨٢حسانین، (والتوقعات العامة 
  ).٧٣١، ٢٠٠٣عالم، ( إتباع مصفوفة العوامل بعد التدویر في تفسیر النتائج -
  : تفسیر العوامل المستخلصة٤-٤
  : تفسیر العامل األول١-٤-٤

الترتیـــب التنـــازلي لتـــشبعات االختبـــارات علـــى العامـــل األول بعـــد التـــدویر المتعامـــد ) ١٣ (رقـــم یبـــین الجـــدول
) ٤(فــأكثر بلــغ ) ٠.٤٥(+ بطریقــة تعظــیم التبــاین ونالحــظ إنَّ عــدد االختبــارات التــي تــشبعت علــى هــذا العامــل بقیمــة 

التبـاین العـاملي المفـسر لهـذا من المجموع الكلي لالختبـارات وقـد بلغـت نـسبة  %) ٢٣.٥٢٩(اختبارات مثلت ما نسبته 
  %).١٢.٦١٩(العامل 

التهــدیف مــن الحركــة علــى التقــسیمات المتداخلــة والمرســومة (ایــضًا إن اختبــارات ) ١٣ (رقــم ویبــین الجــدول
الدحرجـــة (و ) دحرجـــة الكـــرة حـــول الـــدائرة(و) ثانیـــة) ٣٠(م مـــن الدحرجـــة ولمـــدة تمریـــر الكـــرة بالقـــد(و) داخـــل الهـــدف

قـد تـشبعت علـى هـذا العامـل والـذي یعـد عـامًال طائفیـًا وذلـك لتـشبع اختبـارین یمـثالن ) جة ذهابًا وایاباً المستقیمة والمتعر 
ضـــرب الكـــرة (التهـــدیف والتمریـــرة فیمـــا تـــشبع أیـــضًا اختبـــارین یمـــثالن الدحرجـــة، ویمكـــن تـــسمیة هـــذا العامـــل بعامـــل 

  ). والدحرجة
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رات قـــد تـــضمنت اختبـــارین نقیـــین یمـــثالن مهـــارة وعنـــد مالحظـــة التـــشبعات الحاصـــلة، نجـــد أنَّ هـــذه االختبـــا
  .الدحرجة، فیما یمكن وصف االختبارین اآلخرین بأنهما اختباران مركبان

ویمكن اإلشارة إلى أنَّ هذا العامـل ظـاهرُه عـامًال قطبیـًا والحقیقـة إّن هـذه القطبیـة فرضـتها خـصوصیة وحـدة 
ي قطــع مـسافات االختبـار بأقـل وقـت ممكـن ممـا یعنـي أنَّ الــزمن القیـاس، فاختبـارات الدحرجـة عـادًة مـا تقـاس بالثانیـة أ

ارتفـاع الدرجـة التـي (األقل یمثل األداء األفضل، وعلى ذلك كلما ارتفع مـستوى األداء فـي اختبـاري التمریـرة والتـصویب 
  ).انخفاض الزمن الذي یحصل علیة الالعب(قابله ارتفاع مستوى اختباري الدحرجة ) یحصل علیها الالعب

أمـّا فیمـا یتعلـق بـضرب الكـرة فـإنَّ المالحـظ علـى هـذا العامـل تـشبع اختبـارین رشـح احـدهما لقیـاس التهــدیف 
فیمــا رشــح اآلخــر لقیــاس التمریــرة ونظــرًا لخــصوصیة البنــاء الــذي تفرضــه مــسافات التهــدیف أو التمریــرة لــصغر حجــم 

یف والتمریـرة ألن المـسافات لـألداء متقاربـة كمـا أنَّ الملعب، لذلك فأن هـذا العامـل والعوامـل الالحقـة لـم یفـرق بـین التهـد
طریقة األداء متشابهة فضًال عن أنَّ محصلة األداء تمثل أشكال متشابهة من حیث دقته لذلك یمكـن أّن یـشیر الباحـث 

ا  وتعـد عملیـة ضـرب الكـرة بالقـدم مـن أكثـر المهـارات اسـتخدامت بتعبیر عـام یـشیر إلـى ضـرب الكرة،على هذه االختبارا
المحاولـة الفعلیــة لالعــب المهـاجم إلدخــال الكــرة "فالتهـدیف وهــو المكــون االول لـضرب الكــرة هــو م،فـي خماســي كــرة القد

فـــي مرمـــى الخـــصم، وهـــو مـــن أهـــم أجـــزاء اللعـــب الهجـــومي، بـــل واحـــٍد مـــن أهـــم أساســـیات كـــرة القـــدم علـــى اإلطـــالق، 
  ).٩٩، ٢٠٠٥الخشاب وذنون، " (الهجوم وبنائه وتطویرهوبواسطته یمكن إنهاء الجهد المبذول من قبل الفریق في بدء 

وتعد التمریرة وهي المكون الثـاني لـضرب الكـرة أسـاس اللعـب الهجـومي وهـي مـن مقومـات االتـصال والـربط 
في الخطط الجماعیة، وتنفیذ وسائل الهجوم الجماعي یعتمد على مدى قدرة وٕامكانیـة الالعبـین فـي أداء التمریـرات فیمـا 

  ).٩٣، ٢٠٠٨إلهیتي، (ل سریع مع ضمان الدقة في األداء لكون التمریرات هي عصب اللعب الجماعي بینهم بشك
من المبادئ األساسیة التي یتحتم علـى جمیـع الالعبـین إتقانهـا إذ ال غنـى ألي العـب "والدحرجة بالكرة هي 

هــا وٕاال فقــد ســیطرته علــى الكــرة عــن هــذه المهــارة وعلــى الالعــب أْن یــربط بــین ســرعته وتحكمــه فــي الكــرة خــالل جریــه ب
وأصبحت من نصیب خصمه وأْن یلجأ مع السرعة والتحكم إذا ما اضطرته الظروف إلى الخـداع والمراوغـة وأْن یتـدرب 

  ).١٥، ١٩٦٧قریطم وصالح، " (على أكثر من طریقة إلتقان ذلك
رابطـة فـي خماسـي كـرة القـدم، والدحرجـة تعـد مـن المهـارات المت) التهـدیف والتمریـرة( مهاَرَتي ضرب الكرة إن

فــضرب الكــرة غالبــًا مــا تــأتي بعــد الدحرجــة إذ عــن طریقهــا یــتم تقــدم الالعــب بــالكرة إلــى مرمــى الخــصم محــاوًال  ضــرب 
الكرة إلى زمیلـه أو ضـربها  إلـى الهـدف، ویجـب علـى كـل العـب فـي خماسـي كـرة القـدم أْن یـتقن مهـارتي ضـرب الكـرة 

وأْن یــربط بــین هــاتین المهــارتین وذلــك لخــصوصیة كــل مهــارة، إذ تحتــاج مهــارة ضــرب والدحرجــة ) التهــدیف والتمریــرة(
  الكرة إلى الدقة في األداء في حین تحتاج مهارة الدحرجة إلى السرعة في األداء 

علــى ) التهــدیف مــن الحركــة علــى التقــسیمات المتداخلــة والمرســومة داخــل الهــدف(ونظــرًا لحــصول اختبــار 
 األول، فقـد تـم ترشـیحه لتمثیـل هـذا العامـل ضـمن بطاریـة اختبـار المهـارات األساسـیة لالعبـي أعلى تـشبع علـى العامـل

  .خماسي كرة القدم للمتقدمین
  : تفسیر العامل الثاني٢-٤-٤

الترتیــب التنــازلي لتــشبعات االختبــارات علــى العامــل الثــاني بعــد التــدویر المتعامــد ) ١٣ (رقــم یبــین الجــدول
) ٣(فــأكثر بلــغ ) ٠.٤٥ +(الحــظ أنَّ عــدد االختبــارات التــي تــشبعت علــى هــذا العامــل بقیمــة بطریقــة تعظــیم التبــاین ون
من المجمـوع الكلـي لالختبـارات وقـد بلغـت نـسبة التبـاین العـاملي  المفـسر لهـذا  %) ١٧.٦٤٧(اختبارات مثلت مانسبته 

  %) ١٠.١٩٦(العامل 
) شــواخص بأبعــاد مختلفــة ذهابــًا وایابــاً ) ٦(حــول الدحرجــة بــالكرة (أیــضًا أنَّ اختبــارات ) ١٣(ویبــین الجــدول 

التهـدیف بالقـدم مـن (و) إخماد الكرة األرضیة بالقدم من وضع الحركة ثم تمریرهـا إلـى أهـداف مرسـومة علـى الجـانبین(و
قد تشبعت على هذا العامـل، ویعـد عـامًال طائفیـًا إذ تـشترك فـي التـشبعات علـى هـذا ) الكرات الثابتة على ستة تقسیمات

  ).الدحرجة وضرب الكرة(لعامل اختبارات لعدد من المهارات ویمكن تسمیة هذا العامل بعامل ا
ــا فیمــا یتعلــق باإلخمــاد فقــد أتــى مــن خــالل اختبــار مركــب ویمكــن اإلشــارة إلــى أنَّ تمریــر الكــرة فــي هــذا  أمَّ

  .االختبار مثل تباینًا عالیًا أكبر من عملیة اإلخماد
ساسـیات الفنیـة والتـي نعنـي بهـا التحـرك بـالكرة إلـى األمـام بـدفعها بقـدم الالعـب وتعد الدحرجـة بـالكرة مـن األ

والتحكم بها أثناء الدحرجة وتستخدم كوسیلة للوصول إلى غایة معینـة یبتغیهـا الالعـب ویـستخدمها عنـدما یكـون زمالئـه 
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 ٩٧

، وتعـد الدحرجـة بـالكرة أسـاس مراقبین من كل مدافعي الفریق المنافس، أو عندما یكون الهدف المخطط له هو التهدیف
  المجهــــــــود الفــــــــردي لالعــــــــب فــــــــي التقــــــــدم بــــــــالكرة واختــــــــراق دفــــــــاع الخــــــــصم وخلــــــــق الفــــــــرص لزمالئــــــــه الالعبــــــــین 

  ).٨٨، ١٩٩٩كماش، (
إلــى ان الالعــب الــذي یجیــد الدحرجــة یمثــل خطــورة علــى الخــصم إذ ان أهــداف ) ١٩٨١مختــار، (ویــشیر 

  ).٨٠-٧٩، ١٩٨١مختار، (كثیرة تسجل بعد الدحرجة الناجحة 
ویعــد التهــدیف الوســیلة األساســیة إلحــراز األهــداف وبواســطته یمكــن إنهــاء الجهــد المبــذول فــي بــدء الهجــوم 
وبنائــه وتطــوره، وكلمــا ازدادت خبــرة الالعــب وتدریبــه علــى التهــدیف أمكنــه التهــدیف فــي المكــان المناســب فــي المرمــى 

  .وبالقوة المناسبة
ة كرة القدم على اإلطالق نظرًا ألنهـا األكثـر اسـتخدامًا طـوال زمـن اللعـب، وتعد التمریرة من أهم فنون ریاض

مــن الحــاالت التــي یحــصل فیهــا الالعــب علــى الكــرة یكــون التــصرف فیهــا بــالتمریرة، والتمریــرة هــي %) ٨٠(فــأكثر مــن 
مـن زمیـل إلـى آخـر خـالل الوسیلة األساسیة في بدء الهجوم وبنائه وتطویره وانهائه، ویمكن استخدام القـدم لتمریـر الكـرة 

إبـراهیم، (مـن مجمـوع التمریـرات خـالل المبـاراة %) ٩٨(الهجوم إال أنَّ نسبة تمریر الكرة بالقـدم خـالل الهجـوم تزیـد عـن 
همـة جـدًا والتـي یجـب مان الدحرجة وضرب الكرة في لعبـة خماسـي كـرة القـدم تعـد مـن المهـارات ال،)١٠٦-٩٤، ١٩٩٤

الیة من السرعة والدقة وذلك لصغر مساحة الملعب ولقـرب الخـصم مـن الالعـب وسـرعة أْن یتمتع بها الالعب بدرجة ع
ونظرًا لحــصول ،لــذلك ال یمكــن االســتغناء عــن هــذه المهــارة لتنظــیم عمــل الفریــق وتنفیــذ اللعــب الهجــومي، اللعــب العالیــة

شبع علـى العامـل الثـاني، فقـد تـم علـى أعلـى تـ) شواخص بأبعـاد مختلفـة  ذهابـًا وایابـاً ) ٦(الدحرجة بالكرة حول (اختبار 
  .ترشیحه لتمثیل هذا العامل ضمن بطاریة اختبار المهارات األساسیة لالعبي خماسي كرة القدم للمتقدمین

  : تفسیر العامل الثالث٣-٤-٤
الترتیب التنازلي لتـشبعات االختبـارات علـى العامـل الثالـث بعـد التـدویر المتعامـد بطریقـة ) ١٣(یبین الجدول 

اختبـارات ) ٣(فـأكثر بلغـت ) ٠.٤٥ +( التباین ونالحظ أنَّ عدد االختبارات التي تشبعت على هـذا العامـل بقیمـة تعظیم
مــن المجمــوع الكلــي لالختبــارات، وقــد بلغــت نــسبة التبــاین العــاملي المفــسر لهــذا العامــل  %) ١٧.٦٤٧(مثلــت مانــسبته 

ـــین الجـــدول %).٩.٦٤٠( ـــارات ) ١٣(ویب ـــرتین مـــن وضـــع الحركـــةإخمـــاد(ایـــضًا أنَّ اختب )  الكـــرة المتدحرجـــة داخـــل دائ
قــد ) التهــدیف مــن الحركــة مــن الكــرة القادمــة مــن الخلــف(و) تمریــر كــرة أرضــیة مــن الدحرجــة علــى مــسطبة مقــسمة(و

تــشبعت علــى هــذا العامــل، ویعــد عــامًال طائفیــًا، إذ تــشترك فــي التــشبعات علــى هــذا العامــل االختبــارات الخاصــة بمهــارة 
وعنـــد مالحظـــة التـــشبعات ).اإلخمـــاد وضـــرب الكـــرة(تمریـــرة والتهـــدیف ، ویمكـــن تـــسمیة هـــذا العامـــل بعامـــل اإلخمـــاد وال

الحاصلة، نجـد أنَّ كـل االختبـارات المتـشبعة فـي هـذا العامـل تـشترك فـي صـفة الدقـة فـي األداء، إذ أنَّ معظـم المهـارات 
ء المهـاري أال وهـو عامـل الدقـة العالیـة التـي في خماسي كـرة القـدم تخـضع لعامـل رئـیس وأساسـي یـسهم فـي نجـاح األدا

یحتاجهـــا الالعـــب والمتـــوفرة بـــشكل كبیـــر فـــي الـــسیطرة علـــى الكـــرة والتـــي یـــستطیع الالعـــب مـــن خاللهـــا أداء المهـــارات 
اإلخمـاد هـو عملیـة اسـتقبال الكـرة والـسیطرة علیهـا والهـدف منهـا هـو وضـع "و.األخرى كالدحرجة أو التمریرة أو التهدیف

ت ســیطرة الالعــب للتــصرف فیهــا بالطریقــة المناســبة حــسب مــا یقتــضي الموقــف، وتتطلــب هــذه الــسیطرة توقیتــًا الكــرة تحــ
دقیقــًا للغایــة وحــساسیة بالغــة مــن أجــزاء الجــسم التــي تقــوم بهــذا العمــل الن أي خلــل فــي هــذا التوقیــت یتــسبب فــي فقــدان 

یــد یعنــي االنجــاز األحــسن وان نهایــة الــسیطرة علــى واإلخمــاد الج)."٢٦، ٢٠٠٥الخــشاب وذنــون، " (الكــرة والــتحكم فیهــا
مـن أكثـر "وضـرب الكـرة بالقـدم یعـد ).٥٦، ١٩٩٠هیـوز، " (الكرة یرتبط بثالث حاالت هـي التمریـرة والدحرجـة والتهـدیف

فــالفریق الــذي یجیــد . المهــارات اســتخداما مــن قبــل الالعبــین األمــر الــذي یتطلــب التركیــز علیهــا وٕاتقانهــا بالــشكل الــسلیم 
بینمــا نــرى . أفــراده أنــواع ضــرب الكــرة بــصورة صحیــصة متقنــة یــستطیع تنفیــذ واجباتــه الدفاعیــة والهجومیــة فــي الملعــب 

العكــس فــي الفریــق الــذي ال یجیــد أفــراده أنــواع ضــرب الكــرة بالــصورة المتقنــة وبــذلك یــضیع فرصــا كثیــرة وبالتــالي یتــأثر 
وٕانَّ اإلخمـاد وضـرب الكـرة هـي مـن المهـارات ).٣٧ ،١٩٩٩مـاش،ك" (مستوى األداء ممـا قـد یـؤدي إلـى خـسارة المبـاراة 

المهمة جدًا التي یحتاجها الالعب فـي خماسـي كـرة القـدم وعلیـه إتقانهـا بدقـة وسـرعة عالیـة، إذ أنَّ الدقـة والـسرعة لتنفیـذ 
ذي یجعـل الالعـب المهارات تتطلب قدرًا عالیًا من السیطرة على الكـرة لـصغر مـساحة الملعـب وسـرعة اللعـب العالیـة والـ

بحاجــة ماســة إلــى الــسیطرة علــى الكــرة والتنفیــذ الــسریع والــدقیق لبقیــة المهــارات األخــرى، إذ أنَّ إخمــاد الكــرة والــتحكم بهــا 
بحریة یعني بدء مرحلة جدیدة في الهجوم على المرمى، كما أنَّ ضـرب الكـرة بـشكل صـحیح لـه األثـر الفعـال فـي نجـاح 

  .لهجومیةالخطط والواجبات الدفاعیة وا
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علــى أعلــى تــشبع علــى ) إخمــاد الكــرة المتدحرجــة داخــل دائــرتین مــن وضــع الحركــة(ونظــرًا لحــصول اختبــار 
العامل الثالث ، فقد تم ترشیحه لتمثیل هذا العامل ضمن بطاریة اختبـار المهـارات األساسـیة لالعبـي خماسـي كـرة القـدم 

  .للمتقدمین
  : تفسیر العامل الرابع٤-٤-٤

الترتیـــب التنـــازلي لتـــشبعات االختبـــارات علـــى العامـــل الرابـــع بعـــد التـــدویر المتعامـــد ) ١٣ (قـــمر  یبــین الجـــدول
) ٣(فـأكثر بلغــت ) ٠.٤٥ +(بطریقـة تعظـیم التبــاین ونالحـظ إنَّ عـدد االختبــارات التـي تـشبعت علــى هـذا العامـل بقیمــة 

ت نـسبة التبـاین العـاملي المفـسر لهـذا من المجمـوع الكلـي لالختبـارات، وقـد بلغـ %) ١٧.٦٤٧(اختبارات مثلت مانسبته 
   %).٩.٤٩٦(العامل 

التهــدیف مــن الحركـــة مــن الكـــرة (و) التهـــدیف مــن الحركـــة(ایــضًا أنَّ االختبــارات ) ١٣ (رقـــم ویبــین الجــدول
قـد تـشبعت علـى هـذا العامـل، ) التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من الخلـف(و) القادمة من جانب الرجل المسیطرة

امًال نقیــًا لتــشبع االختبــارات الخاصــة بمهــارة التهــدیف علــى هــذا العامــل، وٕانَّ الــسمة الغالبــة علــى االختبـــارات ویعــد عــ
  )التهدیف من الحركة(الثالثة المشبعة على هذا العامل هو التهدیف من الحركة، ویمكن تسمیة هذا العامل بعامل 

قه یمكن حسم نتائج المباریـات، وكـل مـا یقـوم بـه التهدیف من المهارات األساسیة في كرة القدم، وعن طری"و
إذ یعــد التهــدیف إحــدى . الالعبــون داخــل الملعــب یتجــه صــوب هــدف واحــد وهــو خلــق فرصــة مناســبة للتهــدیف غالبــاً 

وســائل الهجــوم الفــردي الــذي یتــسلح بــه الالعــب لتحقیــق هــدف فــي مرمــى الفریــق األخــر، حیــث ان الفریــق الــذي یحقــق 
  ).١٠٤، ٢٠٠٨إلهیتي، " ( خالل المباراة یعد فائزاً اكبر عدد من األهداف

ان التهدیف في خماسي كرة القدم یعد الجزء المهـم واألكثـر إثـارة فـي اللعـب، وان الهـدف النهـائي لكـل فریـق 
یكــون فــي خلــق فرصــة أو فــرص لتــسجیل األهــداف، وفــي خماســي كــرة القــدم تكــون فــرص التهــدیف كثیــرة لكــون مــساحة 

إلى مرمى الخـصم یـتم بـسرعة  الكرة ضمن إطار اللعبة یتسم بالسرعة والحركة وٕانَّ وقت الوصول الملعب صغیرة ولعب
  ).٨٧، ٢٠٠٥احمد، (خاطفة 

 الغایــة األساســیة التــي یبحــث عنهــا كــل فریــق لتحقیــق الفــوز وٕانَّ اتقــان هــذه المهــارة یتطلــب وإنَّ التهــدیف هــ
ة التهــدیف الــسالح الفعــال لكــسب المبــاراة بــسبب صــغر حجــم الهــدف ، إذ تعــد دقــ)الدقــة والقــوة المناســبة(التهــدیف الجیــد 

قیاســـًا بهـــدف كـــرة القـــدم االعتیادیـــة، ویجـــب أْن یمتلـــك العـــب خماســـي كـــرة القـــدم الـــسرعة الحركیـــة فـــي التهـــدیف، الن 
التهــدیف الــسریع والمفــاجئ إلــى جانــب الدقــة ســیفوت الفرصـــة علــى الخــصم لمنــع الالعــب مــن التهــدیف، كــذلك علـــى 

  .عب امتالك القوة التي تساعده على ضرب الكرة بحیث ال یتمكن حارس المرمى من إیقافها أو صدهاالال
علـى أعلـى تـشبع علـى العامـل الرابـع، فقـد تـم ترشـیحه لتمثیـل ) التهدیف من الحركـة(ونظرًا لحصول اختبار 

  .تقدمینهذا العامل ضمن بطاریة اختبار المهارات األساسیة لالعبي خماسي كرة القدم للم
  : تفسیر العامل الخامس٥-٤-٤ 

ـــین الجـــدول  ـــدویر المتعامـــد ) ١٣(یب ـــى العامـــل الخـــامس بعـــد الت ـــارات عل ـــشبعات االختب ـــازلي لت الترتیـــب التن
) ٢(فـأكثر بلغــت ) ٠.٤٥ +(بطریقـة تعظـیم التبــاین ونالحـظ أنَّ عـدد االختبــارات التـي تـشبعت علــى هـذا العامـل بقیمــة 

مــن المجمــوع الكلــي لالختبــارات، وقــد بلغــت نــسبة التبــاین العــاملي المفــسر لهــذا  %) ١١.٧٦٤(اختبــار مثلــت مانــسبته 
   %).٨.٧٣٠(العامل 

ولكون التشبعات المشاهدة على هـذا العامـل لـم تحقـق المـستوى والعـدد المحـدد لقبـول العامـل، لـذا تـم إهمالـه 
  .للمتقدمینوعدم تمثیله في بطاریة االختبار المهاریة لالعبي خماسي كرة القدم 

  : تفسیر العامل السادس٦-٤-٤
ـــین الجـــدول  ـــدویر المتعامـــد ) ١٣(یب ـــسادس بعـــد الت ـــى العامـــل ال ـــارات عل ـــازلي لتـــشبعات االختب الترتیـــب التن

) ٢(فـأكثر بلغــت ) ٠.٤٥ +(بطریقـة تعظـیم التبــاین ونالحـظ أنَّ عـدد االختبــارات التـي تـشبعت علــى هـذا العامـل بقیمــة 
مـن المجمـوع الكلـي لالختبــارات، وقـد بلغـت نـسبة التبـاین العـاملي المفـسر لهــذا  %) ١١.٧٦٤(اختبـار مثلـت مـا نـسبته 

   %).٨.٢٢١(العامل 
ولكون التشبعات المشاهدة على هذا العامـل لـم تحقـق المـستوى والعـدد المحـدد لقبـول العامـل، لـذا تـم إهمالـه 

  .دم للمتقدمینوعدم تمثیله في بطاریة االختبار المهاریة لالعبي خماسي كرة الق
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مــن خــالل مــا تقــدم نجــد إن العوامــل الثالثــة األولــى التــي تــم الحــصول علیهــا هــي عوامــل طائفیــة مــع تغییــر 
بعض المالمح من خالل حصول ضرب الكرة على أعلى التشبعات مرة في العامـل األول والدحرجـة فـي العامـل الثـاني 

ظــاهرة تــأتي مــن كــون أغلــب االختبــارات المرشــحة اختبــارات ، وفــي العامــل الثالــث نجــد خــصوصیة اإلخمــاد ،إنَّ هــذه ال
مركبــة  مــن خــالل التــداخل بــین الدحرجــة والتمریــر أو التمریــر والتهــدیف أو اإلخمــاد والتمریــر ،فیمــا تــم الحــصول علــى 

  .دیف ذلك أمرًا طبیعیًا إلن كل المهارات تخدم مهارة التهانعامل نقي واحد مّثل التهدیف من الحركة ،ویعد الباحث
  : البطاریة المستخلصة٥-٤

استرشـــادًا بالمعـــاییر الموضـــوعة مـــن قبـــل فلیـــشمان الختیـــار وحـــدات البطاریـــة اعتمـــادًا علـــى نتـــائج التحلیـــل 
 ، الثـــاني ،األول (العــاملي، تــم اختیـــار وحــدات البطاریــة مـــن ضــمن العوامــل وفقـــًا للــشروط الموضــوعة، وهـــي العامــل 

 تــم ترشــیح وحــدات االختبــار التــي حققــت أعلــى التــشبعات علــى العوامــل األربعــة، وعلــى هــذا األســاس)  الرابــع،الثالــث 
  .یبین ذلك)١٣( رقم تشبعاتها على العوامل األخرى ضعیفة وهي تفسر قدرًا كافیًا من التباین، والجدول و 

  یبین وحدات بطاریة المهارات األساسیة وتشبعاتها على العوامل)١٣(رقمالجدول 
   

   
  

    
 

 
  

      

 
  

      

 
  

      

 
        

إذ یتبـین بـأن االرتباطـات البینیـة ، یبین االرتباطات البینیة لوحدات البطاریة المستخلـصة) ١٥( رقموالجدول 
بین وحدات البطاریة منخفضة وهذا یتفق مع الشروط والمعاییر التي وضحها فلیـشمان والتـي تـشیر إلـى أنَّ االرتباطـات 

  . قیاس ظاهرة ال یقیسها اختبار آخربین وحدات البطاریة یجب أن تكون منخفضة وهذا یعني قدرة كل اختبار على 
  یبین االرتباطات البینیة لوحدات البطاریة)١٤(رقمالجدول 

      
      
      
      
      

  
   مواصفات وحدات بطاریة االختبار١-٥-٤
   الوحدة األولى-
  .التهدیف من الحركة على التقسیمات المتداخلة والمرسومة داخل الهدف:  اسم اإلختبار-
  . قیاس عامل ضرب الكرة والدحرجة: الهدف من االختبار-
  .كرات خاصة بخماسي كرة القدم، هدف خماسي كرة القدم) ١٠(: األدوات المستخدمة-
ـــة األداء- ـــة المحـــددة بمـــسافة : طریق ـــر بدحرجـــة الكـــرة فـــي المنطق ـــم یقـــوم بتـــصویبها علـــى ) ٣( یقـــوم المختب أمتـــار، ث

أمتار ثـم العـودة إلـى الكـرة ) ١٠(من على بعد ) ١( رقموالتي أبعادها كما في الشكل التقسیمات المرسومة على الهدف 
  .كرات) ١٠( وهكذا، یقوم المختبر بتصویب  نفسهاالطریقةبالثانیة والدحرجة بها وتصویبها 

  : شروط االختبار-
  .یجب أن یكون التهدیف من داخل منطقة الدحرجة* 
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  .القدمین في التهدیف وفي أي جزء من القدمللمختبر الحریة في إستخدام أي من * 
  .للمختبر الحریة بإستخدام مختلف الطرق الفنیة في عملیة الدحرجة وبكلتا القدمین* 
  : التسجیل-

   .الهدفدرجة إذا لمست الكرة التقسیم األول في الوسط، أو لمست الكرة ) ١(یمنح المختبر * 
  .تقسیم الثانيدرجة إذا لمست الكرة ال) ٢(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیم الثالث) ٣(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیم الرابع) ٤(یمنح المختبر * 
إذا لـــم تلمـــس الكـــرة أي مـــن التقـــسیمات، أو قـــام المختبـــر بتـــصویب الكـــرة مـــن خـــارج منطقـــة ) صـــفر(یمـــنح المختبـــر * 

  .ى األرض أثناء التهدیفالدحرجة، أو كانت الكرة متدحرجة عل
  .یمنح المختبر الدرجة األكبر إذا لمست الكرة الخط بین تقسیمات الهدف* 
  .درجة) ٤٠(الدرجة الكلیة لإلختبار هي * 
   . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل: عدد المحاوالت-
    
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الوحدة الثانیة-
  .شواخص بأبعاد مختلفة ذهابًا وٕایاباً ) ٦(ة حول الدحرجة بالكر :  اسم اإلختبار-
  . قیاس عامل الدحرجة وضرب الكرة: الهدف من االختبار-
  .شواخص، ساعة توقیت) ٥( كرتین خماسي، : األدوات المستخدمة-

 رقـم ل عند سماع إشارة البدء یقوم المختبر بدحرجة الكرة بین الشواخص ذهابًا وٕایابًا  كمـا فـي الـشك: طریقة األداء-
)٢.(  

  : شروط االختبار-
  .یجب أن یبدأ المختبر بالدحرجة من خلف خط البدایة وعند سماع إشارة البدء* 
  .یجب أن یجتاز المختبر خط النهایة مع الكرة* 
  .للمختبر الحریة في إستخدام أي من القدمین في عملیة الدحرجة وفي أي جزء من القدم* 
  .لذي یستغرقه لقطع المسافة المطلوبة  یسجل للمختبر الوقت ا: التسجیل-
  . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل: عدد المحاوالت-
  
  
  
  
  

 

 إختبار التهدیف من الحركة)١ ( رقمالشكل
ع
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  )٣(الشكل 
 اختبار إخماد الكرة المتدحرجة داخل دائرتین من وضع الحركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شواخص بأبعاد مختلفة ذهابًا وٕایاباً ) ٦(الدحرجة بالكرة حول إختبار یوضح )٢ ( رقمالشكل  
  
  : الوحدة الثالثة-
  .اخل دائرتین من وضع الحركة إخماد الكرة المتدحرجة د: اسم االختبار-
  .قیاس عامل اإلخماد وضرب الكرة:  الهدف من االختبار-
 .كرات خاصة بخماسي كرة القدم، شریط قیاس) ١٠(:  األدوات المستخدمة-
متـــر عــن دائــرتین متــداخلتین ذات مركـــز ) ١(یقــف المختبــر خلــف خـــط البدایــة والــذي یبعــد مــسافة :  طریقــة األداء-

متــر، یقــف المــدرب خلــف خــط رمــي ) ١(متــر، ونــصف قطــر الــدائرة الكبیــرة) ٠.٥(الــدائرة الــصغیرة واحــد، نــصف قطــر 
، بعــد اعطــاء إشــارة )٣( رقــممتــر، وكمــا فــي الــشكل )٦(متــر والــذي یبعــد عــن الــدائرتین ) ٢(الكــرات والــذي یبلــغ طولــه 

تقـــدم مــن خـــط البدایــة إلـــى مركـــز البــدء،یقوم المـــدرب بتمریــر الكـــرة المتدحرجــة مـــن خـــط رمــي الكـــرات للمختبــر الـــذي ی
والـسیطرة علیهـا ثـم العـودة إلـى خـط البدایـة واالنطـالق مـرة ثانیـة، ) إخمادها(الدائرتین أذ یحاول إیقاف الكرة المتدحرجة 

 .كرات وتعاد المحاولة إذا كانت تمریرة المدرب غیر صحیحة) ١٠(وهكذا یكرر المختبر إخماد
 : التسجیل- 
 .ند إخماد الكرة داخل الدائرة الصغیرة ومن لمسة واحدةدرجة ع)٤(یمنح المختبر •
 .درجة عند إخماد الكرة داخل الدائرة الصغیرة ومن لمستین)٣(یمنح المختبر •
 .درجة عند إخماد الكرة داخل الدائرة الكبیرة ومن لمسة واحدة) ٢(یمنح المختبر •
 . لمستینومن درجة عند إخماد الكرة داخل الدائرة الكبیرة) ١(یمنح المختبر •
 .في حالة خروج الكرة خارج الدائرة الكبیرة ) صفر(یمنح للمختبر •
 .درجة) ٤٠(الدرجة الكلیة لالختبار هي  •
  للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل : عدد المحاوالت-
    
  

                                           
                                                                               
        

 لبدایةخط ا  ג
  

  م١     

 خط ضرب الكرات
٢

 م٦

  

م   ٠.٥ ג
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 ١٠٢

 

    

   ٥٥

٤ ٤
٣٣

٢ ٢

٢٢
١

  : الوحدة الرابعة-
  .التهدیف من الحركة:  اسم اإلختبار-
  . قیاس عامل التهدیف من الحركة: الهدف من االختبار-
  .كرات خاصة بخماسي كرة القدم، هدف خماسي كرة القدم)١٠(: األدوات المستخدمة-
متــر ثـم یقــوم بتــصویبها علـى التقــسیمات التــي ) ٣(ة فــي المنطقـة المحــددة  یقــوم المختبــر بدحرجـة الكــر : طریقـة األداء-

أمتــار ثــم العــودة راكــضًا إلــى ) ١٠(ســم والمرســومة علــى الهــدف مــن علــى بعــد ) ٣٠×٥٠(ســم و) ٨٥× ٥٠(أبعادهــا 
  .كرات) ١٠(الكرة الثانیة والدحرجة بها وتصویبها على الهدف بنفس الطریقة وهكذا، یقوم المختبر بتهدیف 

  : شروط االختبار-
  .یجب أن یكون التهدیف من داخل منطقة الدحرجة* 
  .للمختبر الحریة بإستخدام مختلف الطرق الفنیة في عملیة الدحرجة وبكلتا القدمین* 
  .للمختبر الحریة في إستخدام أي من القدمین في التهدیف وفي أي جزء من القدم* 
   : التسجیل-

  .لمست الكرة التقسیمات في الزوایا العلیا للهدفدرجة إذا ) ٥(یمنح المختبر * 
  . درجة إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا السفلى للهدف) ٤(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا العلیا أو السفلى للداخل) ٣(یمنح المختبر * 
  .في الزوایا الوسطیة على جانبي الهدفدرجة إذا لمست الكرة التقسیمات ) ٢(یمنح المختبر * 
  . الهدفيدرجة إذا لمست الكرة منتصف الهدف أو لمست عارضة أوعمود)١(یمنح المختبر*

إذا لم تلمس الكرة أي من تقسیمات الهـدف، أو قـام المختبـر بتـصویب الكـرة مـن خـارج منطقـة ) صفر(یمنح المختبر * 
  . أثناء التهدیفالدحرجة، أو كانت الكرة متدحرجة على األرض

  .یمنح المختبر الدرجة األكبر إذا لمست الكرة الخط بین تقسیمات الهدف* 
  .درجة) ٥٠(الدرجة الكلیة لإلختبار هي * 
  . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل: عدد المحاوالت-
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 التهدیف من الحركةإختبار )٤(الشكل رقم 
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 بناء بطارية اختبارات مهارية لالعبي مخاسي كرة القدم للمتقدمني

 ١٠٣

   معاییر وحدات بطاریة االختبار٢-٥-٤
  :ولى معاییر ومستویات الوحدة األ -

الختبار التهدیف من الحركة على التقسیمات المتداخلة ) -δ6(یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة )١٥(رقمالجدول 
  والمرسومة داخل الهدف

 الدرجة المعیاریة  الدرجة الخام
١١ ١٠ 
١٤ ١١ 
١٧ ١٢ 
٢٠ ١٣ 
٢٢ ١٤ 
٢٥ ١٥ 
٢٨ ١٦ 
٣١ ١٧ 
٣٤ ١٨ 
٣٦ ١٩ 
٣٩ ٢٠ 
٤٢ ٢١ 
٤٥ ٢٢ 
٤٨ ٢٣ 
٥٠ ٢٤ 
٥٣ ٢٥ 
٥٦ ٢٦ 
٥٩ ٢٧ 
٦١ ٢٨ 
٦٤ ٢٩ 
٦٧ ٣٠ 
٧٠ ٣١ 
٧٣ ٣٢ 
٧٥ ٣٣ 
٧٨ ٣٤ 
٨١ ٣٥ 
٨٤ ٣٦ 
٨٧ ٣٧ 
٨٩ ٣٨ 
٩٢ ٣٩ 
٩٥ ٤٠ 

  
 ٢٣.٨٨٠= الوسط الحسابي 

  ٥.٩٨٨= االنحراف المعیاري 
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 ١٠٤

  : معاییر الوحدة الثانیة- 
شواخص بأبعاد مختلفة ) ٦(الختبار الدحرجة بالكرة حول ) -δ6(یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة )١٦(رقمالجدول 

  .ذهابًا وایاباً 
 الدرجة المعیاریة الدرجة الخام الدرجة المعیاریة الدرجة الخام الدرجة المعیاریة الدرجة الخام

٧٠ ١٧.٦ ٤٠ ٢٠.٨ ١٠ ٢٤.٠ 
٧١ ١٧.٥ ٤١ ٢٠.٧ ١١ ٢٣.٩ 
٧٢ ١٧.٤ ٤٢ ٢٠.٦ ١٢ ٢٣.٨ 
٧٣ ١٧.٣ ٤٣ ٢٠.٥ ١٣ ٢٣.٧ 
٧٤ ١٧.٢ ٤٤ ٢٠.٤ ١٤ ٢٣.٦ 
٧٥ ١٧.١ ٤٥ ٢٠.٣ ١٥ ٢٣.٥ 
٧٦ ١٧.٠ ٤٦ ٢٠.٢ ١٦ ٢٣.٤ 
٧٧ ١٦.٩ ٤٧ ٢٠.١ ١٧ ٢٣.٣ 
٧٨ ١٦.٨ ٤٨ ٢٠.٠ ١٨ ٢٣.٢ 
٧٩ ١٦.٧ ٤٩ ١٩.٩ ١٩ ٢٣.١ 
٨٠ ١٦.٦ ٥٠ ١٩.٨ ١٩ ٢٣.٠ 
٨١ ١٦.٥ ٥١ ١٩.٧ ٢٠ ٢٢.٩ 
٨٢ ١٦.٤ ٥٢ ١٩.٦ ٢١ ٢٢.٨ 
٨٣ ١٦.٣ ٥٣ ١٩.٥ ٢٢ ٢٢.٧ 
٨٤ ١٦.٢ ٥٣ ١٩.٤ ٢٣ ٢٢.٦ 
٨٥ ١٦.١ ٥٤ ١٩.٣ ٢٤ ٢٢.٥ 
٨٦ ١٦.٠ ٥٥ ١٩.٢ ٢٥ ٢٢.٤ 
٨٦ ١٥.٩ ٥٦ ١٩.١ ٢٦ ٢٢.٣ 
٨٧ ١٥.٨ ٥٧ ١٩.٠ ٢٧ ٢٢.٢ 
٨٨ ١٥.٧ ٥٨ ١٨.٩ ٢٨ ٢٢.١ 
٨٩ ١٥.٦ ٥٩ ١٨.٨ ٢٩ ٢٢.٠ 
٩٠ ١٥.٥ ٦٠ ١٨.٧ ٣٠ ٢١.٩ 
٩١ ١٥.٤ ٦١ ١٨.٦ ٣١ ٢١.٨ 
٩٢ ١٥.٣ ٦٢ ١٨.٥ ٣٢ ٢١.٧ 
٩٣ ١٥.٢ ٦٣ ١٨.٤ ٣٣ ٢١.٦ 
٩٤ ١٥.١ ٦٤ ١٨.٣ ٣٤ ٢١.٥ 
٩٥ ١٥.٠ ٦٥ ١٨.٢ ٣٥ ٢١.٤ 
٩٦ ١٤.٩ ٦٦ ١٨.١ ٣٦ ٢١.٣ 
٩٧ ١٤.٨ ٦٧ ١٨.٠ ٣٦ ٢١.٢ 
٩٨ ١٤.٧ ٦٨ ١٧.٩ ٣٧ ٢١.١ 
٩٩ ١٤.٦ ٦٩ ١٧.٨ ٣٨ ٢١.٠ 
١٠٠ ١٤.٥ ٧٠ ١٧.٧ ٣٩ ٢٠.٩ 

   
  

 ١٩.٧٦٦= الوسط الحسابي 
  ١.٧٦٦= االنحراف المعیاري 
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 ١٠٥

  : معاییر الوحدة الثالثة-
من وضع الختبار إخماد الكرة المتدحرجة داخل دائرتین ) -δ6(لدرجات المعیاریة یبین الدرجات الخام وا)١٧(رقمالجدول 

  الحركة
 الدرجة المعیاریة  الدرجة الخام

٩ ١٠ 
١٢ ١١ 
١٥ ١٢ 
١٨ ١٣ 
٢١ ١٤ 
٢٤ ١٥ 
٢٧ ١٦ 
٣٠ ١٧ 
٣٣ ١٨ 
٣٦ ١٩ 
٣٩ ٢٠ 
٤٢ ٢١ 
٤٥ ٢٢ 
٤٨ ٢٣ 
٥١ ٢٤ 
٥٤ ٢٥ 
٥٧ ٢٦ 
٦٠ ٢٧ 
٦٣ ٢٨ 
٦٦ ٢٩ 
٦٩ ٣٠ 
٧٢ ٣١ 
٧٦ ٣٢ 
٧٩ ٣٣ 
٨٢ ٣٤ 
٨٥ ٣٥ 
٨٨ ٣٦ 
٩١ ٣٧ 
٩٤ ٣٨ 
٩٧ ٣٩ 
١٠٠ ٤٠ 

  
 ٢٣.٦٠٨= الوسط الحسابي   

  ٥.٤٧٩ =االنحراف المعیاري 
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 ١٠٦

  : معاییر الوحدة الرابعة-
  الختبار التهدیف من الحركة) -δ6(یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة )١٨(رقمالجدول 

  الدرجة المعیاریة  الدرجة الخام
٢٢ ١٠ 
٢٥ ١١ 
٢٧ ١٢ 
٣٠ ١٣ 
٣٢ ١٤ 
٣٤ ١٥ 
٣٧ ١٦ 
٣٩ ١٧ 
٤٢ ١٨ 
٤٤ ١٩ 
٤٦ ٢٠ 
٤٩ ٢١ 
٥١ ٢٢ 
٥٤ ٢٣ 
٥٦ ٢٤ 
٥٨ ٢٥ 
٦١ ٢٦ 
٦٣ ٢٧ 
٦٦ ٢٨ 
٦٨ ٢٩ 
٧٠ ٣٠ 
٧٣ ٣١ 
٧٥ ٣٢ 
٧٨ ٣٣ 
٨٠ ٣٤ 
٨٢ ٣٥ 
٨٥ ٣٦ 
٨٧ ٣٧ 
٩٠ ٣٨ 
٩٢ ٣٩ 
٩٤ ٤٠ 
٩٧ ٤١ 
٩٩ ٤٢ 

   
  
  
  

 ٢١.٥٣= الوسط الحسابي 
  ٦.٩٤= االنحراف المعیاري 
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 ١٠٧

 : االستنتاجات١-٥
  : توصل إلى االستنتاجات اآلتیةانفي ضوء النتائج التي حصل علیها الباحث

اختبــار مهـــاري ) ١٧(التحلیــل العــاملي بطریقـــة المكونــات األساســیة وباســـتخدام التــدویر المتعامـــد الــذي اجــري علـــى * 
  :اظهر ستة عوامل، تم قبول أربعة منها في ضوء الشروط الموضوعة لقبول العامل وهي

  العامل األول        والدحرجة ضرب الكرة  •
  العامل الثاني        الدحرجة وضرب الكرة •
  العامل الثالث        اإلخماد وضرب الكرة  •
  العامل الرابع        التهدیف من الحركة  •

تم اسـتخالص بطاریـة االختبـار المهاریـة لالعبـي خماسـي كـرة القـدم للمتقـدمین علـى ضـوء عواملهـا المستخلـصة فـي * 
  :وحداتها أعلى التشبعات على العوامل وهيهذا البحث والتي تمثل 

التهدیف من الحركة على التقسیمات المتداخلة والمرسومة داخـل  ●
 الهدف

 لتمثیل العامل األول 

 لتمثیل العامل الثاني   شواخص بأبعاد مختلفة  ذهابًا وایاباً ) ٦(الدحرجة بالكرة حول  ●
 لتمثیل العامل الثالث  حركةإخماد الكرة المتدحرجة داخل دائرتین من وضع ال ●
 لتمثیل العامل الرابع  التهدیف من الحركة  ●

، )صـفریة(الوحدات األربعـة لالختبـارات المهاریـة تعـد اختبـارات نقیـة، إذ ان تـشبعاتها علـى العوامـل األخـرى ضـعیفة * 
  .ویؤكد هذا االستخالص انخفاض االرتباطات البینیة بین االختبارات الخمسة

ـــ*  د الـــدرجات والمـــستویات المعیاریـــة الخاصـــة بالوحـــدات التـــي تـــضمنتها بطاریـــة االختبـــار ووضـــعت جـــداول تـــم تحدی
  .لوحدات البطاریة

  : التوصیات٢-٥
 .اعتماد البطاریة ومعاییرها كأساس الختیار المتقدمین من العبي خماسي كرة القدم في محافظة نینوى .١
 .العبین اثناء الموسم التدریبياعتماد البطاریة في التقویم الدوري لمستویات ال .٢
  .إجراء دراسة أخرى لبناء بطاریة اختبار بدنیة لعینة البحث .٣

 :األجنبیة و المصادر العربیة
 .الجدید في اإلعداد المهاري والخططي لالعبي كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة): ١٩٩٤(إبراهیم، حنفي  •
  .، شركة السندباد للطباعة، بغداد١في خماسي كرة القدم، طالتكنیك والتكتیك ): ٢٠٠٥(احمد، عماد زبیر  •
بنــاء بطــاریتي اختبــار اللیاقــة البدنیــة والمهــارات األساســیة فــي خماســي كــرة القــدم ): ٢٠٠٨(أســد، مجیــد خــدا یخــس  •

معـة لالعبي فرق المدارس االبتدائیة في مدینة السلیمانیة، أطروحة دكتورة غیر منـشورة، كلیـة التربیـة األساسـیة، جا
  .السلیمانیة

التطبیقـات اإلحـصائیة واسـتخدامات الحاسـوب فـي بحـوث ): ١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حـسن محمـد  •
  .التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة و النشر، الموصل

ة تـصمیم وبنـاء بعـض االختبـارات المهاریـة الهجومیـة لالعبـي خماسـي كـر ): ٢٠٠٨(الجبوري، عمـار شـهاب احمـد  •
  .القدم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

بنــاء حقیبــة اختبــارات الختبــار العبــي المــدارس بكــرة القــدم ألعمــار ): ٢٠٠٧(الجنــابي، عبــد المــنعم احمــد جاســم  •
  .موصلسنة في مدینة تكریت، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة ال) ١٢-١٠(

بنـاء بطاریـة اختبـار المهـارات الهجومیـة بكـرة الیـد لطـالب كلیـة التربیـة ): ١٩٩٧(الجوادي، عبد الكریم قاسم غـزال  •
  .الریاضیة بجامعة الموصل، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

  . العربي، القاهرةنموذج الكفاءة البدنیة، دار الفكر): ١٩٨٥(حسانین، محمد صبحي  •
  .، دار الفكر العربي، القاهرة٢، ط١التقویم والقیاس في التربیة البدنیة، ج): ١٩٨٧(حسانین، محمد صبحي  •
، دار الفكــر العربــي، ٣، ط١القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضــیة، ج): ١٩٩٥(حــسانین، محمــد صــبحي  •

  .القاهرة
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 ١٠٨

، دار الفكــر العربــي، ٣، ط٢التقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضــیة، جالقیــاس و ): ١٩٩٦(حــسانین، محمــد صــبحي  •
  .القاهرة

قـانون، دار ابـن األثیـر للطباعـة -اختبـارات-كرة القـدم مهـارات): ٢٠٠٥(الخشاب، زهیر قاسم وذنون، معتز یونس  •
  .والنشر، الموصل

ة القــدم لالعبــي شــباب محافظــة بنــاء بطاریــة المهــارات األساســیة بكــر ): ٢٠٠١(الــراوي، مكــي محمــود حــسین علــي  •
  .، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل)دراسة عاملیة(نینوى 

، مجلـة )فـي مجـال التربیـة الریاضـیة(، عامل الدرجة العلیا في القدرة الحركیـة )١٩٨٠(رضوان، محمد نصر الدین  •
  .امعة حلواندراسات وبحوث، المجلد الثالث، العدد األول، ج

، مجلــة علــوم وفنــون )دراســة عاملیــة(بنــاء بطاریــة اختبــارات مهاریــة فــي كــرة الــسلة ): ١٩٩١(ســید، مــدحت صــالح  •
  .الریاضة، العدد األول والثاني، القاهرة

مـصفوفتا التبـاین المـشترك واالرتبـاط فـي التحلیـل العـاملي مـع التطبیـق ): ١٩٩٣(الطالب، محاسن صـالح عبـد اهللا  •
  .لتعلیم العالي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصلفي مجال ا

  .القیاس في كرة الید، دار الفكر العربي، القاهرة): ١٩٨٠(عبد الحمید، كمال وحسانین، محمد صبحي  •
  .ي، القاهرةالقیاس في كرة السلة، دار الفكر العرب): ١٩٨٤(عبد الدایم، محمد محمود وحسانین، محمد صبحي  •
تحلیــل بیانــات البحــوث النفــسیة والتربویــة واالجتماعیــة، دار الفكــر العربــي، ): ٢٠٠٣(عــالم، صــالح الــدین محمــود  •

  .القاهرة
القیـاس فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم الـنفس الریاضـي، ): ٢٠٠٠(عالوي، محمد حسن ورضوان، محمد نـصر الـدین  •

  .دار الفكر العربي، القاهرة
  .التحلیل العاملي في العلوم السلوكیة، دار الفكر العربي، القاهرة): ١٩٨٠(فرج، صفوت  •
  .، مطبعة احمد علي مخیمر٣كرة القدم، ط): ١٩٦٧(قریطم، جالل وصالح، محمد عبده  •
  .، مكتبة الجزیرة الورد، المنصورة١كرة القدم الخماسیة، ط):٢٠٠٤(كشك،هارون محمد  •
  . تدریب، دار الخلیج، عمان–سیة في كرة القدم تعلیم المهارات األسا): ١٩٩٩(كماش، یوسف الزم  •
طــــرق تــــصمیم بطاریــــات االختبــــار والقیــــاس فــــي التربیــــة ): ١٩٩٢(مجیــــد، ریــــسان خــــربیط وســــلمان، ثــــائر داود  •

  .الریاضیة، مطبعة دار الحكمة، جامعة البصرة
  .كرة القدم للناشئین، دار الفكر العربي، القاهرة): ١٩٨١(مختار، حنفي محمود  •
اإلحــــصاء والقیــــاس فــــي التربیــــة وعلــــم الــــنفس، دار المعرفــــة الجامعیــــة، ): ١٩٨٩(نــــسي، محمــــود عبــــد الحلــــیم م •

  .اإلسكندریة
عالقــة بعــض القیاســات الجــسمیة والقــدرات البدنیــة بــأهم المهــارات األساســـیة ): ٢٠٠٦(النقــار، كــاوه عمــر محمــد  •

  .التربیة الریاضیة، جامعة كویهلالعبات خماسي كرة القدم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 
  .، دار دجلة، عمان١التعلم والمهارات األساسیة في كرة القدم، ط): ٢٠٠٨(الهیتي، محمود موفق اسعد  •
، دار الكتـــب للطباعـــة )موفـــق مجیـــد المـــولى( المهـــارات، ترجمـــة –كـــرة القـــدم الخطـــط ): ١٩٩٠(هیـــوز، مـــاریس  •

  .والنشر، جامعة الموصل
 .، دار عالم المعرفة، مصر١أساسیات كرة القدم، ط): ١٩٩٤(ح ومحمد، مفتي إبراهیمالوحش، محمد عبده صال •
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