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مدرســة اختیــروا بالطریقــة العمدیــة بعــد تقــسیم المدینــة إلــى  ) ٥٠(تلمیــذًا مثلــوا  )٢٥٠(البحــث مــن 
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ABSTRACT  
Building batteries test of the skill to selection  

footballers age (10-12) years   
Dr. Abd almuneam Al jaunapy         Prof. Dr. Hashim A. al issa 

university of Mosul / college of physical education 
The goal of research to :  
2. Building batteries test of the skill  for footballers age (10-12) years. 
As well as the presentation of a series of previous studies and then discussed 
and analyzed. In the search procedures used in a descriptive approach researcher 
relations for the mutual relevance and the nature of research and its objectives, 
which included a search of the players participating primary schools, too, 
primary schools football age (10-12) years and the sample consisted of research 
(250) students appeared (50) schools were chosen as intentional after the 
division Tikrit to the geographical areas.  
 * The specific skills and variables : (scoring, handling, roll-on/roll-off, 

controlling the ball, playing the ball head, quenching, the bow side). 
After that the process of data collection has been relying on (27) test skill,  

* The practical  analysis of the research variables individually, as follows : * 
The  practical  analysis of the variables specific skills (27), then to arrive at 
eleven workers were admitted to four factors depending on the terms of 
acceptance Group which factors (second,fourth, sevent, theth) has been 
launched by the following designations : 

1. factor second control of the ball  
2 factor fourth roll-on/roll-off ball 
3. factor sevent skill of the ball control and handling  (scoring)  4 factor tenth 

hitting the ball Cape. 
In light of this nomination has been a series of tests that have formed the battery 
specific skills namely :  
1. control the ball through ( 30 second ) to represent the to represent factor 

second 
2. roll-on/roll-off the ball around the middle of the stadium to represent factor 

fourth 
3. precision-guided weapons near to represent  factor sevent 
4. the accuracy of hitting the ball Cape to represent factor tenth 
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 التعریف بالبحث -١
   المقدمة وأهمیة البحث  ٢-١
  حــضاریاً لمتقدمــةا مــن اهتمــام الــدول  كبیــراً لمجــاالت النــشاط اإلنــساني المختلفــة حیــزاً كــان    

حیـث  ، اإلسـهام فـي تنمیـة وٕاعـداد المـواطن الـصالحه شـأنمـا مـن  الدول إلـى كـل ه هذحیث سعت
ـــذ فجـــر ألثـــور عمـــدت ـــة ومن ـــع األســـالیب المتاحـــة التـــي مـــن شـــأنها ة التكنولوجی ـــى اســـتخدام جمی  إل

وذلــك مــن خــالل ، ة أو مادیــةرد بــشریامــن المــوارد المتــوفرة لــدیها ســواء كانــت هــذه المــو االســتفادة 
دة بـذلك فـي  فـي اكتـشاف هـذه المـوارد والتقـصي عنهـا مبكـرا مقتـصةلدقیقـا ةلعلمیـاإتباع األسـالیب 

اإلنــساني بــالفهم التقــدم ن هــذه الــدول بــدأت أولــى خطواتهــا فــي مجــال أ الجهــد والمــال والوقــت، اذ
ـــذلك ج لالعمیـــق ـــاهیم التـــي تخـــص الجانـــب العلمـــي وب ـــائق والمف ـــع المعلومـــات والحق  تســـتطاعامی

 وتعمل على ةلحدیثا ةی إلیه التربما تسعى تواجهها وهذا  التي النجاح في معالجة وحل المشكالت
  .تحقیقه بشتى األسالیب المتطورة 

لــشعبیة األولــى فــي وكــرة القــدم تعــد إحــدى األنــشطة اإلنــسانیة الریاضــیة المهمــة واللعبــة ا
 التـي ةلعلمیـایجـاد األسـس واألسـالیب اكان لزاما على المهتمین والعاملین فیها العمل على فالعالم 

العدیــد مــن  والعلــوم، ولقــد اســتطاعت ةنــشطتعمــل علــى تطورهــا مواكبــًة للتطــور الحاصــل فــي األ
لكفیلــة بــذلك ومنهــا  مــن خــالل االهتمــام بجمیــع الــسبل العلمیــة ا،الــدول التربــع علــى عــرش التفــوق

الموارد البشریة واكتشافها مبكرا األمـر الـذي یحـتم علـى هـذه الـدول االعتمـاد علـى األسـس العلمیـة 
ان هــذا التطــور الیمكــن أن یحــدث دون وجــود األســاس العلمــي الحــدیث لعملیــة ،بجمیــع مفرداتهــا

ریاضــــي أدت إلــــى  إن الدراســــات والبحــــوث الخاصــــة باالنتقــــاء الأذ، انتقــــاء واكتــــشاف الریاضــــیین
التوصل لكثیر من المعلومات حول هذه ألعملیه والى وضع األسـاس النظـري لهـا، وظهـور الكثیـر 

ـــــــــــــي    ."  البحـــــــــــــث مـــــــــــــستمرا لحلهـــــــــــــا  الیـــــــــــــزالمـــــــــــــن المـــــــــــــشكالت النظریـــــــــــــة والتطبیقیـــــــــــــة والت
   )٣٣ ،١٩٨٦، عبد الفتاح والروبي(                                                          

 واالســتعانة  البحــث والتقــصيلریاضــیةا لتربیــةاذا كــان لزامــا علــى العــاملین فــي مجــاالت  لـ
وأدوات القیـــاس المختلفـــة كوســـیلة موضـــوعیه فـــي حـــل العدیـــد مـــن المـــشاكل المتعلقـــة ختبـــارات باال

 العدیــــد منهــــا لغــــرض تقــــویم كافــــة اســــتخداملــــذا دأب المهتمــــون فــــي هــــذا المجــــال إلــــى ، باالنتقــــاء
 العدید منهم في الحصول علـى عـدد  نجحأذ،  الریاضیةةنشط في شتى فروع األهمةالمالمتغیرات 

لكـن علـى الـرغم مـن ذلـك ،  العلمیة والجودة العالیـةةلصیغا الموضوعیة ذات من االختبارات كبیر
 ة یحتــاج إلــى العدیـد مــن هــذه االختبــارات وأدوات القیــاس ألموضــوعیمــا زالن المجــال الریاضــي افـ

نبـرز العناصـر الجدیـدة والموهوبـة  " أنتـائج االیجابیـة العالیـة الدقـة لنـتمكن مـن نالللحصول على 
إســــماعیل (  ."ةلریاضــــیا ممیــــزین بــــأدائهم العــــالي نحــــو تحقیــــق اإلنجــــازات ونجعــــل مــــنهم ابطــــاالً 

   )٣٨، ١٩٨٠،نین اوحس
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وهــذا الحــال ینطبــق علــى جمیــع أوجــه النــشاط الریاضــي ومنــه كــرة القــدم التــي مازالــت فــي    
اجة إلى توفیر المزید مـن االختبـارات وأدوات القیـاس المتعـددة لتقـدیر وتقـویم مهاراتهـا وقواعـدها ح

سـنه فـي كـل  ) ١٢-١٠( كان النشء بأعمـار  اومكوناتها المختلفة على أساس علمي دقیق، ولم
 .  نحو التقدم والبناء والرقي في مختلـف مجـاالت الحیـاةواعدة ة وطاقة وطنیهمع یعتبرون ثور تمج

العمـر " وفـق المحـددات المطلوبـة ولمـا كـان على  النتقاء الالعبین لمناسبةمرحلة ألعمریه االوهي 
  ."سنه  ) ١٢-١٠(من عمر  المناسب النتقاء الالعبین لكرة القدم یبدأ

   )٢٠٣ ،١٩٨٦، عبد الفتاح والروبي ( 
العدیــد تهــا اختبــارات تــضم بــین طیا بطاریــة هــذه فــي الحــصول علــى الدراســةتبــرز أهمیــة و 

المــــدربین المختــــصین  تــــصرف  تحــــتبطاریــــة وضــــع هــــذه الومــــن ثــــم ،مــــن االختبــــارات المهاریــــة
 تعمل على اختیـار أفـضل أن على اختالف اختصاصاتهم التي من شأنها ةلعملیاوالمهتمین بهذه 

العناصــر الالزمــة التــي تبنــى علیهــا عملیــة التخطــیط الــصحیح والــسلیم ألعــداد العبــي كــرة القــدم 
  . لالنتقاءعلمیة شاملة جل إعداد قاعدة أذي یبدأ من عمر مبكرة من وال
   مشكلة البحث ٢-١

 وان ،ةلمنافــسا كنــشاط یعتمــد علــى ة المتمیــز ة الریاضــیةاألنــشط ىإحــد لعبــة كــرة القــدم تعــد
 اري هــو العمــل علــى تحــسین األداء المهــةللعبــاساســي مــن التــدریب الریاضــي فــي هــذه الهــدف األ

ن هــــذه أحــــصول علــــى انجــــازات تــــشمل المــــستویات الوطنیــــة والقاریــــة والعالمیــــة، و واالرتقــــاء بــــه لل
نجــــازات تعتمــــد باألســــاس علــــى عــــاملین رئیــــسین همــــا انتقــــاء الالعبــــین علــــى أســــاس القــــدرات اال

، والعامــل أللعبــه والتــي تــتالئم مــع خــصائص ممارســة المتمیــزة والمیــول واالتجاهــات تواالســتعدادا
   .ة مبنیة على أسس علمیةالعبین ضمن برامج تدریبیاآلخر هو إدخال هؤالء ال

 التـــي لهـــا الـــدور البـــارز ة مـــن المـــشاكل المهمـــتعـــدوأن مـــشكلة انتقـــاء الالعبـــین األفـــضل 
 ومـــن خـــالل لقـــاء ، واضـــحة لهـــاةیـــ عـــدم وجـــود منهج بـــسببوالكبیـــر فـــي تقـــدم ریاضـــة كـــرة القـــدم

لشریحة والقاعدة العریضة مـن الالعبـین  بعدد كبیر من مدربي كرة القدم والمهتمین بهذه اینالباحث
 بأن عملیة انتقاء واختیار الالعبین المتمیزین بالجوانـب والقـدرات اسنه الحظ ) ١٢-١٠( بأعمار
 العلمیـــة األســـسترتـــق الـــى  ال أســـالیب  وتعتمـــد تـــتم عـــن طریـــق الخبـــرة الذاتیـــة للمـــدربینالمتمیـــزة
 كبیــرة مــن المبتــدئین أعــداد منهــا زج ةلعملیــا والــذي أدى إلــى ظهــور مــشاكل متعــددة لهــذه لتطبیقهــا

علــى  فــإنهم یكونــون غیــر قــادرین ومــن ثــم وصــرف الكثیــر مــن الجهــد والمــال ةفــي بــرامج تدریبیــ
ومنهـا والوصول للمستوى العالي بسبب عدم مالئمة قسم من قـدراتهم المواصلة في ممارسة اللعبة 

   .للعبة كرة القدم المهاریة
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یر اللعبــة و  اال ان تطــات ال تحــصى تناولــت عملیــة االنتقــاءوعلــى الــرغم مــن وجــود دراســ
مازال بحاجة الى بطاریات تسهم في رفع مستوى اللعبة وعدم وجودها یعـد مـشكلة تحـاول الدراسـة 

  . عند االنتقاءاألفضلحلها وبخاصة لهذه الفئة العمریة التي تعد 
   البحثهدف ٣-١
  . سنة) ١٢-١٠ (بأعمارالقدم لالعبي كرة  ةمهاری اختبار ة بناء بطاری١-٣-١
   مجاالت البحث٤-١
  .تكریتمدینة العبو منتخبات المدارس االبتدائیة بكرة القدم في :  المجال البشري١-٤-١ 
  ٢٠٠٧/  ٢/ ٢٠لغایة  و   ٢٠٠٦/ ١٠ /٩ من ابتداءً : ألزماني المجال ٢-٤-١ 
  .مدینة تكریتمالعب المدارس االبتدائیة في :  المجال المكاني٣-٤-١ 
   اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
  االطار النظري١-٢
  االنتقاء في المجال الریاضي١- ١- ٢

غلب العلوم المرتبطة بالحركة في المجال الریاضي هو العمل على أإن الهدف األول من 
البطــوالت  للوصــول إلــى المــستویات العلیــا التــي تــشهدها الیــوم هتحــسین مــستوى األداء واالرتقــاء بــ

 من الباحثین والمهتمـین فـي المجـال الریاضـي علـى  یتفق العدیدثلمیة والدورات االولمبیة، حیالعا
 علــــى لبــــدني والفنـــي فـــي األنــــشطة الریاضـــیة یرتكـــز بــــصفة أساســـیةان االرتقـــاء بمـــستوى األداء أ

  .عنصرین هامین هما االنتقاء والتدریب المقنن
 لممارســــة النــــشاط ینئالناشــــ اختیــــار أفــــضل علــــى تهــــدف عملیــــة االنتقــــاء بــــصفة عامــــةو 

 العملیـة نتیجـة ه ظهـرت الحاجـة إلـى هـذدالریاضي التخصصي للوصول إلى المستویات العلیا، وق
أصـبح  "د والفنیة والعقلیـة، وقـالبدنیةبین الناشئین في استعداداتهم لظاهرة الفروق الفردیة الموجودة 

یـا فـي المجـال الریاضـي تحقـق نجاحـا ن إمكانیة وصول هـؤالء إلـى المـستویات العلأ همن المسلم ب
ــ  الــصحیح إلــى هأفــضل إذا مــا أمكــن منــذ البدایــة انتقــاء الناشــئین بطریقــة ســلیمة وتــوجیههم التوجی

النــشاط الریاضــي الــذي یناســب قــدراتهم واســتعداداتهم المختلفــة والتنبــؤ بدقــة بمــدى تــأثیر التــدریب 
 مـــن تحقیـــق التقـــدم بلـــة تمكـــن الالعـــعلـــى نمـــو وتطـــویر تلـــك االســـتعدادات والقـــدرات بطریقـــة فعا

   ." الریاضي وذلك هو جوهر عملیة االنتقاء هالمستمر في نشاط
   )١٩٨٦،١١٥،عبد الفتاح والروبي                                                     (

منــذ منتــصف الــستینات أصــبح االنتقــاء مجــال دراســي متخــصص فــي معظــم دول شــرق و 
للنمو الواضح في المستوى الرقمي واإلنجاز الریاضي وصغر عمر اإلبطال في أوربا وذلك نتیجة 

ــــشاط الریاضــــي  ــــروع الن ــــف ف ــــضیف  ،)٥١،١٩٨٧الكاشــــف (مختل ــــاء  )١٩٨٠،حلمــــي(وی إن انتق
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ومن هــذا ، للــصدفةیخــضع مــن األوالد الــصغار فــي مختلــف األنــشطة الریاضــیة عملیــا الالمواهــب 
دریجیا خــالل اآلونــة األخیـرة ووضــعت مفــاهیم وأســس  أتــضح تـیــا علماالمنطـق أصــبح هنــاك منهجـ

  .)١٤،١٩٨٠حلمي (متعددة لالنتقاء 
واالنتقاء هو اختیار العناصر البـشریة التـي تتمتـع بمقومـات النجـاح فـي النـشاط الریاضـي 

وهـــو اختیـــار أفـــضل العناصـــر علـــى فتـــرات زمنیـــة متعـــددة لنـــوع   )١٩٩٥،٨٨حـــسانین، (المعـــین 
ل العوامـــــل التـــــي تحـــــدد إمكانیـــــة الوصـــــول إلـــــى المـــــستویات العلیـــــا النـــــشاط الریاضـــــي مـــــن  خـــــال

بأنـه اختیـار أفـضل العناصـر ممـن لـدیهم ) ١٩٧٧،العطار وحلمي(ویعرفه    ) ٨٤،٢٠٠٢،عمر(
أنــه عملیــة قبــول  أو )٣٨٤،١٩٧٧،العطــار وحلمـي( االسـتعداد والمیــل والرغبــة فـي النــشاط المعــین
 متنوعـــة لنـــشاط ریاضـــي معـــین وحـــسب نتـــائج هـــذه أو رفـــض لعناصـــر ناشـــئة متقدمـــة الختبـــارات

فر لــدیهم خــصائص او اأو هــو عملیــة اختیــار األفــراد الــذین تتــو  ،)١٦,١٩٩١،حیــدر(االختبــارات 
ـــــــــشاط الریاضـــــــــي الممـــــــــارس ـــــــــدرات یتطلبهـــــــــا الن ـــــــــارات وقیاســـــــــات مقننـــــــــة ،ق ـــــــــاء علـــــــــى اختب   بن

   )٢٠٠٤،٣٦،الحاوي(                        
  األداء المهاري٢- ١- ٢

ة كـــرة القـــدم الحدیثـــة بـــسرعة ودینامیكیـــة األداء والـــذي یظهـــر مـــن خـــالل تبـــادل تتمیـــز لعبـــ
التغلـب علـى الفریـق المنـافس تـه خـالل قدر هما من  من كالالفریقین لمواقف الهجوم والدفاع ویحاول

وٕاحراز األهداف التي هي روح المباراة وهذا ظهر جلیـا فـي بطولـة كـاس العـالم األخیـرة فـي ألمانیـا 
 جوانبـا فنیـة رفیعـة المـستوى ظهـرت مـن خـالل امـتالك  الفرق المـشاركة فیهـا أظهرت اذ )٢٠٠٦(

الالعبین للمهارات الفنیة العالیة المستوى على الرغم من اختالف المدارس الكرویـة وخطـط اللعـب 
 فـضًال عـنلالعبـین المهـاري  إن قیمـة الفریـق الریاضـي ومـستواه یحـددها المـستوى  اذ"لهذه الفرق 

باحتوائـه  كـرة القـدم یتمیـز داء فـيطبیعـة األ" ، وان )٣٤ ،١٩٩٩ ،جمال الـدین"(األخرى الجوانب 
 " هیمنافـــــسإتقانهـــــا لتحقیـــــق التفـــــوق علـــــى  علـــــى مهـــــارات كثیـــــرة ومتنوعـــــة یتعـــــین علـــــى الالعـــــب

   ).٧،٢٠٠٣كریم،(
هـي كــل الحركـات الــضروریة والهادفـة التــي "والمهـارة بكـرة القــدم لهـا تعــاریف متعـددة منهــا 

  ."دى لغرض معین في إطار قانون كرة القدم سواء كانت بكرة وبدون كرة تؤ 
  )١٤٢،١٩٩٩الخشاب وآخرون،(

وتبقــى المهــارات األساســیة العامــل المهــم فــي لعبــة كــرة القــدم فبــدون إجــادة الالعــب لهــذة 
المهــــــــارات ال یــــــــستطیع إن ینفــــــــذ الخطــــــــط أو یقــــــــوم بواجبــــــــات مركــــــــز ة علــــــــى الوجــــــــه األكمــــــــل 

،و هذه المهارات  تساعد الالعب من التوصل إلـى نتیجـة أفـضل مـن خـالل )١٩٩٣،١٧٣مختار(
القیــام بــأداء واجــب حركــي بأقــصى درجــة مــن اإلتقــان مــع بــذل اقــل قــدر مــن الطاقــة فــي اقــل زمــن 

لالعب جیدا زادت ثقته بنفسه ) المهاري(  كان اإلعداد الفني "وكلما) ١٠٤، ٢٠٠١،حماد(ممكن 
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"  إثنـــاء المبـــاراة وبعـــدهاهلـــى الـــشد والتـــوتر العـــصبي الـــذي یـــصاحبوقدراتـــه واســـتطاع إن یتغلـــب ع
، لذلك فان األداء المهاري الجید لالعبـي كـرة القـدم هـو العامـل األساسـي فـي  )١٩٩٠،٤٥،هیوز(

  . المباراة  نتیجةحسم
   البحثإجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

  . لمالئمته وطبیعة الدراسة المنهج الوصفياناستخدم الباحث  
  مجتمع البحث وعینته ٢-٣

مدینـة نظرًا لخصوصیة عینة البحث والمتمثلة بالعبي منتخبات المدارس االبتدائیة بكـرة القـدم فـي 
 باإلحـــصائیات بتحدیـــد مجتمـــع البحـــث تحدیـــدًا دقیقـــًا مـــن خـــالل االســـتعانة ان، قـــام الباحثـــتكریـــت

 والكـشفي عـن المــدارس مدیریـة النـشاط الریاضـي/المتـوفرة فـي مدیریـة تربیـة محافظـة صـالح الـدین
  .االبتدائیة المشاركة في دوري المدارس االبتدائیة بكرة القدم

   :یأتيبعد ذلك حددت عینة البحث وكما 
  األولىعینة التجربة االستطالعیة  ١-٢-٣

  . ا  تلمیذ) ١٥(تكونت من   
  الثبات عینة ٢-٢-٣

  .ا  تلمیذ) ٢٠(تكونت من   
  )األساسیةربة عینة التج (ألعاملي عینة البناء ٣-٢-٣

فـــي عملیــــة االختیـــار الـــذي كــــان عمـــدیًا مـــن الالعبــــین  الجغرافـــي األســــلوبتـــم اســـتخدام   
الجــدول مدرســة و ) ٥٠(ي بلــغ عــددها تــال العبــًا مــن المــدارس تلمیــذاً  ) ٢٥٠(تحدیــد الممیــزین وتــم 

  .یبین ذلك) ١(رقم 
  )١(رقم جدول 

  )األساسیةعینة التجربة (ي لیبین عینة البناء العام
  عدد المدارس   المناطق الجغرافیة   ت

  ٤  المحزم    .١
  ٨  ) القادسیة ( تكریت    .٢
  ٦  ) الشمالیة ( تكریت    .٣
  ٩  ) الجنوبیة ( تكریت    .٤
  ٨  البوعجیل    .٥
  ٣  البوهیازع    .٦
  ٤  العوجة    .٧
  ٨  العلم    .٨
  ٥٠  المجموع الكلي    .٩
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   وسائل جمع البیانات٣-٣
   :التیةاالوسائل للحصول على بیانات البحث تم اتباع 

  .سات السابقة المتعلقة بموضوع البحث المصادر والبحوث والدرا و المراجعتحلیل *
  . االستبیانات استمار *
  .المهاریة  االختبارات والمقاییس*

  .فضًال عن اختباراتها) ٢ ( رقموخلصت هذه الخطوات الى المهارات المبینة في الجدول
  یبین المهارات المختارة واختباراتها ووحدات قیاسها) ٢(رقم جدول 

  

  

  القياس  االختبارات  ت  المهارات
  ثا/عدد  )ثا٣٠(ة مناولة الكرة على مقعد سويدي لمدة قد  ١
  درجة  تمرير الكرة بباطن القدم اليمنى بين حاجزين  ٢

  
  

  درجة  تمرير الكرة بباطن القدم اليسرى بين حاجزين  ٣  المناولة القصيرة
  درجة  ياردة٢٠دوائر من مسافة ) ٤(لى دقة المناولة المتوسطة ع  ٤
  المناولة المتوسطة  درجة   على دائرةياردة٢٠ مسافة مندقة المناولة المتوسطة   ٥
  درجة  ياردة١٥دوائر من مسافة ) ٣(دقة المناولة المتوسطة على   ٦
  م   ابعد مسافةإلى الكرة مناولة  ٧
    درجة  ياردة٢٠ م من٢دقة المناولة الطويلة على دائرة نصف قطرها   ٨

  درجة  دقة المناولة الطويلة من علم الزاوية الى مربع داخل الجزاء  ٩  المناولة الطويلة
  درجة  دقة التهديف على المرمى من جزء محدد منه  ١٠
  درجة  دقة التهديف القريب  ١١

  
  
  م  دقة التهديف البعيد على هدف مقسم بالمنتصف  ١٢  التهديف

  درجة  وإيابام ذهابا ٢سافة بينهما  المخصشوا) ٥(دحرجة الكرة بين   ١٣

  الدحرجة  ثا  دحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب  ١٤

  ثا  ياردات ٦دحرجة الكرة حول منطقة   ١٥
  عدد   عدد من المراتألكبرالسيطرة على الكرة   ١٦
السيطرة على الكرة   ثا/عدد  ثا٣٠السيطرة على الكرة خالل   ١٧

  ثا/عدد   لمدة دقيقةالسيطرة على الكرة  ١٨   بالكرةاإلحساس
  درجة  م داخل مربع٦التحكم بايقاف الكرة من مسافة   ١٩
  ثا/عدد  ثا٣٠ داخل دائرة لمدة باإليقافالسيطرة على الكرة   ٢٠

  االخماد
 بإيقاف التحكم(

  درجة  م٦ حركة الكرة من مسافة بإيقافالتحكم   ٢١  )الكرةحركة 
  م  مسافة ألبعد بالرأسضرب الكرة   ٢٢
  بالرأسضرب الكرة   درجة   دوائر٣ على بالرأسدقة ضرب الكرة   ٢٣
  درجة  بالرأسدقة المناولة   ٢٤
  م   مسافةألبعدالرمية الجانبية   ٢٥
  الرمية الجانبية  درجة  الرمية الجانبية على ثالث مربعات  ٢٦
   درجة  الرمية الجانبية على ثالث دوائر  ٢٧
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   االستطالعیةلتجربةا ٦-٣
 اختیــروا مــن مجتمــع البحــث ا  تلمیــذ ) ١٥( تجربــة اســتطالعیة علــى عینــة مؤلفــة مــن أجریــت

  :بالطریقة العشوائیة وكان الهدف منها 
  .  واالختباراتات القیاسإجراءتدریبهم على و كفایة فریق العمل المساعد معرفة  •
 . المستخدمة للحصول على البیانات واألجهزة األدواتمعرفة مدى صالحیة  •

 إفــراد مجــامیع وكیفیــة انتقــال إلــى تــم تقــسیمها  إنسلــسل المنطقــي للقیاســات واالختبــارات بعــد الت •
  . في اقل وقت وجهد ممكنأخر إلى اختبار أوالعینة من قیاس 

  .دى مالءمته لهمم االختبار و أو مع مادة القیاس ل المختبرینمدى تفاع •

كانیة تطبیق االختبارات وحسب ماخطط ومن خالل معطیات التجربة االستطالعیة األولى تبین إم
  . عن أمكانیة عمل فریق العمل المساعدله فضالً 

  .بعد ذلك قام الباحثان بالتطبیق النهائي لالختبارات

   الوسائل اإلحصائیة ١٠-٣
  :استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 

  .الوسط الحسابي - 
  .االنحراف المعیاري - 
  .النسبة المئویة- 
  .                                 الالمنو - 
  .معامل االلتواء- 
  .معامل االرتباط البسیط- 
  .ألعاملي التحلیل - 

   )١٤٤-  ١٠٥، ٢٠٠٣،عالم(و، )٣٦٠-١٩٩٩،١٠٣،التكریتي والعبیدي           (
باستخدام النظام  )مركز الحاسبة االلكترونیة بجامعة تكریت(عولجت البیانات إحصائیا في - 

  ) . spss(ي اإلحصائ
  ومناقشتهانتائج ال عرض وتحلیل ١-٤
  الدراسة لمتغیرات اإلحصائي الوصف ١-١-٤

الــذي یمثــل االختبــارات المهاریــة لعینــة البحــث، ان جمیــع قــیم ) ٣(رقــم  مــن الجــدول بــینیت  
 إناذ " االختبـارات المرشـحة تتمیـز باالعتـدال،إنوهـذا یـدل علـى ) ١±(معامل االلتواء تتراوح بـین 

 ال یكـــون لمتغیراتهـــا تبـــاین إنفة االرتباطـــات التـــي تبـــدأ بهـــا عملیـــة التحلیـــل العـــاملي یجـــب مـــصفو 
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ویعبــر عــن مالئمــة االختبــارات لمــصفوفة ) ٢٠٠٣،٢٠٣عــالم، ("كبیــر، وهــذا مــا یمثــل االعتدالیــة
  . االرتباطات التي سترشح للتحلیل العاملي

عیاریة والمنوال ومعامل االلتواء  الحسابیة واالنحرافات الماألوساطیبین ) ٣(رقم الجدول 
  لالختبارات المرشحة للتحلیل العاملي

  اإلحصائیةالمؤشرات   ت
  االختبارات

وحدة 
  القیاس

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
معامل   المنوال  المعیاري

  االلتواء
  ٠،٧٣٤٠  ٧  ١.٠٥١  ٧.٧٧١٥  عدد  )ثا٣٠(دقة مناولة الكرة على مقعد سویدي خالل   ١
  ٠،٥٢٠٣  ٣  ٠،٨١١  ٣.٤٢٢  درجة  اطن القدم الیمنى بین حاجزینتمریر الكرة بب  ٢
  ٠،٧٢٧٧  ٢  ٠،٢٠٢  ٢.١٤٧  درجة  تمریر الكرة بباطن القدم الیسرى بین حاجزین   ٣
  ٠.٤٦٨  ١٤  ١.٣٣٣  ١٤.٦٢٥  درجة   یاردة٢٠دوائر من مسافة ) ٤(دقة المناولة المتوسطة على   ٤
  ٠،٠٤٦٧  ٢  ٠،٣٢١  ٢.٠١٥  درجة  ة م على دائر ٢٠دقة المناولة المتوسطة من مسافة   ٥
  ٠،٨٦٢٧  ٧  ١.٦٢٥  ٨.٤٠٢  درجة  م١٥ دوائر من مسافة ٣لى عدقة المناولة المتوسطة   ٦
  ٠,٦٢٨  ١٧  ١.٥١٧  ١٧.٩٥٣  متر   ابعد مسافة إلىمناولة الكرة   ٧
  ٠،٩٨٩٨  ٣  ٠،٩٨٥  ٣.٩٧٥  درجة  یاردة) ٢٠(دقة المناولة الطویلة على دائرة من مسافة   ٨
  ٠,٩٩٥  ٥  ٠.٢٤١  ٥.٠٤٠  درجة  . منطقة الجزاءإلىلة الطویلة من علم الزاویة دقة المناو   ٩
  ٠،٣٨٩٧  ١٣  ٢.٠١٤  ١٣.٧٨٥  درجة  دقة التهدیف على المرمى في جزء محدد منه   ١٠
  ٠،٤٣٧٩  ٥  ١.٢٠٨  ٥.٥٢٩  درجة  دقة التهدیف القریب  ١١
  ٠،٤٠١٥  ٦  ١.٣٢٠  ٦.٥٣٠  درجة  دقة التهدیف البعید على هدف مقسم بالمنتصف  ١٢
  ٠،٠٣٤٠  ١٣.٨١٨  ٠.٣٨٢  ١٣.٨٣١  نیةثا   متر)٢(المسافة بینهما )  شواخص٥(دحرجة الكرة بین   ١٣
  ٠،٤٤٩٨  ١٩.٧١٦  ٠.٧٣٨  ٢٠.٠٤٨  نیةثا  دحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب  ١٤
  ٠،١٦٦٨  ١٥.٦٣٤  ٠.٩٠٥  ١٥.٧٨٥  نیةثا  ) یاردات٦(دحرجة الكرة حول منطقة   ١٥
  ٠،٨١١٠  ١٣  ١.٢٠٦  ١٣.٩٧٧  عدد   عدد من المراتكبرألالسیطرة على الكرة   ١٦
  ٠،٥٠٥١  ١٢  ١.٧٣٦  ١٢.٨٧٧  عدد  )ثا٣٠(السیطرة على الكرة خالل   ١٧
  ٠،٢٦٢٨  ١٥  ٢.٣٢١  ١٥.٦١٠  عدد  السیطرة على الكرة لمدة دقیقة  ١٨
  ٠.٨٢٠٩  ٤  ١.٣٦٣  ٥.١١٩  درجة  داخل مربع) م٦( الكرة من مسافة بإیقافالتحكم   ١٩
  ٠،٥٨٢٥  ٦  ١.٩٢٦  ٧.١٢٢  عدد  ) ثا٣٠( داخل دائرة لمدة باإلیقاف الكرة السیطرة على  ٢٠
  ٠،٨١١٢  ٤  ٠.٩٨-  ٤.٧٩٥  درجة  )م٦( حركة الكرة من مسافة بإیقافالتحكم   ٢١
  ٠،٤٣٩٢  ٨  ٠.٩٤٧  ٨.٤١٦  ترم   مسافةألبعدضرب الكرة بالرأس   ٢٢
  ٠،٣٦٣٣  ١  ٠،٢٨٩  ١،١٠٥  درجة   دوائر٣ضرب الكرة بالرأس على   ٢٣
  ٠،٢٣٧٤  ٤  ٠.٧٧٩  ٣.٨١٥  درجة  قة المناولة بالرأسد  ٢٤
  ٠،٠٤٢٣  ٨  ٠.١١٨  ٨.٠٠٥  ترم   مسافةألبعدالرمیة الجانبیة   ٢٥
  ٠،٨٠٥٠  ٣  ٠.٦٧٧  ٣.٥٤٥  درجة  )  مربعات٣( على ةالرمیة الجانبی  ٢٦
  ٠،٠٧٦٩  ٢  ٠،٠٩١  ٢.٠٠٧  درجة  ) دوائر٣(الرمیة الجانبیة على   ٢٧

    مصفوفة االرتباطات البینیة٢-١-٤
 التــي یبــدأ منهــا التحلیــل العــاملي هــي حــساب معــامالت االرتبــاط بــین األولــى الخطــوة إن  

  .)٧٠٠، ٢٠٠٣عالم، ( لح لهذا النوع من التحلیلاالختبارات وتسجیلها في مصفوفة تص
فر لكــي تكــون هــذه المــصفوفة صــالحة ا جمیــع الخــصائص التــي یجــب ان تتــو روعیــتوقــد   

، تلمیـذاً ) ٢٥٠( النظـري، وبمـا ان عینـة البحـث هـي باإلطـارمـا جـاء  إلـىللتحلیل العاملي استنادًا 
) ٠.١٣٨ ( علــىلــذا فــان معامــل االرتبــاط یــصبح ذا داللــة معنویــة اذا كانــت قیمتــه تــساوي او تزیــد
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) ٠.١٨١ (علــىو تزیــد أوذا داللــة معنویــة اذا كانــت قیمتــه تــساوي ) ٠.٠١(عنــد مــستوى معنویــة 
  .)  ٤٣٥ ،١٩٩٩ ،ریتي والعبیديالتك) (٠.٠٥(عند مستوى معنویة 

منهـــا ) عـــدا الخالیـــا القطریـــة(معامـــل ارتبـــاط ) ٣٥١ ( تتـــضمنالمـــصفوفةوقـــد الحـــظ الباحثـــان ان 
 معامــل  )٨٩  (لدالــة معنویــاً ا بلغــت االرتباطــات وارتباطــًا ســالبًا، ) ٤٠(ارتباطــًا موجبــًا و) ٣١١(

 ولكــون ،  )٠.٠٥ (مــستوىعنــد معامــل ارتبــاط دال ) ٩٣( و ، )٠.٠١( عنــد مــستوى ارتبــاط دال
 الخطـوات الالزمـة للتحلیـل العـاملي، لـذا إحـدى أنهـا ال تمثـل هـدفًا بـل البینیـةمصفوفة االرتباطـات 

  .انتقل الباحثان الى الخطوة التالیة
  )٤( رقم الجدول

  ة المهاریمتغیراتیبین قیم الجذور الكامنة ونسبة التباین والتباین المتجمع لعوامل ال
  التباین المتجمع  نسبة التباین  یم الجذور الكامنةق  العوامل

٦.٧٣٣  ٦.٧٣٣  ١.٨١٨  ١  
١٢.٥٥٠  ٥.٨١٨  ١.٥٧١  ٢  
١٨.٠٤٤  ٥.٤٩٤  ١.٤٨٣  ٣  
٢٢.٨٦٩  ٤.٨٢٥  ١.٣٠٣  ٤  
٢٧.٥٢٩  ٤.٦٦٠  ١.٢٥٨  ٥  
٣٢.١٣٧  ٤.٦٠٨  ١.٢٤٤  ٦  
٣٦.٥٢٥  ٤.٣٨٨  ١.١٨٥  ٧  
٤٠.٨٢٩  ٤.٣٠٤  ١.١٦٢  ٨  
٤٥.٠٥٦  ٤.٢٢٧  ١.١٤١  ٩  
٤٩.٠٣١  ٣.٩٧٥  ١.٠٧٣  ١٠  
٥٢.٩٤٣  ٣.٩١٢  *١.٠٥٦  ١١  
٥٦.٦٦٠  ٣.٧١٧  ٠.٩٩٨  ١٢  
٦٠.٣٤١  ٣.٦٨١  ٠.٩٨٩  ١٣  
٦٣.٩٧٠  ٣.٦٢٩  ٠.٩٨٠  ١٤  
٦٧.٤٧٨  ٣.٥٠٨  ٠.٩٤٧  ١٥  
٧٠.٨٤٩  ٣.٣٧١  ٠.٩١٠  ١٦  
٧٤.٠٨٥  ٣.٢٣٦  ٠.٨٧٤  ١٧  
٧٧.١٨٨  ٣.١٠٣  ٠.٨٣٨  ١٨  
٨٠.١٥١  ٢.٩٦٣  ٠.٨٠٠  ١٩  
٨٣.٠١٦  ٢.٨٦٥  ٠.٧٧٤  ٢٠  
٨٥.٨٢٧  ٢.٨١١  ٠.٧٥٨  ٢١  
٨٨.٤٥١  ٢.٦٢٤  ٠.٧٠٨  ٢٢  
٩١.٠٤٢  ٢.٥٩١  ٠.٧٠٠  ٢٣  
٩٣.٤٩١  ٢.٤٤٩  ٠.٦٦١  ٢٤  
٩٥.٧٧٥  ٢.٢٨٤  ٠.٦١٧  ٢٥  
٩٨.٠٣٧  ٣.٢٦٢  ٠.٦١١  ٢٦  
١٠٠.٠  ١.٩٦٣  **٠.٥٣٠  ٢٧  

  ١٤.٢٩٤=مجموع الجذور الكامنة للعوامل المقبولة*
  ٢٦.٩٨٩=مجموع قیم الجذور الكامنة**
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   )٥(رقم الجدول 
  لالختباراتیبین مصفوفة العوامل قبل التدویر 

رقم   العوامــــــــــــل
  االختبار

١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  الشیوع

٠.٥٤٠١٤  ٠.١٨٥-  ٠.٢٤٧  ٠.٠٠٤  ٠.٠٠٣-  ٠.١٠٣  ٠.١٧٧-  ٠.١٥٥  ٠.٤٣٧  ٠.٣٠١  ٠.٢١٣  ٠.٢٢٨  ١  
٠.٤٨٨٥٦  ٠.٢٤٣-  ٠.٢٣٨  ٠.١١٢  ٠.١١٢  ٠.١٧٥-  ٠.٠٠٩-  ٠.٠٠١-  ٠.٢٠٨-  ٠.٤٤٩-  ٠.١٩٢-  ٠.١١٨  ٢  
٠.٤٦٤٤  ٠.٣٩٨  ٠.٠٠١-  ٠.١٨٤-  ٠.١٦٤  ٠,٣٠٠-  ٠.٠٠٤  ٠.٢٧٢  ٠.٢٢٠  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠٩  ٠.١٨١-  ٣  
٠.٥١٧٠١  ٠.٢٤٨-  ٠.١٥٤  ٠.١٤٨  ٠.١١٧-  ٠.٢٩٧  ٠.٢٣٢  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٣  ٠.٠٠١-  ٠.١٩٧  ٠.٤٦٤-  ٤  
٠.٥١٨٤٤  ٠.٢١٦-  ٠.٠٠٣  ٠.٦٠٤-  ٠.١٤٦  ٠.٢٢٥-  ٠.١١١-  ٠.١٥٠  ٠.٠٠١  ٠.٠١٢  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٥  ٥  
٠.٥٣١٩٨  ٠.١٧٦  ٠.١١٩-  ٠.٠٠٦-  ٠.١٢٦-  ٠.٠١٨  ٠.٠٠٨-  ٠.٣٧٣  ٠.١٨٣-  ٠.٠٠٣  ٠.٣٠٣-  ٠.٤٥٤  ٦  
٠.٥١٣٩٠  ٠.٠١١-  ٠.١٠٦  ٠.١٨٢  ٠.٢٤٨  ٠.٠٠٢-  ٠.١٧٦  ٠.٥١٦  ٠.١٧٦  ٠.٢٢٣  ٠.١٧٣-  ٠.٠٠٧  ٧  
٠.٥٣٠٠٢  ٠.٢٣٠  ٠.٣٥٢-  ٠.١٥٦  ٠.١٥١  ٠.١٩٤-  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٧  ٠.٤٤٤  ٠.١١١  ٠.١٥١  ٠.١٩٠  ٨  
٠.٤٢٤٢٤  ٠.٣٠٠  ٠.٠٠١-  ٠.١٤٣-  ٠.١٠٢  ٠.٢٩٢  ٠.٣٩١  ٠.٠٠٦  ٠.١٠٠-  ٠.١٧٣  ٠.٠٠٥-  ٠.١٥٩-  ٩  
٠.٤٤٠٨٧  ٠.٠٠١  ٠.٤٢١  ٠.٠٠١  ٠.٠٠١-  ٠.٢٣٧-  ٠.٠٠٢-  ٠.٢٨١-  ٠.٠٠٦-  ٠.٢٠٠  ٠.٢٦٨  ٠.١٢٩  ١٠  
٠.٦٥٦٠٩  ٠.١١٨  ٠.٢٤٠  ٠.٣٦٩  ٠.٣٥٧  ٠.١٨٦-  ٠.١١٥  ٠.٠٠٩  ٠.١٢٨-  ٠.٠٠٣  ٠.١٥٥  ٠.٤٧١-  ١١  
٠.٦١٨٣٥  ٠.٠٠٢  ٠.١٣٦-  ٠.٢١٢  ٠.٣٦٤  ٠.٣٦١  ٠.٢٥٤-  ٠.١٧١  ٠.٢٤٦  ٠.٣٢٠-  ٠.٠٠٩  ٠.١٨٨  ١٢  
٠.٤٦٧٤٤  ٠.١٣٤-  ٠.٠٠٣  ٠.٢٠٨  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠٤-  ٠.٠٠٨  ٠.١٧٥  ٠.٤٤٢-  ٠.١٩٥  ٠.٢٦٤  ٠.٢٦٩  ١٣  
٠.٤٨٩١٠  ٠.٢١٨  ٠.٣١٥  ٠.١٥٦-  ٠.٣٣٤  ٠.٠٠٩  ٠.٠٠٧-  ٠.١٧٠  ٠.٠٠٨-  ٠.٠٠٧-  ٠.٣٦٥-  ٠.٢١٠  ١٤  
٠.٥٠٠٢٨  ٠.٢٣٨  ٠.١٣٩  ٠.٠٠٢  ٠.١١٣-  ٠.٠٠٩  ٠.٤١٠  ٠.١٤٥  ٠.٠٠٥  ٠.١٩٠-  ٠.٣٩٤  ٠.١٧٦  ١٥  
٠.٦٣٠٥٨  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠٨  ٠.١٢١-  ٠.٣٤٣-  ٠.٢١٣  ٠.٤٨٣-  ٠.٣٠٠  ٠.٢٧٢-  ٠.٠٠٧-  ٠.١٩٣  ٠.١٣٥-  ١٦  
٠.٥٢٠٥٢  ٠.٢٧٤  ٠.٠٠٨  ٠.١٦٤-  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٩-  ٠.١٦٣-  ٠.٠٠٤  ٠.١٣٣-  ٠.٥٤٧  ٠.٢٨٨  ١٧  
٠.٦١٤٨١  ٠.١١٧-  ٠.٢٥٥  ٠.٠٠٤  ٠.١٩٠-  ٠.١٦٦-  ٠.١٢٣  ٠.٠٠٧-  ٠.١٣١  ٠.٥٦٤  ٠.٣٢٠-  ٠.١٦٢  ١٨  
٠.٦٠٤٠٩  ٠.٢٣٠  ٠.١٢٠  ٠.١٠٣  ٠.٢٧٨-  ٠.٢٧٠  ٠.٢٥٩  ٠.٢٨٧-  ٠.٢٤٧  ٠.٢٥٠  ٠.٣٢١-  ٠.٠٠١-  ١٩  
٠.٤٩٣٣٤  ٠.٠٠٣-  ٠.١١٨-  ٠.١٧١  ٠.٢٧٢-  ٠.٢٦٣-  ٠.٢١١  ٠.٢٨٣  ٠.٠٠١  ٠.٣٧٠-  ٠.٢١٣-  ٠.٠٠٥  ٢٠  
٠.٣٩٧٧٤  ٠.٠٠١  ٠.١٤٢-  ٠.٢٩٩-  ٠.٠٠٨  ٠.٢٥٩-  ٠.٢٦٤  ٠.٢٠٢-  ٠.٠٠٧-  ٠.٠٠٢-  ٠.٢٥٦  ٠.٢١٢  ٢١  
٠.٦٢٨٧١  ٠.١٨٠  ٠.٢٨٥-  ٠.٣٢٤  ٠.١٧٤-  ٠.١٨٢-  ٠.١١٠  ٠.١٥٤-  ٠.٣٣٣-  ٠.٢٧٢  ٠.٠٠٢  ٠.٣٥٥  ٢٢  
٠.٦١٤٠٨  ٠.١٢٩-  ٠.٣٠٠  ٠.١٤٦  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠٢-  ٠.٣٤٧  ٠.٣٠٠-  ٠.٠٠٩  ٠.٢٧٦-  ٠.٣٥٨-  ٠.٢٦٧  ٢٣  
٠.٤٤٢٢٢  ٠.٣٠٢  ٠.٠٠٤  ٠.٢١٣  ٠.١٠٥  ٠.٠٠٥-  ٠.٢٧٣-  ٠.٠٠٤-  ٠.٢٢٣  ٠.١٠٦-  ٠.٠٠٨  ٠.٣٩٣  ٢٤  
٠.٥٠٠٣٤  ٠.١٥٨-  ٠.٢٦٠  ٠.١٣٧  ٠.١٢٦-  ٠.١٤٢  ٠.٠٠٤  ٠.٢٢٣  ٠.٠٠٢-  ٠.١٣٨-  ٠.٢٩٢  ٠.٤٤٦  ٢٥  
٠.٤٨١٤١  ٠.٢٥٤-  ٠.١٩٧-  ٠.١٩٥-  ٠.٠٠٨  ٠.٣٩٤  ٠.٣١٩  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠١-  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٣-  ٠.٢٧٦  ٢٦  
٠.٥٤٥٦٥  ٠.٠٠٨-  ٠.٠٠٧-  ٠.٠٠٤  ٠.٤٥٥  ٠.٢٠٥  ٠.٠٠٧-  ٠.١٤٥-  ٠.٣٦٦-  ٠.٣٧٦  ٠.٠٠٤-  ٠.٠٠٧  ٢٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣

یبین مصفوفة العوامل المائلة المستخلصة من التحلیل العاملي وتشبعات  )٦(رقم الجدول 
  المائلاالختبارات المهاریة علیها بعد التدویر 

م رق  العوامــــــــــــل
  الشیوع  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  االختبار

٠.٢١٩ ٠.٠٩٥ ٠.١٠٥ ٠.٢٢١ ٠.٢٢١ ٠.٤٨٨ ٠.١٧٤- ٠.٢٣٥ ٠.٢٠١ ٠.١١٨ ٠.٢٢٥  ١ 0.594288 
٠.٣١٦ ٠.٠١٦ ٠.١٧٦ ٠.٢٢٣ ٠.٠١٢ ٠.٤١٢ ٠.١١٤ ٠.١٨٩ ٠.٢١ ٠.٠٠٦- ٠.٢١١  ٢ 0.488079 
٠.٣٢٨ ٠.٠١- ٠.٤١ ٠.١٧٩- ٠.٠٠٦ ٠.٢١ ٠.١٦٤ ٠.٢٣ ٠.٠٠٣- ٠.٠٠٩ ٠.١٨٢-  ٣ 0.464971 
٠.١٦٥ ٠.٠٣٦ ٠.١٣١ ٠.٥٨١ ٠.٠٠٦- ٠.٢١ ٠.٠٢١ ٠.١٢٦ ٠.٠٠٢ ٠.١١ ٠.١٦-  ٤ 0.4814 
٠.٢٢٣ ٠.٠٦١- ٠.١٣٥ ٠.٠٠٥ ٠.٦١٢ ٠.١٢٤ ٠.١٠٣- ٠.٠٠٦ ٠.١٠٣ ٠.٠٠٦ ٠.٢٥  ٥ 0.517585 
٠.١٧٨ ٠.٠٩٣ ٠.١٢ ٠.٠١٩- ٠.٠٠٣- ٠.٥٢٢ ٠.١٨٣ ٠.١٥٧ ٠.٣٦٥ ٠.٠٠٩ ٠.١٠٨  ٦ 0.530695 
٠.٣٢٢ ٠.٠٥ ٠.١٠٣ ٠.٠١ ٠.١١ ٠.٠٠٩ ٠.١٥٣- ٠.٢٦١ ٠.٣١٢ ٠.١٦ ٠.٤١٣  ٧ 0.514117 
٠.١٠٤ ٠.١٢- ٠.١٩٣ ٠.٠٠١ ٠.٦٤٥ ٠.١١٢ ٠.١٦٦ ٠.٠١٢- ٠.٠٠٢ ٠.١٠١ ٠.٠١٩  ٨ 0.529301 
٠.١٢٦ ٠.٠٠٧ ٠.٠٠٥ ٠.١٠٦- ٠.٥٩١ ٠.٠٣١ ٠.٠٠٦ ٠.٣٧٦ ٠.٠٧ ٠.٠١٦ ٠.٠٩٧  ٩ 0.533405 
٠.٠٠٢ ٠.١٠٧- ٠.٢٠٢ ٠.٠١ ٠.٦٠٣ ٠.٠٧٣ ٠.٠٠٢ ٠.٠١٥ ٠.٠١٦ ٠.٠٣١ ٠.١١٣  ١٠ 0.43551 
٠.٠٠١ ٠.١٠٦ ٠.٠١٨ ٠.١٠١- ٠.٧٨٢ ٠.٠١٣ ٠.٠٦٦ ٠.٠٩٣ ٠.٠٩٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٩٤  ١١ 0.664513 
٠.١٠٦ ٠.٠٨٣ ٠.٠١٣ ٠.٠٠٢ ٠.٧٢٦ ٠.١٣٥ ٠.١٢٦ ٠.٠٠٦ ٠.١٠٣ ٠.٠٠٦ ٠.١٦٦  ١٢ 0.617712 
٠.٠٠٣ ٠.٠٧٣ ٠.٢٩١ ٠.٠١ ٠.٠٠٦- ٠.٠٠٩ ٠.٠٩٥ ٠.٥٩٣ ٠.٠٨١ ٠.٠٩٥ ٠.٠٠٩  ١٣ 0.466577 
٠.٠٥٣ ٠.٠٦١ ٠.١٦٧ ٠.٠١٨ ٠.٠٠٧ ٠.١٣ ٠.٠٦ ٠.٦٠٣ ٠.٠٥٥ ٠.١٩٥ ٠.١٧  ١٤ 0.488851 
٠.١٢٦ ٠.٠٣٧ ٠.٠٠٢- ٠.١٢٤ ٠.٠١٦ ٠.١٠٩- ٠.٣٠٨ ٠.٥٢١ ٠.١٠١ ٠.٠٠٨ ٠.٢٨  ١٥ 0.499732 
٠.١١٢- ٠.٠٣ ٠.١٢٣ ٠.٥٥١ ٠.٠٠٣- ٠.٤٥ ٠.٢١١ ٠.٠١٦ ٠.٢١١ ٠.٠٧١ ٠.٠٢١  ١٦ 0.629463 
٠.١٠٣ ٠.٠٠٦ ٠.٢١١ ٠.٢٠٣ ٠.٠٠٩ ٠.١٢٣ ٠.٠٠٢ ٠.٠١٩ ٠.٠٠٣ ٠.٦١٥ ٠.١٩٣  ١٧ 0.527433 
٠.٠٠٩ ٠.١٠٦- ٠.٠٠٣ ٠.٢٠٣ ٠.٠٢٧ ٠.٠٠٢ ٠.٤١٩ ٠.٠١ ٠.١٠٢ ٠.٦١٢ ٠.٠٠٦  ١٨ 0.613913 
٠.١ ٠.٠٧٣ ٠.٤٢٥ ٠.١٥٥ ٠.١٤٢ ٠.١٩٣ ٠.١٠٨ ٠.٠٧٢ ٠.١١٨ ٠.١٠٩ ٠.٥٣٢  ١٩ 0.603069 
٠.١٢٣ ٠.٠١١ ٠.٠٠٥ ٠.٠٠٧ ٠.٠١ ٠.٠٢٧ ٠.٣٢٤ ٠.١١٤ ٠.٠٣٧ ٠.٥٩٨ ٠.٠٠٢  ٢٠ 0.493102 
٠.٠٠٣ ٠.٥٢٦ ٠.٠١٢ ٠.٠٠٢ ٠.١٣٤ ٠.٠٢٩ ٠.٠١٣ ٠.٠٢١ ٠.٠٠١ ٠.٠٠٩ ٠.١٠٦  ٢١ 0.307558 
٠.٠٤٣ ٠.٦٠١ ٠.٠٣١ ٠.٠٧٢ ٠.٠٠٦ ٠.١٩٣ ٠.٠٦٣- ٠.١٧١ ٠.٤٢٣ ٠.٠٩٧ ٠.٠٠٢  ٢٢ 0.628032 
٠.١٧٥ ٠.٥١١ ٠.٤٥ ٠.١١- ٠.١٠٩ ٠.٠٥٧ ٠.٠١٤ ٠.١٠٦ ٠.٠٨٣ ٠.١٣٤ ٠.٢٣٣  ٢٣ 0.612042 
٠.١٥ ٠.٦١٨ ٠.٠٠١ ٠.٠١٢ ٠.٠٩٨ ٠.٠٠٦- ٠.٠٠٧ ٠.٠٣٦ ٠.١٨٧ ٠.٠٧٦ ٠.٠٨٣  ٢٤ 0.441529 
٠.٣٣٩ ٠.٠٨٣ ٠.١٧٣ ٠.٠٢١ ٠.٠١٩ ٠.١٠٣ ٠.١٣٩- ٠.٠٠١ ٠.٥٦٢ ٠.٠٣٧ ٠.٠٠٩  ٢٥ 0.499766 
٠.١٦ ٠.٠٨٢ ٠.٠٩١ ٠.١٥١ ٠.٠١٩ ٠.٠٠٢ ٠.٥٩٣ ٠.١٧٣ ٠.٠٦١ ٠.١١٣ ٠.٢١٢-  ٢٦ 0.481219 
٠.٥٥٩ ٠.٠٧٣ ٠.٣٦٥ ٠.٠٠٦ ٠.١٥٩ ٠.١٦٣ ٠.٠٠٩ ٠.٠١٣ ٠.١٩٧ ٠.٠١٥ ٠.٠٩٧  ٢٧ 0.551614 
*  1.0125 1.2853 1.0198 1.4808 1.0055 1.1842 2.7901 0.9568 1.0769 1.3974 1.٠٨٠٧ 14.2٩٠٥٣ 
**  ٠.٠٤٠٠٢٥ ٠.٠٥١٧ ٠.٠٣٩٨ ٠.٠٣٥٤ ٠.١٠٣٣ ٠.٠٤٣٨ ٠.٠٣٧٢ ٠.٠٥٤٨ ٠.٠٣٧٧ ٠.٠٤٧٦ ٠.٠٢١٥  
***  ٥.١٧٥٨ ٣.٩٨٨٨ ٣.٥٤٣٧ ١٠.٣٣٣ ٤.٣٨٦٢ ٣.٧٢٤٤ ٥.٤٨٤٦ ٣.٧٧٧٢ ٤.٧٦٠٣ ٣.٧٥٠٠ 4.002585 52.92789 

   الجذر الكامن*
التباین العاملي المستخلص، تمثل ما یفسره كل عامل من العوامل المستخلصة من التباین الكلي قیاسًا ب:  النسبیة للعاملاألهمیة** 

  : اآلتیة النسبیة مقارنة مع العوامل االخرى، واستخدم الباحث المعادلة األهمیةوالذي یكسبه 

  
  )٧١٢، ٢٠٠٣، عالم                 (=                                           النسبیة للعامل األهمیة

  
  . متغیرات او مجموع قیم الخالیا القطریةعبارة عن عدد ال: أالرتباطي التباین ***

  

  = نسبة التباین العاملي للمصفوفة 

  

  

  للعاملقیمة الجذر الكامن 
  مجموع الجذور الكامنة

   الواحدمجموع قیم الجذر الكامن التي تزید عن
  عدد القیم للجذر الكامن

 )١٥٣، ١٩٨٠فرج، (        
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 ١٤

  )التحلیل العاملي قبل التدویر(ولي لمصفوفة االختبارات  الحل األ ٣-١-٤
 األساســــیةتــــم تحلیــــل المــــصفوفة االرتباطیــــة تحلــــیًال عاملیــــًا باســــتخدام طریقــــة المكونــــات   

 وتتمیز هذه الطریقة بتقبلها لمحك هنري (Hostelling Principle Components) )لهوتلنج(
وهـو محـك یوقـف اسـتخالص العوامـل . (Gutman)الـذي اقترحـه جوتمـان ) H. Kaiser(كـایزر 

  .)٧٢١، ٢٠٠٣عالم، (  الكامن عن الواحد صحیحالتي یقل جذرها
)  عـــشراحـــد (إلـــى طریقـــة التحلیـــل المـــستخدمة فقـــد خلـــص التحلیـــل العـــاملي إلـــىواســـتنادًا   
  ). ٥(رقم الجدول یبینها عامًال 

ویجد یمثل قیم الجذور الكامنة ونسبة التباین والتباین المتجمع للعوامل، ) ٤(رقم الجدول و   
ـــــــغ عـــــــددها أو قـــــــیم الجـــــــذور الكامنـــــــة التـــــــي تزیـــــــد نأ  انالباحثـــــــ    تـــــــساوي الواحـــــــد الـــــــصحیح یبل

ـــــــا عـــــــشر( ـــــــي ا) اثن ـــــــصة ف ـــــــى عـــــــدد العوامـــــــل المستخل   . لدراســـــــةقیمـــــــة ممـــــــا یعطـــــــي مؤشـــــــرًا عل
، وقــد تراوحــت قــیم الجــذور الكامنــة لهــذه المتغیــرات )٢٣٥، ١٩٨٠فــرج، ) (٧٠١، ٢٠٠٣ عــالم،(

وفـسرت %) ٣.٧١٧-٦.٧٣٣(ن نـسبة التبـاین تراوحـت بـین أ، فـي حـین )١.٢٥٨-١.٨١٨(بین 
  . من التباین المتجمع%) ٥٢.٩٤٣(ما قیمته 

  )المائللتدویر التحلیل العاملي بعد ا( الحل النهائي لالختبارات ٤-١-٤
 علیهـــا تعـــد حلـــوًال مباشـــرة للتحلیـــل، والهـــدف االساســـي مـــن  تـــم الحـــصولان النتـــائج التـــي  

التحلیــل هــو الوصــول الــى العوامــل الكامنــة خلــف الظــواهر والتــي تتفــق مــع شــروط البنــاء العــاملي 
ــذا لجــأ الباحثــاإلطــارالبــسیط، فــضًال عــن االقتــراب مــن  لــى  اان المرجعــي الــذي یــضعه الباحــث ل

  . المائلالتدویر 
رقـم  الجـدول مـستقال یبینهـا  عـامال )احـد عـشر ( بعد التدویر المائـل الـى انتوصل الباحث  

مــن المجمــوع الكلــي %) ٧٨.٨٥(، وشــكلت مــا نــسبته إحــصائیامتغیــرًا بقــیم دالــة ) ٢٢(مثلــت ) ٦(
ــــــل العوامــــــل  ــــــاین الكلــــــي المفــــــسر مــــــن قب ــــــسبة التب ــــــغ ب) االحــــــد عــــــشر(للمتغیــــــرات، علمــــــًا ان ن ل

  : أتي وكما یأهمیتهاوان توزیع هذه النسب على العوامل جاء مؤكدًا %) ٥٢.٩٢٧٨٩(
ـــــث و ، %)٤.٧٦٠٣( العامـــــل الثـــــاني و،%)٣.٧٥٠٠ (األولالعامـــــل   و،)٣.٧٧٧٢(العامـــــل الثال

 و،)٤.٣٨٦٢(العامــل الــسادس و ، %)٣.٧٢٤٤(العامــل الخــامس و ، %)٥.٤٨٤٦(العامــل الرابــع 
 العامـــــــــــــل التاســـــــــــــع و،%)٣.٥٤٣٧١(العامـــــــــــــل الثـــــــــــــامن و ،%)١٠.٣٣٣١(العامـــــــــــــل الـــــــــــــسابع 

  %).٤.٠٠٢٥( عشر األحد العامل و،%)٥.١٧٥٨٣( العامل العاشر و،%)٣.٩٨٨٨٥(
   شروط قبول العامل٥-١-٤
  .األقلالعوامل الدالة هي التي تساوي جذرها الكامن الواحد الصحیح على  -
 تزیــــد أوالتــــي تــــساوي ل و علــــى االقــــ  دالــــةیقبــــل العامــــل الــــذي یتــــشبع علیــــه ثالثــــة اختبــــارات -

  . )٠.٥٠±(عن
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التـــي تتـــضمن االقتـــصاد فـــي الوصـــف العـــاملي، والنـــواحي الفریـــدة ) ثرســـتون( تعلیمـــات إتبـــاع -
  .واختالف تشبعات العوامل والتفسیرات التي لها معنى

 تتـضمن قبـول العوامـل التـي تتفـق مـع الحقـائق المنطقیـة المعروفـة التي) كاتل( تعلیمات إتباع -
  .والعوامل المستخلصة في دراسات سابقة

  ) ٧٣١، ٢٠٠٣ عالم، .       ( مصفوفة العوامل بعد التدویر المائل في تفسیر النتائجإتباع -
  االداء المهاري تفسیر العوامل الناتجة من التحلیل العاملي لمتغیرات ٦-١-٤

ســـوف یـــتم التطـــرق الـــى تفـــسیر العوامـــل التـــي حققـــت شـــروط قبولهـــا فقـــط مـــن حیـــث عـــدد       
التـــشبعات وقیمهـــا، علمـــا بـــان العوامـــل التـــي لـــم تحقـــق شـــروط القبـــول واضـــحة للعیـــان مـــن خـــالل 

  ).٦(رقم الجدول 
   تفسیر العامل الثاني٢-٦-١-٤

المهــاري بالعامــل  الداء ترتیــب تــشبعات متغیــرات ابــینالــذي ی) ٧(رقــم مــن خــالل الجــدول   
 وبطریقـــة المائـــل  قـــیم التـــشبعات الكبـــرى علـــى هـــذا العامـــل بعـــد التـــدویرإن نالحـــظالثـــاني تنازلیـــًا، 

مـن المجمــوع %) ١١.١١١١( مثلـت مـا نـسبته تــشبعات )٤(بلـغ ) ٠.٥ ±(تعظـیم التبـاین وبقیمـة 
سر لهــذا العامــل هــو الكلــي للمتغیــرات المرشــحة للتحلیــل، وان النــسبة المئویــة للتبــاین العــاملي المفــ

)٤.٧٦٠٣ .(%  
، الـسیطرة )ثـا٣٠(الـسیطرة علـى الكـرة خـالل  (اآلتیـةویصدق علـى هـذا العامـل المتغیـرات   

 هـــذا نأ، ویبـــدو )ثـــا٣٠( داخـــل دائـــرة لمـــدة باإلیقـــافعلـــى الكـــرة لمـــدة دقیقـــة، الـــسیطرة علـــى الكـــرة 
یـًا لتـشبع االختبـارات الخاصـة ویعـد هـذا العامـل عـامًال أول )الـسیطرة علـى الكـرة (عامـل العامل هـو

 المتشبعة علـى هـذا العامـل األربعة السمة الغالبة على االختبارات إن و بمهارة السیطرة على الكرة
 الجــسم التــي تقــوم أجــزاءتتطلــب توقیتــًا دقیقــًا وحــساسیة بالغــة فــي " هــو الــسیطرة علــى الكــرة والتــي 

دم الـــتحكم فیهـــا بالـــشكل فقـــدان الكـــرة وعـــ إلـــى، وان أي خلـــل فـــي هـــذا التوقیـــت یـــؤدي األداءبهـــذا 
  .)٥٧، ١٩٩٩الخشاب وآخران، ("المطلوب 
 أهمیتهــا فــي كــرة القــدم وقــد ازدادت األساســیةوان الــسیطرة علــى الكــرة هــي مــن المهــارات "  

 مــن العوامــل الفنیـة الرئیــسة فــي تنفیـذ خطــط اللعــب الدفاعیــة بوصــفهابزیـادة ســرعة اللعــب الحـدیث 
  .)٥٧، ١٩٩٩كماش، "(والهجومیة
عامـل (سـماه أو ) ٢٠٠١الـراوي، (ویشابه هذا العامل العوامل التي حصل علیهـا البـاحثون   

عامـــل الـــسیطرة ( بــــأیـــضاواســـماه ) ٢٠٠٣كـــریم، (و ) ٦٩، ٢٠٠١الـــراوي، ) (الـــسیطرة علـــى الكـــرة
ســــماه أو ) ١٩٩٤مبــــارك، (وكــــذلك العامــــل الــــذي حــــصل علیــــه ) ٤٩، ٢٠٠٣كــــریم، (علــــى الكــــرة 

  ). ١٠٦، ١٩٩٤ مبارك) (حكم بالكرةعامل الت(بـ
 التـــي تحـــتم علـــى األساســـیة مهـــارة الـــسیطرة علـــى الكـــرة مـــن المهـــارات إن انویـــرى الباحثـــ  
 أو عالیـة أو أرضیة سواء كانت إلیه تعني تحكم الالعب بكل الكرات القادمة ألنها إتقانهاالالعب 
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 تعـــد المفتـــاح النـــاجح أنهـــا  الحركـــة كمـــاأو الوقـــوف ثنـــاءأ  قـــوانین اللعـــبإطـــارنـــصف طـــائرة فـــي 
ــــى الكــــرة مــــن قبــــل الالعــــب تهیئــــإن اذلمهــــارات الدحرجــــة والتهــــدیف  ن ی هــــاتألداء ه الــــسیطرة عل

  . من لعبة كرة القدماألساسي تحقیق الهدف ومن ثمن بدقة یالمهارت
 تـشبع علـى العامـل أعلـىعلـى )  ثـا٣٠السیطرة على الكرة خـالل (ار بلحصول اختا  نظر و   

  .ستخلصةبطاریة المالقد تم ترشیحه لتمثیل هذا العامل في الثاني لذا ف
  )٧( رقم الجدول

  لعامل الثاني بعد التدویر المتعامدبا متغیرات المحدد المهاري تلتشبعایبین الترتیب التنازلي 
  التشبعات  متغیرات المحدد المهاري  رقم المتغیر

  ٠.٦١٥  )ثا٣٠(السیطرة على الكرة خالل   ×١٧
  ٠.٦١٢  على الكرة لمدة دقیقةالسیطرة   ×١٨
  ٠.٥٩٨  )ثا٣٠( داخل دائرة لمدة باإلیقافالسیطرة على الكرة   ×٢٠
  ٠.١٩٥  دحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب  ×١٤
  ٠.١٦٠   ابعد مسافةإلىمناولة الكرة   ×٧
  ٠.١٣٤   دوائر٣ضرب الكرة بالرأس على   ×٢٣
  ٠.١١٨  )ثا٣٠(دقة مناولة الكرة على مقعد سویدي خالل   ×١
  ٠.١١٣  مربعات) ٣(الرمیة الجانبیة على   ×٢٦
  ٠.١١٠  یاردة) ٢٠(دوائر من مسافة ) ٤(دقة المناولة المتوسطة على   ×٤
  ٠.١٠٩  داخل مربع) م٦( الكرة من مسافة بإیقافالتحكم   ×١٩
  ٠.١٠١  یاردة) ٢٠(من مسافة ) م٢(دقة المناولة الطویلة على دائرة نصف قطرها   ×٨
  ٠.٠٩٧   دوائر٣ب الكرة بالرأس على ضر   ×٢٢
  ٠.٠٩٥  وٕایاباذهابًا ) م٢(شواخص المسافة بینهما ) ٥(دحرجة الكرة بین   ×١٣
  ٠.٠٧٦  دقة المناولة بالرأس  ×٢٤
  ٠.٠٧١   عدد من المراتألكبرالسیطرة على الكرة   ×١٦
  ٠.٠٣٧   مسافةألبعدالرمیة الجانبیة   ×٢٥
  ٠.٠٣١  ء محدد منهدقة التهدیف على المرمى في جز   ×١٠
  ٠.٠١٦   مربع داخل منطقة الجزاءإلىدقة المناولة الطویلة من علم الزاویة   ×٩
  ٠.٠١٥  دوائر) ٣(الرمیة الجانبیة على   ×٢٧
  ٠.٠٠٩  م ١٥دوائر من مسافة ) ٣(دقة المناولة المتوسطة على   ×٦
  ٠.٠٠٩  تمریر الكرة بباطن القدم الیسرى بین حاجزین  ×٣
  ٠.٠٠٩  )م٦( حركة الكرة من مسافة إیقافبالتحكم   ×٢١
  ٠.٠٠٨  ) یاردات٦(دحرجة الكرة حول منطقة   ×١٥
  ٠.٠٠٦  دقة التهدیف البعید على هدف مقسم بالمنتصف  ×١٢
  ٠.٠٠٦  على دائرة) م٢٠(دقة المناولة المتوسطة من مسافة   ×٥
  ٠.٠٠٦  تمریر الكرة بباطن القدم الیمنى بین حاجزین  ×٢
  ٠.٠٠١  یف القریبدقة التهد  ×١١
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   تفسیر العامل الرابع٤-٦-١-٤
 المهــاري بالعامــل داء ترتیــب تــشبعات متغیــرات االبــینالــذي ی) ٨(رقــم مــن خــالل الجــدول 

 بطریقة تعظیم المائل قیم التشبعات الكبرى على هذا العامل بعد التدویر إن  نالحظالرابع تنازلیًا، 
مـــن المجمـــوع الكلـــي %) ١١.١١١(مثلـــت مـــا نـــسبته  تـــشبعات) ٣(بلـــغ ) ٠.٥ ±(التبــاین وبقیمـــة 

 وان النـــــسبة المئویـــــة للتبـــــاین العـــــاملي المفـــــسر لهـــــذا العامـــــل هـــــو ،للمتغیـــــرات المرشـــــحة للتحلیـــــل
)٥.٤٨٤٦ .(%  

دحرجــة الكــرة حــول دائــرة منتــصف الملعــب،  (اآلتیــةویــصدق علــى هــذا العامــل المتغیــرات   
 ، دحرجــة الكــرة حــول منطقــة وٕایابــا ذهابــًا متــر)٢(شــواخص المــسافة بینهمــا ) ٥(دحرجــة الكــرة بــین 

  .  نقيأولي، وهو عامل )عامل الدحرجة بالكرة( ویمكن تسمیة هذا العامل بـ،یاردات) ٦(
 األداء زمـن  علـىوتشترك االختبارات الثالثة التي تشبعت علـى هـذا العامـل بكونهـا تعتمـد  

عملیــة انتقــال "  هــي الدحرجــةو  ،عالیــةوكــذلك علــى تكــرار حركــة مالمــسة الكــرة للقــدم بتوافــق ودقــة 
 المهـارة إلـىالالعب مـع الكـرة مـن مكـان آلخـر فـي الملعـب وهـي لیـست غایـة بـل وسـیلة للوصـول 

  )١٤٤، ١٩٩٩الخشاب وآخران، ". (التي تلیها
 یعقـب إن یجـب إذ المناسـبة أوقاتـه استخدام الركض بالكرة فـي أهمیةویجب التركیز على   

ذاو المراوغة الركض بالكرة التمریر أ  غالبـًا إذ ما كان ذلـك فـي المنطقـة الخطـرة للفریـق المنـافس وٕا
 منطقتــي الجنــاحین وبــشكل مــن رفــع الكــرات العرضــیة أو التــصویب أومــا یعقــب الدحرجــة التمریــر 

  .)١٩٩٤،١٢٥،إبراهیم( "جري بالكرة خطط اللعب الهجومیة یخدم النأعام یجب 
 یــوازن بــین ســرعة انطالقــه بــالكرة ودرجــة نأرة  دحرجــة الكــإثنــاءكمــا یجــب علــى الالعــب   

 الـذي ال یمكنـه توجیههـا األمـر یجـري بهـا بـسرعة كبیـرة دون سـیطرة علیهـا أصبح وٕاالتحكمه فیها 
  ". طبقًا لما یرید مما یسهل على المدافعین المنافسین اقتناصها

  )٣٥، ١٩٩٤ ، الوحش ومحمد(                                                        
  ) عامل دحرجة الكرة( عامل مشابه سماه إلى) ٢٠٠١الراوي، (وقد توصل   

  )٧٦، ٢٠٠١ الراوي، (                                                               
 عنــد انتقــاء الالعبــین لممارســة إغفالهــا مهــارة الدحرجــة بــالكرة ال یمكــن نأ انویــرى الباحثــ  

 كبیرة في تقریب المسافات بین الالعبـین مـن خـالل تكـرار ضـرب أهمیةدم لما لها من لعبة كرة الق
 ســــرعة وبجمیـــع االتجاهــــات وال یمكــــن وبأقــــصىالكـــرة ضــــربات قــــصیرة وســـریعة فــــي وقــــت واحـــد 

 نظــرا لحــصولو ، لفریــق وتنفیــذ خطــط اللعــب الهجومیــةاالســتغناء عــن هــذه المهــارة لتنظــیم عمــل ا
 تـشبع علـى العامـل الرابـع، لـذا فقـد اعلـىعلـى ) دائـرة منتـصف الملعـبدحرجة الكرة حول (اختبار 

  .ستخلصةبطاریة المالتم ترشیحه لتمثیل هذا العامل في 
  )٨ ( رقمالجدول

  المائللعامل الرابع بعد التدویر با متغیرات المحدد المهاري تلتشبعایبین الترتیب التنازلي 
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 ١٨

  الكبرى  متغیرات المحدد المهاري  رقم المتغیر
  ٠.٦٠٣  دحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب  ×١٤
  ٠.٥٩٣  وٕایاباذهابًا ) م٢(شواخص المسافة بینهما ) ٥(دحرجة الكرة بین   ×١٣
  ٠.٥٢١  ) یاردات٦(دحرجة الكرة حول منطقة   ×١٥
  ٠.٢٦١   ابعد مسافةإلىمناولة الكرة   ×٧
  ٠.٢٣٥  )ثا٣٠(دقة مناولة الكرة على مقعد سویدي خالل   ×١
  ٠.٢٣٠  تمریر الكرة بباطن القدم الیسرى بین حاجزین  ×٣
  ٠.١٨٩  تمریر الكرة بباطن القدم الیمنى بین حاجزین  ×٢
  ٠.١٧٩   مربع داخل منطقة الجزاءإلىدقة المناولة الطویلة من علم الزاویة   ×٩
  ٠.١٧٣  مربعات) ٣(الرمیة الجانبیة على   ×٢٦
  ٠.١٧١   دوائر٣ضرب الكرة بالرأس على   ×٢٢
  ٠.١٥٧  م ١٥دوائر من مسافة ) ٣(دقة المناولة المتوسطة على   ×٦
  ٠.١٢٦  یاردة) ٢٠(دوائر من مسافة ) ٤(دقة المناولة المتوسطة على   ×٤
  ٠.١١٤  )ثا٣٠( داخل دائرة لمدة باإلیقافالسیطرة على الكرة   ×٢٠
  ٠.١٠٦   دوائر٣ضرب الكرة بالرأس على   ×٢٣
  ٠.٠٩٣  دقة التهدیف القریب  ×١١
  ٠.٠٧٢  داخل مربع) م٦( الكرة من مسافة بإیقافالتحكم   ×١٩
  ٠.٠٣٦  دقة المناولة بالرأس  ×٢٤
  ٠.٠٢١  )م٦( حركة الكرة من مسافة بإیقافالتحكم   ×٢١
  ٠.٠١٩  )ثا٣٠(السیطرة على الكرة خالل   ×١٧
  ٠.٠١٦   عدد من المراتألكبرالسیطرة على الكرة   ×١٦
  ٠.٠١٥  ي جزء محدد منهدقة التهدیف على المرمى ف  ×١٠
  ٠.٠١٣  دوائر) ٣(الرمیة الجانبیة على   ×٢٧
  ٠.٠١٢  یاردة) ٢٠(من مسافة ) م٢(دقة المناولة الطویلة على دائرة نصف قطرها   ×٨
  ٠.٠١٠  السیطرة على الكرة لمدة دقیقة  ×١٨
  ٠.٠٠٦  على دائرة) م٢٠(دقة المناولة المتوسطة من مسافة   ×٥
  ٠.٠٠٦  ید على هدف مقسم بالمنتصفدقة التهدیف البع  ×١٢
  ٠.٠٠١   مسافةألبعدالرمیة الجانبیة   ×٢٥

   العامل السابعتفسیر ٧-٦-١-٤
 المهــاري بالعامــل الداء ترتیــب تــشبعات متغیــرات ابــینالــذي ی) ٩( رقــم مــن خــالل الجــدول

وبطریقــة المائــل  قــیم التــشبعات الكبــرى علــى هــذا العامــل بعــد التــدویر  أننالحــظالــسابع تنازلیــًا، 
ـــغ ) ٠.٥ ±(تعظـــیم التبـــاین وبقیمـــة  مـــن المجمـــوع %) ٢٢.٢٢( مثلـــت مـــا نـــسبته تـــشبعات) ٦(بل

ـــل، ـــاین العـــاملي المفـــسر لهـــذا العامـــل ،الكلـــي للمتغیـــرات المرشـــحة للتحلی ـــة للتب  وان النـــسبة المئوی
  %). ١٠.٣٣٣٨(هو
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 ١٩

هــدیف البعیــد دقــة التهــدیف القریــب، دقــة الت (اآلتیــةویــصدق علــى هــذا العامــل المتغیــرات   
، یاردة) ٢٠( من مسافة  متر)٢(على هدف مقسم، دقة المناولة الطویلة على دائرة نصف قطرها 

 على دائرة، دقة التهدیف على المرمـى فـي جـزء محـدد متر) ٢(دقة المناولة المتوسطة من مسافة 
 نطلـق علـى إن ، ویمكـن)منه، دقة المناولة الطویلة من علم الزاویة الى مربع داخل منطقـة الجـزاء

  .)دقة التهدیف والمناولةعامل (هذا العامل 
وان المشاهد على هذا العامل انه عامل طائفي التكوین حیث تـشترك فـي التـشبعات علـى 

  . هذا العامل االختبارات الخاصة بالمناولة والتهدیف
 طـالقاإل المهـارات اسـتخدامًا علـى أكثر"و التهدیف هي أ عملیة ضرب الكرة بالمناولة إن  

 المحاولة الفعلیة لالعب المهاجم "وان التهدیف هو.)٢٨، ١٩٩٤الوحش ومحمد، "  (في كرة القدم
 أساسـیات أهـم اللعـب الهجـومي، بـل واحـد مـن أجـزاء أهم الكرة في مرمى الخصم وهو من إلدخال

  الجهــد المبــذول مــن قبــل الفریــق فــي بــدأ الهجــومإنهــاء یمكــن وبوســاطته اإلطــالقكــرة القــدم علــى 
  .)٩٩، ٢٠٠٥الخشاب وذنون، ( وبناءه وتطویره

فال جدوى من قـوة التهـدیف دون دقـة متناهیـة فـي توجیـه الكـرة . سبق قوتهتودقة التهدیف   
الدقـة هـي اهـم صـفة  " أذا ان األداءحیث یتطلب ذلـك مقـدرة عالیـة علـى التركیـز ومهـارة فنیـة فـي 

 اذ ،األخـرىفر جمیـع الـصفات اة تـذكر مـن تـو لتهـدیف اذ ال فائـدل االداء الفنـيیجب ان یتمیز بهـا 
  .)٣٨، ١٩٨٤، إسماعیل" ( لم یكن التهدیف دقیقاً 

 اســتخدامًا األكثــر ألنهــا اإلطــالق فنــون كــرة القــدم علــى أهــم مهــارة مناولــة الكــرة مــن "وان  
 مـن الحـاالت التـي یحـصل فیهــا الالعـب علـى الكـرة یكــون )%٨٠( مــن فـأكثرطـوال زمـن المبـاراة 

  .)١٩٩٤،١٠٦، إبراهیم". ( بالمناولة هاالتصرف فی
 وقـت بأسـرع في نقـل الكـرة باتجـاه هـدف الخـصم األساسيهي العنصر " وان هذه المهارة   

  .)٢١٩، ١٩٩٠، وآخرانالخشاب " ( الدحرجةمن أسرع أنهاممكن مما یدل على 
ة  تـشترك بـصفة حركیـة واحـدأنهـا نالحـظومن مالحظة االختبارات المتشبعة على العامـل   

قــــدرة الفــــرد علــــى الــــسیطرة علــــى "  الدقــــة تمثــــل إن أذوهــــي الدقــــة مقرونــــة بالتهــــدیف أو المناولــــة 
 لتحقیــق هــدف معــین وتقــدر الدقــة بمــدى قابلیــة الفــرد للتقلیــل مــن كمیــة الطاقــة اإلرادیــةالحركــات 

          األخطــــاء یتــــسم بــــالتوافق والتــــوازن وبأقــــل مــــا یمكــــن مــــن بــــأداءالمبذولــــة لتحقیــــق هــــدف الحركــــة 
  .)٦٨، ١٩٨٦التكریتي ومحمد علي، (

 فـي والسـیما التهدیف المقرون بالدقة هو الـسالح الفعـال لكـسب المبـاراة نأ انویرى الباحث  
المناطق القریبة من المرمى حیث یكون الالعب في مواجهة المرمى ویجب علیه تـوخي الدقـة فـي 

 المناولــة نأ، كمـا إرجاعهــاالمرمـى ضـرب الكـرة باتجــاه المرمـى فـي منطقــة ال یـستطیع بهــا حـارس 
 الفعــال فــي اختــصار مــسافة األثــر قــصیرة لهــا امالدقیقــة باتجــاه الزمیــل ســواء كانــت مناولــة طویلــة 

 الكبیــرة فــي المبــاراة األهمیــة هــدف الخــصم وتحقیــق مبــدأ المباغتــة وهــي الــسالح ذو إلــىالوصــول 
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 ٢٠

 ونظــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ، إتقانهاارة ومدى  على هذه المهالهجومیةحیث یعتمد تنفیذ العدید من الخطط 
على اعلـى تـشبع علـى هـذا العامـل فقـد تـم ترشـیحه لتمثیـل ) دقة التهدیف القریب( اختبار لحصول

  .المستخلصةبطاریة الهذا العامل في 
  )٩(رقم الجدول 

  المائللعامل السابع بعد التدویر با متغیرات المحدد المهاري تلتشبعایبین الترتیب التنازلي 
  التشبعات  متغیرات المحدد المهاري  رقم المتغیر 

  ٠.٧٨٢  دقة التهدیف القریب  ×١١
  ٠.٧٢٦  دقة التهدیف البعید على هدف مقسم بالمنتصف  ×١٢
  ٠.٦٤٥  یاردة) ٢٠(من مسافة ) م٢(دقة المناولة الطویلة على دائرة نصف قطرها   ×٨
  ٠.٦١٢  على دائرة) م٢٠(دقة المناولة المتوسطة من مسافة   ×٥
  ٠.٦٠٣   التهدیف على المرمى في جزء محدد منهدقة  ×١٠
  ٠.٥٩١   مربع داخل منطقة الجزاءإلىدقة المناولة الطویلة من علم الزاویة   ×٩
  ٠.٤٥٠   عدد من المراتألكبرالسیطرة على الكرة   ×١٦
  ٠.٤١٢  تمریر الكرة بباطن القدم الیمنى بین حاجزین  ×٢
  ٠.٢١٢  ثانیة) ٣٠ (دقة مناولة الكرة على مقعد سویدي خالل  ×١
  ٠.١٧٩  تمریر الكرة بباطن القدم الیسرى بین حاجزین  ×٣
  ٠.١٦٧  دحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب  ×١٤
  ٠.١٥٩  دوائر) ٣(الرمیة الجانبیة على   ×٢٧
  ٠.١٤٢  داخل مربع) م٦( الكرة من مسافة بإیقافالتحكم   ×١٩
  ٠.١٣٤  )م٦( حركة الكرة من مسافة بإیقافالتحكم   ×٢١
  ٠.١١٠   ابعد مسافةإلىمناولة الكرة   ×٧
  ٠.١٠٩   دوائر٣ضرب الكرة بالرأس على   ×٢٣
  ٠.٠٩٨  دقة المناولة بالرأس  ×٢٤
  ٠.٠٢  السیطرة على الكرة لمدة دقیقة  ×١٨
  ٠.٠١٩  الرمیة الجانبیة البعد مسافة  ×٢٥
  ٠,٠١٩  مربعات) ٣(الرمیة الجانبیة على   ×٢٦
  ٠.٠١٦  ) یاردات٦(منطقة دحرجة الكرة حول   ×١٥
  ٠.٠١٠  )ثا٣٠( داخل دائرة لمدة باإلیقافالسیطرة على الكرة   ×٢٠
  ٠.٠٠٩  )ثا٣٠(السیطرة على الكرة خالل   ×١٧
  ٠.٠٠٦  وٕایاباذهابًا ) م٢(شواخص المسافة بینهما ) ٥(دحرجة الكرة بین   ×١٣
  ٠.٠٠٦  ألبعد مسافةضرب الكرة بالرأس   ×٢٢
  ٠.٠٠٦  متر) ٢٠(دوائر من مسافة ) ٤(توسطة على دقة المناولة الم  ×٤
  ٠.٠٠٣  متر) ١٥(دوائر من مسافة ) ٣(دقة المناولة المتوسطة على   ×٦

   العامل العاشرتفسیر ١٠-٦-١-٤
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 المهـاري بالعامـل داء ترتیـب تـشبعات متغیـرات االبـینالذي ی) ١٠(رقم من خالل الجدول 
 وبطریقــة المائــللكبــرى علــى هــذا العامــل بعــد التــدویر  قــیم التــشبعات اإن نالحــظالعاشــر تنازلیــًا، 

ــغ ) ٠.٥ ±(تعظــیم التبــاین وبقیمــة  مــن المجمــوع %) ١٤.٨١٤(تــشبعات مثلــت مــا نــسبته ) ٤(بل
الكلــي للمتغیــرات المرشــحة للتحلیــل، وان النــسبة المئویــة للتبــاین العــاملي المفــسر لهــذا العامــل هــو 

)٥.١٧٥٨٣ .(%  
دقــة المناولــة بــالرأس، ضــرب الكــرة بــالرأس  (اآلتیــةغیــرات ویــصدق علــى هــذا العامــل المت  

  ، ضــــــرب الكــــــرة بــــــالرأس علــــــى )م٦( مــــــسافة، الــــــتحكم بایقــــــاف حركــــــة الكــــــرة مــــــن مــــــسافة ألبعــــــد
  ). دقة ضرب الكرة بالرأس(ویمكن تسمیة هذا العامل بعامل )).  دوائر٣(

هــارة ضــرب الكــرة  هنــاك ثالثــة اختبــارات تمثــل اختبــارات منأ والمالحــظ علــى هــذا العامــل  
 والعامــل المــشترك بــین هــذه) اإلخمــاد( واختبــار واحــد لمهــارة الــتحكم بایقــاف حركــة الكــرة ،بــالرأس

 ان ضــرب الكــرة بــالرأس والــتحكم بایقــاف حركــة الكــرة اذ أداءهــا هــو الدقــة فــي األربعــةاالختبــارات 
  .  التوافق والدقة الداءهماإلىتحتاج ) اإلخماد(

 مـن كـون متـاتي بكـرة القـدم وذلـك والمهمـة األساسیة المبادئس من ضرب الكرة بالرأ"یعد   
ــًا مــا تلعــب فــي الهــواء، وان الــرأس هــو الــسالح   للتهــدیف عنــدما تكــون الكــرة فــي األولالكــرة غالب

الخـشاب ( "  ضـربات الـرأس ضـروریة لالعـب كـرة القـدمإجـادة المرمـى وعلـى هـذا فـإن مامأو الهواء 
 أو الكــــرة بــــالرأس بهــــدف التمریــــر والتــــصویب علــــى المرمــــى لعــــب ن وا. )١٠٩، ٢٠٠٥وذنــــون، 

 كلهـا متطلبـات مهاریـة ضـروریة خـالل د المـدافعین تعـبوسـاطة المرمـى إمامت الكرات العالیة یتشت
  .)٤٧، ١٩٩٤الوحش ومحمد، ( المباراة

ذا   ا مــ قریبــة منهــا فمأو األرض والكــرة علــى ب كانــت القــدم تلعــب دورًا حیویــًا فــي التــصویوٕا
 للتصویب عندما یلتقي الالعب الكرة في الهـواء فـي منطقـة األول الرأس هو السالح نأ فیه الشك

 تــصویبات الــرأس إجــادة الكــرات العالیــة بالقــدم لــذلك فــان إلــىصعوبة الوصــول الــ مــن إذالتــصویب 
عرضــیة فــي منطقــة ال الكــرات إنهــاءضــرورة لالعــب كــرة القــدم وتبــدو تــصویبات الــرأس حیویــة فــي 

، إبـراهیم( ي مـن الملعـبوم فـي الثلـث الهجـوالسـیما المواقف الثابتة هجومیـًا ثمارذلك استالجزاء وك
٩٨، ١٩٩٤(.  

 لألداء المكملة األساسیة المهارات ى احد تعدمهارة ضرب الكرة بالرأسان  ناویرى الباحث  
لعـب  الـضروریة لجمیـع الالعبـین فـي خطـوط الاألمـوروجودها من ،و المهاري المتقن خالل المباراة

 الكـرات أو الكـرات العالیـة سـواء كانـت كـرات جانبیـة إبعـادن فـي و المختلفة حیث یستخدمها المدافع
 علـى المرمـى بالتي تنفـذ مـن الحـاالت الثابتـة وذلـك یـستخدمها الالعبـون المهـاجمون فـي التـصوی

 الثالثـــة دم مطلـــب ومبتغـــى كـــل فریـــق حیـــث یمكـــن اعتبـــار الـــرأس القـــهـــي والتـــي األهـــداف إلحـــراز
  . األمثل استثماره االستثمار أمكن ما إذالالعب 
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علــى اعلــى تــشبع علــى العامــل لــذا فقــد تــم )  بــالرأسالمناولــةدقــة (ونظــرًا لحــصول اختبــار   
  . ترشیحه لتمثیل هذا العامل في بطاریة المحدد المهاري

  )١٠ ( رقمالجدول
  المائللعاشر بعد التدویر لعامل اي با  متغیرات المحدد المهار تلتشبعایبین الترتیب التنازلي 

  التشبعات  متغیرات المحدد المهاري  رقم المتغیر
  ٠.٦١٨  دقة المناولة بالرأس  ×٢٤
  ٠.٦٠١  ألبعد مسافةضرب الكرة بالرأس   ×٢٢
  ٠.٥٢٦  )م٦(التحكم بایقاف حركة الكرة من مسافة   ×٢١
  ٠.٥١١   دوائر٣ضرب الكرة بالرأس على   ×٢٣
  ٠.١٢٠  یاردة) ٢٠(من مسافة ) م٢(لى دائرة نصف قطرها دقة المناولة الطویلة ع  ×٨
  ٠.١٠٧  دقة التهدیف على المرمى في جزء محدد منه  ×١٠
  ٠.١٠٦  دقة التهدیف القریب  ×١١
  ٠.١٠٦  السیطرة على الكرة لمدة دقیقة  ×١٨
  ٠,٠٩٥  )ثا٣٠(دقة مناولة الكرة على مقعد سویدي خالل   ×١
  ٠,٠٩٣  م ١٥دوائر من مسافة ) ٣(دقة المناولة المتوسطة على   ×٦
  ٠.٠٨٣  دقة التهدیف البعید على هدف مقسم بالمنتصف  ×١٢
  ٠.٠٨٣   مسافةألبعدالرمیة الجانبیة   ×٢٥
  ٠.٠٨٢  مربعات) ٣(الرمیة الجانبیة على   ×٢٦
  ٠.٠٧٣  دوائر) ٣(الرمیة الجانبیة على   ×٢٧
  ٠.٠٧٣  وٕایابابًا ذها) م٢(شواخص المسافة بینهما ) ٥(دحرجة الكرة بین   ×١٣
  ٠.٠٧٣  داخل مربع) م٦(التحكم بایقاف الكرة من مسافة   ×١٩
  ٠.٠٦١  على دائرة) م٢٠(دقة المناولة المتوسطة من مسافة   ×٥
  ٠.٠٦١  دحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب  ×١٤
  ٠.٠٥٠  مناولة الكرة البعد مسافة  ×٧
  ٠.٠٣٧  یاردات) ٦(دحرجة الكرة حول منطقة الـ   ×١٥
  ٠.٠٣٦  یاردة) ٢٠(دوائر لمسافة ) ٤(دقة المناولة المتوسطة على   ×٤
  ٠.٠٣٠   عدد من المراتألكبرالسیطرة على الكرة   ×١٦
  ٠.٠١٦  تمریر الكرة بباطن القدم الیمنى بین حاجزین  ×٢
  ٠.٠١١  )ثا٣٠(السیطرة على الكرة باالیقاف داخل دائرة لمدة   ×٢٠
  ٠.٠١٠-  الیسرى بین حاجزینتمریر الكرة بباطن القدم   ×٣
  ٠.٠٠٧  دقة المناولة الطویلة من علم الزاویة الى مربع داخل منطقة الجزاء  ×٩
  ٠.٠٠٦  ثانیة) ٣٠(السیطرة على الكرة خالل   ×١٧
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   المهاريداء بطاریة االوحدات ٧-١-٤
ى ار وحـــدات البطاریـــة اعتمـــادًا علـــیـــ الخت)لیـــشمانف(استرشـــادًا بالمعـــاییر الموضـــوعة مـــن   

ــــد تــــم اخت ــــل العــــاملي، فق ــــائج التحلی ــــنت ــــشروط ی ــــًا لل ــــة مــــن ضــــمن العوامــــل وفق ار وحــــدات البطاری
 تــم ترشــیح وحــدات األســاسوعلــى هــذا ) العاشــر، الــسابع، الرابــع، الثــاني(الموضــوعة وهــي العامــل 

 نقیة لكون د، ومن ثم فإن هذه الوحدات تعاألربعةالقیاس التي حققت تشبعات كبرى على العوامل 
 بینی) ١١(رقم  من التباین، والجدول یا كافا ضعیفة وهي تفسر قدر األخرىعاتها على العوامل تشب
  . ذلك

  )١١(رقم الجدول 
  یبین الوحدات المرشحة عن عوامل المحدد المهاري

رقم   التشبع على العوامل
  العامل

رقم   اسم العامل
  االختبار

  اسم االختبار
١٠  ٧  ٤  ٢  

  الشیوع

السیطرة على الكرة خالل   ١٧  الكرةالسیطرة على   ٢
  ٠.٣٧٨٧٠٣  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٩  ٠.٠١٩  ٠.٦١٥  )ثا٣٠(

دحرجة الكرة حول دائرة   ١٤  الدحرجة بالكرة  ٤
  ٠.٤٠١٤١٤  ٠.٠٦١  ٠.٠٠٧  ٠.٦٠٣  ٠.١٩٥  منتصف الملعب

  ٠.٦٣١٤١  ٠.١٠٦  ٠.٧٨٢  ٠.٠٩٣  ٠.٠٠١  دقة التهدیف القریب  ١١  دقة التهدیف والمناولة  ٧
  ٠.٣٩٨٦  ٠.٦١٨  ٠.٠٩٨  ٠.٠٣٦  ٠.٠٧٦   بالرأسالمناولةدقة   ٢٤   بالرأسدقة المناولة  ١٠

 نأ تبــین اذیبــین االرتباطــات البینیــة لقیاســات البطاریــة المستخلــصة، ) ١٢(رقــم والجــدول   
  . )لیشمانف(تفق مع المعاییر الموضوعة من ، ولهذا یاألخركل اختبار ال یقیس ظاهرة یقیسها 

  )١٢ ( رقمجدول
  ات البینیة لوحدات بطاریة المحدد المهاريیبین االرتباط

  ×٢٤  ×١١  ×١٤  ×١٧  رقم االختبار
١  ×١٧        
١  ٠.٠٤٣  ×١٤      
١  ٠.٠٦١  ٠.٠٠٢  ×١١    
١  ٠.٠٤٠-  ٠.٠١٧  ٠,٠٥٩  ×٢٤  

   المواصفات التفصیلیة لوحدات بطاریة المحدد المهاري٧-١-٤
   ).١٦٠، ١٩٩١وآخران، إسماعیل ( .نیةثا) ٣٠(السیطرة على الكرة خالل : األولىالوحدة   
  ).١٩٩٤،١٧٣شعالن،(.دحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب: الوحدة الثانیة  
  ).١٥١، ١٩٩١إسماعیل وآخران، ( .دقة التهدیف القریب: الوحدة الثالثة  
   )٢١١، ١٩٩٩الخشاب وآخران، . ( . بالرأسالمناولةدقة : الوحدة الرابعة  
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 ٢٤

   االستنتاجات والتوصیات-٥

  ستنتاجات اال١-٥
  :االتیة الى االستنتاجات  توصالانفي ضوء النتائج التي حصل علیها الباحث  

ــًا اظهــر احــد ) ٢٧( الــذي اجــري علــى المائــل التحلیــل العــاملي باســتخدام التــدویر*  اختبــارًا مهاری
  : في ضوء الشروط الموضوعة لقبول العامل وهي منهاعشر عامًال، تم قبول اربعة 

    العامل الثاني  لكرة السیطرة على ا-أ
    العامل الرابع   الدحرجة بالكرة-ب
    العامل السابع  لتهدیف والمناولةدقة ا -جـ
    العامل العاشر  بالرأسالمناولة  دقة -د

 المهــاري علــى ضــوء عواملهــا المستخلــصة فــي هــذا البحــث والتــي داءتــم اســتخالص بطاریــة اال* 
  :هي تمثل وحداتها اعلى التشبعات على العوامل و 

    لتمثیل العامل الثاني  نیةثا) ٣٠( السیطرة على الكرة خالل -أ
    لتمثیل العامل الرابع   دحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب-ب
    لتمثیل العامل السابع   دقة التهدیف القریب-جـ
    لتمثیل العامل العاشر   بالرأسالمناولة دقة -د

 األخـرىتعد اختبارات نقیة، اذ ان تشبعاتها علـى العوامـل  لالختبارات المهاریة األربعةالوحدات * 
  ).صفریة(عیفة ض

  واألجنبیة المصادر العربیة
 ،واقــع التهــدیف عنــد العبــي الدرجــة األولــى بكــرة القــدم  ):١٩٨٤(ثامر محــسن ،إســماعیل -١

 .بغداد ،مطبعة أركان

 ،اضــيأســس التــدریب الری ):١٩٩٧( محمد صــبحي،كمال عبــد الحمیــد وحــسانین،إســماعیل -٢
ــــة الریاضــــیة  بمــــدارس البنــــین والبنــــات دار الفكــــر ،تنمیــــة اللیاقــــة البدنیــــة فــــي دروس التربی

 .القاهرة ،العربي

دار ،اإلعــداد البــدني للنــساء ):١٩٨٦( یاســین محمــد علــي ،ودیــع یاســین والحجار،التكریتي -٣
 .الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل

التطبیقـات اإلحـصائیة واسـتخدامات  ):١٩٩٩( حسن محمـد،ودیع یاسین والعبیدي،التكریتي -٤
 .٠الموصل ،دار الكتب الجامعیة،الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة
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المهارات األساسـیة وعالقتهـا بـبعض الـصفات البدنیـة  ):١٩٩٦( إبراهیم محمد،جمال الدین -٥
كلیة التربیــــة الریاضــــیة ،رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة،سنة) ١٢(لناشــــئ كــــرة القــــدم تحــــت

 .جامعة حلوان ،ینللبن

المركز العربي ،الموهبة الریاضیة واإلبداع الحركي ):٢٠٠٤(یحیى السید إسماعیل ،الحاوي -٦
 .القاهرة ،للنشر

دار ،١ط،أنمـــاط أجـــسام إبطـــال الریاضـــة مـــن الجنـــسین ):١٩٩٥(محمد صـــبحي ،حـــسانین -٧
 .القاهرة ،الفكر العربي

المواهـــــب الریاضـــــیة رأي فـــــي كیفیـــــة البحـــــث عـــــن  ):١٩٨٠( عـــــصام محمـــــد أمـــــین،حلمي -٨
ـــــة الریاضـــــیة،وتطویرهـــــا ـــــة الریاضـــــیة ،المؤتمر العلمـــــي لدراســـــات وبحـــــوث التربی كلیة التربی

 .جامعة  اإلسكندریة ،للبنین

 ،٢،ط)قیـادة– تطبیـق –تخطـیط (حـدیث التدریب الریاضـي ال ):٢٠٠١(مفتي إبراهیم ،حماد -٩
 .القاهرة ،دار الفكر العربي

سة عاملیه للقدرات الحركیة كأساس النتقـاء الناشـئین درا ):١٩٩١(عادل عبد الحلیم ،حیدر -١٠
 جامعة طنطا ،كلیة التربیة الریاضیة،أطروحة دكتوراه غیر منشورة،بكرة القدم

قــانون  –اختبــارات –كــرة القــدم  مهــارات ) ٢٠٠٥( معتز یــونس،زهیر قاســم وذنــون،الخــشاب -١١
 .جامعة الموصل ،دار ابن األثیر للطباعة والنشر

 ،دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر،كــــرة القــــدم ):١٩٩٩( م یحیــــى وآخــــران زهیر قاســــ،الخــــشاب -١٢
 .جامعة الموصل 

تــــصمیم وتقنــــین اختبــــارات لقیــــاس  بعــــض  ):١٩٩٠(زهیر قاســــم یحیــــى وآخــــران ،الخــــشاب -١٣
المؤتمر الــــسادس لكلیــــات التربیــــة ،بحث منــــشور،المهــــارات  الحركیــــة األساســــیة بكــــرة القــــدم

 .جامعة الموصل ،ریاضیةكلیة التربیة ال،الریاضیة في العراق

بنـــاء بطاریـــة اختبــار للمهـــارات األساســـیة بكـــرة القـــدم  )٢٠٠١(مكــي محمـــود حـــسین ،الراوي -١٤
كلیة التربیــــــــــة ،أطروحــــــــــة دكتــــــــــوراه غیــــــــــر منــــــــــشورة،لالعبــــــــــین الــــــــــشباب بمحافظــــــــــة نینوى

 .جامعة الموصل ،الریاضیة

لمــــستوى تــــأثیر برنــــامج تــــدریبي مهــــاري مقتــــرح علــــى تنمیــــة ا ):١٩٩٤(إبراهیم ،شــــعالن -١٥
 )١٩( العـدد ،ة البدنیـة والریاضـیةالمجلة العلمیـة للتربیـ،بحث منشور،المهاري لناشئ كرة القدم

 .كلیة التربیة الریاضیة للبنین بالهرم،جامعة حلوان 

انتقــاء الموهــوبین فــي  ):١٩٨٥(احمــد عمــر ســلیمان ،أبو العــال احمــد و الروبي،عبــد الفتــاح -١٦
  .القاهرة،عالم الكتب،المجال الریاضي
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 ٢٦

 مقدمــة فــي األســس العلمیــة للــسباحة، ):١٩٧٧( عــصام محمــد أمــین،نبیــل وحلمي،العطار -١٧
 .القاهرة ،دار المعارف

تحلیــــــــل بیانــــــــات البحــــــــوث النفــــــــسیة والتربویــــــــة  ):٢٠٠٣( صــــــــالح الــــــــدین محمــــــــود،عالم -١٨
 .القاهرة ،دار الفكر العربي،واالجتماعیة

ات البدنیـــة والبایلوجیـــة اتجاهـــات البحـــث العلمــي فـــي المحـــدد):٢٠٠٢( محمــد صـــبري،عمر -١٩
المؤتمر األول استراتیجیات انتقـاء ،لالنتقاء في ضوء التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتیة

- أكتــوبر ٢٠وٕاعــداد المواهــب الریاضــیة فــي ضــوء التطــور والثــورة المعلوماتیــة للفتــرة مــن 
 .جامعة اإلسكندریة ،نوفمبر، كلیة التربیة الریاضیة للبنین١

مجلة دراســات ،بحــث منــشور،بنــاء اختبــار معرفــي بــالكرة الطائرة ):١٩٨٢( دیــعالین و ،فــرج -٢٠
 .جامعة حلوان ،كلیة التربیة الریاضیة  للبنین،٣العدد ،٥المجلد ،وبحوث

ـــــــــي االنتقـــــــــاء الریاضـــــــــي):١٩٨٧(عزت محمـــــــــود ،الكاشـــــــــف -٢١ مكتبة النهـــــــــضة ،األســـــــــس ف
 .القاهرة ،العربیة

 المهاریــــة المركبــــة كجــــزء مــــن بطاریــــة تــــصمیم االختبــــارات ):٢٠٠٣( مجید،شــــاخوان،كریم -٢٢
ــــي مدینــــة اربیل ــــشباب ف ــــوراه غیــــر منــــشورة،اختبــــار الالعبــــین ال ــــة ،أطروحــــة دكت كلیة التربی

 .اربیل ،جامعة صالح الدین،الریاضیة

دار )تــــدریب –تعلــــیم (المهــــارات األساســــیة فــــي كــــرة القــــدم  ):١٩٩٩(یوســــف الزم ، كماش -٢٣
 .األردن ،عمان،الخلیج

أطروحـة  ،محـددات انتقـاء الناشـئین فـي ریاضـة كـرة القـدم ):١٩٩٤( اداحمد فـرج مـر ،مبارك -٢٤
 .جامعة الزقازیق ،كلیة التربیة الریاضیة للبنین،دكتوراه غیر منشورة

دار الفكـــر ،١ط،االختبـــارات والقیاســـات لالعبـــي كـــرة القـــدم ):١٩٩٣(حنفي محمـــود ،مختـــار -٢٥
 .القاهرة ،العربي

دار  ،موفـق مجیـد المـولى(، ترجمـة)ارات المهـ–الخطـط (كرة القدم  ):١٩٩٠(ماریس ،هیوز -٢٦
 .جامعة الموصل ،الكتب للطباعة والنشر

دار العلـــم ،أساســـیات كـــرة القـــدم ):١٩٩٤(مفتي إبـــراهیم ،محمدعبـــدة صـــالح ومحمـــد،الوحش -٢٧
 .القاهرة ،والمعرفة
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