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   وبناء اختبارات لقیاس بعض المهارات األساسیة لالعبي أندیة الدوري الممتاز العراقي متصمی
 في خماسي كرة القدم 

  
  ٢ م عمار شهاب أحمد الجبوري.م                                 ١د مكي محمود حسین الراوي.م٠أ

 )٢٠٠٩  تموز  ٢١القبول  ............ ٢٠٠٩  نیسان ٩االستالم  (

 امللخص
نظرًا لحداثـة لعبـة خماسـي كـرة القـدم، ومـن خـالل متابعـة الباحثـان لألدبیـات التـي كتبـت عـن هـذه اللعبـة مـن كتـب وبحـوث 

  . األساسیة للعبة خماسي كرة القدموعلى حد علم الباحثان ال توجد إختبارات خاصة لقیاس المهارات
  .س بعض المهارات األساسیة لالعبي خماسي كرة القدممن هنا برزت مشكلة البحث في تصمیم وبناء اختبارات لقیا

وقد تناول الباحثـان فـي . تصمیم وبناء اختبارات لقیاس بعض المهارات األساسیة لالعبي خماسي كرة القدم : هدف البحث
  .مناقشتهااإلطار النظري بناء االختبارات المهاریة والمهارات األساسیة في خماسي كرة القدم ودراسات سابقة تم عرضها و 

وفي إجراءات البحث استخدم الباحثان المنهج الوصـفي باألسـلوب المـسحي لمالءمتـه وطبیعـة مـشكلة البحث،واشـتمل مجتمـع البحـث 
علــى العبــي خماســي كــرة القــدم للدرجــة الممتــازة فــي المنطقــة الــشمالیة لــدوري القطــر، وقــد تــم إختیــار عینــة البحــث بالطریقــة العمدیــة 

العبـًا ) ١١٦(، حیـث بلـغ عـدد العینـة الفعلیـة )نینـوى، الفتـوة، الثـورة، حمـرین، الـسلیمانیة، أزمـر، سـیروان: (ندیةوالتي اشتملت على أ
صـابة، اإل: (مـن مجتمـع البحـث، حیـث تـم إسـتبعاد بقیـة الالعبـین ألسـباب%) ٧٧(العبًا، ویمثل هـذا العـدد نـسبة ) ١٤٩(من أصل 

اإلختبـارات واإلسـتبیان : یانـات المطلوبـة فـي الدراسـة تـم إسـتخدام عـدة وسـائل منهـاوللوصول إلى الب، )عدم الحضور، حراس المرمى
 - الوسط الحـسابي- :وقد إستخدم الباحثان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة.والمقابلة الشخصیة والمالحظة العلمیة كوسائل لجمع البیانات

 - معامــل اإللتــواء- قــانون النــسبة المئویــة-لعینــات المــستقلة) t( إختبــار -)بیرســون( البــسیط لـــاالرتبــاط معامــل - المعیــارياالنحــراف
  .إختبار مربع كاي

  :ومن أبرز النتائج التي توصل إلیها الباحث ما یأتي
نتیجًة ألتباع الوسائل العلمیة الخاصة ببناء االختبـارات تـم الحـصول علـى مجموعـة اختبـارات مهاریـة لالعبـي خماسـي كـرة القـدم . ١

  :علمیة جیدة من صدق وثبات وموضوعیة وتوزیع طبیعي وهيتتمتع بمعامالت 
  ثانیة) ٣٠( تمریر الكرة بالقدم من الدحرجة لمدة -
  . تمریر كرة أرضیة بالقدم من الدحرجة على مسطبة مقسمة-
  . تمریر الكرة بالقدم على الدوائر المتداخلة والمرسومة على الحائط من الكرات الثابتة-
  .لى التقسیمات المتداخلة والمرسومة داخل الهدف التهدیف من الحركة ع-
  . التهدیف من الكرات الثابتة على ستة تقسیمات-
  . التهدیف من الحركة-
  . التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسیطرة-
  . التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من الخلف-
  . باروشواخص بطریقة) ٥( الدحرجة بالكرة حول -
  .شواخص بأبعاد مختلفة ذهابًا وٕایاباً ) ٦( الدحرجة بالكرة حول -

  .وذلك لتحقیقها األسس العلمیة لإلختبار الجید من صدق وثبات وموضوعیة
  :تم رفض مجموعة إختبارات لعدم تحقیقها األسس العلمیة لإلختبار وهذه اإلختبارات هي. ٢
  .تلفة ذهابًا وٕایاباً شواخص بأبعاد مخ) ٨( الدحرجة بالكرة حول -

                                           
 .العراق/جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة/فرع األلعاب الفرقیة ١
  ٠العراق/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/تربیة الریاضیة والفنیةالمدیریة  ٢
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  . الدحرجة بالكرة حول مثلث متساوي األضالع-
  . التهدیف من الكرات الثابتة-
  . الدحرجة بالكرة-
  .شواخص) ٩( الدحرجة بالكرة حول -

  .من آراء السادة الخبراء%) ٧٥(وذلك لعدم حصولها على نسبة إتفاق 
  .االختبارات المعتمدة تتوزع توزیعًا طبیعیاً . ٣

  :أهم التوصیاتوكانت 
إعتماد اإلختبارت التي حققت األسس العلمیة من صدق وثبات وموضوعیة وتوزیع طبیعي في تقویم المهارات األساسـیة لالعبـي . ١

  .                             خماسي كرة القدم
  .تعمیم نتائج اإلختبارات إلى األندیة المستفیدة من البحث.٢
  .ینات أخرى وعلى مناطق جغرافیة أخرىإجراء بحوث مشابهة على ع. ٣
  .وضع درجات ومستویات معیاریة لالختبارات المعتمدة.٤
  

Designing and Constructing Tests to measuring  Some offensive skill-tests  

for  Futsal  Players 

Asst.Prof.Dr. Maki .M. Hussein  Al-Rawi       Asst. Lecturer. A. Shihab Ahmmed  

ABSTRACT  
As Futsal is a new sport and through reviewing the literature written about the game and- as 

far as the researcher knows- no tests for measuring futsal basic skills are available. Thus; the 
research problem has emerged to establish a number of tests to measure certain skills of futsal 
game. 
Research objective 
- Establishing a number of tests to measure certain basic skills for Futsal players. 
The researcher has tackled –within the theoretical framework- the establishment of basic skill tests 
in futsal as well as discussing and displaying previous studies. 
Within the research measures; the researcher has followed the survey descriptive methodology for 
its convenience with the nature of the research problem. This methodology-by such a technique- is 
considered one of those fact-finding methods that induce the required results for solving problems 
in a certain society. 
Research population has included Futsal first-class players in the Iraqi tournament\ North region 
and the subjects have been chosen intentionally including the following clubs: Ninevah ,Alfutwa, 
Himreen, Suleimaniya, Azmar& Sirwan.  
Actual number of subjects was (116) out of (149) representing (%77) of the research population, 
other players were excluded for reasons such as injury, absence and goalkeepers. 
In order to attain the required data ; the researcher has applied several tools such as content analysis 
to determine Futsal basic skills. Skills demonstrated by analysis are: Shooting, dribbling, Passing, 
Stopping, corner Kick, side Kick, distopping, Dodging as well as other means for collecting data 
such as tests, questionnaire, interviews and scientific observation. 
The researcher has employed the following statistical tools: 
arithmetic mean 
standard deviation 
Person’s simple correlation  coefficient 
t-Test for independent samples 
Percentage 
Modified T-scores 
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Chi-square test (goodness of fit) 
The most prominent results attained by the researcher are as follows: 
1. Tests were accepted as having met the scientific bases for good test, including validity reliability 
and objectivity. 
- Passing the ball with the foot from dribbling for 30 sec. 
- Shooting from movement on the overlapped divisions drawn inside the goal. 
- Shooting from stable balls on six divisions. 
- Shooting from movement. 
- Shooting from movement for a ball coming from the controlling leg side. 
- Shooting from movement for a ball coming from the back. 
- Dribbling the ball around (5) stakes according to Barrow method. 
- Dribbling the ball around (6) stakes with different dimensions back & forth. 
- Side shoots on a curved goal 
- Passing a ground ball by the foot from dribbling on a divided bench. 
- Passing the ball by foot on the overlapped circles drawn on the wall from stable balls. 
- Stifling ground ball by the feet from  the movement position, then passing it towards the goals on 
both sides. 
2. Unaccepted tests for obtaining less than %75 of specialists’ approval. 
- Side shoots on 3 goals 
- Dribbling the ball around 8 stakes with different dimensions back & forth. 
- Dribbling the ball around an equilateral triangle. 
- Scoring from stable balls 
- Dribbling the ball 
- Dribbling the ball around (9) stakes. 
5. Approved test are distributed normally. 
The research has presented a number of recommendations; the most important of which are as 
follows: 
1. Adopting tests that meet the scientific bases include validity, invariability, and objectivity. 
2.  Circulating tests’ findings upon sport clubs that benefits from the research. 
3. Performing similar researches on other topics. 
4. Performing similar researches on other geographical areas. 
 

  : التعریف بالبحث-١
  : المقدمة وأهمیة البحث١-١

،  كافـة في بلـدان العـالم بـسرعة كبیـرة وفـي القـاراتلعبة خماسي كرة القدم من األلعاب التي بدأت تنتشر حدیثاً تعد   
م الجماهیریـة، فـضًال عـن أنهـا تتمتـع بمـستوى عـالي مـن اللیاقـة البدنیـة قد أصـبح لهـا شـعبیة كبیـرة تكـاد تـضاهي كـرة القـدول

 هــذه اللعبــة مــن األلعــاب التــي یجــب أن یمتلــك الالعــب فیهــا مــستوى عــالي مــن األساســیة وتعــدوجانــب كبیــر مــن المهــارات 
 الســیماً ي لعبــة ریاضــیة و إن المهــارات األساســیة قاعــدة رئیــسة للنجــاح فــي أ"،  إتخــاذ القــرارالــسرعة فــيالمهــارات األساســیة و 

فــي األلعــاب الجماعیــة ومنهــا خماســي كــرة القــدم، وبــدونها ال یمكــن ألي العــب أو أي فریــق أن یــؤدي الواجبــات المطلوبــة 
  .)٢، ٢٠٠٦النقار، (" من قبل المدربین منه، لذلك یزداد التركیز علیها

 ألداء المهــارات األساســیة وتوظیــف تلــك وتعتمــد طبیعــة األداء فــي خماســي كــرة القــدم علــى درجــة كفــاءة الالعــب"  
 ونظرًا لصغر مساحة الملعب قیاسًا بملعب كرة القدم فإن الالعـب یجـب أن یمتلـك متطلبـات بدنیـة عالیـة المهارات خططیًا،

 نالحظ أن طبیعة األداء المهاري في خماسي كرة القدم یتمیز بعـدم ثبـوت طریقـة اذومستوى عالي من المهارات األساسیة، 
ـــــف اللعـــــب وتغیرهـــــا وســـــرعة إتخـــــاذ القـــــرار األ ـــــًا لمواق ـــــث تكـــــرار الحركـــــة، وأن حركـــــات الالعـــــب تتغیـــــر وفق داء مـــــن حی

ونظرًا ألهمیة اإلختبـارات والمقـاییس فـي جمیـع األلعـاب الریاضـیة ،)WWW. HOLISTICSOCCR. COM".(الصحیح
ن البیانــات التــي نحــصل علیهــا بإســتخدام فــإبهــا، والعمــل  الرئیــسة التــي زاد اإلهتمــام األساســیةولكونهــا أحــد أدوات التقــویم 

لكثیــر مـن أغـراض القیـاس األساسـیة فـي التـشخیص والتــصنیف االمقـاییس الموضـوعیة دقیقـة وحاسـمة وتمـنح القـدرة لتحدیـد 
یمكـــن تقـــویم المنـــاهج والتبـــوء والبحـــث العلمـــي والتـــي تخـــدم العـــاملین فـــي المجـــال الریاضـــي، وعـــن طریـــق هـــذه اإلختبـــارات 
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ــــالمعت ــــارات الفعالیــــات الریاضــــیة الحظــــانمــــدة، ومــــن خــــالل متابعــــة الباحث هنــــاك إختبــــارات خاصــــة للمهــــارات  أن ا إلختب
فعالیـة یـات  فیما نجد هنـا وفـق معط وأن هناك مجموعة من اإلختبارات أیضًا لكل مهارة من المهارات األساسیة،األساسیة،

والمهـارات األساسـیة بـصورة خاصـة، وعلـى هـذا األسـاس فـإن هـذه  بـصورة عامـة االختبـارات إلى االفتقارخماسي كرة القدم 
 أو الوقـوف االنتقـاء وتقویم الالعبین سواًء ألجـل عملیة اختیارالدراسة تمدنا بمجموعة من اإلختبارات التي یستفاد منها في 

 العربـي وأغلـب دول العـالم  تعـد هـذه الدراسـة هـي األولـى فـي العـراق والـوطنانوعلى حد علم الباحثعلى الحالة التدریبیة ، 
في هذا المجال، حیث تناولت هذه الدراسة بناء إختبارات خاصة لقیاس المهارات األساسیة لالعبي خماسي كـرة القـدم وهـذا 

    .ما یمیزها عن باقي البحوث والدراسات األخرى
العبـي خماسـي كـرة  لهجومیـةالالمهـارات  مـستوى  موضـوعیةتـوفیر وسـائل تقـویممن هنا برزت أهمیـة البحـث فـي 

    .القدم محاولًة من الباحث في تقدیم خدمة علمیة تهدف إلى تطویر هذه اللعبة
  :  مشكلة البحث٢-١

 ال ان لألدبیــات التــي كتبــت عــن هـذه اللعبــة مــن كتــب وبحــوث وعلــى حــد علــم الباحثــان ومـن خــالل متابعــة الباحثــ  
سي كـرة القـدم، وعلـى الـرغم مـن تـشابه مهـارات لعبـة خماسـي  خماعبيتوجد إختبارات خاصة لقیاس المهارات األساسیة لال

 كثیــرة مــن حیــث صــغر حجــم الملعــب وســرعة الحركــة واللعــب اختالفــات إال أن هنــاك  الجماهیریــةكــرة القــدم مــع كــرة القــدم
 مــن هنــا بــرزت مــشكلة. الجماهیریــةوقیاســات الهــدف فــضًال عــن أن جمیــع اإلختبــارات الــسابقة مــصممة لــتالءم كــرة القــدم

  .تصمیم وبناء بعض اإلختبارات المهاریة الهجومیة لالعبي خماسي كرة القدمالبحث في 
  :  هدف البحث٣-١
تصمیم وبناء اختبارات لقیاس بعض المهارات األساسیة لالعبي أندیة الدوري الممتاز العراقي بخماسي كرة  ١- ٣-١

  القدم
  :  مجاالت البحث٤-١
نینـوى، : ( وهـذه األندیـة هـيلدرجة الممتازة فـي المنطقـة الـشمالیة مـن القطـر العراقـي أندیة ااالعبو : المجال البشري١-٤-١

  ).الفتوة، الثورة، حمرین، السلیمانیة، أزمر، سیروان
جامعـة الموصـل والقاعـات الریاضـیة لألندیـة  - قاعـة األلعـاب الفرقیـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة: المجال المكـاني٢-٤-١

  ).ن، سلیمانیة، أزمر، سیروانالثورة، حمری: (اآلتیة
  .٣١/١/٢٠٠٨ ولغایة ٣/١٠/٢٠٠٧الفترة من : المجال الزماني٣-٤-١
  :  تحدید المصطلحات٥-١
   :خماسي كرة القدم١-٥-١
 تلعــب علــى مالعــب أن علــى شــوطین، علــى  تلعــبالعبــین مــن ضــمنهم حــارس المرمــى) ٥( مــن لعبــة تتكــون"    

متــــر ودون إســــتخدام )٢٥-١٥(متــــر والعــــرض )٤٢-٣٨(الطــــول : محــــددةدیات أطــــوال وأعــــراض مــــداخلیــــة أو خارجیــــة ب
  )٤، ٢٠٠٦النقار،( ."الجدران الجانبیة وبتخطیط محدد للعین وتؤدى من خاللها جمیع المهارات المستخدمة في اللعبة

     
  :  النظري والدراسات السابقةاإلطار-٢
  : ياإلطار النظر١-٢
   :رات المهاریةالحاالت التي تستدعي بناء اإلختبا١-١-٢

المهــارات فــي اللعــب، ومــن  هنالــك بعــض الحــاالت التــي تــستدعي بنــاء إختبــارات جدیــدة إلســتخدامها فــي قیــاس "  
  :أهمها ما یأتي

 المنــشورة فــي المراجــع والــدوریات العلمیــة المتخصــصة غیــر مناســبة لألغــراض العامــة االختبــاراتعنــدما یتبــین لهــم أن . ١
  .قت الذي تستغرقه في التنفیذ ومساحات األرض والفضاء وغیرهالبرنامج القیاس من حیث الو 

 بعــض األجهــزة واألدوات اســتخدام المنــشورة غیــر متاحــة فــي البیئــة المحلیــة ألنهــا تتطلــب االختبــاراتعنــدما یظهــر أن . ٢
  .الخاصة المكلفة الثمن

غـــرض منـــه وطریقـــة األداء وتعلیمـــات  مثـــل الاالختبـــارفـــي الحـــاالت التـــي ال تـــذكر فیهـــا المـــصادر بیانـــات كافیـــة عـــن . ٣
  . وطرق حساب الدرجاتاالختبار

  . ما یشیر إحصائیًا إلى صدقه وثباتهاالختبارعندما یفقد . ٤
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 ٣٣

  .الحاجة إلى تقنین بعض وسائل القیاس الموضوعیة لإلفادة منها في تقویم األداء في بعض األنشطة الریاضیة. ٥
واعـــد بعـــض األلعـــاب،والتطورات التـــي قـــد تحـــدث فیمـــا یخـــص خطـــط اللعـــب التعـــدیالت التـــي قـــد تطـــرأ علـــى قـــوانین وق. ٦

وأســالیب التــدریب، ومــا یــستجد مــن فعالیــات ریاضــیة جدیــدة، كــذلك یــستلزم العمــل علــى تطــویر وســائل القیــاس المتاحــة 
ومــن خــالل هــذه الحــاالت التــي  )١٦٨-١٦٧، ١٩٨٧عــالوي ورضــوان، ( ". وســائل وأدوات جدیــدةابتكــاروالعمــل علــى 

 وفــي إطــار خماســي كــرة القــدم أن النقطــة الــسادسة تنطبــق مــع مــشكلة بحثــه لكــون لعبــة خماســي انكــرت، یتــضح للباحثــذ
  .كرة القدم لعبة حدیثة في اإلتحاد العراقي

   : المهاریةاالختبارات خطوات بناء ٢-١-٢
راءات والخطــوات تــتم  بعــض اإلجــراءات والخطــوات الــضروریة، هــذه اإلجــاتخــاذ الجدیــدة االختبــاراتیتطلــب بنــاء "
، ومـن المالحـظ أن كـًال مـن المـصدرین یعتمـد علـى )التفكیر المنطقـي والتحلیـل اإلحـصائي: ( على مصدرین هماباالعتماد

اآلخــر ویكملــه، وأن كـــل الخطــوات التــي تتبـــع لبنــاء إختبــارات المهـــارات فــي اللعــب تعـــد واحــدة فیمــا یخـــص كــل األنـــشطة 
  :یما یأتي أهم الخطوات التي یمكن إتباعها في هذا الخصوصواأللعاب الریاضیة المختلفة، وف

  . تحلیل المهارة المطلوب قیاسها-
  . إختیار وحدات اإلختبار التي تقیس المهارات المتفق علیها-
  . إعداد وكتابة تعلیمات اإلختبار-
  . إختیار األفراد الذي سیطبق علیهم اإلختبار-
  )١٨٦-١٦٩، ١٩٨٧عالوي ورضوان، ".( التحقق من ثبات وصدق وحدات اإلختبار-
  وهيفي حین تتناول معظم مصادر ومراجع القیاس والتقویم العدید من الخطوات   
  . تحدید الغرض من اإلختبار-
  ).المطلوب قیاسها( تحدید الظاهرة المقیسة -
  . تحدید الظاهرة وٕاعداد جدول مواصفات-
  . تحدید وحدات اإلختبار-
  .دات اإلختبار اإلختیار النهائي لوح-
  . إعداد شروط وتعلیمات تطبیق اإلختبار-
  .لالختبار حساب المعامالت العلمیة -
  .لالختبار إعداد الشروط والتعلیمات النهائیة -
  . تطبیق اإلختبار وٕاعداد المعاییر-
  )٩٩، ١٩٨٩المندالوي وآخران، )(١٩٧٩،٣٦٠عالوي ورضوان،(
  :  الدراسات السابقة٢-٢
 لقیـاس بعـض المهـارات الحركیـة األساسـیة بكـرة اختبـاراتتـصمیم وتقنـین " ) ١٩٩٠خـشاب وآخـرینال( دراسة ١-٢-٢

  "القدم
  : هدفت الدراسة إلى

  تصمیم اختبارات مقننة -
  إیجاد مستویات معیاریة -

واعتمدوا على المقابلـة الشخـصیة والمالحظـة واالختبـارات  ، استخدم الباحثون المنهج الوصفي لحل مشكلة البحث
 جامعـة –طالبا مـن طـالب كلیـة التربیـة الریاضـیة ) ٤٣٣(اییس كوسائل لجمع البیانات، فیما تكونت عینة البحث من والمق

  : األولى وراعى الباحثون النقاط اآلتیة في تصمیم االختباراتالسنة الدراسیة ١٩٩٠-١٩٨٩الموصل للعام الدراسي
 . الخبراء لتحدید أهم المهارات األساسیة في كرة القدمتحلیل محتوى المباریات والمصادر العلمیة واستطالع أراء -
إجــراء عــدد مــن التجــارب االســتطالعیة للتعــرف علــى الــصعوبات والمــشكالت التــي تواجــه البــاحثون ومــدى فهــم عینــة  -

  .البحث لالختبارات ومدى مناسبة االختبارات لعینة البحث
  ).صدق، ثبات، موضوعیة(إیجاد المعامالت العلمیة لالختبارات  -

الوســط الحــسابي االنحــراف المعیــاري معامــل ارتبــاط بیرســون الدرجــة : واســتخدم البــاحثون الوســائل اإلحــصائیة اآلتیــة
 المعیاریة
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 ٣٤

 :اختبارات مقننة تقیس المهارات اآلتیة) ٣(وتوصل الباحثون إلى تصمیم 
 .متر لقیاس دقة التمریرة المتوسطة) ٢٠(اختبار رفس الكرة لمسافة  -١
  .متر لقیاس دقة التمریرة القصیرة) ١٠(الكرة لمسافة اختبار تمریر  -٢
  .قوائم لقیاس دقة التحكم والدحرجة بالكرة) ١٠(الركض المتعرج بین  -٣

  .   كما توصل الباحثون إلى وضع معاییر لهذه االختبارات
  " للرشاقة الخاصة في ریاضة المبارزةاختبارتصمیم  ") ٢٠٠٥ الصفار ( دراسة٢-٢-٢

  :ىهدفت الدراسة إل
  .تصمیم اختبار یقیس الرشاقة الخاصة لحركة القدم والتقهقر في ریاضة المبارزة -
 . جامعة الموصل–وضع درجات ومستویات معیاریة لالختبار لطالب السنة الدراسیة الثالثة لكلیة التربیة الریاضیة  -

 .واستخدم الباحث المنهج الوصفي لحل مشكلة البحث
-٢٠٠٣(ا مـــن طـــالب المرحلـــة الثالثـــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة للعـــام الدراســـي طالبـــ) ٦٠(وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن 

٢٠٠٤.( 
  :واتبع الخطوات اآلتیة في تصمیم االختبارات.واستخدم الباحث االستبیان واالختبار كوسیلة لجمع البیانات

  .عرض االختبارات على مجموعة من الخبراء. ١
بــة اســتطالعیة هــدفت إلــى التعــرف علــى الــصعوبات والمــشكالت التــي قــد تطبیــق االختبــار علــى عینــة البحــث فــي تجر . ٢

صـــدق، ثبـــات، (تواجـــه الباحـــث ومـــدى تفهـــم عینـــة البحـــث لالختبـــار فـــضال عـــن إیجـــاد المعـــامالت العلمیـــة لالختبـــار 
  ).موضوعیة

  :واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة
الــوزن  الدرجــة المعیاریــة المعدلــة بــاط البــسیط الدرجــة المعیاریــةالمــدى الوســط الحــسابي االنحــراف المعیــاري معامــل االرت -

 المئوي معامل االلتواء              
  :وتوصل الباحث إلى

  ، تم التوصل إلى إختبار الرشاقة الخاصة بالمبارزة ویتمتع بالمواصفات العلمیة من صدق وثبات وموضوعیة-
لمعدلــة والــوزن المئــوي للــدرجات الخــام ألداء عینــة البحــث فــي إختبــار  تــم التوصــل إلــى الــدرجات المعیاریــة والمعیاریــة ا-

  .الرشاقة
  .البحث كانوا من المستوى المتوسط إن أغلب طالب عینة -
  
  :  البحثإجراءات-٣
   : منهج البحث١-٣

یعــد هــذا المــنهج "اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي باألســلوب المــسحي لمالءمتــه وطبیعــة مــشكلة البحــث، حیــث 
  "الزمة لحل مشكالت في مجتمع معینهذا األسلوب أحد المناهج التي تتقصى الحقائق وتستخلص النتائج الوب

  )٥١، ١٩٨٨جاسم وآخران،(                                                                               
   :  مجتمع البحث وعینته٢-٣

رة القـدم للدرجـة الممتـازة فـي المنطقـة الـشمالیة لـدوري القطـر، وقـد تـم اشتمل مجتمع البحث على العبي خماسي ك
نینـــوى، الفتـــوة، الثـــورة، حمـــرین، الـــسلیمانیة، أزمـــر، : (إختیــار مجتمـــع البحـــث بالطریقـــة العمدیـــة والتـــي اشـــتملت علــى أندیـــة

مـن مجتمـع %) ٧٧(عدد نـسبة العبًا، ویمثل هذا ال) ١٤٩(العبًا من أصل ) ١١٦(، حیث بلغ عدد العینة الفعلیة )سیروان
یبـین ) ١( رقـم، والجـدول )اإلصـابة، عـدم الحـضور، حـراس المرمـى: ( منهـاالبحث، حیث تم إستبعاد بقیة الالعبین ألسباب

  .توزیع عینة البحث على األندیة المذكورة
  
  
  

  یبین توزیع عینة البحث على األندیة )١( رقمالجدول 
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  :  وسائل جمع البیانات٣-٣

  :من أجل الحصول على النتائج التي تخدم البحث، إستعان الباحثان بعدد من وسائل جمع البیانات وهي  
 : المقابلة الشخصیة١-٣-٣

م فـي مجـال كـرة القـدم والقیـاس والتقـوی  I بـإجراء المقـابالت الشخـصیة مـع مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصـصینتـم 
یبــــین إســــتمارة المقابلــــة ) ٧(واإلحــــصاء والبحــــث العلمــــي للحــــصول علــــى المعلومــــات التــــي تخــــدم البحــــث، والملحــــق رقــــم 

   .الشخصیة
  : االستبیان ٢-٣-٣

 فــي مجــال كـــرة القــدم والقیــاس والتقـــویم II اســتمارة اســـتبیان وزعــت علــى مجموعـــة مــن الخبــراء والمختـــصینتأعــد  
  .رات المقترحة، وسوف یتم شرح هذا اإلجراء في تفاصیل بناء اإلختباراتللحصول على نسب إتفاق حول اإلختبا

  : اتاالختبار ٣-٣-٣
 قـــام الباحثـــان ببنـــاء مجموعــة مـــن اإلختبـــارات لالعبـــي اذ وســـیلة دقیقــة مـــن وســـائل جمـــع البیانــات، االختبـــاریعــد   

  .خماسي كرة القدم، وسیتم الحقًا شرح هذه اإلختبارات وطریقة إجراؤها بالتفصیل
  : االختبارات خطوات بناء ٤-٣
  : االختبارات تصمیم١-٤-٣

مـن خـالل المالحظـة العلمیـة وتحلیـل (داخـل الـصاالت على أهم المهـارات األساسـیة للعبـة كـرة القـدم الحصولبعد   
  مراعیــًا بــذلك قــانون اللعبــة ومــساحة الملعــب وعــدد الالعبــین وحجــم الهــدفاالختبــاراتبنــاء مجموعــة مــن تــم ) المباریــات

                                           
I-علم التدریب الریاضي  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ دكتور   زھیر قاسم الخشاب  
  تربیة محاصیل حقلیة  جامعة الموصل  كلیة الزراعة والغابات  تاذ دكتورأس   خالد محمد داود- 
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ دكتور   ھاشم أحمد سلمان- 
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ دكتور   ثیالم یونس عالوي- 
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة   مساعد دكتورأستاذ   قاسمم عبد الكری- 
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ مساعد دكتور   ضرغام جاسم- 
 II-علم الحركة  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ دكتور   ودیع یاسین التكریتي  

  البایومیكانیك  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  دكتورأستاذ    لؤي الصمیدعي-   
  علم التدریب الریاضي  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ دكتور   زھیر قاسم الخشاب-   
  التعلم الحركي  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ دكتور   محمد خضر أسمر-   
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  تورأستاذ دك   ھاشم أحمد سلمان-   
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ دكتور   ثیالم یونس عالوي-   
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ مساعد دكتور   قاسمم عبد الكری-   
  علم التدریب الریاضي  جامعة الموصل  كلیة التربیة األساسیة  اذ مساعد دكتورأست   معتز یونس ذنون-   
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ مساعد دكتور  م إیثار عبد الكری-   
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ مساعد دكتور   ضرغام جاسم-   
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  أستاذ مساعد دكتور  ھان محمود الزھیري سب-   
  القیاس والتقویم  جامعة الموصل  كلیة التربیة األساسیة  أستاذ مساعد دكتور   سعد فاضل-   
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 ٣٦

 لــبعض المهــارات األساســیة االختبــارات بتــصمیم مجموعــة مــن انقــام الباحثــ إذوطبیعــة أرضــیة الملعــب وخــصوصیة الكــرة، 
   .االختباراتیبین أسماء ) ٢ (رقم لالعبي خماسي كرة القدم، والجدول

   المقترحة لكل مهارةاالختباراتیبین  )٢ ( رقمالجدول
   

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
  
   : تحدید صالحیة اإلختبارات٢-٤-٣

ة القـدم والقیـاس والتقـویم لمعرفـة مـدى استمارة إستبیان على مجموعة من الخبراء والمختـصین فـي مجـال كـر وزعت   
یوضــح إســتمارة ) ١(صــالحیة اإلختبــارات المقترحــة والحــصول علــى نــسب إتفــاق الخبــراء حــول اإلختبــارات، والملحــق رقــم 

  .نسب إتفاق السادة الخبراء والمختصین على صالحیة اإلختبارات) ٣ ( رقماإلستبیان، فیما یبین الجدول
  
  
  
  
  
  
  

  ∗ین نسب إتفاق آراء السادة الخبراء والمختصینیب )٣ ( رقمالجدول

  
                                           

 .في الملحق لضرورات النشر في المجلةقام الباحثان بعرض اإلختبارات بكافة تفاصیلها بینما عرضت أسماء اإلختبارات : مالحظة ∗
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 ٣٧

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

لحـــصولها علـــى نـــسبة أعلـــى مـــن ) ١٣ –١(انـــه تـــم قبـــول اإلختبـــارات مـــن تسلـــسل ) ٣ ( رقـــم مـــن الجـــدولبـــینویت
فــأكثر لقبــول الظــاهرة، %) ٧٥( نــسبة إتفــاق أنــه علــى الباحــث الحــصول علــى) ١٢٦، ١٩٨٤بلــوم، (كمــا یــشیر %) ٧٥(

لعدم حصولها على نسب إتفاق مقبولة، وبـذلك یكـون عـدد اإلختبـارات النهـائي ) ١٨ – ١٤(وتستبعد اإلختبارات من تسلسل
  .اختبار) ١٣(قبل التطبیق 

  :  اإلجراءات اإلداریة٣-٤-٣
لكتـــب الرســـمیة لتـــسهیل مهمـــة الباحثـــان فـــي قـــام الباحثـــان بـــبعض اإلجـــراءات والتـــسهیالت اإلداریـــة التـــي شـــملت ا  

  . تطبیق اإلختبارات على األندیة الریاضیة المشمولة بالبحث،
  : االستطالعیةالتجارب ٤-٤-٣
  :  األولىاالستطالعیةالتجربة ١-٤-٤-٣

 علــى عینــة مــن ٤/١٠/٢٠٠٧-٣  میــدانیًا بتــاریخهــاتطبیقتــم بعـد الحــصول علــى نــسب اإلتفــاق حــول اإلختبــارات،   
جامعــة / العبــین فــي قاعــة األلعــاب الفرقیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة) ١٠(ي نــادي نینــوى الریاضــي البــالغ عــددهم العبــ

ومــن ،الموصــل، وذلــك للتعــرف علــى صــالحیة اإلختبــار مــن حیــث التطبیــق وصــالحیة األجهــزة واألدوات وزمــن كــل اختبــار
وذلـك لـصعوبة تطبیقـه مــن )  أهــداف٤ر الكـرة بالقـدمین علـى تمریــ(خـالل التجربـة اإلسـتطالعیة األولــى تـم إسـتبعاد إختبـار 

  .إختبار) ١٢(قبل عینة البحث، وبذلك یكون عدد اإلختبارات 
  : االختباراتتسلسل تطبیق ١-١-٤-٤-٣

 بمــا یــتالءم وطبیعــة أداء اإلختبــارات، والجــدولقــسمت االختبــارات علــى مــدار یــومین بعــد تحدیــد زمــن كــل إختبــار 
  .   ل تطبیق اإلختبارات وتوزیعها على مدار یومین وحسب آراء الخبراءیبین تسلس) ٤ (رقم

  یبین تسلسل تطبیق اإلختبارات وتوزیعها على مدار یومین)٤ ( رقمالجدول
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 ٢

  
      

  
  

 


 

 
 


   

 

 
 


   

 

  
  

 


 

  
  

 


 

 
 


   

 
 
   : التجربة االستطالعیة الثانیة٢-٤-٤-٣

في قاعة األلعاب الفرقیة في كلیة التربیة  ١١/١٠/٢٠٠٧-١٠ الثانیة بتاریخ االستطالعیةأجریت التجربة 
العبین من نادي الفتوة الریاضي، وذلك لمعرفة مدى مالئمة ) ٥(جامعة الموصل على عینة مكونة من / الریاضیة

  .تسلسل اإلختبارات لعینة البحث
  :  الثالثةاالستطالعیة التجربة ٣-٤-٤-٣

ـــة ١٨/١٠/٢٠٠٧-١٧اریخ  الثالثـــة بتـــاالســـتطالعیةأجریـــت التجربـــة   فـــي قاعـــة األلعـــاب الفرقیـــة فـــي كلیـــة التربی
العبـین مـن منتخـب كلیـة التربیـة الریاضـیة، وكـان الهـدف مـن هـذه ) ٥(جامعـة الموصـل علـى عینـة مكونـة مـن / الریاضیة

لفریـق العمـل تطبیـق وتـسجیل اإلختبـارات، وقـد سـبق هـذه التجربـة إجتمـاع  التجربة تدریب فریق العمل المـساعد علـى كیفیـة
 فــي قاعــة المــصارعة فــي فــرع األلعــاب الفردیــة فــي الــساعة العاشــرة والنـــصف ١٦/١٠/٢٠٠٧المــساعد فــي یــوم الثالثــاء 

یوضـح ) ٦(صباحًا لشرح اإلختبارات بـصورتها النهائیـة وتقـسیمها فـي التطبیـق علـى یـومین وكیفیـة التـسجیل، والملحـق رقـم 
  .فریق العمل المساعد

  : لالختباراتلعلمیة  المواصفات ا٥-٤-٣
  : الثبات١-٥-٤-٣

 االختبـاردرجة االتساق أو التجانس بین نتائج مقیاسین في تقـدیر صـفة أو سـلوك مـا أو قـدرة : یعرف الثبات بأنه"  
)٢٢٩، ٢٠٠٤النبهـان،  (".على إعطاء نتائج مشابهة تحت ظروف قیاس قلیلة االختالف إذا ما أعیـد علـى نفـس األفـراد

إیجـاد الثبـات عــن طریـق اإلختبـار وٕاعـادة تطبیقـه بعــد الحـصول علـى الـصدق الظـاهري لالختبــارات قـام الباحثـان ب  
عبـارة عـن تطبیـق اإلختبـار نفـسه مـرتین علـى  وتعد هذه الطریقة واحدة من الطرق المـستخدمة للحـصول علـى الثبـات وهـو"

-١٢الریاضــي بتــاریخ علــى نــادي الفتوةراتلالختبــاحیــث تــم إجــراء التطبیــق األول  ،)٢٥٢، ٢٠٠٢ملحــم، ( ".العینــة نفــسها
 علــى نــادي لالختبــارات، أمــا التطبیــق الثــاني ٢٧/١٢/٢٠٠٧-٢٦، وعلــى نــادي نینــوى الریاضــي بتــاریخ ١٣/١٢/٢٠٠٧

، وقــد ٣١/١٢/٢٠٠٧-٣٠، وعلــى نــادي نینــوى الریاضــي فكــان بتــاریخ ١٧/١٢/٢٠٠٧-١٦الفتــوة الریاضــي فكــان بتــاریخ 
أیــام بــین كــل تطبیــق وآخــر لكــل فریــق، وقــد تــم إیجــاد الثبــات عــن طریــق حــساب معامــل ) ٣(راعــى الباحــث إعطــاء مــدة 

    .یبین قیم الثبات لالختبارات) ٥ ( رقماالرتباط بین درجات التطبیق األول ودرجات التطبیق الثاني، والجدول
  یبین المعامالت العلمیة لإلختبارات )٥(الجدول رقم 
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 ١٨٤

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
حــصلت علــى معامــل ثبــات عــالي اذ اعتمــد الباحثــان ) ١٠-١(یتبــین ان االختبــارات مــن تسلــسل ) ٥(مــن الجــدول
علــى ) ١٢-١١(ممــا یجعلهــا اختبــارات مقبولــة فیمــا لــم تحــصل االختبــارات تسلــسل )٠,٧١(یقــل عــن  علــى معامــل ثبــات ال

  .اختبارات) ١٠(ك یصبح عدد االختبارات النهائي معامل ثبات عالي وبذل
  :  صدق االختبارات٢-٥-٤-٣
   : الصدق الظاهري١-٢-٥-٤-٣

 آراء الخبــراء حــول مــدى صــالحیة اإلختبــارات وصــدقها اســتطالعتــم الحــصول علــى الــصدق الظــاهري مــن خــالل   
خطـوة وهـي ال).٣(في قیاس المهارات األساسیة التي بنیت اإلختبارات مـن أجلهـا، وقـد سـبق شـرح هـذا اإلجـراء فـي الجـدول 

وتــستخدم هــذه الطریقــة لحــساب صــدق المحتــوى والــصدق الظــاهري معــًا حیــث . فــي المواصــفات العلمیــة لالختبــاراتاألولــى
  یطلب من الخبیر إبداء رأیه في اإلختبار، حیث یعتمد في ذلك على التفكیر المنطقي أو ما یعرف

  .)٢٢١، ٢٠٠٦رضوان، (بالتفكیر الناقد والخبرة الذاتیة
   :صدق التمییزي ال٢-٢-٥-٤-٣

تــستهدف هــذه الطریقــة تقــدیر صــدق اإلختبــار علــى أســاس قدرتــه علــى التمییــز بــین أصــحاب الــدرجات المرتفعــة   
 واسـتخدم الـصدق )٢٤٤-٢٢١، ٢٠٠٦رضـوان، (وأصحاب الدرجات المنخفضة في السمة أو القدرة التـي یقیـسها اإلختبـار

 للعینـات المـستقلة إلیجـاد قـوة أو قـدرة اإلختبـارعلى) ت(دم اختبـار وقـد أسـتخ.بعـد الحـصول علـى ثبـات االختبـاراتالتمییزي 
التمییــز حیــث تــم ترتیــب الــدرجات مــن األعلــى إلــى األدنــى وأخــذ النــصف األعلــى كمجموعــة ذات درجــات مرتفعــة والنــصف 

دنیا لتمـثال مـن الـدرجات العلیـا والـ%) ٢٧(األدنى كمجموعة ذات درجات منخفضة، حیـث أنـه فـي العـادة یـتم إختیـار نـسبة 
الزوبعـــي وآخـــرون، (المجمـــوعتین المتطـــرفتین، ومـــن أجـــل إضـــفاء الـــصیغة اإلحـــصائیة المناســـبة لهـــذه الطریقـــة فقـــد أشـــار 

وأنـه لـیس مـن ) أعلـى وأدنـى(بإمكان الباحـث فـي مثـل هـذه الحالـة أن یقـسم العینـة إلـى قـسمین متـساویین "إلى أنه ) ١٩٨١
، ١٩٨١الزوبعـــي وآخـــرون، " (الـــدنیا%) ٢٧(العلیـــا و%) ٢٧(إختیـــار المجمـــوعتین المهـــم التقیـــد بهـــذه النـــسبة المئویـــة فـــي 

مــن الــدرجات الــدنیا لتمــثال المجمــوعتین المتطــرفتین، وقــد %) ٥٠(مــن الــدرجات العلیــا و%) ٥٠(، إذ أختیــرت نــسبة )٧٥
ــًا، ) ١٠(تــضمنت كــل مجموعــة  المحتــسبة لداللــة ) ت(ر  قیمــة إختبــاواعتمــدتالعبــین بعــد أن رتبــت درجــاتهم ترتیبــًا تنازلی

   .یبین ذلك) ٦ ( رقمالفروق بین متوسطات المجموعتین، والجدول
  
  
  
  
  

   بین المجموعات المتطرفةالمحسوبة) ت(قیمة  )٦ ( رقمالجدول

  
   

 

    
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .... وبناء اختبارات لقياس بعض املهارات األساسية لالعبي أندية الدوري املمتاز العراقيمتصمي
 

 ٤٠

      

 
   

  

      

    
  

  )٢.٨٨(الجدولیة ) ت(وقیمة ) ١٨(ودرجة حریة ) ٠.٠١ (≤معنوي عند نسبة خطأ * 
الجدولیة وهذا یدل على وجود فروق ) ت(المحتسبة أكبر من قیمة ) ت(ومن الجدول أعاله نالحظ بأن قیمة 
  .بین المستویاتمعنویة تدلل على قدرة اإلختبارات في التمییز 

   : الصدق الذاتي٣-٢-٥- ٤-٣
 عـــن طریـــق اســـتخراجه لمعامـــل الثبـــات والـــذي تـــم ألتربیعـــيتـــم الحـــصول علـــى الـــصدق الـــذاتي مـــن خـــالل الجـــذر 

ــذاتي  :المعادلــة اآلتیــة ــصدق ال ــات= ال یبــین قــیم الــصدق الــذاتي ) ٦ ( رقــموالجــدول. )١٢٣، ٢٠٠١فرحــات، (معامــل الثب
  .لالختبارات

   :موضوعیة ال٣-٥-٤-٣
 شــروط موحـــدة لتطبیــق اإلختبـــار علــى جمیـــع توضـــعالعتمــاد هـــذه االختبــارات و لــضمان موضــوعیة االختبـــارات 

 لكــل إختبــار وأن تكــون  الخاصــةالتعلیمــاتكمــا حــددت ، اســتجاباتهماألفــراد كمــا یــستلزم طریقــة موحــدة فــي تقــویم وتقــدیر 
 علــــى صــــحة األدوات واألجهــــزة االطمئنــــانن فــــضًال عــــن التعلیمــــات واضــــحة، ثــــم القیــــام بعمــــل نمــــوذج أمــــام المفحوصــــی

ت جمیع الشروط الواجب إتخاذها أثناء عملیة التطبیق فضًال عن تدریب بعـض األفـراد مـن ذوي الخبـرة یثبوتم تالمستخدمة 
  .. اإلستطالعیة لها أهمیتها في هذا المجاللتجاربالنتائج، واتسجیل لكیفیة إستخدام األدوات واألجهزة وكیفیة 

 للتأكــــد مــــن التوزیــــع الطبیعــــي )كــــاي(  مربــــعاختبــــار باســــتخدام انقــــام الباحثــــ : إعتدالیــــة التوزیــــع الطبیعــــي٤-٥-٤-٣
المتمثلـة فـي البیانـات ) التجریبیـة(یـستخدم إختبـار مربـع كـاي للتحقـق ممـا إذا كانـت التكـرارات المـشاهدة "لإلختبارات، حیـث 

 عبــارة عــن مجموعــة مــن واالختبــارلتوزیعــات النظریــة للبیانــات أم ال؟ المتجمعــة عــن الظــاهرة المقیــسة تتطــابق مــع بعــض ا
قعـة فـي كـل والتكـرارات المتو ) التجریبیـة(اإلجراءات اإلحصائیة التي تجیز لنـا تقـویم مـدى التطـابق بـین التكـرارات المـشاهدة 

  .)١٨٥، ٢٠٠٣رضوان، (فئة من فئات التصنیف
  كل اإلختبارات مربع كاي لاختباریبین قیمة  )٧ ( رقمالجدول

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

) ٥(عنـد درجـة حریـة ) ١١.٠٧(المحتسبة أقل من قیمها الجدولیـة ) ٢كا(أن جمیع قیم ) ٧ ( رقم من الجدولیتبین
ال توجــد فــروق معنویــة بــین القــیم المتوقعــة والقــیم  ، ممــا یــدلل علــى أنــه)٣٧٨، ٢٠٠٣رضــوان، ) (٠.٠٥ (≤ونــسبة خطــأ 

  . االختباراتواعتمادالمشاهدة مما یشیر إلى توزیع العینة بشكل طبیعي یتیح إمكانیة تعمیم النتائج 
  :  التطبیق النهائي لإلختبارات٦-٣

علمیــة ومالئمــة اإلختبــارات لعینــة البحــث، قــام بعــد التأكــد مــن صــالحیة اإلختبــارات مــن خــالل إیجــاد المعــامالت ال  
 وبواقـع یـومین لكـل ٣١/١/٢٠٠٨ ولغایـة ١٢/١٢/٢٠٠٧الباحث وفریق العمل المساعد بإجراء التجربة الرئیـسة للفتـرة مـن 
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  .... وبناء اختبارات لقياس بعض املهارات األساسية لالعبي أندية الدوري املمتاز العراقيمتصمي
 

 ٤١

عة نادي مراعیًا بذلك توزیع اإلختبارات على یـومین وفقـًا للتسلـسل المنطقـي لإلختبـارات، وكـذلك إجـراء اإلختبـارات فـي الـسا
  .یبین ذلك) ٨ ( رقمالثانیة بعد الظهر لكل أندیة البحث، والجدول

  
  یبین تسلسل تطبیق اإلختبارات وتوزیعها على مدار یومین )٨( رقمالجدول 
  

  
   

 
    

  

 
     

 
     

    
  

      
أهداف مقــسمة ، مــساطب مقـسمة، ســاعات توقیـت، شـواخص، كــرات قـدم خماســي-  : األجهـزة واألدوات المــستخدمة٧-٣

  . أشرطة الصقة ملونة، صافرات، أشرطة قیاس،مرسومة على قماش
ـــاري،الوســـط الحـــسابي  :ئیة الوســـائل اإلحـــصا٨-٣ ــــ، االنحـــراف المعی ـــسیط ل ـــار ،)بیرســـون( معامـــل االرتبـــاط الب ) t( اختب

ـــات المـــستقلة ـــسبة المئویـــة،للعین ـــانون الن ـــة، ق ـــة المعدل ـــة، الدرجـــة المعیاری ـــة المعدل ـــوزن المئـــوي للدرجـــة المعیاری  معامـــل ، ال
  ٠)١٨٦، ٢٠٠٣رضوان، (  مربع كاياختبار -)٢٦٨-١١٢، ٢٠٠٠عالم، . (االلتواء

  
ســیتناول الباحثــان فــي هــذا البــاب وصــف كــل إختبــار مــن اإلختبــارات التــي طبقــت علــى عینــة البحــث : عــرض النتــائج-٤

  :فضًال عن الدرجات والمستویات المعیاریة لكل إختبار وهي
   :اإلختبار األول ١-٤
   .ثانیة) ٣٠(تمریر الكرة بالقدم من الدحرجة لمدة :  اسم اإلختبار-
  .ثانیة لالعبي خماسي كرة القدم) ٣٠( قیاس سرعة ودقة تمریر الكرة بالقدم من الدحرجة لمدة :ن االختبار الهدف م-
  .كرات خماسي، ساعة توقیت، حائط أو مسطبة) ٣ (: األدوات المستخدمة-
الخـــط  عنــد ســماع إشــارة البــدء یقــوم المختبــر بدحرجـــة الكــرة حــول الــشاخص ویعــود لیمررهــا مــن خلــف : طریقــة األداء-

أمتـار ) ٥(علـى الحـائط أو المـسطبة مـن علـى بعـد ) ١(المرسوم إلى األهداف المرسومة، وكما هو موضح في الشكل رقم 
  .ثانیة) ٣٠(م وهكذا خالل )١.٥( إلى الداخل بمسافة االستالمثم یستلمها بعد االرتداد في منطقة 

  : شروط االختبار-
  .یجب أن تكون التمریرة أرضیة* 
  .دأ المختبر عند سماع إشارة البدءیجب أن یب* 
  .م)١.٥(یحق للمختبر إستالم الكرة المرتدة من الحائط أو المسطبة بعد تمریرها إلى الداخل من خط البدایة بمسافة * 
  .یجب وضع كرتین إضافیتین قرب المختبر* 
  .باالختبارمن القائم ) اطاحتی(م للجانبین یعطى المختبر كرة إضافیة )١.٥(إذا ارتدت الكرة خارج منطقة أل * 
  .للمختبر الحریة في إستخدام أي من القدمین في عملیة الدحرجة والتمریر وفي أي جزء من القدم* 
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  .... وبناء اختبارات لقياس بعض املهارات األساسية لالعبي أندية الدوري املمتاز العراقيمتصمي
 

 ٤٢

   : التسجیل-
  .درجة إذا لمست الكرة المستطیل في الوسط) ٢(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة المستطیلین الجانبیین) ١(یمنح المختبر * 
  .أذا خرجت الكرة خارج المستطیالت) صفر(تبر یمنح المخ* 
  .یمنح المختبر الدرجة األكبر إذا لمست الكرة الخط بین التقسیمات* 
  .ثانیة) ٣٠(تحسب الدرجة من جمع درجات الدقة خالل أل * 
  . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل: عدد المحاوالت-

  

  
  
  
  

                                
   الكرة      خط تمریر الكرةاستالمط خ

ثانیة) ٣٠(تمریر الكرة بالقدم من الدحرجة لمدة  اختبار)١ ( رقمالشكل  
  .ثانیة) ٣٠(تمریر الكرة بالقدم من الدحرجة لمدة : الوصف اإلحصائي إلختبار

  انیةث) ٣٠(یبین الوصف اإلحصائي إلختبار تمریر الكرة بالقدم من الدحرجة لمدة  )٩(رقم الجدول 
  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س

٥.٨٠٣  ٠.٠٨  ١٠  ١.٣٧  ١٠.١٢  

اإلختبــار مالئــم لمــستوى العینــة، ویقتــرب مــن التوزیــع الطبیعــي بداللــة : نــستدل أن) ٩ ( رقــممــن خــالل الجــدول
یـه فـي تعمـیم ممـا یجعـل اإلختبـار یمكـن اإلعتمـاد عل) ١±( معامـل اإللتـواء مقبـوًال إذا مـا تـراوح بـین  یعدإذمعامل اإللتواء، 

                             )٣٤، ٢٠٠٦مال حمو، (.النتائج
   :ياالختبار الثان ٢-٤
  .التهدیف من الحركة على التقسیمات المتداخلة والمرسومة داخل الهدف:  اسم اإلختبار-
الهــدف لالعبـــي  قیــاس دقــة التهـــدیف مــن الحركــة علـــى التقــسیمات المتداخلــة والمرســـومة داخــل : الهــدف مــن االختبـــار-

  .خماسي كرة القدم
  .كرات خاصة بخماسي كرة القدم، هدف خاص بخماسي كرة القدم) ١٠ (: األدوات المستخدمة-
أمتـار، ثـم یقـوم بتـصویبها علـى التقـسیمات ) ٣( یقوم المختبر بدحرجة الكرة فـي المنطقـة المحـددة بمـسافة : طریقة األداء-

أمتـــار ثـــم العـــودة إلـــى الكـــرة الثانیـــة ) ١٠(مـــن علـــى بعـــد ) ٢ ( رقـــم فـــي الـــشكلالمرســومة علـــى الهـــدف والتـــي أبعادهـــا كمـــا
  .كرات) ١٠(والدحرجة بها وتصویبها بنفس الطریقة وهكذا، یقوم المختبر بتصویب 

  : شروط االختبار-
  .یجب أن یكون التهدیف من داخل منطقة الدحرجة* 

 
 كرات إضافیة
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 ٤٣

  .وفي أي جزء من القدمللمختبر الحریة في إستخدام أي من القدمین في التهدیف * 
  .للمختبر الحریة بإستخدام مختلف الطرق الفنیة في عملیة الدحرجة وبكلتا القدمین* 
  : التسجیل-
  . درجة إذا لمست الكرة التقسیم األول في الوسط، أو لمست الكرة عارضة أو عمودي الهدف) ١(یمنح المختبر * 
  .م الثانيدرجة إذا لمست الكرة التقسی) ٢(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیم الثالث) ٣(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیم الرابع) ٤(یمنح المختبر * 
إذا لم تلمس الكرة أي من التقسیمات، أو قام المختبر بتـصویب الكـرة مـن خـارج منطقـة الدحرجـة، ) صفر(یمنح المختبر * 

  .رض أثناء التهدیفأو كانت الكرة متدحرجة على األ
  .یمنح المختبر الدرجة األكبر إذا لمست الكرة الخط بین تقسیمات الهدف* 
  .درجة) ٤٠( هي لالختبارالدرجة الكلیة * 
 . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل: عدد المحاوالت-
 
 
 
 
 
 
 
 

  المرسومة داخل الهدف التهدیف من الحركة على التقسیمات المتداخلة و اختبار)٢(  رقمالشكل
  .التهدیف من الحركة على التقسیمات المتداخلة والمرسومة داخل الهدف: لوصف اإلحصائي إلختبارا

  یبین الوصف اإلحصائي إلختبار التهدیف من الحركة على التقسیمات المتداخلة والمرسومة داخل الهدف)١٠( رقمالجدول 
  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س

٢.٤٨٨  ٠.٣٢  ٢٤  ٤.٣٠  ٢٥.٣٩  

 اختبـارااإلختبـار مالئـم لمـستوى العینـة، ویقتـرب مـن التوزیـع الطبیعـي ممـا یجعلـه :  أننـستدل) ١٠ ( رقـممن خالل الجـدول
  .یمكن اإلعتماد علیه في تعمیم النتائج

   : االختبار الثالث٣-٤
  .التهدیف من الكرات الثابتة على ستة تقسیمات:  اسم اإلختبار-
  . قیاس دقة التهدیف من الكرات الثابتة على ستة تقسیمات لالعبي خماسي كرة القدم: الهدف من االختبار-
  . كرات خاصة بخماسي كرة القدم، هدف خماسي كرة القدم: األدوات المستخدمة-
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 ٤٤

أمتـار علـى التقـسیمات المرسـومة علـى الهـدف والتـي ) ١٠(كرة مـن مـسافة ) ١٢( یقوم المختبر بتصویب : طریقة األداء-
أمتار، یقوم المختبـر بتـصویب الكـرات علـى التقـسیمات بالتسلـسل مـن رقـم ) ١٠(من على بعد ) ٣(ها كما في الشكل أبعاد

  .وٕاعادة التسلسل مرة أخرى) ٦-١(
  : شروط االختبار-
  .یجب أن یكون التهدیف من على خط البدایة* 
  .القدمللمختبر الحریة في إستخدام أي من القدمین في التهدیف وفي أي جزء من * 

  : التسجیل
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیم المطلوب أو خطوطه) ١(یمنح المختبر * 
إذا لــم تلمــس الكــرة التقــسیم المطلــوب أو أي مــن التقــسیمات األخــرى أو خارجهــا، أو كانــت الكــرة ) صــفر(یمــنح المختبــر * 

  .متدحرجة على األرض أثناء عملیة التهدیف
  .درجة) ١٢ (الدرجة الكلیة لإلختبار هي* 
  . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل: عدد المحاوالت-

  
الكرات الثابتة على ستة تقسیماتإختبار التهدیف من )٣ ( رقمالشكل  

  .التهدیف من الكرات الثابتة على ستة تقسیمات: الوصف اإلحصائي إلختبار
  حصائي إلختبار التهدیف من الكرات الثابتة على ستة تقسیماتیبین الوصف اإل)١١(رقم الجدول 

  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س

٦.٨٧٧  ٠.٤٨-  ٨  ١.٧٣  ٧.١٥  

اإلختبـار مالئـم لمـستوى العینـة، ویقتـرب مـن التوزیـع الطبیعـي ممـا یجعلـه إختبـارًا : نـستدل أن) ١١ ( رقـممن خالل الجـدول
  . علیه في تعمیم النتائجاالعتمادیمكن 

   : االختبار الرابع٤-٤
  .التهدیف من الحركة:  اسم اإلختبار-
  . قیاس دقة التهدیف من الحركة لالعبي خماسي كرة القدم: الهدف من االختبار-
  .كرات خاصة بخماسي كرة القدم، هدف خاص بخماسي كرة القدم) ١٠ (: األدوات المستخدمة-
متـــر ثــم یقــوم بتـــصویبها علــى التقــسیمات التـــي ) ٣(طقــة المحــددة  یقــوم المختبـــر بدحرجــة الكــرة فـــي المن: طریقــة األداء-

أمتــار ثــم العــودة راكــضًا إلــى الكــرة ) ١٠(ســم والمرســومة علــى الهــدف مــن علــى بعــد )٣٠×٥٠(ســم و)٨٥× ٥٠(أبعادهــا 
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  .... وبناء اختبارات لقياس بعض املهارات األساسية لالعبي أندية الدوري املمتاز العراقيمتصمي
 

 ٤٥

ضـح كـرات، وكمـا هـو مو ) ١٠(الثانیة والدحرجة بهـا وتـصویبها علـى الهـدف بـنفس الطریقـة وهكـذا، یقـوم المختبـر بتهـدیف 
  ).٤(في الشكل 

  .یجب أن یكون التهدیف من داخل منطقة الدحرجة*  : شروط االختبار-
  .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* 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا العلیا للهدف) ٥(ر یمنح المختب*  : التسجیل-
  . 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 * 
  .لكرة التقسیمات في الزوایا الوسطیة على جانبي الهدفدرجة إذا لمست ا) ٢(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة منتصف الهدف، أو لمست الكرة عارضة أو عمودي الهدف) ١(یمنح المختبر * 
إذا لــم تلمــس الكــرة أي مــن تقــسیمات الهــدف، أو قــام المختبــر بتــصویب الكــرة مــن خــارج منطقــة ) صــفر(یمــنح المختبــر * 

  .انت الكرة متدحرجة على األرض أثناء عملیة التهدیفالدحرجة، أو ك
  .یمنح المختبر الدرجة األكبر إذا لمست الكرة الخط بین تقسیمات الهدف* 
  .درجة) ٥٠(الدرجة الكلیة لإلختبار هي * 

 . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل:عدد المحاوالت -
 
  
 
  
  

  إختبار التهدیف من الحركة)٤ ( رقمالشكل
  .التهدیف من الحركة: لوصف اإلحصائي إلختبارا

    
  یبین الوصف اإلحصائي إلختبار التهدیف من الحركة)١٢(الجدول                               

  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س

٢.٥٢٨  ٠.٢٣  ٢٥  ٤.٥٢  ٢٦.٠٦  

توزیــع الطبیعــي ممــا یجعلــه اإلختبــار مالئــم لمــستوى العینــة، ویقتــرب مــن ال:  أننــستدل) ١٢(مــن خــالل الجــدول 
  .إختبارًا یمكن اإلعتماد علیه في تعمیم النتائج

  
   : االختبار الخامس٥-٤ 
  .من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسیطرة التهدیف:  اسم اإلختبار-

٥ ٥ 
٢ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤ 

١ ٢ ٢ 
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  .... وبناء اختبارات لقياس بعض املهارات األساسية لالعبي أندية الدوري املمتاز العراقيمتصمي
 

 ٤٦

 لالعبـي خماسـي كـرة  قیاس دقة التهدیف من الحركة من الكرة القادمـة مـن جانـب الرجـل المـسیطرة: الهدف من االختبار-
  .القدم

  .كرات خاصة بخماسي كرة القدم، هدف خاص بخماسي كرة القدم) ١٠ (: األدوات المستخدمة-
متـر وبعـد إعطائـه مناولـة أرضـیة مـن الجانـب )٣×٢(یقف المختبر خارج المنطقة المحددة التي أبعادهـا :  طریقة األداء -

ـــوم بـــالتحرك لألمـــام وٕاســـتالم الكـــرة القادمـــة مـــ ن جهـــة الرجـــل المـــسیطرة داخـــل المنطقـــة المحـــددة ویقـــوم بتـــصویبها إلـــى یق
، أمتــار والعــودة إلــى نقطــة البدایــة) ١٠(ســم والمرســومة علــى الهــدف مــن علــى بعــد )٥٠×١٠٠(التقــسیمات التــي أبعادهــا 

  ).٥(كرات، وكما هو موضح في الشكل رقم ) ١٠(وهكذا یقوم المختبر بتصویب 
  .متر)٣×٢(یكون التهدیف من داخل المنطقة المحددة التي أبعادها یجب أن * : شروط االختبار-
  .أمتار) ٥(یجب أن یكون المختبر خارج المنطقة المحددة قبل إرسال الكرة إلیه من على بعد * 
  .تمرر للمختبر كرة أرضیة من قبل القائم على اإلختبار* 
  .تهدیفللمختبر الحریة في إستخدام القدمین في تهیئة الكرة قبل ال* 
  .للمختبر الحریة في إستخدام أي جزء من القدمین في تهیئة الكرة والتهدیف* 
  .المختبر الذي یستخدم الرجل الیمنى في التهدیف ترسل إلیه الكرة من جهة الرجل المسیطرة والعكس صحیح* 
  .دفدرجة إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا العلیا لله) ٥(یمنح المختبر *  : التسجیل-
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا السفلى للهدف) ٤(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیم األعلى من تقسیم الزوایا السفلى على الجانبین) ٣(یمنح المختبر * 
  .نبیندرجة إذا لمست الكرة التقسیم األدنى من تقسیم الزوایا العلیا على الجا) ٢(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة منتصف الهدف، أو لمست الكرة عارضة أو عمودي الهدف) ١(یمنح المختبر * 
 أو قام المختبـر بتـصویب الكـرة مـن إذا كانت الكرة متدحرجة على األرض أثناء عملیة التهـدیف،) صفر(یمنح المختبر * 

  .خارج منطقة اإلخماد
  .لمحددة من قبل المرسل قبل التهدیف تعاد المحاولةفي حالة خروج الكرة خارج المنطقة ا*  

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

ة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسیطرةالتهدیف من الحرك اختبار )٥ ( رقمالشكل  
 

  .التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسیطرة: الوصف اإلحصائي إلختبار
  یبین الوصف اإلحصائي إلختبار التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسیطرة )١٣ ( رقمالجدول
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  .... وبناء اختبارات لقياس بعض املهارات األساسية لالعبي أندية الدوري املمتاز العراقيمتصمي
 

 ٤٧

  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س

٢.٩٤٢  ٠.٠٣  ٢٦  ٤.٥٥  ٢٦.١٧  

اإلختبـار مالئـم لمـستوى العینـة، ویقتـرب مـن التوزیـع الطبیعـي ممـا یجعلـه إختبـارًا : نستدل أن) ١٣ ( رقممن خالل الجدول
  .یمكن اإلعتماد علیه في تعمیم النتائج

   : اإلختبار السادس٦-٤
  .التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من الخلف:  اسم اإلختبار-
  . قیاس دقة التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من الخلف لالعبي خماسي كرة القدم:الهدف من االختبار -
  .كرات خاصة بخماسي كرة القدم، هدف خاص بخماسي كرة القدم) ١٠ (: األدوات المستخدمة-
ئـه مناولـة أرضـیة مـن الخلـف متـر وبعـد إعطا)٣×٢(یقـف المختبـر خـارج المنطقـة المحـددة التـي أبعادهـا :  طریقة األداء-

یقوم بالتحرك لألمام وٕاستالم الكرة القادمة إلیه داخل المنطقة المحـددة ویقـوم باإلسـتدارة وتـصویبها إلـى 
أمتــار والعــودة ) ١٠(ســم والمرســومة علــى الهــدف مــن علــى بعــد )٥٠×١٠٠(التقــسیمات التــي أبعادهــا 

  ).٦(كرات، وكما هو موضح في الشكل رقم ) ١٠(وهكذا یقوم المختبر بتصویب ، إلى نقطة البدایة
  : شروط االختبار-
  .متر)٣×٢(یجب أن یكون التهدیف من داخل المنطقة المحددة التي أبعادها * 
  .أمتار) ٥(یجب أن یكون المختبر خارج المنطقة المحددة قبل إرسال الكرة إلیه من على  بعد * 
  .ختبارتمرر للمختبر كرة أرضیة من قبل القائم على اإل* 
  .للمختبر الحریة في إستخدام القدمین في تهیئة الكرة قبل التهدیف* 
  .للمختبر الحریة في إستخدام أي جزء من القدمین في تهیئة الكرة والتهدیف* 
  : التسجیل-
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا العلیا للهدف) ٥(یمنح المختبر * 
  .مست الكرة التقسیمات في الزوایا السفلى للهدفدرجة إذا ل) ٤(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیم األعلى من تقسیم الزوایا السفلى على الجانبین) ٣(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة التقسیم األدنى من تقسیم الزوایا العلیا على الجانبین) ٢(یمنح المختبر * 
  . لمست الكرة منتصف الهدف، أو لمست الكرة عارضة أو عمودي الهدفدرجة إذا) ١(یمنح المختبر * 
إذا كانت الكرة متدحرجة علـى األرض أثنـاء عملیـة التهـدیف، أو قـام المختبـر بتـصویب الكـرة مـن ) صفر(یمنح المختبر * 

  .خارج منطقة اإلخماد
  .یمنح المختبر الدرجة األكبر إذا لمست الكرة الخط بین تقسیمات الهدف* 
  .في حالة خروج الكرة خارج المنطقة المحددة من قبل المرسل قبل التهدیف تعاد المحاولة* 
  .درجة) ٥٠(الدرجة الكلیة لإلختبار هي * 
  . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل: عدد المحاوالت-
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 ٤٨

  
  
  
  
  

إختبار التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من الخلف یوضح )٦( رقم الشكل  
  .التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من الخلف: الوصف اإلحصائي إلختبار
  یبین الوصف اإلحصائي إلختبار التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من الخلف )١٤ ( رقمالجدول

  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س

٥.٩١٩  ٠.٤٩-   ٢٩  ٤.٢٥  ٢٦.٩٢  

الئم لمستوى العینـة، ویقتـرب مـن التوزیـع الطبیعـي ممـا یجعلـه اإلختبار م: نستدل أن) ١٤ ( رقممن خالل الجدول
  .إختبارًا یمكن اإلعتماد علیه في تعمیم النتائج

   : االختبار السابع٧-٤ 
  .شواخص بطریقة بارو) ٥(الدحرجة بالكرة حول :  اسم اإلختبار-
  . خماسي كرة القدمشواخص بطریقة بارو لالعبي) ٥( قیاس الدحرجة بالكرة حول : الهدف من االختبار-
  .شواخص، ساعة توقیت) ٥( كرتین خماسي، : األدوات المستخدمة-
) ٧( عند سـماع إشـارة البـدء یقـوم المختبـر بدحرجـة الكـرة حـول الـشواخص، وكمـا موضـح فـي الـشكل رقـم : طریقة األداء-

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

 
 

شواخص بطریقة بارو) ٥(إختبار الدحرجة بالكرة حول  )٧(   رقمالشكل  
 

.شواخص بطریقة بارو) ٥(الدحرجة بالكرة حول : الوصف اإلحصائي إلختبار  
  شواخص بطریقة بارو) ٥(یبین الوصف اإلحصائي إلختبار الدحرجة بالكرة حول  )١٥( رقمالجدول 

  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س
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 ٤٩

٦.٣٣  ٠.٥٣-  ١٠.٢٥  ٠.٦٥  ٩.٩٠  

اإلختبار مالئم لمستوى العینـة، ویقتـرب مـن التوزیـع الطبیعـي ممـا یجعلـه : نستدل أن) ١٥ ( رقممن خالل الجدول
  .إختبارًا یمكن اإلعتماد علیه في تعمیم النتائج

   : االختبار الثامن٨-٤
  .شواخص بأبعاد مختلفة ذهابًا وٕایاباً ) ٦ (الدحرجة بالكرة حول:  اسم اإلختبار-
  .شواخص ذهابًا وٕایابًا لالعبي خماسي كرة القدم) ٦( قیاس الدحرجة بالكرة حول : الهدف من االختبار-
  .شواخص، ساعة توقیت) ٥( كرتین خماسي، : األدوات المستخدمة-
ین الـشواخص، وكمــا هـو موضــح فـي الــشكل رقــم  عنــد سـماع إشــارة البـدء یقــوم المختبـر بدحرجــة الكـرة بــ: طریقـة األداء-
  .ذهابًا وٕایاباً ) ٨(

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

 
  وٕایابا مختلفة ذهابابأبعاد شواخص )٦(إختبار الدحرجة بالكرة حول  )٨(الشكل 

  .شواخص بأبعاد مختلفة ذهابًا وٕایاباً ) ٦(الكرة حول الدحرجة ب: إلحصائي إلختباراالوصف 
  
  

  شواخص بأبعاد مختلفة ذهابًا وٕایاباً ) ٦(یبین الوصف اإلحصائي إلختبار الدحرجة بالكرة حول  )١٦( رقمالجدول 
  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س

٧.٧١٦  ٠.٥٧  ١٧.٦  ١.٣٠  ١٨.٣٤  
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  .... وبناء اختبارات لقياس بعض املهارات األساسية لالعبي أندية الدوري املمتاز العراقيمتصمي
 

 ٥٠

م لمـستوى العینـة، ویقتـرب مـن التوزیـع الطبیعـي ممـا یجعلـه إختبـارًا اإلختبـار مالئـ: نـستدل أن) ١٦(رقـم من خالل الجـدول 
  .یمكن اإلعتماد علیه في تعمیم النتائج

   : االختبار التاسع٩-٤
  .تمریر كرة أرضیة من الدحرجة على مسطبة مقسمة:  اسم اإلختبار-
  .عبي خماسي كرة القدم قیاس دقة تمریر كرة أرضیة من الدحرجة على مسطبة مقسمة لال: الهدف من االختبار-
  .كرات خماسي، مسطبة مقسمة، شریط الصق) ١٠ (: األدوات المستخدمة-
 یقـــف المختبـــر علـــى خـــط بدایـــة الدحرجـــة وعنـــد ســـماع إشـــارة بالبـــدء یقـــوم بدحرجـــة الكـــرة داخـــل منطقـــة : طریقـــة األداء-

بة المقــسمة، وكمــا هــو أمتــار ثــم یقــوم بتمریرهــا أرضــیة إلــى المــسط) ٣(الدحرجــة المحــددة التــي أبعادهــا 
أمتـار ثـم یعـود إلـى الكـرة الثانیـة وهكـذا، ویقـوم المختبـر ) ٨(مـن علـى بعـد ) ١١(موضح في الشكل رقم 

  .كرات) ١٠(بتمریر 
  : شروط االختبار-
  .یجب أن تكون التمریرة أرضیة* 
  .كل الكرات توضع على خط بدایة الدحرجة* 
  .یجب أن یكون التمریر من خلف خط الدحرجة* 
  .للمختبر الحریة في إستخدام أي من القدمین في عملیة الدحرجة والتمریر وفي أي جزء من القدم* 
  : التسجیل-
  .درجة إذا لمست الكرة المربع في المنتصف) ٣(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة المربعین على جانبي مربع المنتصف) ٢(یمنح المختبر * 
  .ا لمست الكرة المربعین إلى الجانبیندرجة إذ) ١(یمنح المختبر * 
  .ال یمنح المختبر أي درجة إذا لم تلمس الكرة المسطبة المقسمة* 
  . یمنح المختبر الدرجة األكبر إذا لمست الكرة الخط بین التقسیمات* 
  .درجة) ٣٠(الدرجة الكلیة لإلختبار هي * 
  .فضل للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األ: عدد المحاوالت-
  
  
  

  خط بدایة الدحرجة  خط نهایة  الدحرجة    
)٩ ( رقمالشكل  

إختبار تمریر كرة أرضیة من الدحرجة على مسطبة مقسمةیوضح                        
  
  

  .تمریر كرة أرضیة من الدحرجة على مسطبة مقسمة: الوصف اإلحصائي إلختبار
  رة أرضیة من الدحرجة على مسطبة مقسمةیبین الوصف اإلحصائي إلختبار تمریر ك )١٧( رقمالجدول 
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  .... وبناء اختبارات لقياس بعض املهارات األساسية لالعبي أندية الدوري املمتاز العراقيمتصمي
 

 ٥١

  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س

٨.٧٩٢  ٠.٢٦-  ٢٢  ٣.١٢  ٢١.١٧  
 مالئم لمستوى العینة، ویقترب من التوزیـع الطبیعـي ممـا یجعلـه االختبار: نستدل أن) ١٧ ( رقممن خالل الجدول

  . علیه في تعمیم النتائجاالعتماد یمكن اختبارا
  عاشر االختبار ال١٢-٤
  .تمریر الكرة على الدوائر المتداخلة المرسومة على الحائط من الكرات الثابتة:  اسم اإلختبار-
 قیـــاس دقــة تمریـــر علـــى الـــدوائر المتداخلـــة المرســـومة علـــى الحـــائط مـــن الكـــرات الثابتـــة لالعبـــي : الهـــدف مـــن االختبـــار-

  .خماسي كرة القدم
  ).م١.٥م، ١م، ٠.٥( لة بقطردوائر متداخ) ٣(كرات، ) ١٠ (: األدوات المستخدمة-
كـرات ثابتـة إلـى الـدوائر المرسـومة علـى الحـائط مـن خلـف الخـط المحـدد مـن ) ١٠( یقوم المختبر بتمریـر : طریقة األداء-

  ).١٢(أمتار، وكما هو موضح في الشكل رقم ) ١٠(على بعد 
  : شروط االختبار-
  .یجب أن یكون تمریر الكرة من على خط البدایة* 
  .الحریة في إستخدام أي من القدمین في التمریر وفي أي جزء من القدمللمختبر * 
  : التسجیل-
  .درجة إذا لمست الكرة الدائرة الصغیرة) ٣(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة الدائرة الوسطى) ٢(یمنح المختبر * 
  .درجة إذا لمست الكرة الدائرة الكبیرة) ١(یمنح المختبر * 
  .إذا خرجت الكرة خارج الدوائر، أو كانت الكرة متدحرجة على األرض أثناء عملیة التمریر) صفر (یمنح المختبر* 
  .یمنح المختبر الدرجة األكبر إذا لمست الكرة الخط بین الدوائر* 
  .درجة) ٣٠(الدرجة الكلیة لإلختبار هي * 
  . للمختبر محاولتان تحتسب المحاولة األفضل: عدد المحاوالت-
  
  
  
  
  

إختبار تمریر الكرة على الدوائر المتداخلة المرسومة على الحائط من الكرات الثابتةیوضح )١٠( رقمشكل ال  
  

  .تمریر الكرة على الدوائر المتداخلة المرسومة على الحائط من الكرات الثابتة: الوصف اإلحصائي إلختبار
  دوائر المتداخلة المرسومة على الحائط من الكرات الثابتةیبین الوصف اإلحصائي إلختبار تمریر الكرة على ال )١٨ ( رقمالجدول

  ٢كا  اإللتواء  المنوال  ع±  س
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 ٥٢

٦.١٤٣  ٠.٠٥-  ١٩  ٣.٦٨  ١٨.٨١  

اإلختبار مالئم لمستوى العینـة، ویقتـرب مـن التوزیـع الطبیعـي ممـا یجعلـه : نستدل أن) ١٨ ( رقممن خالل الجدول
   .إختبارًا یمكن اإلعتماد علیه في تعمیم النتائج

  : االستنتاجات والتوصیات والمقترحات -٥
  : االستنتاجات ١-٥
نتیجًة ألتباع الوسائل العلمیة الخاصـة ببنـاء اإلختبـارات تـم الحـصول علـى مجموعـة إختبـارات مهاریـة لالعبـي خماسـي . ١

  :كرة القدم تتمتع بمعامالت علمیة جیدة من صدق وثبات وموضوعیة وتوزیع طبیعي وهي
  ثانیة) ٣٠(قدم من الدحرجة لمدة  تمریر الكرة بال-
  . تمریر كرة أرضیة بالقدم من الدحرجة على مسطبة مقسمة-
  . تمریر الكرة بالقدم على الدوائر المتداخلة والمرسومة على الحائط من الكرات الثابتة-
  . التهدیف من الحركة على التقسیمات المتداخلة والمرسومة داخل الهدف-
  .ابتة على ستة تقسیمات التهدیف من الكرات الث-
  . التهدیف من الحركة-
  . التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسیطرة-
  . التهدیف من الحركة من الكرة القادمة من الخلف-
  .شواخص بطریقة بارو) ٥( الدحرجة بالكرة حول -
  .شواخص بأبعاد مختلفة ذهابًا وٕایاباً ) ٦( الدحرجة بالكرة حول -
  :تم رفض مجموعة إختبارات لعدم تحقیقها األسس العلمیة لإلختبار وهذه اإلختبارات هي. ٢
  .شواخص بأبعاد مختلفة ذهابًا وٕایاباً ) ٨( الدحرجة بالكرة حول -
  . الدحرجة بالكرة حول مثلث متساوي األضالع-
  . التهدیف من الكرات الثابتة-
  . الدحرجة بالكرة-
  . شواخص)٩( الدحرجة بالكرة حول -

  .من آراء السادة الخبراء%) ٧٥(وذلك لعدم حصولها على نسبة إتفاق 
  .االختبارات المعتمدة تتوزع توزیعًا طبیعیاً . ٤
  
  
  
  : التوصیات والمقترحات٢-٥

  : بـانیوصي الباحث
ات اعتمـــاد اإلختبـــارت التـــي حققـــت األســـس العلمیـــة مـــن صـــدق وثبـــات وموضـــوعیة وتوزیـــع طبیعـــي فـــي تقـــویم المهـــار . ١

  .األساسیة لالعبي خماسي كرة القدم
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 ٥٣

  .االستفادة من هذه اإلختبارات في مجاالت أخرى عند وضع البرامج التدریبیة أو انتقاء الالعبین خدمًة لهذه اللعبة. ٢
  .بناء إختبارت أخرى غیر اإلختبارات المستخدمة في البحث. ٣
  .حثتعمیم نتائج اإلختبارات إلى األندیة المستفیدة من الب. ٤
  .إجراء بحوث مشابهة على عینات أخرى. ٥
  .إجراء بحوث مشابهة على مناطق جغرافیة أخرى. ٦
  .وضع درجات ومستویات معیاریة لمجتمع البحث. ٧
  

  :واألجنبیةالعربیة  المصادر
، مركـز الكتـاب للنـشر، ١، طالمعامالت العلمیـة العملیـة بـین النظریـة والتطبیـق): ١٩٩٩(باهي، مصطفى حسین  •

  .قاهرةال
محمــد أمــین المفتــي وآخــرون، : ، ترجمــةتقیــیم تعلــم الطالــب التجمیعـي والتكــویني): ١٩٨٣(بلـوم، بنیــامین وآخــرون  •

  .دار ماكروهیل، القاهرة
تـصمیم وتقنـین إختبـارات لقیـاس بعـض المهـارات الحركیـة األساسـیة بكـرة ): ١٩٩٠(الخشاب، زهیـر قاسـم وآخـران  •

مر العلمــي الــسادس لكلیــات وأقــسام التربیــة الریاضــیة فــي جامعــات القطــر، ، بحــث منــشور فــي وقــائع المــؤتالقــدم
  .جامعة الموصل

، دار الفكــر ١، طاإلحــصاء اإلســتداللي فــي علــوم التربیــة البدنیــة والریاضــة): ٢٠٠٣(رضــوان، محمــد نــصرالدین  •
  .العربي، القاهرة

، مركـــز الكتـــاب ١، طة والریاضـــیةالمـــدخل إلـــى القیـــاس فـــي التربیـــة البدنیـــ): ٢٠٠٦(رضـــوان، محمـــد نـــصرالدین  •
  .للنشر، القاهرة

، بحــث منــشور فــي تــصمیم إختبــار للرشــاقة الخاصــة فــي ریاضــة المبــارزة): ٢٠٠٥(الــصفار، زیــاد یــونس محمــد  •
  .جامعة الموصل ٣٩، العدد ١١مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة، المجلد 

، دار الفكـر العربـي، سیة والتربویـة واإلجتماعیـةتحلیـل بیانـات البحـوث النفـ): ٢٠٠١(عالم، صالح الـدین محمـود  •
  .القاهرة

، القیـاس فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم الـنفس الریاضــي): ١٩٧٩(عـالوي، محمـد حـسن ورضـوان، محمـد نـصرالدین  •
  .، دار الفكر العربي، القاهرة١ط

، المجـال الریاضـياإلختبـارات المهاریـة والنفـسیة فـي ): ١٩٨٧(عالوي، محمـد حـسن ورضـوان، محمـد نـصرالدین  •
  .، دار الفكر العربي، القاهرة١ط

  .، مركز الكتاب للنشرالقیاس واإلختبار في التربیة الریاضیة): ٢٠٠١(فرحات، لیلى السید  •
، رسـالة نسب إسهام البناء الجسمي فـي مـستوى اإلنجـاز لرفعتـي الخطـف والنتـر): ٢٠٠٦(مال حمو، عمر سمیر  •

  . الریاضیة، جامعة الموصلماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة
، دار المــــسیرة للنــــشر والتوزیــــع ٢، طالقیــــاس والتقــــویم فــــي التربیــــة وعلــــم الــــنفس): ٢٠٠٢(ملحــــم، ســــامي محمــــد  •

  .والطباعة، عمان، األردن
  .اإلختبارات والقیاس والتقویم في التربیة الریاضیة): ١٩٨٩(المندالوي، قاسم وآخران  •
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 ٥٤

، دار الـــشروق للنـــشر والتوزیـــع، عمـــان، ١، طیـــاس فـــي العلـــوم الـــسلوكیةأساســـیات الق): ٢٠٠٤(النبهـــان، موســـى  •
  .األردن

عالقــة بعــض القیاســات الجــسمیة والقــدرات البدنیــة بــأهم المهــارات األساســیة ): ٢٠٠٦(النقــار، كــاوه عمــر محمــد  •
  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة كویهلالعبات خماسي كرة القدم

تــأثیر أســلوب اإلستكــشاف الموجــه بــالتعلم المتسلــسل فــي إكتــساب بعــض ): ٢٠٠٧(یــل، طــارق محمــد نهــاد الوك •
 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة دیالىالمهارات الحركیة بخماسي كرة القدم

  
•           . .  (1978):       :     .      -                            .   .                                                                   
• SPOKANE FUTSAL OVERVIEW. HTM. 
• WWW. HOLISTICSOCCR. COM. 

 
   المهارات األساسیة لفعالیة خماسي كرة القدمیبین تحلیل)١(الملحق 

 

  
   

 
      

 

  


 


 

  

              

             

              
              

              
              
              
              



 

             

  
  
  

  إستمارة عرض اإلختبارات على السادة الخبراء )٢(ملحق 
  جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة
  استمارة استبیان/ م

  المحترم...................................... األستاذ الفاضل 
  ..تحیة طیبة
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 ٥٥

ولكـونكم )  اختبارات لقیاس بعـض المهـارات األساسـیة لالعبـي خماسـي كـرة القـدمبناء(في النیة إجراء البحث الموسوم بــ   
من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال كرة القدم ومجال القیاس والتقویم كان من الضروري العودة إلى أرائكم القیمة، علمًا أن عینة 

یرجــى مــن ســیادتكم بیــان مــدى صــالحیة االختبــارات  .ةالبحـث هــم مــن العبــي الــدوري العراقــي للدرجــة الممتــازة فــي المنطقــة الــشمالی
  .....واهللا الموفق.... مع االمتنان والتقدیر لجهودكم         . المرفقة

  :اللقب العلمي                                                 :االسم الكامل
  :ة أو الكلیةالجامع                                                  :االختصاص

  :التوقیع                                                      :التاریخ
  :یرجى مالحظة رموز االختبارات وكاالتي : مالحظة 

         العب                                   حركة الالعب بدون كرة
         كرة                                     مناولة

        شاخص                                  الدحرجة بالكرة
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