
 .....بناء وتطبيق بعض االختباراث البدنيت و املهاريت لالعباث

 

681 

 

 بناء وتطبيق بعض االختباراث البدنيت و املهاريت لالعباث كرة القدم للصاالث

*م.م هادي احمد  
 hadi_a_sport@yahoo.com  فرع االلعاب الفردية/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق*

 (  3103  حزيران 32 القبول  ........  3103شباط  32)االستالم 

 امللخص

 هدفا البحث:
 اء وتطبيق بعض االختبارات البدنية والمهارية لالعبات كرة القدم لمصاالت.بن 
 .وضع درجات ومستويات معيارية لالختبارات البدنية والمهارية لالعبات كرة القدم لمصاالت 

 مجاالت البحث:
 )المجال البشري: العبات أندية المنطقة الشمالية )تمسقف، بعشيقة، قرقوش، القوش، باطنايا، دهوك. 
  3/21/3122و لغاية  6/8/3122المجال الزماني: ابتداًء من. 

 .المجال المكاني: مالعب األندية المذكورة انفًا 

اشتمل مجتمع البحث العبات اندية المنطقة الشمالية بكرة القدم لمصاالت والتي ضمت اندية )تمسقف، بعشيقة، قرقوش، 
( 218( العبة من اصل )46العبة في حين بمغت عينة التطبيق )( 68القوش، باطنايا، دهوك( اذ بمغت عينة البناء )

 العبات.

 وقد استخدمت الوسائل االحصائية االتية:
لمعينات المستقمة، وقانون النسبة  Tالوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط البسيط لـ )بيرسون(، واختبار 

 ا(.سكم -6المئوية، والدرجة المعيارية المعدلة )
 ومن ابرز النتائج التي توصل اليها الباحث ما يأتي:

  .تم التوصل إلى بناء اختبار لقياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجمين لالعبات كرة القدم لمصالت 
 .تم التوصل الى بناء اختبار لقياس مهارة التهديف لالعبات كرة القدم لمصاالت 

 ومن اهم التوصيات ما ياتي:
 ختبار القوة المميزة بالسرعة لالعبات كرة القدم لمصاالت.اعتماد ا 
 .اعتماد اختبار مهارة التهديف لالعبات كرة القدم لمصاالت 

 كرة القدم لمصاالت -المهارية  االختبارات البدنية -بناء وتطبيق الكممات المفتاحية: 

Constructing and Applying Some Physical and Skilful Tests for Futsal 
Female Players 

Assit. Lecturer. Hadi Ahmed 

Abstract 
The Research Objectives : 

- Designing and constructing some physical and skillful tests for futsal females players   

- Setting standard degrees and levels of the physical and skillful tests for futsal female 

players. 

The Research Fields : 

  3102 –( 21) –العدد  –( 01) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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Man field : The female players of the Northern region clubs ( Tal-Esqaf, 

Battnaya,Qaraqoush,Bashiqah , Al-Qoush, and Dohuk ). 

Time field : The period from 5/7/2011 – 2/10/2011. 

Place field : The stadiums of the above mentioned clubs. 

The research community consists of the futsal female players of the Northern region 

which involves ( Tal-Esqaf, Battnaya,Qaraqoush,Bashiqah , Al-Qoush, and Dohuk ) . So, the 

sample of the construction consists of (57) female players, while the application sample 

consists of (35) female players of an origin (107) female players . 

The following statistical means have been used : 

The arithmetic mean, the standard deviation, simple correlation coefficient (Person) , t-Tests 

for the independent sample , percentage, and modulated standard degree (6-segma). 

The most important results obtained by the research are : 

- Achieving constructing a test for measuring the power distinguished by the speed of the 

leg muscles of the futsal female players. 

- Constructing a test of measuring the shooting skills for the futsal female players. 

The most important recommendations are as follows : 

- Adopting the test of power distinguished by the speed for the futsal female players. 

- Adopting the test of shooting for the futsal female players. 

Keywords: Constructing and Applying - Physical and Skillful Tests - Futsal  

 التعريف بالبحث: -2
 :ثحالبوأهميه مقدمة ال 2-2

ذلكن مكى ا كه اقرتقكاا بيكا و  األىميةالتي حظيت باىتماو وافر و دراسات بالغة  األلعابلعبة كرة القدو مى  إى 
الصكي  التدريبيكة التكي يمككى مكى  أفضكه إي كادرغو مكى ىكذا فكاى البحكث مكا زاه مسكتمراب فكي سكبيه عمى الو  األفضهنحو 

التككي ليككا متطمبككات  األلعككابىككي مككى الدوليككة و  وأعمككى مسككتوب البطككوقت المحميككة  سككوااخالليككا م ككاراة الاككرم المتقدمككة  
 إلكىتمعكب فييكا فيكي مكى ناحيكة تحتكاج ه المتطمبكات فرضكتيا الظكرول التكي ذى  و األلعابخاصة تميزىا عى غيرىا مى 

منيكككا المياريكككة ليكككا متطمبكككات ك يكككرة  أخكككربالمياقكككة البدنيكككة التكككي ليكككا دور ميكككو فكككي تحقيكككم متطمبكككات المعكككب ومكككى ناحيكككة 
 (.1989 16الناسية )الراوي والخططية و 
صكغاراب وكبكاراب  اداألفكر يمارسكيا  ميك   أصكب واسك  بمعبكة ككرة القكدو لمصكاقت و  ظيكر اىتمكاو األخيكرةفي الاتكرة و  

ة معبككىككو المتطمبككات القميمككة التككي تحتا يككا ىككذه ال المعبككةممارسككة ىككذه  إلككىالم ككوا الككذي زاد مككى اقىتمككاو و ر ككاقب و و  ااب نسكك
ممعبيككا مقارنككة بمتطمبككات لعبككة كككرة القككدو اللككعبية التككي تمعككب فككي السككاحات  ربصككغ انتيككااب مككى عككدد الالعبككيى و  ابتككدااب 
 الكبيرة.

  المعبكةقمكة متطمبكات ىكذه نظكراب لصكغر مسكاحة الممعكب و محبوبة  لعبة أصبحتلمصاقت رة القدو لعبة ك ىإإذ  
عكب فييكا مصغر مساحة ال فضالب عى  المعبةالية نظراب لسرعة ىذه ميارات فنية علياقة بدنية و  إلىلكنيا بالمقابه تحتاج 

مككى ممارسككييا السككرعة فككي يتطمككب  إذالميككارات  اأداسككرعة فككي و مككى الناحيككة البدنيككة  األدااسككرعة فككي  إلككىتحتككاج  فإنيككا
الككذي عككادة يكككوى قريككب  ككداب مككى الالعككب المسككيطر عمككى  المنككافسنتي ككة الضككغط القريككب مككى الالعككب  األدااالتاكيككر و 

 منافسو.مو ودة بيى كه قعب و سرعة اقنقضاض لقط  الكرات نظراب لصغر المساحة ال أيضاالكرة  وفييا 
و توظيككل  األساسككيةالميككارات  ألدااي كككرة القككدو لمصككاقت عمككى در ككة كاككااة الالعككب فكك األدااتعتمككد طبيعككة و 

مكى األداا في كرة القدو لمصاقت يتميكز بعكدو  بكوت طريقكة  ياريمال األدااطبيعة  أىنالحظ  إذتمن الميارات خططياب  
اذ القكككككككككرار سكككككككككرعة اتخكككككككككالعكككككككككب تتغيكككككككككر وفقكككككككككاب لمواقكككككككككل المعكككككككككب وتغيرىكككككككككا و حيكككككككككث تككككككككككرار الحرككككككككككة واى حرككككككككككة ال

 .(11  2008الصحي )ال بوري 
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 مشكمة البحث: 2-3
مكى خكاله اطكالع الباحكث و عند النسكاا  في العرام والوطى العربي وسيمانظراب لحدا ة لعبة كرة القدو لمصاقت 

عمكى حككد عمكو الباحكث ق تو ككد اختبكارات خاصكة لقيككاس و  المعبكةالتكي كتبكت عككى ىكذه والكتكب والمصككادر  األدبيكاتعمكى 
 وتبمككورت ملكككمة البحككث فككي تصككميومككى ىنككا بككرزت و الخاصككة والميككارات اقساسككية ليككذه المعبككة البدنيككة المياقككة اصككر عن

 ميارية لالعبات كرة القدو لمصاقت.بدنية و اختبارات وبناا 
 :هدفا البحث 2-4

 الميارية لالعبات كرة القدو لمصاقتبعض اقختبارات البدنية و وتطبيم بناا  -
 الميارية لالعبات كرة القدو لمصاقت.ات معيارية لالختبارات البدنية و تويمسوض  در ات و  -

 مجاالت البحث: 2-5
 باطنايا  دىون(.   )تمسقل  بعليقة  قرقوش  القوش المنطقة اللمالية أنديةقعبات  المجال البشري: 2-5-2
 .2/10/2011  لغايةو  7/2011 /5 ابتدااب مى المجال الزماني: 2-5-3
 .انااب  ةالمذكور  األنديةمالعب  مجال المكاني:ال 2-5-4
 البحوث المشابهة:اإلطار النظري و  -3
   :االطار النظري 3-2
 خطوات بناء االختبار: 3-2-2

 عند بناا اقختبار أدناهالتقويو عمى الخطوات م معظو المصادر الخاصة بالقياس و تتا
 تحديد الغرض مى اقختبار.   
 طموب قياسيا(تحديد الظاىرة المقيسة )الم. 
  عدادتحميه الظاىرة و    . دوه الموصاات ا 
 تحديد وحدات اقختبار. 
 اقختيار النيائي لوحدات اقختبار. 
 لروط وتعميمات تطبيم اقختبار إعداد. 
 حساب المعامالت العممية لالختبار. 
  عدادتطبيم اقختبار و  .(1979 360رضواى المعايير )عالوي و  ا 

 رعة:القوة المميزة بالس 3-2-3
مكة التكي يحتا يكا ككال ال نسكيى لممارسكة ككرة ميعنصر القوة المميكزة بالسكرعة واحكد مكى العناصكر البدنيكة ال إى

كككذلن عنككد تلككتيت الكككرة و  أوالقككدو لمصككاقت ويبككرز ىككذا العنصككر بلكككه واضكك  خككاله عمميككة التيككديل عمككى المرمككى  
فكي عمميكة  أوالي مكات المرتكدة  أ نكاافكي  الماكا  طكالم اقن قسكيماالالعبة في عممية اقنطكالم و  أويحتا يا الالعب 

 المرمى في حالة الدفاع. إلىالر وع 
الاعاليكات و  األنلكطةالك يكر مكى  إلييكاتحتكاج ة مركبة مى صكاتي القكوة والسكرعة و صاة بدني بأنياترب )الرالدي( "و       

 .واحد " آىالرياضية التي تتطمب سرعة وقوة في اقنقباضات العضمية في 
 (2007 25)الرالدي  

فكي تحديكد  األساسكيةالصكاات البدنيكة  إحكدبدوراب ميماب بوصايا  ؤديى القوة المميزة بالسرعة تأفيما يضيل الربيعي "ب  
 (2000 17في ك ير مى المنافسات الرياضية")الربيعي  األداامستوب 
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السكري   لكدداامصكاقت نظكراب القكدو لات ككرة عنصر القوة المميزة بالسرعة ضروري  داب لالعب أىيرب الباحث و 
 قسكككيماو بككككرة القكككدو   األساسكككيةالميكككارات ب  واى ىكككذه الصكككاة تكككرتبط ارتباطكككاب و يقكككاب المبكككاراة أ نكككاا فكككي التككككراروالقكككوي و 
 تحقيم اقن از.و ألنيا الغاية األخيرة أل ه الوصوه إلى تس يه األىدال   التيديل

 :التهديف 3-2-4
 األكيككددوى التنايككذ مككى فككي كككرة القككدو  ومككى البككدييي أى ق يككرب  أي فريككم  إ ككارة ألك ككرايعككد التيككديل الميككارة 

الاريكم  بلمتيديل  وزيادة نسبة مقارنتكو مك  الاريكم الخصكو  وفكي تحميكه أي مبكاراة فكي ككرة القكدو فانكن ت كد الاكوز ب انك
                                   .                     لتيديل لديو كمما سنحت الارصة لوالذي تزداد نسبة ا

 (2000 161)المولى    
الككرة بكامكه  عبارة عى وض  الكرة داخه مرمى الخصو و يحتسكب اليكدل عنكدما تت كاوز إقفالتيديل ما ىو 

ق يكوى الاريم الذي سك ه اليكدل قكد ارتككب مخالاكة  أىتحت العارضة بلرط محيطيا خط المرمى وما بيى القائميى و 
 (2008 274قانوى المعبة قبه ذلن.)الييتي لمواد 

لصككغر مسككاحة و خاليككة مككى توقككل الالعبككيى تقريبككاب السككريعة و ال مككى اقلعككابة القككدو لمصككاقت لعبككة كككر  ذ تعككدإ
تكككوى نيايككة الي مككات بلكككه  أىمرمككى خصككوميو بلكككه سككري  وك يككر لككذلن ي ككب  إلككىالممعككب ن ككد الالعبككيى يصككموى 

   .لمباراةالاوز با إلىتودي  ألنياصحي  
 (2004 41)ىدايت 

مككب توافقككاب ة التيككديل تككرتبط ارتباطككاب و يقككاب بعنصككر القككوة المميككزة بالسككرعة فالتيككديل يتطميككار  أىويككرب الباحككث 
يمعككب عنصككر القككوة المميككزة بالسككرعة دوراب  إذعككى التوفيككم بككيى كككه مككى السككرعة ودقككة التيككديل  عصككبياب عضككمياب فضككال ب 

في ىذه المعبة نظراب لصغر ح و اليكدل قياسكاب بمعبكة ككرة القكدو ال ماىيريكة  األكبرلو الدور  ميماب في دقة التيديل الذي
 الكبيرة. األىدالذات 

 :البحوث المشابهة 3-3
 (:3119الجبوري) 3-3-2

 )تصميم وبناء بعض االختبارات المهارية الهجومية لالعبي خماسي كرة القدم(
 هدفت الدراسة إلى:

 ختبارات الميارية الي ومية لالعبي خماسي كرة القدوتصميو وبناا بعض اق -
 وض  در ات ومستويات معيارية قختبارات الميارات الي ومية في لعبة خماسي كرة القدو. -

الكتمه م تمك  البحككث عمكى قعبككي خماسكي كككرة القكدو لمدر ككة الممتكازة فككي المنطقكة اللككمالية فكي دوري القطككر 
العمديكة التكي الكتممت عمكى أنديكة )نينكوب  والاتكوة  وال كورة  وحمكريى  والسكميمانية   وقد تكو اختيكار عينكة البحكث بالطريقكة

 (قعبا.ب 149(قعباب مى أصه )116وازمر  وسيرواى(  حيث بم  عدد العينة الاعمية )
 ومى ابرز النتائج التي توصه إلييا الباحث:

دو تتمتك  بمعكامالت عمميكة  يكدة مكى الحصوه عمى م موعة مى اقختبارات الميارية لالعبي خماسكي ككرة القك
صككدم و بككات وموضككوعية وموزعككة توزيعككاب طبيعيككاب وتككو رفككض م موعككة مككى اقختبككارات لعككدو تحقيقيككا األسككس العمميككة 
 لالختبار وتو أيضا التوصه إلى  داوه خاصة بالمستويات المعيارية و إى اقختبارات المعتمدة تتوزع توزيعاب طبيعياب.
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 :(:311الزهيري) 3-3-3
 

 (الخاصة لالعبي خماسي كرة القدم)تصميم وبناء اختبارات لقياس بعض عناصر المياقة البدنية 
 :إلىهدفت الدراسة 

 تصميو وبناا اقختبارات لقياس بعض عناصر المياقة البدنية الخاصة لالعبي خماسي كرة القدو. -
 .اصة لالعبي خماسي كرة القدومستويات معيارية قختبارات عناصر المياقة البدنية الخوض  در ات و  -

المنطقككة اللككمالية لككدوري  الدر ككة الممتككازة فككي ألنديككةالككتمه م تمكك  البحككث عمككى قعبككي خماسككي كككرة القككدو 
 ازمكر و  حمكريى و  ال كورة و  الاتوة و  )نينوب  أنديةالتي التممت عمى ر عينة البحث بالطريقة العمدية قد تو اختياو   القطر

 السميمانية(.و  سيروى و 
( قعبككاب 138)أصككه ( مككى104( قعبككاب فككي حككيى بمغككت عككدد عينككة التطبيككم )35ذ بمغككت عككدد عينككة البنككاا )إ

عمميكة  يكدة  بأسكسالحصوه عمى عدد  مى اقختبارات البدنية لالعبي خماسكي ككرة القكدو تتمتك   إلىتوصمت الدراسة و 
اريككة لالختبككارات التككي قبمككت  واى  ككداوه خاصككة بالمسككتويات المعي إلككىتككو التوصككه و   بككات وصككدم و موضككوعية مككى

 اقختبارات المعتمدة توزعت توزيعاب طبيعياب.
 :البحث إجراءات -4
   :منهج البحث 4-2

 .البحثوملكمة طبيعة المسحي لمالئمتو  باألسموباستخدو الباحث المنيج الوصاي 
 :مجتمع البحث وعينته 4-3

  تمسكقل) أنديكة ضكمتالتكي بككرة القكدو لمصكاقت  ةالمنطقكة اللكمالي أنديكةالتمه م تم  البحكث عمكى قعبكات 
 قعبكة (35فكي حكيى بمغكت عينكة التطبيكم)( قعبكة 57)البنكاا إذ بمغت عينة ( بعليقة  قرقوش  القوش  باطنايا  دىون

 (حككراس المرمككى)و (اإلصككابة)و )عككدو الحضككور( بسككبب  حيككث تككو اسككتبعاد بقيككة الالعبككات  قعبككات (107) أصككهمككى 
 .انااب  المذكورة األنديةيبيى توزي  عينة البحث عمى  (1)رقوال دوه و 

 (2الجدول )
 األنديةتوزيع عينة البحث عمى يبين 

عينة  البنااعينة  النادي
 التطبيم

 أسباب اقستبعاد
عدو  العدد الاعمي

 الحضور
 حراس مرمى إصابة

 14 2 - - 5 9 تمسقل
 14 2 - 1 6 8 باطنايا
 17 2 - - 7 10 قرقوش

 18 2 - - 8 10 وشالق
 17 2 - - 5 12 دىون
 12 2 1 1 4 8 بعليقة
 92 12 1 2 35 57 الم موع
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 :وسائل جمع المعمومات )البيانات( 4-4
النتكائج  إلكىعدد مى وسائه  م  المعمومات ولموصكوه  وااستخدطبيعة ملكمة البحث تارض عمى الباحث  إى

 :اآلتيةاستخدو الباحث الوسائه 
 :ناالستبيا 4-4-2

 أبعادىككاعمككى لكككه اسككتبياى يبككيى فيككو اقختبككارات ب األوليككةبصككيغتيا  *قككاو الباحككث بوضكك  اقختبككارات المقترحككة 
واللكروط والتسك يه وعكدد المحكاوقت وبعكد اسكتكماه  األدااالمسكتخدمة وطريقكة  واألدواتمى حيكث اقسكو واليكدل كافة 
ومقترحكاتيو  أرائيكو إلبكدااوذلكن  *مكى الخبكراا والمختصكيىقكاو الباحكث بعكرض اقسكتبياى عمكى م موعكة  اتاإل كرااىذا 

وبياى مدب صالحية اقختبارات فضالب عى الحصوه عمى نسبة اتااقيو حوه اقختبارات المقترحة كما ىكو موضك  فكي 
 (.2ال دوه )

 (3الجدول )
 االختبارات المقترحة ونسب االتفاق أسماءيبين 

 امنسبة اقتا در ة القياس اسو اقختبار ت
 %83 سنتمتر مسافة ألبعدتعاقب كمتا الر ميى قازتيى  1
 %83 در ة تقسيمات أربعةالتيديل مى الكرات ال ابتة عمى  2
 %67 در ة التيديل مى الكرات ال ابتة عمى خمسة تقسيمات 3
 %67 سنتمتر مسافة ألبعدح متيى بكه ر ه عمى حده  4
 %58 سنتمتر و (10الو ب بكمتا الر ميى معاب لقط  مسافة ) 5

مكككى  أعمكككى( وذلكككن لحصكككوليما عمكككى نسكككب اتاكككام 2-1( انكككو تكككو قبكككوه اقختبكككارات )2يتضككك  مكككى ال كككدوه )
لقبككوه الظككاىرة )بمككوو  فككأك ر%( 75( انككو عمككى الباحككث الحصككوه عمككى نسككب اتاككام )وآخككروى%( كمككا يلككير )بمككوو 75)

 لعدو حصوليو عمى نسب اتاام مقبولة.( وذلن 5-3( وتستبعد اقختبارات مى تسمسه )126  1983واخروى  
 االختبارات: 4-4-3

قكاو الباحكث بتصكميو عكدد مكى اقختبكارات  إذوسائه  مك  المعمومكات )البيانكات(  إحدباقختبارات ىي  أىبما 
 بالتاصيه.البدنية والميارية لالعبات كرة القدو لمصالت  حيث سيتو قحقاب لرح ىذه اقختبارات 

 :ختباراتتحديد صالحية اال 4-5
التكي تككو عرضكيا عمكى السككادة الخبكراا والمختصككيى و اقختبكارات البدنيككة والمياريكة الباحككث تصكمي أكمكه أىبعكد 

 :أدناهالت ربة اقستطالعية وكما ىو موض   بإ راا( عمى نسب اتاام مقبولة بدا 2-1وحصوه اقختبارات )
   :التجربة االستطالعية 4-6

اقختبكككارات المقترحكككة قكككاو الباحكككث بتطبيكككم اقختبكككارات تطبيقكككاب ميكككدانياب  بعكككد الحصكككوه عمكككى نسكككب اتاكككام حكككوه
منتخكب كميكة التربيكة الرياضكية والتربيكة بنكات مكى نكادي فتكاة نينكوب و قعبات ( 7مكونة )عمى عينة  5/7/2011بتاريخ 

صككالحية يككم و مككى حيككث التطب صككالحية اقختبككارات الككىفككي قاعككة كميككة التربيككة بنات/ امعككة الموصككه وذلككن لمتعككرل 
 .*األ يزة واألدوات كذلن لتدريب فريم العمه المساعد

                                                 
*

 (1انظر الولحق ) 
*

 (2انظر الولحق ) 
 هدرس هساعد كلٍة التربٍة الرٌاضٍة جاهعة الووصل  ربٍع خلف. 1 *

  . زٌنً هشكو2  
 

 هدرس هساعد كلٍة التربٍة الرٌاضٍة جاهعة الووصل

 . زٌنة نوري3  
 

هشرفة رٌاضٍة
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 :المواصفات العممية لالختبارات 4-7
 صدق االختبار: 4-7-2

"يعد الصدم واحداب مى أىو معايير  ودة اقختبار حيكث يلكير إلكى الحقيقكة أو مكدب الدقكة التكي تقكيس بيكا أداة 
 (2006 177رضواى ).القياس اللي أو الظاىرة التي وض  لقياسيا"

 كما يأتي:ث باستخداو عدة أنواع مى الصدم و وأل ه الوصوه إلى صدم اقختبارات قاو الباح
 
 :ظاهريصدق الال 4-7-2-2

مى خكاله اسكتطالع أراا السكادة الخبكراا والمختصكيى حكوه مكدب صكالحية   الصدم الظاىريتو الحصوه عمى 
 (2سابقاب كما ىو مبيى في ال دوه ) اإل راالرح ىذا  تو إذاقختبارات وصدقيا في قياس ما وض  مى ا مو  

 الصدق الذاتي: 4-7-2-3
قكككاو الباحكككث باسكككتخراج الصكككدم الكككذاتي إذ تلكككير المصكككادر العمميكككة اى الصكككدم الكككذاتي يسكككتخرج مكككى ال كككذر 

 (1998 192( يبيى ذلن.)حسانيى 4التربيعي لمعامه ال بات وال دوه )
 عات المتطرفة(:الصدق التمييزي )المجمو  4-7-2-3

 تو اي اد الصدم التمييزي مى خاله اق رااات اقتية: 
 فرز در ات الالعبات مى اقعمى الى اقدنى. -

( قعبكة وتكو 28( قعبة والكدنيا )28%( لتصب  الم موعة العميا )50قسمت الدر ات الى قسميى عموي وسامي بواق  )
 (.29استبعاد الالعبة رقو )
 ( يبيى ذلن.3( المستقمة وال دوه)tم موعة العميا والدنيا عى طريم )اي اد الاروم بيى ال

 (4الجدول)
 ( المستقمةtبين المجموعة العميا والدنيا عن طريق )يبين الفروق 

 اسو اقختبار
 الدنيا العميا

 الدقلة نسبة الخطأ ت المحسوبة
 ع ¯س ع ¯س

 معنوي 09002 3982 0995 4961 1910 5998 القوة المميزة بالسرعة
 معنوي 09001 4919 1909 5.01 1920 6971 التيديل

 .( يتبيى أى اقختبارات قيد البحث ليا القدرة عمى التمييز3مى خاله مالحظتنا لم دوه)
 ثبات االختبار: 4-7-3

ار "يعرل ال بات بأنو: در ة اقتسام أو الت انس بيى نتائج مقياسيى في تقدير صكاة أو سكمون أو قكدرة اقختبك
 (2004 229عمى إعطاا نتائج ملابية تحت ظرول قياس قميمة اقختالل اذ ما أعيد عمى ناس األفراد".)النبياى 

أمككككككا التطبيككككككم ال ككككككاني لالختبككككككارات بتككككككاريخ و  5/8/2011  بتككككككاريخوه لالختبككككككارات تككككككو إ ككككككراا التطبيككككككم األو 
يككرب )حسككانيى( "أى فتككرة أسككبوع  إذ  بككيى كككه تطبيككم وآخككر أيككاو( 10  وقككد راعككى الباحككث إعطككاا مككدة )15/8/2011

فكككي التربيكككة البدنيكككة تعتبكككر إ كككراا مناسكككب  Performance testكااصكككه بكككيى التطبيقكككيى فكككي حكككاه اختبكككارات األداا 
 (2004 149لمحصوه عمى معامه ال بات بيذا األسموب".)حسانيى 
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عككادة تطبيقككو "و  قككاو الباحككث بإي ككاد ال بككات عككى م ائككأسككيه الطر  يقككة واحككدة مككىتعككد ىككذه الطر طريككم اقختبككار وا 
( 4( وال ككدوه )2002 252ىككو عبككارة عككى تطبيككم اقختبككار ناسككو مككرتيى عمككى العينككة" )ممحككو لمحصككوه عمككى ال بككات و 

 يبيى ذلن.
 
 

 (5الجدول )
 لالختباريين المستخدمين في البحث والصدق الذاتي ومعامل الثبات المعيارية االنحرافاتاألوساط الحسابية و  يبين

  ات اقحصائيةالمعال
 اسو اقختبار

 2ت 1ت
 الصدم الذاتي ال بات

 ع± −س ع± −س
 0994 0989 0941 5945 0938 5980 القوة المميزة بالسرعة

 0991 0984 0995 5922 1902 5916 التيديل
 الموضوعية: 4-7-4

حو و دوى "يعككد اقختبككار موضككوعياب إذا كككاى يعطككي الككدر ات ناسككيا بغككض النظككر عككى اللككخص الككذي يصككح
 (1979 233تدخه أحكامو الذاتية".)عاقه 

طكككي ككككه منيمكككا يقاكككاى متباعكككديى ليع *ولمتأككككد مكككى موضكككوعية اقختبكككارات فقكككد خصكككص لككككه اختبكككار حكمكككيى
"معامكه  ىإو تقكدير الحككو ال كاني  إذ  األوهمعامكه اقرتبكاط بكيى تقكدير الحككو  إي كادبعد ذلكن يكتو النتي ة الخاصة بو و 

( وال كدوه 1984 25البيكن )خكاطر و   اني ىو عامه الموضوعية "و تقدير المحكو ال األوهدير المحكو اقرتباط بيى تق
 يبيى ذلن. (5)

 (6جدول )
 الثانياألول و يبين درجة الموضوعية عمى وفق درجات الحكمين 

 المتغيرات
 2حكو   1حكو 

 الموضوعية
 ع± −س ع± −س

 0996 0924 5920 0928 5980 القوة المميزة بالسرعة

 1 1902 5916 1902 5916 التيديل
 مالئمة االختبارات لمعمر والجنس والمستوى لعينة البحث  4-8

تعكككد اقختبكككارات مالئمكككة لمعمكككر وال كككنس والمسكككتوب إذا ككككاى التوزيككك  الخكككاص بقكككيو الكككدر ات الخكككاو ممكككا الب أو 
والوسيط إذ يم ه المتوسط نقطة تكوازى التوزيك  فكي  اعتيادياب  ويتحقم ذلن عندما تتطابم قيو المتوسط الحسابي والمنواه

ة التوزيكك   أمككا الوسككيط فيم ككه القيمككة التككي تقسككو التوزيكك  إلككى نصككايى يككحككيى يم ككه المنككواه القيمككة التككي تحككدث عنككدىا قم
 (.1980 86متساوييى)اقطرق ي 

( ممككا ي عككه 1)±ويلككير )التكريتككي والعبيككدي( إلككى أى معامككه اقلتككواا يكككوى مقبككوقب إذا مككا تككراوح قيمتككو بككيى 
 (.1999 79اقختبار ممكى اقعتماد عميو في تقديو النتائج)التكريتي والعبيدي 

                                                 
*

 م.م عمار شهاب احمد 

 م.م ربيع خلف جميل 
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( وال كدوه skewmessوقد تو التوصه إلى مالئمة اقختبارات لعينة البحث مى خكاله إي كاد معامكه اقلتكواا)
 ( يبيى ذلن.6)

 
 (7الجدول )

 يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية والمنوال وقيمة معامل االلتواء

 المنواه  ع متر± متر¯ س
 متر

 اقلتواا
 متر

¯ س
 المنواه ع أىدال± أىدال

 اىدال
اقلتواا 
 أىدال

5994 0984 696 -0978 5911 1912 6 -0981 
 
 هائي لالختبارالتطبيق الن 4-9

)تمسكقل  ى أنديكة والالتكي يمك م ( قعبكة35لاكة مكى )ايكذ النيكائي لالختبكار عمكى عينكة مؤ قاو الباحث بكأ راا التن
 . 2011/ 2/10ولغاية    23/8/2011مى  بعليقة  قرقوش  القوش  باطنايا  دىون( وابتدااب 

 
 األدوات المستخدمة و  األجهزة 3-9

 لمصالتكرات قدو  -
 لواخص  -
 توقيت ساعات -
 مقسو كرة قدو لمصالتىدل  -
 لريط قياس  -
 صافرة -
 ألرطة قصقة ممونة -
-  

 :الوسائل اإلحصائية 4-21
 الوسط الحسابي -
 اقنحرال المعياري -
 معامه اقرتباط البسيط لك )بيرسوى( -
 ( لمعينات المستقمة Tاختبار) -
 قانوى النسب المئوية  -
 سكما -6 -
 (268-112  2001 معامه اقلتواا )عالو  -
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 عرض النتائج وتحميمها: -5
 األولاالختبار 

 تعاقب كمتا الر ميى قازتيى ألبعد مسافة.اسم االختبار:  −
 قياس القوة المميزة بالسرعة لمر ميى.الهدف من االختبار:  −
 .لريط قصمو لريط قياس  و ممعب خماسي كرة القدو  األدوات المستخدمة:  −
تقل الالعبة عند           طريقة األداء: −

موضكك  ألبعككد مسككافة كمككا   البداية عند سماع إلارة البدا تقوو المختبرة بالقاز بالتعاقب بكمتا الر ميىخط 
 (.1في اللكه )

 
 
 
 
 
 

 
 مسافة ألبعد( يوضح اختبار تعاقب كمتا الرجمين قفزتين 2شكل )ال

 شروط األداء: −
 .أى تبدأ الالعبة اقختبار مى وض  الوقول 
 بالقاز عند سماع إلارة البدا. تبدأ الالعبة 
 .لالعبة الحرية في البدا بالقاز بأي ر ه مى الر ميى 
   عمككى الالعبككة القاككز بتعاقككب كمتككا الككر ميى لقطكك  ابعككد مسككافة )يمككيى  يسككار  يمككيى  يسككار( أو)يسككار

 يميى  يسار  يميى(. 
 التسجيل: −

 تر. زا مى الم وألقربالمسافة المقطوعة بالمتر  (الالعبةلك )س ه ت 
 عدد المحاوالت: −

 لالعبة محاولتاى تحتسب المحاولة األفضه. 
 (8الجدول )

 المستويات المعيارية الختبار القوة المميزة بالسرعة
 المستويات الدر ات الخاو

  يد  دا فما فوم -7.63
  يد 7.62-6.79
 متوسط 5.95 -6.78
 مقبوه 5.11- 5.94
 ضعيل 4.27 -5.10
 ضعيل  دا فما دوى-4.26

 خط البدايت
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 (9الجدول )

 الدرجات الخام والمعيارية الختبار القوة المميزة بالسرعةيبين 
 معياري خاو معياري خاو معياري خاو معياري خاو ت
1 8.46 100 7.2 75 5.94 50 4.68 25 
2 8.41 99 7.15 74 5.89 49 4.63 24 
3 8.36 98 7.1 73 5.84 48 4.58 23 
4 8.31 97 7.05 72 5.79 47 4.53 22 
5 8.26 96 7 71 5.74 46 4.48 21 
6 8.21 95 6.95 70 5.69 45 4.43 20 
7 8.16 94 6.9 69 5.64 44 4.38 19 
8 8.11 93 6.85 68 5.59 43 4.33 18 
9 8.06 92 6.8 67 5.54 42 4.28 17 
10 8.01 91 6.75 66 5.49 41 4.23 16 
11 7.96 90 6.7 65 5.44 40 4.18 15 
12 7.91 89 6.65 64 5.39 39 4.13 14 
13 7.86 88 6.6 63 5.34 38 4.08 13 
14 7.8 87 6.54 62 5.28 37 4.02 12 
15 7.75 86 6.49 61 5.23 36 3.97 11 
16 7.7 85 6.44 60 5.18 35 3.92 10 
17 7.65 84 6.39 59 5.13 34 3.87 9 
18 7.6 83 6.34 58 5.08 33 3.82 8 
19 7.55 82 6.29 57 5.03 32 3.77 7 
20 7.5 81 6.24 56 4.98 31 3.72 6 
21 7.45 80 6.19 55 4.93 30 3.67 5 
22 7.4 79 6.14 54 4.88 29 3.62 4 
23 7.35 78 6.09 53 4.83 28 3.57 3 
24 7.3 77 6.04 52 4.78 27 3.52 2 
25 7.25 76 5.99 51 4.73 26 3.47 1 
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 االختبار الثاني

 التيديل مى الكرات ال ابتة عمى أربعة تقسيمات:اسم االختبار  −
 كرة القدو. صاقتقياس دقة التيديل مى الكرات ال ابتة عمى أربعة تقسيمات لالعبات الهدف من االختبار: −
 .لمصالت ىدل كرة القدوو كرة القدو   بمعبةكرات خاصة األدوات المستخدمة:  −
ــة األداء: − ( و عمككى التقسككيمات المرسككومة عمككى اليككدل 5سككافة )( كككرات مككى م8بتصككويب ) الالعبككةتقككوو طريق

تقوو المختبكرة بتصكويب الككرات عمكى التقسكيمات حيث ( و  5مى عمى بعد )و ( 1والتي أبعادىا كما في اللكه)
عادة التسمسه مرة أخرب.4-1بالتسمسه مى )  ( وا 

 شروط االختبار: −
 ي ب أى يكوى التيديل مى عمى خط البداية 
 تخداو أي مى القدميى في التيديل وفي أي  زا مى القدو. لممختبرة الحرية في اس 

 التسجيل: -    
 ( در ة إذا لمست الكرة التقسيو المطموب أو خطوطو1تمن  المختبرة ) 
   المختبككرة )صككار( إذا لككو تممككس الكككرة التقسككيو المطمككوب أو أي مككى التقسككيمات األخككرب أو خار يككا أو  تمككن

 ناا التيديل.كانت الكرة متدحر ة عمى األرض أ 
 در ات( 8)ىي لالختبار الكمية الدر ة  . 

 . لممختبرة محاولتاى تحتسب المحاولة األفضهعدد المحاوالت:  -
            
            
            
            
            
            
            
  

 
 

 
 الثابتة عمى اربعة تقسيمات التهديف من الكرات( يوضح 3شكل )ال
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 (:الجدول )

 المستويات المعيارية الختبار التهديفيبين 

 المستويات الدر ات الخاو
  يد  دا 8
  يد 6-7
 متوسط 5-6
 مقبوه 4-5
 ضعيل 3-4

 ضعيل  دا فما دوى -3
 
 (21الجدول )

 الدرجات الخام والمعيارية الختبار التهديفيبين 
 معياري وخا معياري خاو
8 100 4 33 
7 78 3 19 
6 63 2 4 
5 48 1 1 

 
 
 االستنتاجات والتوصيات -6
 االستنتاجات 6-2

   لالعبات كرة القدو لمصالت.بناا اختبار لقياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الر ميى  إلىتو التوصه  -
 لمصاقت.كرة القدو  لالعباتتو التوصه الى بناا اختبار لقياس ميارة التيديل  -

 التوصيات 6-3
 :اقستنتا ات يوصي الباحث بما ياتي في ضوا
 اعتماد اختبار القوة المميزة بالسرعة لالعبات كرة القدو لمصاقت. -
 التيديل لالعبات كرة القدو لمصاقت.ميارة اعتماد اختبار  -
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 (2ممحق )
 السادة الخبراء

 
 

 
 
 
 
 

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل تعمم حركي أ.د محمد خضر اسمر               

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل قياس وتقويم أ.د هاشم احمد سممان

 عة الموصلكمية التربية الرياضية /جام قياس وتقويم            أ.د ثيالم يونس عالوي              

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل قياس وتقويم  أ.د مكي محمود حسين     

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل قياس وتقويم أ.م.د ضرغام جاسم محمد

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل قياس وتقويم       أ.م.د وليد خالد رجب

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي        د. عمي زهير صالح النعمان 

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي د. طارق حسين محمد

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل قياس وتقويم  م.م عمار شهاب احمد

 لتربية الرياضية /جامعة الموصلكمية ا قياس وتقويم  م.م ربيع خمف جميل          

 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصل عمم التدريب الرياضي م.م محمود حمدون                

 مدرب منتخب العراق النسوي لمصالت رياض نوري
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 (3ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 م/استمارة استبيان

 الااضه................................................. المحترواألستاذ 
 تحية طيبة...

)بناء وتطبيق عدد من االختبارات البدنية والمهارية لالعبات الصاالت بكرة  في النية إ راا البحث الموسوو       
و  ير ى بياى رأيكو في تحديد مدب ولكونكو مى ذوي الخبرة واقختصاص في م اه كرة القدو والقياس والتقويالقدم(. 

 صالحية اقختبارات المرفقة طياب عمماب انعينة البحث ىى مى قعبات كرة القدو لمصاقت في المنطقة اللمالية .
 " ولكو منا فائم اقحتراو والتقدير"

 
 

 اقسو:
 المقب  العممي:
 اقختصاص:

 تاريخ الحصوه عمى المقب العممي:
 الكمية وال امعة:

 ريخ:التا
 التوقي :

 
                                                                          

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 الباحث
 و.و ىادي احمد 
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 االختبارات البدنية
 (2اختبار رقم )

   ح متيى بكه ر ه عمى حده ألبعد مسافة.اسم االختبار: 
 قياس القوة المميزة بالسرعة لمر ميى.الهدف من االختبار:  -
 ممعب خماسي كرة القدو  لريط قياس  لريط قصمستخدمة: األدوات الم -
 طريقة األداء: -

تقل المختبرة عند خط البداية عند سماع إلارة البدا تقكوو بعمكه ح متكيى متتكاليتيى ككه ر كه عمكى حكدة ألبعكد مسكافة 
 (.3)يميى  يميى  و يسار  يسار( أو)يسار  يسار  و يميى  يميى( وكما في اللكه رقو )

 
 
 
 
 
 

 
 ( يوض  اختبار ح متيى بكه ر ه عمى حده ألبعد مسافة3لكه رقو)

 شروط االختبار: -
 أى تبدأ الالعبة اقختبار مى وض  الوقول.*

 * تبدأ الالعبة بالح ه عند سماع إلارة البدا.
 * لالعبة الحرية في البدا بالح ه بأي ر ه مى الر ميى.

 رتيى متتاليتيى. * عمى الالعبة الح ه بكه ر ه م
 التسجيل: -

 لالعبة المسافة المقطوعة بالسنتمترتس ه * 
 عدد المحاوالت: -

 .لالعبة محاولتاى تحتسب المحاولة األفضه* 
 يصمح بعد التعديل            ال يصمح            يصمح  

       
 

 
 
 
 
 
 

 خط البدايت



 .....بناء وتطبيق بعض االختباراث البدنيت و املهاريت لالعباث

 

111 

 

 (3اختبار رقم )
   بعد مسافة.تعاقب كمتا الر ميى قازتيى ألاسم االختبار:  -
 قياس القوة المميزة بالسرعة لمر ميى.الهدف من االختبار:  -
 .ممعب خماسي كرة القدو  لريط قياس  لريط قصماألدوات المستخدمة:  -
 طريقة األداء: -

   تقل الالعبة عند خط البداية عند سماع إلارة البدا تقوو المختبرة بالقاز بالتعاقب بكمتا الر ميى   
 (.4مسافة كما في اللكه رقو )ألبعد   
 
 
 
 
 
 

 
 ( يوض  اختبار بتعاقب كمتا الر ميى قازتيى ألبعد مسافة4لكه رقو)

 شروط األداء: -
 أى تبدأ الالعبة اقختبار مى وض  الوقول.*

 * تبدأ الالعبة بالقاز عند سماع إلارة البدا.
 لر ميى.* لالعبة الحرية في البدا بالقاز بأي ر ه مى ا

 * عمى الالعبة القاز بتعاقب كمتا الر ميى لقط  ابعد مسافة )يميى  يسار  يميى  يسار( أو)يسار 
 يميى يسار  يميى(.     

 التسجيل: -
 لالعبة المسافة المقطوعة بالسنتمترتس ه * 

 عدد المحاوالت: -
 .لالعبة محاولتاى تحتسب المحاولة األفضه* 

 
 يصمح بعد التعديل                   يصمحال               يصمح   

       
 

 
 
 
 
 

 خط البدايت
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 (4اختبار رقم )
   ( و.10الو ب بكمتا الر ميى معاب لقط  مسافة )اسم االختبار : -
 قياس القوة المميزة بالسرعة لمر ميى.الهدف من االختبار:  -
 .ممعب خماسي كرة القدو  لريط قياس  لريط قصماألدوات المستخدمة:  -
 ريقة األداء:ط -

 تقل الالعبة عند خط البداية عند سماع إلارة البدا تقوو بالو ب بكمتا الر ميى لقط  مسافة   
 (.5( و بأقه زمى ممكى  كما موض  في اللكه رقو )10)   
 
 
 
 
 
 

 (6شكل رقم )
 شروط األداء: -
 أى تبدأ الالعبة اقختبار مى وض  الوقول.*

 أ الالعبة بالو ب عند سماع إلارة البدا.* تبد
 ( و. 10* عمى الالعبة الو ب بكمتا الر ميى معاب لقط  مسافة )

 التسجيل: -
  انية. 1/10لالعبة الزمى الذي تستغرقو في اقختبار وألقرب س ه ت* 
 عدد المحاوالت: -
 .لالعبة محاولتاى تحتسب المحاولة األفضه* 
 

 يصمح بعد التعديل             صمحال ي             يصمح   
            
            
    

 ايتنهخط ال خط البدايت
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 اختبار التهديف )اختبار مهاري(
 اقختبار األوه

   التيديل مى الكرات ال ابتة عمى أربعة تقسيماتاسم االختبار : -
 يقياس دقة التيديل مى الكرات ال ابتة عمى أربعة تقسيمات لالعبات خماسالهدف من االختبار: -

 كرة القدو.                       
 .كرات خاصة بخماسي كرة القدو  ىدل خماسي كرة القدواألدوات المستخدمة:  -
 طريقة األداء: -

( و عمكى التقسكيمات المرسكومة عمكى اليكدل والتكي أبعادىكا كمكا فكي 5( ككرات مكى مسكافة )8تقوو المختبرة بتصكويب )
عكككادة 4-1ختبكككرة بتصكككويب الككككرات عمكككى التقسكككيمات بالتسمسكككه مكككى )( و  تقكككوو الم5( مكككى عمكككى بعكككد )1اللككككه) ( وا 

 التسمسه مرة أخرب.
 شروط االختبار: -

   ي ب أى يكوى التيديل مى عمى خط البداية* 
 لممختبرة الحرية في استخداو أي مى القدميى في التيديل وفي أي  زا مى القدو. *

 التسجيل: -
 لكرة التقسيو المطموب أو خطوطو( در ة إذا لمست ا1تمن  المختبرة )* 
 المختبرة )صار( إذا لو تممس الكرة التقسيو المطموب أو أي مى التقسيمات األخرب أو تمن * 
 خار يا أو كانت الكرة متدحر ة عمى األرض أ ناا التيديل.  
 .  در ات( 8)ىي لالختبار الكمية الدر ة* 

 . ولة األفضهلممختبرة محاولتاى تحتسب المحاعدد المحاوالت:  -
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 ات( تقسٍو4اختبار التهدٌف هن الكرات الثابتة على )

  ال يصلح  يصلح 



 .....بناء وتطبيق بعض االختباراث البدنيت و املهاريت لالعباث

 

111 

 

 االختبار الثاني
   التيديل مى الكرات ال ابتة عمى خمسة تقسيماتاسم االختبار : -
 كرات ال ابتة عمى خمسة تقسيمات لالعباتقياس دقة التيديل مى الالهدف من االختبار:  -

 خماسي كرة القدو .                        
 كرات خاصة بخماسي كرة القدو  ىدل خماسي كرة القدو.األدوات المستخدمة:  -
 طريقة األداء: -

ا كمكا فكي ( و عمكى التقسكيمات المرسكومة عمكى اليكدل والتكي أبعادىك7( ككرات مكى مسكافة )6تقوو المختبرة بتصكويب )
عكككادة 3-1( و  تقكككوو المختبكككرة بتصكككويب الككككرات عمكككى التقسكككيمات بالتسمسكككه مكككى )7( عمكككى بعكككد )2اللككككه رقكككو) ( وا 

 التسمسه مرة أخرب.
 شروط االختبار: -

   ي ب أى يكوى التيديل مى عمى خط البداية.* 
 لممختبرة الحرية في استخداو أي مى القدميى في التيديل وفي أي  زا مى القدو. *

  التسجيل: -
 .( أو خطوطو1( در ة إذا لمست الكرة التقسيو رقو )1تمن  المختبرة )* 
 .( أو خطوطو3( در ة إذا لمست الكرة التقسيو رقو )3تمن  المختبرة )* 
 ( أو خطوطو.5( در ة إذا لمست الكرة التقسيو رقو )5تمن  المختبرة )* 
 و المطموب أو أي مى التقسيمات األخرب أوالمختبرة )صار( إذا لو تممس الكرة التقسي تمن * 
 خار يا أو كانت الكرة متدحر ة عمى األرض أ ناا عممية التيديل.   
 .  در ة( 30)ىي لالختبار الكمية الدر ة* 

 . لممختبرة محاولتاى تحتسب المحاولة األفضهعدد المحاوالت:  -
 

            
            
            
    

 
 

 

 يصلح بعد التعديل 

1
 

5
 

5
 

3
 

3
 

 خط البدايت

رة القدم
ي ك

س
خما

ف 
هد

 

 ( تقسٍوات5اختبار التهدٌف هن الكرات الثابتة على )

1
1

سن
1

1
سن     
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م    

1
1

 
سن 

1
1

سن
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  ال يصلح  يصلح 


