
 كرة قذم الصاالث.......بناء بطاريت اختباراث للمهاراث األساسيت لالعبي 

023 

 

 

بناء بطاريت اختباراث للمهاراث األساسيت لالعبي كرة قذم الصاالث لفرق املذارس االعذاديت يف 
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 **السيد زىير يونس أحمد                                      *أ.م.د وليد خالد رجب
 dr_waleed8:@yahoo.comاق.مديرية التربية الرياضية والفنية/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العر *
 مديرية تربية نينوى /العراق ./ دائرة النشاط الرياضي المدرسي** 

( 2172  ايلول 5......... القبول  2172 حزيران 71)االستالم   

 امللخص
ة اإلعدادية ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء بطارية اختبارات لمميارات األساسية لمعبة كرة قدم الصاالت لمفرق المدرسية لممرحم 

في مدينة الموصل . أستخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسح والعالقات المتبادلة )األرتباطية( وذلك لمالئمتو لطبيعة 
( فريق مدرسي في حين بمغت عينة 42الصاالت لفرق المدارس االعدادية والبالغة)م وتمثل مجتمع البحث بالعبي كرة قدالبحث 

 – 4188ريق مثمو فرق اعداديات المدارس المشاركة في بطولة الفرق المدرسية لمعام الدراسي ( ف:8البحث الفعمية )
( 2) تاختبار مياري مثم(88)% من المجتمع ، وقد استخدمت االختبارات الميارية وبواقع97وبنسبة مئوية بمغت 4184

)النسبة المئوية  اآلتية اإلحصائيةلباحثين الوسائل االخماد(، واستخدم ا –التمرير  –الدحرجة  –ميارات رئيسية وىي ) التيديف 
 اختبار سيمينوف لمتوزيع الطبيعي –اختبار )ت( لمعينات المستقمة  –معامل االلتواء  –االنحراف المعياري  –الوسط الحسابي  –
    .وقد استنتج الباحثان ما يأتي :التحميل العاممي(  -معامل االرتباط البسيط  –

العامل األول  {ثمانية عوامل تم قبول ستة عوامل منيا في ضوء الشروط الموضوعة لقبول العامل ، وىي  وصل الىتم التأواًل : 
 خامس)الميارات الحركية(، العامل الثاني)التمرير األرضي(، العامل الثالث )األخماد(، العامل الرابع )التيديف(، العامل ال

 كرة ( .)ضرب الدس(، العامل الساالسيطرة والتمرير)
من خالل متغيراتيا التي تضمنت أعمى التشبعات عمى  مثمتيا األختبارات األتيةثانيًا : تم استخالص بطارية اختبارات ميارية 

 عوامميا المقبولة وىي :
رة إخماد الك - تمرير الكرة المتدحرجة بباطن القدم المسيطرة بين شاخصين - ( شواخص بطريقة بارو7الدحرجة بالكرة حول ) )

تمرير  - إخماد الكرة المتدحرجة داخل مربع - التيديف من الحركة من الكرة القادمة من الخمف  - المتدحرجة داخل دائرتين
 ة(.ويوصي الباحثان بما يأتي :( ثانية من الحرك01الكرة لمدة )

من لعبة كرة قدم الصاالت واختباراتيا األخذ بالبطارية ككل أو كمتغيرات من قبل المدربين الذين يعممون مع الفرق المدرسية ض -
 كدليل أو مؤشر يعتمد في اختبار واختيار الالعبين.

 . بناء بطاريات أخرى أللعاب أخرى -
  إجراء بحوث ودراسات مشابية عمى مستويات أخرى أو عمى فرق النساء . -
 وضع درجات معيارية لمبطارية . -

 المدرس االعدادية -كرة القدم الصاالت -االساسيةالميارات  -الكممات المفتاحية: بناء بطارية

  2172 –( 17) –العدد  –( 71) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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Constructing A Set Of Futsal Basic Skillful Tests For Players Of The Secondary 

Schools Teams In Mosul City 

Assist. Prof. Dr.  Waleed. Kh. Rejab                                                    Zuhair. U. Ahmed 

Abstract 

This study aims at constructing a set of futsal basic skilful tests for the secondary school 

teams in Mosul city. The researchers have adopted the descriptive methodology with survey and 

correlating relationships for its convenience to the nature of the research. The samples of study 

deals with players of the  futsal teams of secondary schools who were (42) teams and the real 

sample was (8:) teams played as teams of the secondary schools in championship (term 4188-

4184) it was 97< from community ,  skilful tests were (88) contains (2) basic skills  

(  controlling – passing –dribbling – shooting )  the Two researchers used data were assessed 

using the arithmetic mean - the standard deviation - the  percentage  law –  semenof Test Normal 

distribution and Simple Correlation and factor analysis. The two researcher have concluded a 

battery of skilful tests including (:) factors six factors that achieve the terms required for factor 

acceptance which were : 

The first factor (the motor skills) , the second (flour passing ) , the third (controlling ),the fourth( 

shooting) , the fifth (controlling and passing ) and the six factor is ( kicking the ball). 

-been obtained a battery of  basic skilful tests like Next tests throught variables wich  included full 

degrees accepted factors which were : 
  rolling ball around (7) signs according to Barrow method – passing the ball by controlling foot – 

controlling the ball inside two circles – shooting from movement by row ball _  controlling the 

ball inside squire _ passing the ball along (01) second from movement).The two researcher 

recommended the following adopting the battery of tests as variables by coaches who work with 

futsal school teams as Indicator for testing and choosing players as well as constructing another 

batterys for other games and making similar researches and studies at other levels for female and 

Setting standard degrees for battery . 

Keywords: Constructing - Basic skillful - Secondary School - Teams 

   :التعريف بالبحث-8
   :المقدمة وأىمية البحث 8-8

شهدت األلعاب الرياضية في  ععميد د ا العيالد راي را  ر يدعا  اييعا في  العيير يات ءافية  لياد  يتا الر يدد  ريلية الراي ر في  
  ايييراداد اييياليب الالييث العلعيي   ال يييادى  الييتع ادت ىلييا رفييي عييير ت اداد الرياضيي   لعليي  يل يي  افضييا ا  لييا ات فييي

عارلييا األلعييياب الرياضيييية  عيييياا ارها ا ضيييا اييييراداد الاييير   ال يييافا اللدي ييية الرييي  رييييا د فييي  ى يييداد ال  يييب ى يييدادا 
ل د الرياضييةو دد شييهدت ءييا تلي    ييإر  ى  عييج اي ا ا  رعياد اييالع ىالعهاريية ع هيا ال الييية عرءياع   عيج لعيييي ال ي ال    

األايييرة فيي  ععمييد الييداج العييالدى  دييد رعييي   ييتا الرايي ر   رايي را  ءايييرا  ايي ا الل ايية ا رشييارا   ايييعا   للصييا ت ءييرة ال ييدد لعاية
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لييييية ىت اارر ييياس عيييير ت األداد العهيييارع ل  اييييج  ديييدررهد ال اف ييية فييي  راايييي  العهيييارات الدفا يييية  الهل عيييية اددييية  يييير ة  ا
 والعارل يية ا يي اس العهيارات  اداد لءد ايالءرة لييا درلية  الييية عيج اليييارة  اليير للصيا ت ءييرة ال يدد اصيا  ال  يب فيي  لعاية
 لييا درليية ء ييادة ال  ييب ألداد العهييارات األيايييية  ر ميييا رليي  العهييارات للصييا ت ءييرة ال ييدد   رعرعييد اايعيية األداد فيي 

عييير ت  ييال  عييج العهيييارات ب اج يعرليي  ااايييا ى   مييرا  لصييحر عيييالة العلعييب دياييييا  اعلعييب ءييرة ال ييدد فيي ج ال  ييب يلييي
يرعييييي  اعيييدد  اييي ت اري يييية األداد عيييج لييييث رءييييرار  الصيييا تعيييية األداد العهيييارع فييي  ءييييرة ديييدد   ليييم اج ااي ةى اتاييييياألي

حير ييييييييييييييييييييا  يييييييييييييييييييير ة ىراييييييييييييييييييييات ال ييييييييييييييييييييرار اللرءيييييييييييييييييييةى  اج لرءييييييييييييييييييييات ال  يييييييييييييييييييب ررحييييييييييييييييييييير  ف ييييييييييييييييييييا  لع اديييييييييييييييييييا اللعييييييييييييييييييييب  ر
ريي  دالييت اليييا ء  هييا عييج األلعيياب اللدي يية ال  لعايية ءييرة دييدد الصييا تىWWW.HOLISTICSOCCR.COM))الصييلي 

ييية األلعياب اللعا ييية األاييرت  اج عا الييت ر ر ييد للعدييد عييج اااريييات األارايار ع ار يية اا ع يردات ال شيياا الرياضيي  العدريي  
ليييتا اييييرادد الااليييث اري ييية الرلليييييا  ىرعاييير اشيييءا ددييييي   يييج عيييير ت اداد ال  يييب اشيييءا  يييياد األارايييارات العييييرادعة  

لاااريية لءي ج الرللييا العياعل   يييلة  اللية لا ياد الااارييات  اج الععيايير الري  يييرد العاعل  ء ييلة ألييرا    ليدات ا
الري   ا ارايارات ليا  ا  رعياد ييييها  ليا العيدرب  عليية الر ي يد عيج اي ا  ل  اييجيرعءد ال ادي ال عل   ايرا صها

اعير عهيد  ري داد ا عيري  ىتا  الصيا ت ديدد  اج ىيلاد اارايارات عهاريية ر ييد عيير ت   اي  ءيرةيريرال  عج  ته الدراية 
ة االعهيارات األياييية للعاية ءييرة اع الر صيا ىليا اااريية اارايار ااصي رات عع لية عيج اي ا اااريية اارايارىت اارايااعيا ري فر 

ى   يتا يييعا  ال رصية الع فعية للعيدرايج  ييراداعات  عليية رييا د د في  ال صي ا ىليا رل يي  ا يدافهد في  الصا ت ددد
لل دي ا  ليا عييدت  ر في  ديياد  اارايار ال  يب عهاريياريإر  ا عيية ا ييرعرا  ا ال  اييج ىليا ا ليا عيير يات ا  ليا و صي

ا  فيي  ليا   يري  عيج ال اليية  العهاريية  الرإءييد عيج اج ال  يب عليافم  ليا عيير ت ليييد عيج العهيارات رلعلي  ليا  ا ل شيرر 
رب األ رعيياد ارايي ير اللا ييب العهيارع   ييدعا يلييد اج ال  ييب   يعرليي  ءيياج ل اعييا  ليا العييد العاارييات فيي  اع للميية ى ا 
العهيارات األياييية اءيرة ال يدد العاعيا العهيد في  راي ير  عا    يد اشيراء  في  العاارييات و رعيدالعهارات الر  رلعل    صرا ف

ارات األياييية في  ر  ييت  الاييات رعرعييد  ليا العهي األ يداد الايد    الرايي ر الاااي  ى فعيا  اليت ءيرة ال يدد اللعاية فضي   يج
اللعيييب الااايييية ىفايييد ج الييييادة ال  يييب لعهيييارات اللعايييية   يييييرايي اج ي  يييت الاايييا ا  ي يييي د ا الايييات   شيييااات اللعييييب 

ليد يييراي ال  يب عي   ىاعياد الءييرة اشيءا لييد ا  دلرلية الءيرة ا  رءيا الءييرة  ع يا ىفعيا فافيدة ال ي ة  الييير ة اتااالشيءا األ
يييييية الالييييث فيييي  الر صيييييا الييييا اااريييييية ا ع عيييييج   ييييا لييييادت   (059ى 0202لايييييافرو )الصييييعيد     ايييير جىعييييج ال ضييييي ا

  الر     األ لا  لا عير ت  ي ة الالث و  ارد األ دادية لءرة ددد الصا ت فر  العداصة ا  ا  ااراارات عهارية ا
   :مشكمة البحث  8-4

لءييرة ديدد الصييا ت ارريإت الاالييث  العييدارد األ داديية  اي  ة ييياا ة ل فيعهاريية  ميرا لعيدد  ليي د اااريية ااراييارات 
 ءيييتل  ردا  لييييا  ىا ييياد اااريييية ااراييييارات ااصييية االعهيييارات األيايييييية لهيييته اللعاييية ريييييا د فييي   عليييية ااريييييار د  رصييي ي هد

   يا اج  ؟ ريييةلل ير  العدءيرة ديدد الصيا ت   الري  يليب اج يعرلءهيا   اي ا د العرحيرات العهارية    عاالرياؤ ت ل ا 
  ييا اج العييدرايج يؤءييد ج  لييا  يييته  الرييا يلييب اج يعرلءهييا ال  يييب ؟ العرحييييرات العهاريييةرليي   اييإ دالعييدرايج  لييا دراييية 

  ته الدراية و    لاالث للا ض ف   تا العلاا  الرادءا  ته الرياؤ ت د ت ا العرحيرات   د ال ياد اععلية الردريب ؟
 أىداف البحث: 8-0
 ف  عدي ة الع صاو  ل ر  العدارد ا  دادية لصا ت اءرة ددد ل  ا  عهارية   اد ااارية ااراارا 8-0-8
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 مجاالت البحث:  8-2
دييدد للصيا ت فيي  عدي يية الع صيا  العشييارء ج فيي  الاا ليية لءييرة   ايي  فيير  العيدارد اي دادييية المجااال البشااري:8-2-8

 العدريية األايرة و               
دا ية الشيهيد اعليد  ي رع لبلعياب الرياضيية  ع  يب  ييالات فير  العيدارد اي داديية في  عدي ية ال المكاني:المج8-2-4

 الع صا و
  .    4184/ 82/4ولغاية   84/4188/ :4من  المجال الزمني:أبتداء8-2-0
 اإلطار النظري والدراسات المشابية : -4
                   األطار النظري :  4-8
اج ااارية ا اراار رلي ع  ليا اء ير عيج اارايار لعهيارات  يدة   يته ا ارايارات اعلع  هيا رعاير :ية األختباربطار  4-8-8

 ييج عييير ت الرياضييي  فيي  ال عالييية الععي ييية ى  ااراييارات الااارييية يالييي   ليهييا عء  ييات ا   ليييدات و) اييد الييدايد  لييييا يجى 
  اء ير  لييا   ييد األشياا   ياليي   ليا ا اراييارات اايييد رعيرا ايضييا اإ هيا ع يي   علييية راايي  اارايياريج ا  (90ى 0989

 لييييدات   يييييته ال ليييييدات رع يييييا اعلع  هيييييا ميييييا رة ععي ييييية   يعءيييييج دياييييييها ا  الرعيييييرا  ليهيييييا ااارايييييار  اليييييد ع )علاضيييييرة 
                               ( ع  عج ا د الشر ا الر  ي ضا عرا ارها ف  الااارية عا يإر :0200ى 0202عاليريرى

 ج ررضيييييييييييييييييييييييييعج ادييييييييييييييييييييييييييا  ييييييييييييييييييييييييييدد ععء ييييييييييييييييييييييييييا  عييييييييييييييييييييييييييج ال لييييييييييييييييييييييييييداتى  ي ضييييييييييييييييييييييييييا اج يرييييييييييييييييييييييييييرا ح  ييييييييييييييييييييييييييتا العييييييييييييييييييييييييييددا 
 (  لدات ف او 5-3عج ) 

 ( اج رءي ج ععياع ت ا ررايياا الداالييةintercorrelaions)  اييج  يته ال لييدات اديا عيج ععيياع ت ا رراياا العلييي اة
 ايج ال لدات الرلرياية العارل ةو

 عا اررااا عي العل واج رء ج ءا  لدة عج  لدارها لها ا لا ععا 
  ي ضيييا اج ر ييييد ءيييا  ليييدة عيييج  ليييدات الاااريييية عء  يييا   اليييدا  عيييير    عيييج العء  يييات األياييييية الداالييية فييي  الرلليييييا

 ايلصاف و 
 ( ي ضيا ايييراداد ععادلية ا  لييدارRegression Equations  لللءيد  لييا دييدرة الاااريية فيي  الر ايؤ ايياألداد الءليي )

 (   330ى 0222الر  صععت الااارية  اراار اع )   ع  رض اجى اال ياة للما رة الع يية 
 يي  ال ييييلة الصييا ت دييدد لءييرة  العهييارات األيايييية ال  ييية رعييدأنااواع الميااارات األساسااية لكاارة قاادم الصاااالت : 4-8-4

لحايية أل هيا ال ييييلة األياييية ليبداد فيهياى  اييد ج ىر ا هيا ادرلية  الييية رصيا  ىعءا يية ر  ييت ااييا اللعيب  الرلرءيات صييعاة ل
ووىج عيييالات اللعييب الصييحيرة  الضيييي ة  األيايييية ل  ييب للرعاعييا عييي الءييرة  ر  يييت الشيي  الاايي  الييدفا   ا  الهليي ع 

 للد الضح ا الءايرة  لا ال  ايج ف   ته العيالات  ءتل  ععيد ت اللعيب العاليية   عيج العاياراة ال صيير  ييايا  رراليب 
ييير ت  لرفيية  اليية في  األداد ير اييب عييي صيع اات  عرالايات اللعبىعءعيا ىج ىر ياج ال  ييب عيج ال  يب اج يءي ج  ليا ع

د ج الر ءيييير فييي  ل فيييييات  عيييج للعهيييارات األياييييية اعيييير ت  يييياا   عرعيييي  يلعيييا ال  يييب ي  ييييت  يييته العهيييارات اصييي رة ىلييييية
يد  ييته دييد ديياد العديييد عيج الاييال يج ار ييي(و   009ى 0229العهيارة  ييي فر الررءييي  الع لي   الييت    للر  يييت الااايي ع )ءشي ى 
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ع هيييا الع لمييية العااشيييرة للعاييية ا  رللييييا العصيييادر العلعيييية الرييي  اارصيييت اهييييته  يييدة  ييييافا  العهيييارات  تلييي  عيييج اييي ا
 ت  الال ث  ىلا الر ييد األر  ال عالية ا ايرا س اراد الااراد  العارصيج ف  لعاة ءرة ال دد  دد الصت ءا  ته الدرايا

 دياوالره 
  الرعريرةو 
 اياعادو 
  الدلرلةو 
  الضراة اللا ايةو 
  الضراة الرء يةو 
  العرا غةو 
  داي الءرةو 
    دد را ا الاالث  تا الر ييد   رض  ف  األيراياج الاا  ارلديد ا د العرحيرات العهارية و      

الدراسات المشابية :    4- 4  
يتي اختبااار لاابعا عناصاار المياقااة البدنيااة والميااارات األساسااية ( : "تصااميم وبناااء بطااار 4119دراسااة قااادر) 4-4-8

 كمؤشر الختيار ناشئي كرة القدم لفرق المدارس المتوسطة في مدينة اربيل"
  دفت الدراية ىلا و  

 رصعيد ااارية ااراار لاعض   اصر الليادة الاد ية ل اشف  فر  العدارد العر ياة اءرة ال دد ف  عدي ة ارايا و  -
 عيد ااارية ااراار لاعض العهارات األيايية ل اشف  فر  العدارد العر ياة اءرة ال دد ف  عدي ة ارايا و رص -

  ضي ععايير لااارير  الليادة الاد ية  العهارات األيايية ل اشف  فر  العدارد العر ياة اءرة ال دد  ف  عدي ة ارايا و    
 علرعي الدراية   ي ر  و  

(عييدارد 6(  ايا يع لي ج )009  ي ري  عيج   اي  ال ير  العدريييية في  علافمية اراييا  الايال   يدد د )رءي ج علرعيي الاليث 
 %( عج العلرعي األصل  و   57 ا ياة )

 الوسائل اإلحصائية :  
اييرادد الاالييث ال يييافا ايلصيافية اارييية :ال يييا الليياا ى  ال يييياى  الع يي ااى  ا  ليراا الععيييارعى  ععاعييا ا ررايياا 

   اعل  ااري ة العء  ات األيايية والاييا )لايري ج ( ى ال ياة العف يةى  ععاعا ا لر ادى  الدرلة الععياريةى  الرلليا الع
 دييد ديياد الاالييث اررشييي   ييدد عييج ا اراييارات الريي  رع يييا   اصيير اللياديية الاد ييية  العهييارات األيايييية اءييرة ال ييدد ىفيعييا ريييد 

 رد  رضها  لا علع  ة عج العارصيج و   رصعيد  دد عج ا اراارات الر 
 استنتاجات الدراسة :

ريييد ايييييرا   ااارييييية اللياديييية الاد ييييية فييي  ضيييي د   اعلهييييا العيرالصيييية فيييي   يييتا الالييييث  الريييي  ل  ييييت  لييييدارها ا لييييا  -
 الرشاعات  لا   اعا  دة    :  

     اللتس اعاد اي ا عج ال د ا يع ا  اعا العر  ة و   -ا
 يع ا  اعا اللرع  و( د 52اللرع ) -ب
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 ( ا يع ا  اعا الرلعا الاا  و  32رعريج الااج اعد الرلليج ) -ج
 ( د يع ا  اعا الرلعا الد رع الر  ي   و 0222الرءض)  -د

 اعا العهارات األيايية فءا ت ءعا يإر  و   
 الع ا لة  لا العراعات يع ا  اعا ضرب الءرة و -ا
 (د يع ا  اعا الرهديا و 00الرهديا  لا الد افر عج عيافة )-ب
 ( د يع ا  اعا الييارة و 0الييارة دااا دافرة )-ج
 الرءض  الدلرلة ايج الش اا  يع ا  اعا الدلرلة-د
 
"بناء بطاريتي اختبارات بدنية وميارية في خماسي كرة القدم لالعبي فرق المدارس  :(;411راسة أسد )د 4-4-4

ة السميمانية"( سنة في مدين84-;االبتدائية بأعمار )  
    :ىدفت الدراسة إلى 

 ( ي ة ف  00-9ا اد ااارية ااراار الليادة الاد ية ف  اعاي  ءرة ال دد ل  ا  فر  العدارد ا اردافية اإ عار )
 عدي ة اليليعا يةو

 ( 00-9ا اد ااارية ااراار للعهارات األيايية ف  اعاي  ءرة ال دد ل  ا  فر  العدارد ا اردافية اإ عار )
 ي ة ف  عدي ة اليليعا يةو

  ضي ععايير لااارير  ااراار الليادة الاد ية  العهارات األيايية ف  اعاي  ءرة ال دد ل  ا  فر  العدارد 
 ( ي ة ف  عدي ة اليليعا يةو 00-9ا اردافية اإ عار )

 . مجتمع الدراسة وعينتو 
-9 ل ج فر  عداريهد العاة اعاي  ءرة ال دد  اإ عار )رع ا علرعي الالث ا  ا  فر  العدارد ا اردافية التيج يع

( عدرية 82(   ب يع ل ج )822( ي ةى  العشارءيج ف  د رع العدارد ف  عدي ة اليليعا ية ىت ال  علرعي األصا )00
و 395ااردافيةى  رء  ت  ي ة الالث عج )  ً (   اا   

  . الوسائل اإلحصائية 
 ععاعييييا  ى ععاعييييا ا لريييي اد ى الع يييي اا ى اللييييد األدصييييا ى اللييييد األد ييييا ى ا  لييييراا الععيييييارع ىال ييييا اللييييياا 

  الرلليا العاعل و ى ال  ج العف ع للدرلة الرافية ى  الدرلة الععيارية الععدلة ى  الدرلة الععيارية ىا ررااا الاييا
 .استنتاجات الدراسة 

يرالصية في   يتا الاليث الري  رع يا  ليدارها ا لييا اييرا   اااريية اارايار العهيارات األياييية  ليا ضي د   اعلهيا الع -
 الرشاعات  لا الع اعا    :

يااا -ا   لرع يا العاعا األ ا الدلرلة العير يعة  العرعرلة ت ااا   ا 
 لرع يا العاعا ال ا   (   اج9الع ا لة عج الاا اللا ا  ف  ) -ب 
 الثلرع يا العاعا ال  الع ا لة عج الدلرلة  لا ش اا  عرعددة -ج
 لرع يا العاعا الرااي  ( اعرار02الرهديا عج عيافة ) -د 
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ريييد ا ييياد الععييييايير ااريييية )الدرليييية الععياريييية  الرافيييية  اليييي  ج العفييي ع للدرليييية الرافيييية(   ضيييعت لييييدا ا ل ليييدات الااارييييية  -
 األرايو 

ع يييا  لييدارها ا ليييا ليييث  الريي  رايييرا   اااريييية ااراييار الليادييية الاد ييية  ليييا ضيي د   اعلهيييا العيرالصيية فييي   ييتا الا -
    : دة    اعاالرشاعات  لا 

 د عج ال د ا                             لرع يا العاعا األ ا02 د   -ا
     اللتس لبعاد عج اللل د الا يا          لرع يا العاعا ال ا   -ب
 (د عء ء                        لرع يا العاعا ال الث02×9رءض ) -ج
 ال  ب العريض عج ال اات                       لرع يا العاعا الرااي -د
 رد ا اد الععايير اارية )الدرلات الععيارية  الرافية  ال  ج العف ع للدرلة الرافية (  -

   ضعت لدا ا لل لدات األراعة للااارية و
اد ااارييييات ااراييار عر   ييية يييي اد ءا يييت ارلهييت لعييييي  يييته الدراييييات  ليي  ا ييي:مناقشاااة الدراساااات المشاااابية  4-4-0 

العاة ءيرة ديدد الصيا ت   يتا عيا شيلي الااليث لر يا ا  يته  الا الدرايية  العاة ءرة ال دد ادلا ب العدارد  لعارلا العر 
 الدرايات عج الا رل ي  األفادة  ج اري  و 

 ارااس الاري ة الر  ايرادعها الاال يج عج ليث يير اا ات الععا و   -
 األلصافية العيرادعة و  يافا لعي الايا ات  الاراف    -
 الر رب اء ر لعلرعي الدراية  ءي ية الرعاعا ععهد )الاة العدارد( و-

  رارلا  ته الدراية  ج ياا ارها ف    س العي ة الر  رد الراد الالث  ليها و 
 إجراءات البحث:      -0
 منيج البحث: 0-8

اإيل ب العي   الع دات العراادلة )ايرراااية(  الر  رهرد عاالءشا  ج الع دات ايج ايرادد الاالث الع هج ال ص   
 (و 57ى 0229)الش    الءايي ى  عرحيريج ا  اء ر لععرفة عدت ا ررااا ايج  ته العرحيرات  الرعاير   ها اص رة ردعيةع

 مجتمع البحث وعينتو: 0-4
اديية اليتيج يع لي ج فير  عدارييهد العاية  ءيرة ديدد الصيا ت  العشيارءيج في  رع يا علرعيي الاليث ا  اي  فير  العيدارد اي د

(عدريييييية 09(   اييييا يع ليييي ج )088فييييي  عدي يييية الع صييييا  الاييييال   يييييدد د )  0200-0200د رع العييييدارد للعيييياد الدراييييي  
يع لي ج)006ى داديية واعيا  ي ية الاليث ف يد رء  يت عيج ) الاليث  اللييد ا  %( عيج علرعيي75( ى داديية  ا يياة ) 08(   ايا   

 ( يايج ر  يي ال  ايج  العدارد الر  يع ل  ها و       0ردد ) 
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 (  8الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية( ،العدد الفعمي  ،االستبعاد  أسباب ،عدد المستبعدين  ،مجتمع وعينة البحث )العدد الكمي 

رعت عااااة عديرية رراية  ي  ت عج داا  عادة ءلية الرراية الرياضية  / لاععة الع صا  :ت اإلداريةاإلجراءا0-0
 دد داعت عديرية  ( 0علل  ردد )  ي مر ( اهدا ريهيا عهعة الاالث0200-0-05( ف  )089اءرااها تع الردد )

( 0200-0-06(ف  )5789الالث  العردد ) رراية  ي  ت ار  يد الاالث اءراب ريهيا عهعة ىلا ىدارات العدارد  ي ة

النسااااااااااااابة 
 المئوية 

العااااااااادد 
 الفعمي 

عاااااااااااااااااااادد  عاد أسباب األستب            
 المستبعدين 

العاااادد 
 الكمي 

الموقاااااااع  ت  اسم المدرسة  
التجربااااااااااااااااااة  الجغرافي 

 األستطالعية 
حاااااااااراس 
 المرمى 

عااااااااااااادم 
 الحضور

 األصابة 

  8 األعدادية المركزية 84 2 1 4 4 1 : %;9.8
 

السااااااحل 
 األيمن 

 4 األعدادية الشرقية  84 8 1 2 4 1 8 7.98%
 0 دمشق  إعدادية 84 8 1 2 4 1 8 7.98%
 2 الصناعية  األنتصار 84 84 1 1 4 81 1 1%

 7 عمر بن الخطاب  إعدادية 84 8 1 2 4 1 8 7.98%
 8 أعدادية خالد بن الوليد  84 7 1 0 4 1 : %;9.8
 9 أعدادية المستقبل  84 2 1 4 4 1 9 8.90%
 : معيد أعداد المعممين  84 7 1 0 4 1 9 8.90%
  ; أعدادية أبي تمام  84 2 1 4 4 1 : %;9.8

 
السااااااحل 
 األيسر 

 81 أعدادية دار السالم  84 8 1 2 4 1 8 7.98%
 88 أعدادية النبراس األىمية  84 84 1 1 4 81 1 1%

 84 أعدادية الكندي  84 2 1 4 4 1 : %;8.:
 80 أعدادية األمين  84 8 1 2 4 1 8 7.98%
 82 الفنون معيد  84 2 1 4 4 1 : %;9.8
 87 اعدادية الموصل الصناعية  84 84 1 1 4 81 1 1%

 88 أعدادية الرسالة  84 7 1 0 4 1 9 8.90%
 89 أعدادية سارية  84 8 1 2 4 1 8 7.98%
 :8 أعدادية عمر بن عبد العزيز  84 7 1 0 4 1 9 8.90%
 المجموع الكمي   488 884 1 28 08 01 812 811%
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عا  رعت عااااة اللل ة األ لعاية العرادية فرس  ي  ت عج داا  عادة ءلية الرراية الرياضية /لاععة ء(و 0علل  ردد ) 
( و  3(عج الا ريهيا عهعة الاالث علل  ردد ) 0200-0-05( ف  )092الع صا اءرااها العردد )  

 
 
 

  يرادد الاالث  دة  يافا لللص ا  لا الايا ات  ع ها وا:وسائل جمع البيانات 0-2
ا ييد الااليث ايييرعارة اييراياج    يت  لييا علع  ية عييج الاايراد  العارصييج فيي  لعاية ءييرة ال يدد  ءييرة االساتبيان : 0-2-8

العهيارات ددد الصا ت  ال يياد  الر ي يد   ليد الريدريب الرياضي    ليد اللرءية  تلي  لللصي ا  ليا  يياة ار يا  لي ا رلدييد 
 األيايية  العرحيرات الاد ية الااصة  ءعا ي ا يل   ل ا و   

لءيي  ييرعءج الااليث عييج رلدييد العهييارات األياييية  ديياد ارللييا علريي ت    :أساتبيان تحديااد الميااارات األساسااية  0-2-4
 (  )العييي ا ع0228 (  )اللاييي رع0227(  )ال ءييييا 0220العصييادر العلعيييية العارصييية العاييية ءيييرة دييدد الصيييا ت )العيييؤعج 

( ىت رييد فيهييا ر ايييت العهيييارات  9علليي  رديييد ) ال ر ريحهييا فييي  ايييرعارة ا يييراياج ( 0202(  )الايياف  0229(  )ايييد 0229
( ااييير  اعييد لعييي ا يييرعارات  07 الاييال   ييدد د ) (5علليي  ردييد ) رييد  رضييها  لييا علع  يية عييج الااييراد األيايييية  الريي 

الاايييييراد  الريييي  لصيييييلت  لييييا  يييييياة ار ييييا  ا ليييييا   ليهييييا هيييييارات األيايييييية  الرييييي  ار يييي  ر ريحهييييا ا رعييييد الااليييييث  لييييا الع
%( فييإء ر ل ايي ا المييا رة )الييي د 75%(  ءعييا يشييير )اليي د   ايير ج(  ا يي   لييا الاالييث اللصيي ا  لييا  ييياة ار ييا  )75عييج)

( يايييج  ييياة  0دييد ) ( ءعييا  رييد ايييراعاد العهيارات الريي  لصييلت  لييا  يياة ادييا عييج تليي   الليد ا ر 006ى 0983  اير جى 
 ار ا  الااراد ل ا رلديد العهارات األيايية و 

 ( نسبة أتفاق السادة الخبراء حول تحديد الميارات األساسية4جدول رقم )ال
اتالميار  عدد الخبراء عدد المتفقين النسبة المئوية  ت 

811 %  8 اإلخماد 89 89 
811 %  4 الدحرجة 89 89 
40 %  0 الضربة الركنية 89 2 
811%  2 التمرير 89 89 
40 %  7 الضربة الجانبية 89 2 
811 %  8 التيديف 89 89 
7 %  9 القطع 89 8 
81 %  : المراوغة 89 4 

الرهيديا( دييد  ى الدلرلية ىالرعريير ى اياعيياد)  الييث اج العهيارات األياييية األريية( ايير رج الا 0)  رديد عيج الليد ا
ال ايي(  لييا ار يادهد ليييث -الضيراة اللا اييية  –رلصييا عهيارات  )الضييراة الرء يية لصيلت  ليا ار ييا  الاايراد فيي  لييج ليد 

 ف   ضي ا ارااراتو  الااراد ا رعد الاالث  لا العهارات الر  لصلت  لا ار ا 



 كرة قذم الصاالث.......بناء بطاريت اختباراث للمهاراث األساسيت لالعبي 

023 

 

اعييد اج رييد رلديييد العهييارات األيايييية للعايية ءييرة دييدد الصيييا ت :أسااتبيان تحديااد اختبااارات الميااارات األساساااية 0-2-0
لرليية ىالرعريييير ىالرهييديا ( دييياد الاالييث اررشيييي  علع  يية عيييج داد  ليييا اراد اليييادة العارصييييج   يي  )اياعييياد ىال اا  رعيي

( ااراييييارات لءيييا عهييييارة اا  رعيييياد  ليييا العصييييادر العلعييييية العارصييية اهييييته ال عالييييية 9ا ارايييارات لهييييته العهيييارات  ا ادييييي )
اييدا(6عللي  رديد ) اجفي  العاليث الييياا  لييث ريد  رضيها اايييرايا  يا  العيتء رة  د  ليا اليييادة العارصييج ل اي س  ليهيا  ا 

 ل ا ررشي  ا اراارات العهارية و( 7علل  ردد ) ي ض   ياة ار ا  اليادة الااراد( 3ارافهد ل لها ى اللد ا ردد ) 
 

 نسبة أتفاق الخبراء لترشيح اختبارات الميارات األساسية ( 0جدول رقم ) ال
النساااااااااابة 
 المئوية 

عااااااااااااااااااااااادد 
 متفقين ال
عااااااااااااااااااااادد 
 المختصين 

 اسم الميارة أسم االختبار                        
  

  التيديف من الحركة  87 87 811%
 

 التيديف 
 التيديف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسيطرة  87 82 9%:
 التيديف من الكرة القادمة من الخمف  87 88 %:8
 لكرة الثابتة عمى ستة تقسيمات التيديف من ا 87 84 97%
  (ثانية من الحركة 01تمرير الكرة لمدة ) 87 : 71%

 
 التمرير

 

 التمرير عمى دوائر مرسومة  87 87 811%
 تمرير الكرة المتدحرجة بباطن القدم المسيطرة بين شاخصين  87 87 811%
 تمرير الكرة عمى مسطبة مقسمة  87 84 97%
  ة بالكرة الدحرج 87 87 811%

 
 الدحرجة

 

 ( شواخص بطريقة بارو 7الدحرجة بالكرة حول ) 87 88 %:8
 الدحرجة بالكرة حول مربع  87 87 811%
يابا :الدحرجة بالكرة حول ) 87 ; 78%  ( شواخص ذىابا وا 
  إخماد الكرة المتدحرجة داخل مربع  87 84 97%

 اإلخماد 
 
 

 اخل دائرة إخماد الكرة المتحرجة د 87 88 %:8
 إخماد الكرة المتحرجة داخل دائرتين  87 84 97%
 اإلخماد األرضي من الحركة  87 82 9%:

الر  رشلت عج داا الاالث اشءا  اد  تل  ( ا   رد دا ا ءا األاراارات العهارية  3) رددعج اللد ا  يرايج 
اد  العارصيج وعىت ىج العء  ات الر  رلصا  لا %(  ليب اراد اليادة الاار 05عج ) ا لاللص لها  لا  ياة ار ا  

 ( 060ى 0228   ع  رض اج ى  )رشءا ا عية ل  رية ف  الما رة العدر ية عو %(  05 ياة ار ا  ر ا  ج )
رعييد الرلراييية ا يييرا  ية ع رلرايية عصيييحرة للرلرايية األيايييية  يليييب اج رريي فر فيهييا الشييير ا :التجااارب االساااتطالعية 0-7

 0989ة عييا اعءييج تليي  لرييا يعءييج األاييت ا رافلهييا ع )الع ييد  ع   ايييراجى ا الريي  راايي  فيهييا الرلرايية الرفييييه الميير ا   ييي
(   ميييييرا  لاص صيييييية الدراييييييية فييييي  ء  هيييييا دراييييييية  اعليييييي  رراليييييب رلليييييييا  يييييدد ءايييييير عييييييج ا ارايييييارات تات شيييييير ا 028:
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 ية  اعيييا دة فريي  الععييا العيييا د للاالييث  ع اصي ات  لعييية علييددة ى ف يد ديياد الاالييث اييإلراد اعيض الرلييارب ا يييرا 
    دد ءاج لءا رلراة  دا يارلا  ج الرلراة األارت  ءعا يإر  :  

رييد ىلييراد الرلرايية ا يييرا  ية األ لييا  ليييا  ي يية عييج ال  ايييج  الاييال   يييدد د :التجربااة االسااتطالعية األولاااى  0-7-8
  لييا دا يية )ع رييدت شييااب 5/0/0200-9ايراد األ لييية ( اريياري  ال  رييي  ى دادييية )األ رصييار الصيي ا ية ى(   ايا عييج ف02)

 رلراة  العديد عج األ داا  ع ها  ي  ت لبلعاب الرياضية( ف  اليا ة الرايعة صاالا  ءاج لهته ال
 الرإءد عج ع فعة ا اراارات ألفراد  ي ة الالث و -
 ا يليد والرإءد عج ر ا ا العي ة  ددررهد  لا رإدية ءا ا اراارات اشء -
 رلديد العدة ال ع ية الر  ريرحردها ا اراارات اشءا  اد و -
 ء اية   دد ()ردريب فري  الععا العيا د  الرإءد عج ددرر   لا ىدارة ا اراارات اشءا ليد  -
 عدت ء ادة األله ة  األد ات العيرادعة و -
   لرلراة والرإءد عج األاعاد  العيافات لءا ا اراارات العهارية  ديد ا -

ايييراعاد ااراييار رعرييير الءييرة  لييا اراعيية ا ييداا اييياب  ييدد فهييد العي يية لهييتا ا ارايييار  ءيياج عييج  رييافج  ييته الرلرايية اج رييد 
و فرييي  الععيييا ( عرييير02( عرييير اييد  عييج )8ر ليييي  ءييا عيييافات ا ارايييارات الااصيية اعهيييارة الرهييديا  لعلهييا ) فضيي   ييج

   ( و8العيا د علل  ردد )
رعييرا  لييا ا هييا عالرايادا الل ميي  الييتع ييرد  لهييا ل ليي  ايييج ال يافد االع االيية  ايييج شييا  الت الشخصااية :المقاااب 0-7-4

لللصيييي ا  ليييييا  ( ايييييإج الع االيييية اداة عهعييييية0996ات ى( يتءر) ايييييد 388ى 0989اايييير ا  اشييييياا  ااييييريج ع )العيييييياا ى
 ليا ععل عيات  اعية ر ي   في  ا عيرهييا الععل عيات عيج اي ا عصيادر ا الاشيرية فعيج اري هيا يييرعءج الااليث عيج اللصي ا 

ديياد ( ليتا  030ى 0996عيا يعءيج اج  لصيا  ليي  عييج اي ا اييراداد اد ات اايرت ع يا الع لميية ا  األييراياج ) اييدات ى
الاالييث اييإلراد  يييدد عييج الع ييياا ت عييي علع  ييية عييج الااييراد  العارصييييج علليي    علييياا  لييد الريييدريب  ال ييياد  الر ييي يد 

 االيية يييد ر ليي ا اعءا ييية ايييراداا ااراييار الرعرييير  لييا اراعيية ا ييداا اإاراييار رعرييير الءييرة العردلرليية  ءيياج الهييدا عييج الع
( عررىءعييا  دييياد 8( عرييير الييا )02ااييااج ال ييدد العييييارة اييييج شااصيييج  ءييتل  ر لييي  عييييافات ااراييارات الرهييديا عييج  )

اة الرياضيية العدريييية  ءيياج الهيدا عييج الع االيية األ شييعلياا الااليث اييإلراد ع االية عييي اليييادة العارصييج العلليي    فيي  
الرعيرا  ليا  ادييي لياا اللعايية ء شياا عدريي   ءييتل  الرعيرا  لييا ا يد ال رييافج الري  ريد رل ي هييا   ليا ءافيية األصيعدة ءعييا 

-0200 رييد عييج ايي ا  ييته الع االيية ر  ييييد الاالييث الييد ا عااريييات الاا ليية العدرييييية لءييرة دييدد الصييا ت للعيياد الدرايييي  
 ايرعارة الع االة الشاصية و   ( يايج09 العلل  ردد ) (9 - 02العلل  ردد )  0200

 (  00   علل  ردد )- 
 فيي  رعياد اليييا ة الراييعة صيياالا 00/0/0200-02الريييت  يته الرلرايية ارياري  : التجرباة االسااتطالعية الثانيااة 0-7-0

)الع صييا الصييي ا ية(  لا  ة  ا داديييييييايييا يع ليي ج فر (  02 لييا  ي يية عء  ييية عييج علع  ييية عييج ال  ايييج  الايييال   ييدد د)
دا يية )ع رييدت شيييااب  ي يي ت لبلعييياب الرياضييية(  تلييي  لحييرض الرإءييد عيييج ع فعيية الرعيييدي ت الريي  الرييييت  لييا ا ارايييارات 

   ءتل  ردريب فري  الععا العيا د  لا اري ة  رااي   ريليا ا اراارات و
   حميل :االختبارات الميارية المعتمدة في الت 0-8
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 0X  ا اراار األ ا و الدلرلة االءرة و
( ش اا  ااري ة اار و 5ا اراار ال ا   و الدلرلة االءرة ل ا )   0X 
ا اراار ال الثو  الدلرلة االءرة ل ا عراي و   3X 
( ش اا و 8ا اراار الرااي و الدلرلة االءرة ل ا )   9X 
ية عج اللرءةو (  ا 32ا اراار الااعد ورعرير الءرة لعدة )   5X 
ا اراار اليادد والرعرير  لا د افر عري عةو    6X 
ا اراار اليااي و رعرير الءرة العردلرلة ااااج ال دد العييارة ايج شااصيجو    7X 
ا اراار ال اعج ورعرير ءرة ارضية عج الدلرلة  لا عيااة ع يعةو   8X 
وعراي ا اراار الرايي وااعاد الءرة العردلرلة دااا ال   9X 

ا اراار العاشر و ااعاد الءرة العردلرلة دااا دافرة و   02X 
ا اراار اللادع  شر و ااعاد الءرة العردلرلة دااا دافرريجو    00X 
 00X   ا اراار ال ا    شر و اياعاد األرض  عج اللرءةو  
ا اراار ال الث  شر و الرهديا عج اللرءة و   03X 
ر و الرهديا عج اللرءة عج الءرة ال ادعة عج لا ب الرلا العييارةو ا اراار الرااي  ش  09 X 

ا اراار الااعد  شر و الرهديا عج اللرءة عج الءرة ال ادعة عج الالا و   05X 
 88X ا اراار اليادد  شر و الرهديا عج الءرات ال اارة  لا يرة ر ييعات و  

 (;411زاوي ،( و)الع:411)الجبوري ،                                                                             
   :لالختباراتالمواصفات العممية 0-8
 يعييرا ال ايات اإ يي  عدرليية ا رييا  ا  الرلييا د ايييج  رييافج ع يايييج فيي  ر ييدير صي ة ا  يييل   عييا ا  دييدرة  :الثبااات0-8-8

                                                                                                                                                                               عو  يييييييييها األفيييييييراد  اييييييير اى ىتا عيييييييا ا ييييييييد  ليييييييالييييييية اا ارايييييييار  ليييييييا ى اييييييياد  ريييييييافج عشيييييييااهة رليييييييت مييييييير ا ديييييييياد دلي
 (  009ى 0229)ال اهاجى 

عااادةار تطبيااق األختباا0-8-8-8 ديياد الاالييث ا يليياد ال اييات  ييج ارييي  اياراييار  ا  ييادة رااي يي ى ع رعييد  ييته :تطبيقااو وا 
  الاري يية  اليييدة عيييج ايييها الاييير  لللصييي ا  لييا ال ايييات   ييي   اييارة  يييج راايييي  اياراييار   يييي  عيييرريج  لييا   يييد العي يييةع

 الاييال     يييها ي يية الرلييارب األييرا  ية   ا لبارايارات العهارييية   ليا(ليييث ريد الييراد الرااييي  األ050ى 0220)علليدى 
 لييا دا يية ع رييدت شييااب  ي يي ت الرياضيي  فيعييا ديياد الاالييث اييإلراد الرااييي   06/0/0200-05(   اييا اريياري  32 ييدد د )

( ايييياد اييييج رااييي   ااييير ى  ديييد ريييد ىيلييياد 5لبارايييارات  ديييد را يييا الاالييث ا اييياد عيييدة ) 03/0/0200-00ال ييا   ارييياري  
( ياييييج  9  لييياب ععاعييا ايررايياا ايييج درليييات الرااييي  األ ا  درلييات الرااييي  ال ييا  ى  اللييد ا ردييد ) ال اييات  ييج ارييي

 و  ل ارااراتديد ال اات 
   :الصدق 4- 8 -0
رد لياب الصد  التار   اليتع يييرارج عيج الليتر الررايعي  لععاعيا ال ايات  ءعيا رشيير ىليي   :الصدق الذاتي 8- 0-8-4

 يب الععادلة اارية :العصادر العلعية  ال
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 ( يايج تل  و 9 اللد ا ردد)   ( 090ى  0996تار  =    ال اات   )ليا يج ىالصد  ال
 

 ( 2الجدول رقم ) 
 األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية والمعامالت العممية لألختبارات المرشحة

الصاااااادق 
 الذاتي 

 ت تبارأسم األخ التطبيق األول التطبيق الثاني  الثبات
 -س ±ع س- ±ع

 x8 الدحرجة بالكرة  88.9:7 ;1.98 88.847 19:.1 74:.1 40;.1
 x4 ( شواخص بطريقة بارو7الدحرجة بالكرة حول ) 81.222 1.708 81.044 :;1.2 2;1.9 8;:.1
 x0 الدحرجة بالكرة حول مربع  88.8:0 40:.1 88.997 41;.1 18;.1 ;2;.1
 x2 ( شواخص:الدحرجة بالكرة حول ) :48.08 :1.88 48.027 :1.70 1.9:0 2::.1
 x7 ( ثانية من الحركة 01تمرير الكرة لمدة ) 8.188 8;1.8 8.188 1.9:2 89:.1 10;.1
 x8 التمرير عمى دوائر مرسومة  40.811 4.0:7 40.088 4;4.7 1.981 24:.1
باااطن القاادم المساايطرة باااين تمرياار الكاارة المتدحرجااة ب 88.088 8.427 88.411 8.848 :1.91 28:.1

 شاخصين 
x9 

 :x تمرير كرة أرضية من الدحرجة عمى مسطبة مقسمة  42.711 4.892 42.911 4.018 8;1.9 4;:.1
 ;x أخماد الكرة المتدحرجة داخل مربع  88.811 8.244 88.100 8.098 1.941 :2:.1
 x81 داخل  دائرة أخماد الكرة المتدحرجة 87.900 8.894 87.988 8.194 1.998 :9:.1
 x88 أخماد الكرة المتدحرجة داخل  دائرتين 00.988 4.892 02.111 4.218 82:.1 14;.1
 x84 األخماد األرضي من الحركة  84.900 ;;8.9 84.888 8.829 40;.1 81;.1
 x80 التيديف من الحركة  88.188 8.719 88.800 7;8.8 1.928 81:.1
التيديف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجال  07.100 4.818 07.100 ;4.79 08:.1 88;.1

 المسيطرة
x82 

 x87 التيديف من الحركة من الكرة القادمة من الخمف  07.711 ::4.0 11;.02 19:.8 49:.1 17;.1
 x88 التيديف من الكرات الثابتة عمى ستة تقسيمات  88:.8 4.1:1 00;.8 92:.8 1.998 1::.1

 
عهعيييا اارلييا العصيييلل ج ىاع اج    يييها ال رييافج ع ضيي     يي  األارايييار الييتع يعاييي عاألارايييار ال :وعيةالموضاا0-8-0

 يير ال ريافج   ررييإ ر اتارييية العصيل  ا  شاصييير  ىفييالع ل   يإايت درليية ععي يية  ليا األاراييار لرييا لي  صييل  األاراييار اء
 ييدير العلءييد األ ا  ر يدير العلءييد ال ييا    يي  ( ىت اج عععاعييا ا ررايياا اييج ر059ى0996عيج عصييل  ع ) ايييدات  اايراج ى

 يدير درليات العارايريج ءيا  ليا ليدا ار (03عللي  )اللييث دياد اللءعييج (و05ى0989ا الع ضي  يةع )اياار  الايي ى ععاعي
 يايج تل و(  5)  لبداد ر صلهعا عيافة ععي ة لحرض  دد الرإ ر  اللد ا ردد  اال دت   ي 
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 ( 7جدول رقم ) ال
 اف المعياري لممحكمين االول والثاني وقيمة معامل الموضوعية ر حسابي واالنحالوسط ال

 ت أسم األختبار (8محكم ) (4محكم ) الموضوعية
 ´س ع± ´س ع±

 x8 التيديف من الحركة  88.9:7 ;1.98 19:.88 ;7:.1 82;.1
جانااب الرجاال التيااديف ماان الحركااة ماان الكاارة القادمااة ماان  81.222 1.708 81.774 1.889 18;.1

 المسيطرة 
x4 

 x0 التيديف من الكرة القادمة من الخمف  88.8:0 40:.1 01:.88 81:.1 82;.1
 x2 التيديف من الكرة الثابتة عمى ستة تقسيمات  :48.08 :1.88 48.218 1.988 ;1;.1
 x7 (ثانية من الحركة 01تمرير الكرة لمدة ) 8.188 8;1.8 8.188 8;1.8 1.8

 x8 التمرير عمى دوائر مرسومة  40.811 4.0:7 11:.40 :4.88 12;.1
 x9 تمرير الكرة المتدحرجة بباطن القدم المسيطرة بين شاخصين  88.088 8.427 88.088 8.427 1.8

 :x تمرير الكرة عمى مسطبة مقسمة  42.711 4.892 42.800 :4.87 89;.1
 ;x الدحرجة بالكرة  88.811 8.244 88.811 7;8.4 77:.1
 x81 ( شواخص بطريقة بارو 7الدحرجة بالكرة حول ) 87.900 8.894 11:.87 8.8:8 70:.1
 x88 الدحرجة بالكرة حول مربع  00.988 4.892 00.911 4.889 08:.1
يابا :الدحرجة بالكرة حول ) 84.900 ;;8.9 11:.84 ::8.9 ;8;.1  x84 ( شواخص ذىابا وا 
 x80 اد الكرة المتدحرجة داخل مربع إخم 88.188 8.719 88.100 1.247 28;.1
 x82 إخماد الكرة المتحرجة داخل دائرة  07.100 4.818 07.188 :4.77 4:;.1
 x87 إخماد الكرة المتحرجة داخل دائرتين  07.711 ::4.0 07.211 4.080 1:;.1
 x88 اإلخماد األرضي من الحركة  88:.8 4.1:1 88:.8 4.1:1 1.8

اعيييد الرإءيييد عيييج صييي لية ايارايييارات عييييج اييي ا ىيلييياد الععييياع ت العلعيييية  ع فعيييية :ألختباااااراتالتطبياااق النياااائي ل0-9
 لحايييييية  0/0/0200عييييج د ايييي لراد الرلراييييية الرفيييييية للل اييييية اياراييييارات لعي يييية الاليييييثى ديييياد الااليييييث  فرييييي  الععيييييا العيييييا 

علليي   ي ميير   عيج داييا اليييادة الاايراداليتع رييد  ضييع(   00العلليي  ردييد) ل ارايارات ف يا  للريليييا الع ا يي   09/0/0200
 دييييد اييييياد الراايييي  ر  يييييي ا ارايييارات اصييييحرها ال هافييييية  ليييا (  ياييييج  6 الليييد ا ردييييد )  لبارايييارات العهارييييية ى (03رديييد )

   :را ا الاالث   د رااي   األاراارات عا يار 
o رلاتر ضي  ا اراارات  اري ة ادافها  الهدا عج ءا ااراار  اري ة الرياب الد 
o ا لر اد االريليا   د ر  يت ا ارااراتو 
o ى ااد عهلة  ع ية ءافية يلعاد العاراريج داا الادد ار  يت ا ارااراتو 
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o ( دداف  ايج ءا ديد  اار لباراارات و02-5ى ااد فررة رالة عج ) 
o ىلراد ا اراارات ف  اليا ة الرايعة صاالا لءا ال ر  العدريية العشارءة ف  الالثو                                         

 الميارية عمى مدار يومين حسب رأي الخبراء والمختصين االختباراتتسمسل تطبيق  ( 8) الجدول 
 اختبارات اليوم األول

 وقت االختبار اختبارات القسم األول ت
 ثانية ;8-87 الدحرجة بالكرة  8
 ثانية 01 ( ثانية من الحركة 01تمرير الكرة لمدة ) 4
 ثانية 22-21 أخماد الكرة المتدحرجة داخل مربع  0
 ثانية 82-81 التيديف من الحركة  2

 ( دقائق81-7راحة لمدة )
 وقت االختبار اختبارات القسم الثاني ت
 ثانية 22-21 أخماد الكرة المتدحرجة داخل دائرة  7
 ثانية ;8-87 يطرة التيديف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المس 8
 ثانية 24-:0 التمرير عمى دوائر مرسومة  9
 ثانية 82-81 ( شواخص بطريقة بارو 7الدحرجة بالكرة حول ) :
  اختبارات اليوم الثاني 
 وقت االختبار اختبارات القسم األول ت
 ثانية ;2-27 تمرير الكرة المتدحرجة بباطن القدم المسيطرة بين شاخصين  8
 ثانية ;8-87 رجة بالكرة حول مربع الدح 4
 ثانية 22-21 أخماد الكرة المتدحرجة داخل دائرتين  0
 ثانية ;8-87 التيديف من الكرة القادمة من الخمف  2

 ( دقائق81-7راحة لمدة )
 وقت االختبار اختبارات القسم الثاني ت
 ثانية 48-44 األخماد األرضي من الحركة  7
 ثانية ;4-42 ( شواخص ذىابا وأيابا:ول )الدحرجة بالكرة ح 8
 ثانية 71-28 تمرير الكرة عمى مسطبة مقسمة  9
 ثانية 24-:0 التيديف من الكرة الثابتة عمى ستة تقسيمات  :

 يرعاد  علية ععاللة الايا ات    : ايرادد ال يافا ايلصافية األريةرد الوسائل اإلحصائية::-0
 ال ييياة العف يييية  لليييياا ال يييا ا  ا  لييراا الععييييارع  ار ييييعي    ععاعيييا ا ررايياا الايييييا   ععاعيييا
 ا لر ادو

  ععاللة الايا ات ال عة ايلصاد  ترع  الرلليا العاعل وSPSSو 
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    :عرا النتائج وتحميميا ومناقشتيا -2
راليب األعير الرل ي  عيج ع فعية داا الدا ا ىلا  عليية الرللييا ا لصياف  :الوصف األحصائي لألختبارات الميارية 2-8

ر صييا ىليهييا ا ارايارات العرشييلة للرللييا لععيير  لي د العي يية  ر  يعهييا الاايعي    يي  عيا ييي  لم  عييج الايا يات الريي  ريد ال
 و( 7 ءعا ف  اللد ا ردد )

 لالختبارات الميارية نوفر وقيمة اختبار سيم (األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال ومعامل االلتواء9جدول رقم )ال
مساااااتوى 
 الداللة

 قيمة
المعنوية
 نوفسيمر 

معامل 
 االلتواء

األنحراف  المنوال
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

وحدة 
 القياس

رقم  الميارة أسم األختبار
 األختبار

 
 
 
 

 1.17 

 8X الدحرجة الدحرجة بالكرة ثا 88.9:7 ;1.98 89.44 1.817- 1.8:9
 4X ( شواخص بطريقة بارو7الدحرجة بالكرة حول ) ثا 81.227 1.708 81.72 :1.89- ;1.28
 0X الدحرجة بالكرة حول مربع ثا 88.8:0 40:.1 88.77 1.888 1.8:8
 2X ( شواخص:الدحرجة بالكرة حول ) ثا :48.08 :1.88 48.22 1.819- ;8:.1
 7X التمرير من الحركة ( ثانية01تمرير الكرة لمدة ) عدد 8.188 1.9:2 8.111 1.8:4 1.848
 8X التمرير عمى دوائر مرسومة عدد 40.8 07:.4 47.111 0;1.2- 1.814
 9X تمرير الكرة المتدحرجة بباطن القدم المسيطرة بين شاخصين عدد 88.088 8.427 88.111 0;1.4 1.844
 X: ة مقسمةتمرير كرة أرضية من الدحرجة عمى مسطب عدد 42.7 4.892 47.111 1.8:8- 1.488
 X; األخماد الكرة المتدحرجة داخل مربع إخماد عدد 88.8 8.427 87.111 1.990 1.4:2
 81X أخماد الكرة المتدحرجة داخل  دائرة عدد 87.900 8.894 88.111 1.449- ;1.08
 88X أخماد الكرة المتدحرجة داخل  دائرتين عدد 00.988 4.892 88.111 07:.1- 1.897
 84X األخماد األرضي من الحركة عدد 84.900 ;;8.9 82.111 1.912- 1.088
 80X التيديف التيديف من الحركة عدد 88.188 8.719 87.111 1.919 1.240
 82X التيديف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسيطرة عدد 07.100 4.818 07.111 1.184 1.919
 87X التيديف من الحركة من الكرة القادمة من الخمف عدد 07.7 ::4.0 08.111 ;1.41- 1.718
 88X التيديف من الكرات الثابتة عمى ستة تقسيمات عدد 88:.8 4.1:1 111.: 1.727- 1.417

يعايي  عؤشيييرا  لييم اج لعيييي األ ييياا الليييااية  يي  اءاييير عييج األ لرافييات الععيارييية   يي  عييا(  ل 7عييج اللييد ا ) 
)ع فعية األارايار لععيير  للد ليية  ليا ليم اج رييد اييراداد ععاعيا األلري اد عييج الليد ا تاري   لى  ي ية الاليث اضيلا أل رمياد 

( ععيييييا يشييييير اليييييا 0)±ايييييج  ( لييييييث   لييييم اج دييييييد لعيييييي األاراييييارات ديييييد ررا لييييت0)± ليييي د العي يييية ( ا ييييييد ررييييرا ح ايييييج 
  ععييج الضير رع اج رءي ج األاراييارات الري  ييرد ااريار ييا ( اليا ا ي0982للرللييا العياعل  عاييدفيا و ءعيا يؤءيد )فييرجىع دعرهيا 

ألداالها الا الرلليا العاعل  ادرلة  عيير ت  اليد عيج الصيع اة فالر يا ت  األاير ا الءاييريج اييج اعضيهعا الياعض يي ا 
ءإليد شيير ا  فضيي   يج تلي   ل يييادة الرإءيد عيج ر  يييي العي ية ر  يعيا اايعيييا(و72ى0982)فيرج ى ي ليا عيج األرراااييات اي هيا ع
  ا لهيتا الحييرض  ديد مهييرت دييد ا اراييارات لعيعهيا اءايير عيج عييير ت ريد ايييراداد اارايار ييييعر اليدا ا للرللييا العيياعل  
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ىليييييا ىعءا ييييية اييييييراداد ااراييييار ييييييعير  ا  ( 0228يشيييييير ليييي دة)  ىت( ععييييا يؤءيييييد ر  يعهييييا ر  يعيييييا اايعيييييا ى 25و2الد ليييية )
        (   000ى0228ت العيرادعة )ل دة ىلل ص ا ىلا الر  يي الاايع  ل اراارا

اج ليياب ععياع ت ا رراياا اييج العرحييرات دييد :خصائص معامالت األرتباط لممتغيرات الداخماة فاي الدراساة العاممياة2-4
اج رريي فر في  اع عصيي  فة  الاليث  ي  عييج ا لييات الععييا دايا اليدا ا الييا الرللييا العيياعل     الي  لعلية اصيياف  يليب

 :     ا عها
الععييارع اصييحر  ا  لييراا اييج العرحييرات   لييي  فيإج عييير يعة اررايااضير رة اج رع يا العصيي  فة األررااايية ععيياع ت  – 0

 عج العر يا اللياا  يارر ء ج الع دة ااية عير يعة و 
يييييرات ر ليييد اررااايييات دالييية اييييج اعيييض العرح  ضييير رة  لييي د  يييدد عيييج الععييياع ت الصييي رية اييييج العرحييييرات اعع يييا ا ييي – 0

 ص رية ايج الاعض األارو   ارراااات
 الع ايب للعص  فة الر  ي اح  رلليلها و ا رراااايراداد ععاعا  – 3
ال ارلييية عييج  ييدد رليييا د العي يية لرييا  يييرال  عييج الضييرر األءاييير  الراييايج غييير الع ييييد الييتع يرضيييع    اا ييارالحيياد  – 9

  دد رلا د العي ة و 
 ر  د    د ا ياد ااصية اارت  لا  تا العرحير   ي  ل عد ا عرحيرا لديدا و يلب اج      د ا ياد عرحي – 5
ال افييا  ا ررايياا ىليياال الييد يييؤدع  ا ارايياراء يير عييج درلية فيي   فايييرا  ضير رة ايييراداد ع يياييد عييير لة لل ييياد  – 6

 ايج العرحيرات الر  ي ييها و 
 و ارراااعد  لا )ال لدات(  ععاع ت ال اات ىادصا اج رء ج ععاع ت الا يا ال ارية ف  العص  فة رعر – 7

   (77-69ىى0982)فرج ى                                                                                               
 ( مصفوفة االرتباطات البينية لالختبارات الميارية :جدول رقم ) ال

88 87 82 80 84 88 81 ; : 9 8 7 2 0 4 8  

               8.111 X8 

              8.111 .198 X4 

             8.111 . 129 . 184 X0 

            8.111 .802 .82: -.888  X2 

           8.111 -.188  .127 -.119  -.824  X7 

          8.111 -.107  -.848  -.149 .119 .812 X8 

         8.111 .181 .1:0 -.882  .18; .488 .888 X9 

        8.111 .888 -.197  .127 .11: -.142  -.102  -.11:  X: 

       8.111 .889 -.141  -.1:1  .182 .178 -.819  -.178  -.119 X; 

      8.111 -.1;4  -.148  -.88: -.8:1  -.107  .8;1 .119 .89; -.108  X81 

     8.111 .822 .12: .870 -.110  -.881  -.19;  -.141  .809 .104 .488 X88 

    8.111 .40: .480 .140 .844 -.119  -.122  -.107  .184 -.140  .891 .181 X84 

   8.111 -.1;9  .1;7 -.129  -.18:  -.128  -.84:  .111 -.801  -.19: .88; -.828  .118 X80 
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  8.111 -.140  -.1:1  -.818  -.112  .180 -.189  .12; -.19;  -.108 -.118  .12; .177 -.840  X82 
 8.111 .842 .149 .148 .18: .182 .197 .8:9 -.887  .180 .100 -.129  -.818  -.418  .401 X87 

8.111 .180 .1:8 .188 .114 -.1:8  -.141  .1;4 .128 -.122  .1:2 -.880  .1;4 .8;9 .179 -.188  X88 

 7;1.8( = 4 –( ودرجة حرية )ن1.17باط عند مستوى داللة )*قيمة معامل االرت
( لءييي   ييييرايي اج  صيييا اليييا الرلليييييا العييياعل   ايييد اج   ييي د اااييي ة ليييياب ععيييياع ت 0989 يشيييير )الع يييي  ى

ر ضييي ال ريييافج الرييي   لصييا  ليهيييا فييي  ااييار عصييي  فة اررااايييية  ارات الع ضييي  ة دييييد الالييث  عيييج  يييداألررايياا اييييج األارايي
( اليييا عاج درليييات األارايييارات الرييي  ريييد 0979(  يشييير )لييييا يجى928ى0989س عيييج الرلليييياو )الع يييي  ىا ال ييي  رصييل   لهيييت

ععاعلرهييا ادت اليييا ليييد ث  يييتا األرراييياا  االريييال  ا ييي  يعءيييج ال يي ا اج ال صييي ا اليييا الرللييييا العييياعل  يريييدرج عيييج درليييات 
(  عييييج 928ى0979عاعييية العيرالصيييية ع)لييييا يجىرات الاألارايييارات اليييا ععيييياع ت األرراييياا  ييييد الع اعيييا  ييييد األ رهييياد اال ييييد

( ععاعييا ارراييياا لييد رلريييب فيييي   002( يعءييج ع لميية عصييي  فة األرراااييات الاي ييية  لييد ا هيييا رلريي ع  لييا )  8اللييد ا ) 
( ارراييييييياا و)عليييييييييد  036ا ييييييي  ا لييييييي د الا ييييييييا ال ارييييييييية يصيييييييا  ليييييييدي ا )  ات 0(/0-ريييييييية   ف يييييييا لل ييييييييا  ج ج )جالا ييييييييا ال ا

( ارراااييا يييالاا 57( ارراااييا ع لاييا   )63لييم ا هيا رلريي ع )(  ل002(  اييالرل س الييا  ييدد األرراااييات )69ى0990ى ييلعاج
   و( عع  ع يالب 0( عع  ع ع لب  )5( ع ها )6فيعا الحت ديعة األرراااات الدالة عع  يا)

 الميارية:الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المتجمع لعوامل بطارية االختبارات  2-0
 االختبارات المياريةبطارية ( الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المتجمع لعوامل ;جدول رقم)ال

 العوامل الجذور الكامنة* نسبة التباين التباين المتجمع
81.80; 81.80; 8.914 X8 
41.427 ;.819 8.709 X4 
4;.788 ;.488 8.2:0 X0 
0:.027 :.:00 8.280 X2 
28.2:1 :.808 8.014 X7 
70.888 9.8:7 8.871 X8 
81.878 8.2:8 8.10: X9 
88.2:0 8.008 8.180* X: 
94.89: 7.8;7 .;88 X; 
99.4;9 7.88; .:8; X81 
:8.;89 2.841 .90; X88 
:8.228 2.74; .947 X84 
;1.792 2.84: .881 X80 
;2.1:4 0.71: .788 X82 
;9.010 0.448 .787 X87 
811.111 4.8;9 .208 x88 

 *يمثل العوامل المستخمصة والمقبولة وفق محك كايزر
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  ييييرا   ايلصييافيةع ييا يد ايايييية  يييعا لر ييدير ديعهييا   يييب الراييايج  الراييايج العرلعييياللييت ر الءاع يية   رعييد 
  ليييج  لييد ( فيي720و0( الحيت )0الع اعيا   ييته الع ييا يد ريرراا اعضييها ايياعض ى   لييم اج ديعية اللييتر الءيياعج للعاعييا )

(   ءيتا ررشيياي ا يعية الع اعيا ر ا لييا و  دييد الي  علعي س دييد اللييت ر الءاع ية للع اعيا الع ا ليية 203و0( الحيت )8اج العاعيا )
( 06) (عيج علعي س دييد الليت ر الاالحيية983و66( فييرت  يته الع اعيا عيا ديعري  )638و02 يج ال اليد الصيلي  )  الري  ر ييد

ء يا اعياد   اعيا اء ير ا عييية   ي  ءلعيا ء يا اعياد  يييب عرر عيةيياة الرايايج فإ هييا رشيير اليا ا%(و اعيا  022 اليتع يع يا  يياة )
( فييي  639و02(  ليييد اج  ييياة الرايييايج ءا ييت )0ععييايير لر يييدير ا عييية العاعيييا ف يي  العاعييا ) ااج اج ءا ييت   رريي فر لريييا 
 ا رديييد يلييي  ه العاعيييا األ ا العرع يييا فيييي  ( واعييييا الرايييايج العرلعيييي فهييي  يايييدا اييييإد330و6( اصيييا  )8لييييج اج العاعيييا رديييد )

(  ءييتا لريييا يصييا اليييا 095و02ا   ليصييا  الرايييايج العرلعييي )( ييد يضيياا اليهيييا ديعيية  يييياة الراييايج للعاعييا ال ييي639و02)
(  اشيءا  ياد فيإج الع اعيا الع ا لية  ي  الع اعيا الري  رييا ع 052-090ى0982%(و )فيرج ى022ا لا ديعة رشيءا  يياة )

(   اعيييا رليييا  ت ديييييد 8ليييم اج   يييا  )(  ل 9) رديييدلءاع ييية  ليييا ال اليييد الصيييلي   ايييال مر اليييا الليييد ا ا  ر ييييد ليييت ر ا ا
 لت ر ا الءاع ة ال الد الصلي  و

 مصفوفة العوامل قبل التدوير:  2-2
 ( مصفوفة العوامل قبل التدوير لالختبارات الميارية 81جدول رقم ) ال

رقااااااااااااااااااااااااااااااااام  العوامل
 8 4 0 2 7 8 9 : االختبار

.872 .484 -.489 .189 .080 .88; .7;9 .847 X0 

-.181 .808 -.48: .882 .8:; .284 -.018 .288 X0 

.009 .808 .742 .48; .29: -.848 -.828 .412 X3 

.4;2 -.898 -.172 .87; -.1;2 -.488 -.210 .200 X9 

.700 .1;1 .217 -.88; -.289 .487 -.827 -.881 X5 

.081 -.8:1 -.0;8 .10: .090 .489 .819 -.029 X6 

-.882 .817 .410 .491 .1:8 .978 .181 -.180 X7 

.194 -.87: .499 .094 -.00; .840 .217 .8:8 X8 

-.448 -.284 -.178 .248 -.0;1 -.1;8 .898 .181 X9 

.141 .40; -.890 -.421 -.1;0 -.8;; -.87: .804 X02 
-.87; -.128 .048 -.848 .82; -.181 .298 .789 X00 

.188 -.80: -.897 -.178 -.1:1 .808 .417 .81: X00 

-.40: .118 .001 -.1;7 .21: -.229 .888 -.80; X03 

-.497 .820 -.120 .2;1 -.880 -.88; -.8;8 -.1:; X09 
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.024 .097 -.487 .884 -.4;8 -.049 .779 -.192 X05 

.88: -.489 -.821 .828 .049 -.477 -.881 .129 X06 

 الريي  يية العء  ييات األياييية )لهيي رل ج( اري اييرادعت ( رييد يرا عرعاعييدا ات02 ) رديد ريد رييد ير الع اعيا فيي  اللييد ا
(  دييد اييرادد علي  ءيياي ر 72ىى0997ادصيا راييايج ارراياا  )ييلااج ى ايرا صييها اليا رعاي   رشياعات ددي يية فضي   يج

ايايج اليتع يعاير   يي  العاعيا  االريال  فيإج  يتا العلي   ييج اليتع ادررلي  ل رعياج لييث عاج  يتا العلي  يعرعييد  ليا لليد الر
(  عييج ع لمية الليد ا  لييد 099ى0982الصيلي  ع )فيرج ى الع اعيا الريي  يءي ج ليتر ا الءيياعج اديا عيج ال الييد اييرا  
  (   اعييا ءا يييت لصيييلة  رييافج عااشييرة للرلليييا  اعيييا اج  ييته ال رييافج   راييدد األاييار العرلعييي    8) ايييرا  ا يي  دييد رييد 

افضيييا   ييييرا  الريييد ير العرعاعيييد للع اعييا  درءيي ج اصييييحة رؤ لهييا للر ييييير اليييددي   لييي  يييي ا يلليييإ الاالييث اليييا الييرا
 ف  الرللياو ا ررااااتال رافج الععارة  ج ل ي ة 

 مصفوفة العوامل بعد التدوير: 2-7
 ( مصفوفة العوامل بعد التدوير لالختبارات الميارية88الجدول رقم )

رقم 
 ختباراال

 العوامل
 الشيوع

8 4 0 2 7 8 9 : 
 8X 1.82; -1.428 1.8:8 1.879 1.1:4 -1.802 -1.419 -1.89; 1.82: 
4 X 1.980 -1.147 1.181 -1.884 1.842 -1.80; -1.888 1.1:0 1.870 
0 X -1.10: 1.181 1.874 -1.148 1.:27 -1.884 1.842 1.109 1.9:4 
2 X 1.449 1.840 -1.171 -1.882 1.4:8 1.808 1.1:4 -1.142 1.797 
7 X 1.111 -1.142 -1.191 -1.107 1.178 -1.118 1.:7: -1.121 1.92: 
8 X 1.1;; -1.418 -1.788 1.018 1.1:9 -1.841 -1.807 -1.208 1.802 
9 X 1.241 -1.987 1.170 -1.1:7 1.1:7 1.1:8 1.809 1.1:9 1.90: 
: X 1.10; -1.808 1.4:1 1.8:0 1.811 1.81: 1.422 1.11; 1.794 
; X -1.10: 1.14: -1.148 -1.198 -1.842 1.922 -1.848 1.121 1.7;7 
81 X 1.4;0 1.789 1.078 1.124 -1.1:: -1.409 -1.147 1.808 1.88: 
88 X -1.114 -1.177 1.984 1.802 1.842 1.194 -1.818 -1.887 1.888 
84 X 1.289 1.442 1.211 1.827 -1.1;7 1.87: -1.197 -1.41: 1.2:: 
80 X -1.788 -1.194 1.404 -1.182 1.484 -1.891 -1.047 1.182 1.7:9 
82 X 1.191 -1.174 -1.809 1.197 1.180 1.147 -1.199 1.::1 1.:89 
87 X -1.44; 1.8:1 -1.149 1.:14 -1.1;; 1.890 1.809 1.440 1.:0: 
88 X 1.198 1.82: -1.019 1.177 1.779 1.044 -1.09; 1.104 1.8:2 
* 8.2;1 8.281 8.274 8.019 8.4:8 8.498 8.489 8.871 81.809 
** 82.119 80.947 80.871 84.4:9 84.1:; 88.;;7 88.228 81.:88  
*** ;.084 ;.847 ;.197 :.88: :.109 9.;97 9.818 9.8:9 88.2:7 
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 *الجذر الكامن
 النسبية لمعامل األىمية**

 العاممي المفسر ***نسبة التباين
عارل ييية فييي   ضيييي العليييا ر  ات عارل ييية   يييته الععلييييات ررايييت ارافييي اج الرللييييا العلعييي  ي ييي د  ليييا ايييياد  عليييي

اري ييية ررييي  ل ييا  ضيييي العلييا ر اشييءا يييييها  لي ييا دييرادة  ر ييييير ال رييافج الاارليية عيييج  ىلييا الحاييية عييج تليي   ييي  اج  صييا 
(    يييدعا  عيييييا الييييا 092ى0997عييييا اضييييعت لرللييييا ااييييرو )يييييلااج ى ا يضييييعج  يييدد رحيييييير رليييي  ال ريييافج اتالرللييييا  اعيييي

ايييراداد ال رييافج الريي   لصييا  ليهييا اعييد الرييد ير ا عييا  ييييعا الييا اللصيي ا  لييا ا لييا درلييات الء ييادة فيي  ا ر يياد ال ريييافج 
ييييير ا هيييا رييييا د الاالييث  ليييا ر    للااليييث فضييي   ييجيايييدد األايييار العرلعيي ليييي  اعييد الريييد ير عيييج  رييافجفالييتع  لصيييا  

ع يير لءيا  اعيا   يياة الرايايج ال الرد ير ءعيا اج  يياة الرشياي رارلياالع اعا اص رة ايها  اشءا افضا عج الع اعا داا 
 (  عيج ع لميية اللييد ا092ى0997الرييد ير رءيي ج ااييا و)يييلااج ى الييا اج ررءياية العصيي  فة اعيد يارليا  ييتا فضي   ييج

في  اررااايات عرحيرارهيا  عيا ءياج  اارل يتا  ف يا لشير ا داي ا العاعيا (   اعي 8(  لد اج الرللييا رعايض  يج )  00)  ردد
 086و0ى 327و0ى 950و0ى 962و0ى 992و0)  للع اعيييييا ءييييياألر   ةع ليييي د دايييييا الرييييد ير ف يييييد الحيييييت ديييييد الليييييت ر الءاع يييي

ا يع ييييي (    يييي  عييييا637و02 يييية للع اعييييا الع ا ليييية لعيعهييييا ) دييييد الحييييت علعيييي س اللييييت ر الءاع (052و0ى 007و0ى 076و0ى
 ى 227و09 ال ييياية  ءييا ر ) األ عييةت الع اعييا  لييا علعي س ديييد الشييي س و  فيعيا يرعليي  ااأل عييية ال يياية للعاعييا ف ييد ليا  

 فيعيييييا يرعلييييي  ا يييييياة الرايييييايج العيييييياعل  (800و02 ى 990و00 ى 995و00 ى 289و00 ى 087و00 ى 652و03 ى 705و03
 (087و7 ى 626و7ى  975و7ى  237و8ى  068و8ى  275و9ى  005و9ى  300و9): ءاج ءاألر  ف د الع ير للع اعا

 :   ااريةاج دا ا الع اعا الر  الصت عج الرلليا العاعل  ءاج  ف ا للشر ا :شروط قبول العامل2-8
 ا رعاد عص  فة الع اعا اعد الرد ير ف  ر يير ال رافج  اعد ررريب رشاعات عرحيرارها  لا الع اعا ر ا ليا و – 0
  ف  عل  ءاي ر و  لا عا الر  ريا ع لتر ا الءاعج ال الد الصلي  فإدا  تل دا ا الع ا – 0
 (057ى0997ارات دالة  لا األدا و )علعدىدا ا الع اعا الر  رشاعت ا   ة اارا – 3
( الييييا اج 0979(  يشيييير ) يييي  ع  رضييي اج ى32)±يييييد ر   فييي  ر يييييير الع اعيييا  لييييا الرشييياعات الريييي  رييييا ع ا  يعرعيييد – 9

 ( و309ى0979ت االع اعاع)   ع  رض اج ىاارا( فإء ر ديعة تات د لة اال ياة لعع  ية رشاي األار32±عال يعة )
في  الرشيياعات   ا ار فياتفي  ال صيا العياعل   ال يي ال  ال رييدة  ا درصيادا رعياد رعليعيات ) يريير ج(  الري  ررضييعج  – 5

 للع اعا و 
 اعا الر  رر ي  عيي الل ياف  األءلي يءيية الععر فية  الع اعيا العيرالصية في  ارااس رعليعات )ءارا(الر  ررضعج ر اا الع – 6

 (و  037ى0980ت العاعلية الياا ة و)ليا يجىدرايات ياا ة  الر دعات اليايء ل لية العاعة  الر  يعا
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     :تفسير العوامل المستخمصة لالختبارات الميارية 2-9
   :تفسير العامل األول8- 2-9

 (الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل األول 84) قمر جدول ال
 رقم االختبار أسم االختبار التشبع
 0 ( ش اا  ااري ة اار 5الدلرلة االءرة ل ا ) 890.
 03 الرهديا عج اللرءة -788.
 7 رعرير الءرة العردلرلة ااااج ال دد العييارة ايج شااصيج 241.
 00 لرءةاياعاد األرض  عج ال 289.

ديييد  العرعاعيييد(  يييرت   اج األارايييارات الرييي  رشييياعت  ليييا العاعيييا األ ا اإييييراداد الريييد ير  00)  رديييد عيييج الليييد ا
رعرييير  -الرهيديا عيج اللرءية  -( شي اا  ااري يية ايار  5  ي   ليا الريي ال  )الدلرلية ايالءرة لي ا )الحيت اراعية اارايارات 

 566و2ى  673و2(  ارشييياعات )اياعييياد األرضييي  عييج اللرءييية  -اصيييج الءييرة العردلرلييية اايييااج ال ييدد العيييييارة اييييج شا
عييج الراييايج العيياعل  الع ييير فيي  ليييج الحييت األ عييية ال ييياية لهييتا العاعييا  (300و9فيييرت عا يييار  )( ى 907و2ى 902و2ى
ا  ييتا العاعيييا (    لييم اج األاراييارات ءا ييت    يية ااراييارات ع لايية  ااراييارا  الييدا يييالاا  عييج ايي ا ال ميير اليي227و09)

 لييد ا يي  دييد رشييياي اإاراييار للدلرليية  اارايييار للرهييديا  ااراييار للرعرييير  اارايييار لباعيياد  عييج اييي ا  ييته الرشيياعات يمهييير 
العهيارات اللرءييية(  اعيا للييا األرراياا ال  يي  اييج العهيارات األياييية للعاية و  عيج   ييا يعءيج اج  الي   ليا  يتا العاعيا )

الاييييا  ايييرعلد ااصيييية األداد الريييي  رءييي ج عررااييية االعهييييارة  يالييي   ليهيييا األ ييييداد  ا رلييياهع( اإ هيييا 0200 يعرفها)لييييج ى
الءيرة في   ايا  دييا  ج اللعاية في  لعييي اللرءييات   ايييرععاا يعيرا  األ يداد العهييارع اإ ي  عفيج اليرلءد (Fredo )العهيارعع 

ع افييية  ال  يب الليياف   ليا الءييرة في   ييته  ال ضيعيات فيي  اييرس  دييت  ا عاليية ءايييرة  في  لعيييي الشير ا الريي  ررالاهيا ال
ييتءر ) ي  ع(عاج درلية ار ياج العهيارات اللرءيية ل ي س ال شياا ى   (Fredo,0977700)اللا ت ييد للءيرة  لييد اادعيا لهيا ع

ارة التع يعاري  ال رد عج ال  ال  الهاعة الري  يرإييد  ليهيا الر  ييت الاااي  في  الع اديا العارل ية  اج ار ياج ال  يب للعهي
فييييييييي  ر ءيييييييييير  لهيييييييييد االدرليييييييية الرييييييييي  رييييييييييع  اييييييييياألداد اصيييييييي رة ر ريييييييييرب عيييييييييج األليييييييييية ييييييييييع  اليييييييييا ليييييييييد ءايييييييييير ااألدرصيييييييياد 

( ع   شيي  فييي  اج ال  ييب الييتع يعرلييي  العهييارات الليييدة يءييي ج عييؤ را اصيي رة ءاييييرة فيي  ر  ييييت 033ى0978ال  ييبع)   عى
 يية ا  العهيارات األياييية يءي ج ععيي ا دافعيا  يج  ع في  ااا اللعب العر   يةوءعا اج ال  يب اليتع يلييد اداد اللرءيات ال 

 يييب لرءييات ااصييية ايي  دييد   ييييرايي اع   ادادي يي د ايي  عييي الءيييرة عييج عرا غيية  اييداس ا   عييج ال رييي    ييي  عييج اييي ا عييا
(  ءيييييرة ال يييييدد ررضيييييعج الء ييييييير عيييييج العهيييييارات اللرءيييييية العر   ييييية  اج الحيييييرض عييييييج 59ى0227ااييييير ادافهيييييا ع ) اللييييييال  ى

اراييارات ال  ييية للعاييية  يي  ايليياد العيييير يات الريي   ييييرايي ا ايييارها دييياد ال يييدرات العارل يية ل  ايي  ءيييرة دييدد الصيييا ت األ
اليي    ال  ييية   يي ال  الر ييدد  ااصيية عييي العارييدفيج   ييته ال الييية لهييا ديعرهييا فيي  ال صييي ا  اعيياءجديايييا ع ضيي  يا  ععرفيية 

( فيعييييا يرعليييي  ااألررايييياا اليييييالب ألارايييييار) 025ى0988ل  ييييية )يييييالد ى ا اييييال  ايج الييييا عرارييييب  ليييييا عييييج العهييييارة اللرءييييية
الرهييديا عييج اللرءييية( فهييتا األارايييار ياضييي فييي  ادافيي  اليييا   صيير الدديية العليييدد للر  يييت  اليييتع يلعييب د را ءاييييرا فيي   يييتا 
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العاراييريج فه ييا  ع اديييا  األاراييار  عييج ال اضيي  ا يي  ريييد رييإ ر   صيير الدديية الرهدي يييية  ريليية ايييراداد ال يي ة ال افييدة عيييج داييا
رهدي ية رلراج الا ال  ة  اارت رلرياج اليا الددية فءلعيا  ادت ال ي ة دليت الددية  ييرت الااليث ا ي  عيج األفضيا لععهعيا ععيا و 

( الا ا ي  يلصيا رحيييرا ييلايا في  ددية األداد اللرءي   العهيارع  اليياب يعي د لء يرة الع ييرات العصياية 0200 يشير )ليج ى
بداد اللرءيييي   العهييييارع )ليييييج  يييياد األداد الييييريي لهييييتا رعييييد الددييية  الييييدة عييييج د ا يييد األ ايييي   العهعيييية ليييالرييي  رلييييدث ا 

رشيييياي  ا لييييا( شيييي اا  ااري ييية اييييار ( ف ييييد لصييييا  لييييا 5( و  فيعيييا يرعليييي  اإاراييييار )الدلرليييية اييييالءرة ليييي ا )09ى0200ى
  اتل  فه  يع ا العاعا األ ا ف  الااارية و

    :تفسير العامل الثاني2-9-4
 (الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل الثاني 80جدول رقم ) ال

 رقم األختبار أسم األختبار التشبع
 9 تمرير الكرة المتدحرجة بباطن القدم المسيطرة بين شاخصين  -987.
 2 ( شواخص :الدحرجة بالكرة حول ) 840.
 81 إخماد الكرة المتدحرجة داخل دائرة 789.

دييد الحييت    يية  ا العاعييا ال ييا   اإييراداد العرعاعييد(  ييرت اج األاراييارات الري  رشيياعت  ليي 03)  ردييد  اعيج اللييد
( 8الدلرلييية اييالءرة لييي ا ) ى   يي   ليييا الريي ال  ) رعريييير الءييرة العردلرلييية ااييااج ال يييدد العييييارة اييييج شااصيييج ااراييارات
( 005و9 فيييييرت عا يييييار  ) (567و2 ى 603و2ى 705و2-(  ارشييياعات )ىاعيييياد الءييييرة العردلرلييية دااييييا دافييييرة ى شييي اا 

(    ليييم اج األارايييارات رضيييع ت 705و03 ) عييج الرايييايج العييياعل  الع يييير فييي  لييييج الحيييت األ عيييية ال يييياية لهيييتا العاعيييا
اارايييارا ييييالاا  ااراييياريج عييي لايج   عيييج ايييي ا ال مييير اليييا  يييتا العاعيييا  ليييد ا يييي  رشييياي اإارايييار للرعريييير  اارايييار للدلرليييية 

ر لباعيياد  عييج   يا يعءييج اج  اليي   ليا  ييتا العاعييا )الرعرييير األرضي (  رعييرا عهييارة الرعريير اإ هييا ع علييية ا ر يياا  اارايا
( 032ى0227عرعيا ال رييي  الع ييافدع)الع لاىالءيرة ايييج ال  اييج الريي  يييرد عيج ا لهييا ايصيياا الءيرة اإيييرس فريرة  ع ييية الييا 

  اييييج ييييي اد ءا يييت ايييالراد اد اال يييدد ى راعيييا   ي ليييد شييي  ييييؤ ر  لييييا  الع يييا  ت عرعيييد عيييج ا يييد ع  عيييات األرصييياا اييييج ال
عييير ت ال ريييي  اء يير عيييج الع ييا  ت غيييير الليييدة  الع ا  ييية ىءعيييا ا يي    ي ليييد شيي  ي ييييد   يية   اييي  ال رييي  ديييدر الع يييا  ت 

اييي   ىأل هيييا األء ييير (  رعيييد ععهيييارة الع ا لييية عيييج ا ييد ف ييي ج ءيييرة ال يييدد  ليييا األ93ى0228لعر  يية اييييج ال  اييييج ع)علعييي دىا
%(عييج اللييا ت الريي  يلصييا ع هييا ال  ييب  لييا الءييرة يءيي ج الرصييرا فيهييا 82ايييراداعا ايي اا  عييج العايياراة فييإء ر عييج )

ايييالرعرير الرعرير  ييي  ال يييييلة األيايييييية فييي  ايييدد الهلييي د  ا افيييي   راييي يره  ا هافييي  ى يعيييد  ييييييلة ألا ييياد رلرءيييات ععي ييية فيييي  
ت ايي ا %( عييج علعيي س الرعريييرا98 اج  ييياة رعرييير الءييرة اال يدد ايي ا الهليي د ر يييد  يج ) ع ا ية ااييرت غييير ع ا يية الءيرة

(ايإج عال رييي  الييتع يليييد افيراده الرعرييير  ييييرادع    ء يييرا ا ليياح 0997(  يييتءر )الاييياا ى026ى0999العاياراة ع )ااييرا يد ى
عا فييي  اللعييييب اللييييديثع)الاياا   يييييي غالايييا عايرصييييا االلعيييب اللعييييا   فهيييي   اعيييا فعيييياا فييي  لرءييييات ال رييييي  العرعيييا ج

( اج عهييارة الرعرييير فيي  لعايية ءييرة دييدد الصييا ت رعييد عييج اء يير العهييارات ايييراداعا  تليي  0229(  ييتءر )ايييدى07ى0997ى
لاص صيية اللعاية فيي  ضي د عيييالة اللعيب الصييحيرة  ديرب ال  ايييج عيج اعيضى  ءييتل  رعيد عييج ا يد ال يييافا لا ياد  لعيية 

(و  ييييرت الاالييث ايييإج الرعريييير 039-033ى0229ل يير  الع ايييياة للرهييديا )اييييد ى يييافد  رهيفييية ايييريعة  اليييرال  عييج الع
ييؤدع اليا الاليت الااي ا الدفا يية الري  يضيعها اعياد   ايي   العييرعر  الصيلي  يييععا  ليا ارايا  ال ريي  الع يافد ععيا
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رعرييير ييريي  ع لي   تليي  أليلياد اع فييرا  ال ريي  اليتع يعرليي  الءيرة  لعاية ءييرة ديدد الصيا ت عييج األلعياب الريي  رلرياج اليا 
فيعيا يرعلي  ااألرراياا الييالب ألاراييار) رعريير الءيرة العردلرلية اايااج ال ييدد   ععءيج لصي ا ة فرصية ل ي ية لع الهية العرعييا و
فيعييييا    يييييعا ( اإ ييي  ع يعيييا     اييي  ءيييرة ال يييدد دافعيييا عيييج صيييع اات0200العيييييارة اييييج شااصييييج(  ءعيييا يشيييير )لييييج ى

اللالية الييا الددية  الر يييي    يتا يعءييج ع لمري    ييد ر  ييت اللرءييات الرياضيية ع  فيعييا يرعلي  اإاراييار )رعريير الءييرة يرعلي  ا
 العردلرلة ااااج ال دد العييارة ايج شااصيج( ف د لصا  لا ا لا رشاي  اتل  فه  يع ا العاعا ال ا   ف  الااارية 

                                       :تفسير العامل الثالث0 - 2-9
 (الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل الثالث 82جدول رقم ) ال

 رقم االختبار أسم االختبار التشبع
 88 إخماد الكرة المتدحرجة داخل دائرتين 984.
 8 التمرير عمى دوائر مرسومة -788.
 84 اإلخماد األرضي من الحركة 211.
 81 متدحرجة داخل دائرةإخماد الكرة ال 078.
 88 التيديف من الكرات الثابتة عمى ستة تقسيمات -019.

ديييد الحيييت اعييييية  ا العاعيييا ال اليييث اإييييراداد العرعاعيييداج األارايييارات الرييي  رشييياعت  ليييي (  ليييد 09) عيييج الليييد ا
  -األرضاي مان الحركاة اإلخمااد  - التمريار عماى دوائار مرساومة  - إخماد الكرة المتدحرجة داخل دائارتين    ) ااراارات

 506و2-ى 760و2(  ارشياعات )التياديف مان الكارات الثابتاة عماى ساتة تقسايمات -إخمااد الكارة المتدحرجاة داخال دائارة 
( عيييييج الراييييايج العييييياعل  الع يييييير فيييي  لييييييج الحيييييت األ عيييييية  197.; فيييييرت عا ييييييار  )   (327و2- ى 356و2ى  922و2ى

األاراييارات ءا ييت    ية ااراييارات لباعيياد  ااراييار للرعرييير  ااراييارا للرهييديا  (    لييم اج80.871ال يياية لهييتا العاعييا )
اعييا    يد ع لمية الرشياعات اللاصيلة  ليد ا ي  ديد غلايت  ليهيا ااراييارات األاعياد   يتا عيا دفيي الااليث اليا رييعية  يتا الع

يييرح اد   ي  فيي  لعايية ءييرة ال ييدد وءعييا يعءييج األ لعهيارات   يي  األييياد الييتع  اعاعيا )األاعيياد ( ا صيي   فييج  ااييداس ءا ييية ا
ا ي    اية األ اي   في  رااييي  الاايا الع ااية ايال  ايج ى ات اج ااعيياد الءيرة اصي رة صيليلة يع يي  ايدد عرللية لدييدة فيي  

( يعييرا األاعياد اإ يي  ع علييية اييير ااا الءييرة  الييييارة  ليهييا عييج  06ى0229ىالهلي د  لييا عرعييا ال رييي  الع ييافد )الللييية
( يييتءر 07ى0227العي لا ىب ل ضيعها رليت رصيرف  االاري ية الع اييياة اهيدا الع ا لية ا  الدلرلية ا  الرهيديا ع)دايا ال  ي
(عاج اييير ااا الءيييرة  الييييارة  ليهيييا عييج العهييارات الرييي  يلييب  ليييا ال  ييب ار ا هييا ات ا هيييا رع يي  اعييير   0229)الللييية ى

لاييي  الع ديييا فييي  العاييياراة ى اعيييا اج ءيييرة ال يييدد اللدي ييية ررعيييي  ال  ييب للءيييرة  اليييييارة  ليهيييا  لعلهيييا رليييت رصيييرف  اعيييا يرا
االيييير ة  الددييية فيييي  األداد فإ ييي  يرالييييب عيييج ال  ييييب اج يءييي ج تا اعءا يييية  الييييية  عر  ييية فيييي  رييييلد الءييييرة ىءعيييا اج ييييييارة 

ج اللا يييب ال  ييب  ليييا الءيييرة ر ييييد عيييج   رييي  ا  يييي   رلعيييا رصيييرف  ددي يييا فييي  اداد العهيييارات األياييييية األايييرت ىفضييي   ييي
ييييرت الاالييث اج ال  يييب اليييتع يعرلييي  ع ييدرة  اليييية عيييج عهيييارة   (  06ى0229ىالااايي  العءليييا اييي  فيي  العاييياراة ع)اللليييية

األاعيياد يعرايير   ييب ادرصييادع  عييؤ ر فيي  ال ديييت   ييي  وفهيي  ال  ييب الييتع يإاييت اديييا  دييت  ادييا لهييد للعييا الءييرة ر يييج 
د إءار  ييدد عيج العيييات و   ليم رييإ يره عيج ايي ا الرصيرا اليييريي اعييرصيرف     يهييدر ال ديت فيي   عليية ريير يض الءيرة  ايي

الرعريييير ا  الرهيييديا و فيعيييا يرعليي  ااألررااايييات الييييالاة ألارايييارع )الرعريييير  ليييا د افييير   علييية األاعييياد يييي اد االدلرلييية اد



 كرة قذم الصاالث.......بناء بطاريت اختباراث للمهاراث األساسيت لالعبي 

033 

 

الع اعيا الريي  ييا ت واعييا الري  رييد تءر يا فيي   يييرة ر يييعات(  لبيييااب   ييهاعريي عة(  )الرهيديا عييج الءيرات ال ااريية  ليا 
 ااراار )ىاعاد الءرة العردلرلة دااا دافرريج( ف د لصا  لا ا لا رشاي  اتل  فه  يع ا العاعا ال الث ف  الااارية و

 تفسير العامل الرابع                                                                                 2-9-2
 لترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل الرابع(ا 87جدول رقم ) ال

 رقم االختبار أسم االختبار التشبع
 87 التيديف من الحركة من الكرة القادمة من الخمف 14:.
 8 الدحرجة بالكرة 879.
 8 التمرير عمى دوائر مرسومة 018.

دييد الحييت  اييي اإييراداد الرييد ير العرعاعييدا الرا(  ييرت اج األاراييارات الري  رشيياعت  لييا العاعيي05) ردييد عيج اللييد ا
(  التمريار عماى دوائار مرساومة ، الدحرجاة باالكرة ، التيديف من الحركة من الكرة القادمة مان الخماف   )    ة ااراارات
( عييييج الرايييييايج العيييياعل  الع ييييير فييييي  ليييييج الحيييييت  :88.: فيييييرت عا ييييييار  )   (320و2 ى 657و2 ى 820و2 ارشيييياعات )

 للدلرلية  ااراييار للرهيديا  اارايار (    ليم اج األارايارات ر   ييت عياايج اارايار 84.4:9ة لهيتا العاعيا )األ عيية ال يياي
للرعريير    ييد ع لميية الرشياعات  لييد اج ااراارالرهييديا دييد لصيا  لييا ا لييا  يياة   ييتا عييا دفييي الااليث الييا ريييعية  ييتا 

( ادراييييييير  فيييييي  رييييييعية  ييييييتا العاعييييييا اعاعييييييا 0229ييييييي  )اييييييدىالعاعيييييا اعاعييييييا )الرهييييييديا(و ير   الااليييييث عييييييي عار صييييييا ال
د ج الر  ييييت األءييييد  عييج رة فييي  ءييرة ال يييدد ى  عيييج الاييديه  اج   ييييرا  اع فريييي  يعييد الرهيييديا العهيييارة األء يير ا ييياى)الرهديا(

( 060ى0222للرهيديا ىفيال    دافعيا يءي ج الا يب ال ريي  اليتع ري داد  ييب الرهيديا لديي  ءلعيا يي لت ال رصية لي ) العي لا ى
( ايإج الرهيديا ع  العلا لية ال عليية لل  يب العهيالد ألداياا الءيرة في  عرعيا الع يافد   يي  0225 ييتءر )الاشياب  ت ي ج ى

عيج ا يد الي اد اللعيب الهلي ع  ىايا  اليد عيج ايايييات ءيرة ال يدد  ليا األاي    ا اييار  يعءيج ا هياد اللهيد العايت ا عيج 
( عفء ييير عيج ال ير  رءيي ج في  شيي ا  العاياراة  يي  99ى0225ع)الاشيياب  ت ي ج ى راي يره دايا ال ريي  فيي  ايدا الهليي د  ا افي  

اج  يييدد الييادة الرهييديا عيييج داييا   اييي  ال رييي  ديييد يييؤدع اليييا   ليييا الءييرة  رلعيييب فيي  ييييالة الاصييد األ ايييرل اتااألء يير 
( اييييإج  0229ى ( ييييرت ) اشيييد060ى0222الاصيييد  يييييلا  يييدفا ع)العيييي لا ى اييييارة العاييياراة عيييج  لعيييية عرريييدة ي  لهيييا فرييييي 

عالرهييديا ال ييال  يييرد اشيير ا ع يي  الددييية  ال يي ة  الييير ة فيي  الللميية الريي  ييييرد فيهييا ر  يييت العهييارة   يشييررا اج يييرد الرهيييديا 
(  ييرت الااليث اج الرهيديا 37ى0229ل يي  الرهيديا ال يال  ع) اشيد ىا ل د ءا الشير ا ا  اج الددية  ي  األء ير ا عيية لر

ا  ياد لي يي د الييد افيراد ال رييي  ارل يييا  يتا العلهيي د الييا ل ي ية علع ييية ا ضييي الءيرة فيي  شيياا   ي   عييرة لهي د ال رييي  اشييء
 لييي    يدة عييراتعييي ال  ايييج ع الهية العرعيا  لال ريي  الع يافد اييإع اري ية رهدي يية  فيي  لعاية ءييرة ديدد الصيا ت يعءييج لل
يا عييج اللرءية عييج الءيرة ال ادعية عييج الاليا (ف ييد  ليا لعييي ال  ايييج اليادة عهيارة الرهييديا اشيءا ليييدواعا اارايار )الرهيد

 لتا فه  يع ا العاعا الرااي ف  الااارية و ىلصا  لا ا لا رشاي 
 تفسير العامل الخامس :2-9-7

 الررريب الر ا ل  لرشاعات األاراارات االعاعا الااعد  (06اللد ا ردد )                         
 التشيع أسم األختبار رقم األختبار
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 27:.1 الدحرجة بالكرة حول مربع 0
 1.779 التيديف من الكرات الثابتة عمى ستة تقسيمات 88

ديييد  داد الريييد ير العرعاعيييد  رشييياعت  ليييا العاعيييا الايياعد اإييييرا(   ليييم اج األاراييارات الرييي06)رديييدعييج الليييد ا          
(  ارشيياعات  رات الثابتاة عمااى سااتة تقسايماتالتياديف ماان الكاا  ، الدحرجااة باالكرة حااول مربااعالحيت ااراياريج ف ييا   عيا )

 ليتااارايارات   ي  عايالا لشير ا داي ا العاعيا  ةاج العاعيا ليد يرشياي االليد األد يا ل ا لي    ي     ي ات(  557و2ى 895و2)
 لد يرد دا ا العاعا الااعد و 

   :تفسير العامل السادس2-9-8  
 ات بالعامل السادس(الترتيب التنازلي لتشبعات االختبار  89جدول رقم ) ال

 رقم االختبار أسم االختبار التشبع
 ; إخماد الكرة المتدحرجة داخل مربع   922.
 : تمرير كرة أرضية من الدحرجة عمى مسطبة مقسمة :81.
 88 التيديف من الكرات الثابتة عمى ستة تقسيمات 044.

ديييد  اليييادد اإييييراداد الرييد ير العرعاعيييد ااج األاراييارات الرييي  رشييياعت  لييا العاعييي (  ليييد 07)  ردييد عييج الليييد ا
 - تمرير كارة أرضاية مان الدحرجاة عماى مساطبة مقسامة - إخماد الكرة المتدحرجة داخل مربع)   ي  الحت    ة ااراارات

( 97;.9 فييرت عا يييار  ) (300و2 ى 628و2 ى 799و2) ارشيياعات  (التياديف ماان الكاارات الثابتاة عمااى سااتة تقسايمات
(    ليم اج األارايارات ر   يت عياايج  7;;.88  الع ير ف  ليج الحيت األ عيية ال يياية لهيتا العاعيا )عج الراايج العاعل

األاعيياد ديد لصييا  لييا ا لييا  للرهييديا    ييد ع لميية الرشياعات  لييد اج ااراييار للرعرييير  اارايار لباعيياد  ااراييار اارايار
ة  الرعرير(و رعييد  يييته العهييارة عيييج العهييارات األياييييية  ييياة   ييتا عيييا دفييي الااليييث الييا ريييعية  يييتا العاعييا اعاعيييا )الييييار 

يرالب عج ال  ب األلياد ايالءرة  الرعاعيا ععهيا فضي   يج ال  ية العاليية ايال  د الري  يليب اج  ءرة ال دد ات الصعاة ف  
فييي  ة (اإ  عرصييا  عشييءلة فييي  ادارة ال رييي  فييي  ايييراداد اعييض الاايييا اليييريع0200يرعرييي اهييا ال  يييب و  يييرت )علعييي د ى

( لعييييات ألاعييياد  رييير يض الءييرة ا  لالييية العشييي  ايييالءرة اعيييد 9( ا  )3ا  يياد الع افييييات   يييدعا ير اليييد   ايي ج يلريييال ج )
(   52ى0200لعيي د ىااعاد يا  يته اللالية رييؤدع اليا ف يداج ال دييت  ريإاير في  ا يياد الهلعيات الاايرة  لييا ال ريي  األايرع )ع

 ليييا الءييرة  ييي  عيييج العهييارات الرييي  يلييب اج ريييدرب  رعليييد ع ييت الا  لييية  تلييي  ( عاج عهييارة اليييييارة 0220 يييتءر )اليييرا عى
أل رعياد لعيييي العهييارات األيايييية األاييرت  ليا  ييته العهييارة فعييج ايي ا األلييياد ايالءرة العيييي اليي اد الليييد يءيي ج   ييد 

عييج د  يي     ييدعا  اد ا العايياراة ييي اد عييي الاصيدال  يب ال ييدرة  لييا الرعاعيا ععهييا فيي  لعيييي المير ا الريي  ي الههييا اي 
ر يييام ايييالءرة اعييييد ت الااليييث ا ييي  عيييج الضيييير رع  يييدد األل(و يييير 72ى0220رءييي ج الءيييرة  ليييا األرض ا  فييي  الهيييي ادع)الرا عى

 علييية الهلييي د  رعاييي  فرصييية لل رييي  األاييير ايييالع دة اليييا    ضييير ريا ف ييا ألج  يييته اللالييية رااييي اييير االها ا  اتا ءييياج تلييي
يرعل  اإاراار )ىاعياد الءيرة العردلرلية داايا عرايي( فإ ي  ديد لصيا  ليا ا ليا رشياي  ف  عاعلعا   الرعرء  اشءا ليد واعا 

 لتا فه  يع ا العاعا اليادد ف  الااارية و
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   :تفسير العامل السابع2-9-9
 (الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل السادس :8جدول رقم ) ال

 رقم االختبار أسم االختبار التشبع
 7 ( ثانية من الحركة01تمرير الكرة لمدة ) :7:.
 88 التيديف من الكرات الثابتة عمى ستة تقسيمات -;09.
 80 التيديف من الحركة -047.

ديد الحييت  الريد ير العرعاعييد اايييراداد(  يرت اج األاراييارات الري  رشيياعت  ليا العاعييا الراايي  08) ردييدعيج الليد ا    
 ى التياديف مان الكارات الثابتاة عماى ساتة تقساايمات  ، ( ثانياة مان الحركااة01لكارة لمادة )تمريار ا  ي  )      ية اارايارات

( عيييج الراييايج العييياعل   9.818 فييييرت عا يييار  )   (305و2- ى 379و2-ى  858و2(  ارشيياعات )التياااديف مااان الحركاااة
  ييت عييياايج ااراييار للرعريييير (    لييم اج األارايييارات ر  88.228الع ييير فييي  ليييج الحيييت األ عييية ال يييياية لهييتا العاعيييا )

 ااراييياريجالرعريييير ديييد لصيييا  لييا ا ليييا  يييياة  لءيييج   يييا    اارايياريج للرهيييديا     يييد ع لمييية الرشييياعات  لييد اج اارايييار
للرهديا ف   يتا العاعيا  ييرت الااليث اج رشياي  يته األارايارات يعي د اليا  لي د   اعيا عشيررءة اييج  يته األارايارات ات اج 

في  صي ة  اشيرراءهعاال ي ة العييرادعة  ءيتل   اياار االرهيديا ي عياج رليت عييعا )ضيرب الءيرة ( لءيج عهارة ع ا لة الءيرة   
(   55ى0223لات و ير ييي  الااليييث عيييي )ءيييريد ىالييدر  الريييياباألارايييارات  ءي يييية  ميييرا للرشييياا  فييي  اايعيية اداد  يييته الدديية 

 اعيييا )ضييرب الءيييرة ( رعيييد ععهيييارة ييييع ه ( فيي   اعيييا 033ى0229(   )اييييدى97ى0200(   )علعييي دى90ى0227)ععيير اى
ايي ا عااريييات ءييرة ال يدد ىا  اج  ييياة ضييرب الءييرة اال ييدد  اياي  ضيرب الءييرة اال ييدد عييج اء ير العهييارات ايييراداعا  لييا 

( اإ يييي  عييييييرادد 0200( يييييتءر )علعييي دى098ى0999الرهييييديا ا  الرشريتع)الاشييياب ىاهيييدا الرعرييييير اء ييير ايييييراداعا عيييج 
رييير الءييرة اليييا ال عيييا ا  الرصييي يب  لييا العرعييا فييي  لاليية الهلييي د  رشييريت الءييرة فييي  لاليية اليييدفاس رءييا الءييرة االرليييا لرع

 ءيتل  رييرادد فيي  ر  ييت الليا ت ال ااريية )الادايية ىالليرة ىالرء ييية ىالل اد( يشيرر  لييد ال  ييب اءيا ال افي    ييد ر  ييت رءييا 
  اا ييييييييياايةا لييييييي د ليييييي  د ر ععيييييييج فييييييي  رإدييييييية العهييييييارة الءييييييرة  ليييييييد الرليييييييا الراءليييييية للءييييييرة  ا عيييييييا )اللتسىالييييييترا اج(  ءيييييي

اج  الييييير ة  يييييرت الاالييييث اج ال  يييب الييييتع ييييييرايي اج يعيييرر الءييييرة ادديييية  فييي  ال دييييت  العءيييي (0200ى98ع)علع دىراعييية
  اييا علرءيييا لل رييي  أل يي  يعرليي  اعءا ييية  اليييية فيي  لعييا ال رييي  عيييرعرا فييي  ا يياد اللعييب  ءييتل   يييج  الع اييياة لل عيييا يعييد

لييرا يي   ييته الرعريييرات يييرعءج ال رييي  عييج شييج الهلعييات العءييية اليييريعة ار  األ ييداا فيي  عرعييا ال رييي  الع ييافد واعييا   ا 
الرهيديا فإ يي  عهيارة يلييب اج يعرلءهييا ءيا   ييب في  ال رييي   ااصيية في  لعايية ءيرة دييدد الصييا ت ألج اللعييي يعرليي  فرصيية 

 د عييالة اللعيب الصييحيرة  ديرب ال  اييج عيج اعضيهد واعييا ع الهية العرعيا في  اع للمية  تلي  لاص صييية اللعاية في  ضي
(  ا ييية عيج اللرءيية ( فإ يي  دييد لصيا  لييا ا لييا رشيياي ليتا فهيي  يع ييا العاعييا 32الءييرة لعييدة ) يرعليي  اإاراييار )رعريير في  عييا

   واليادد ف  الااارية
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   تفسير العامل الثامن: :-2-9  

 ختبارات بالعامل الثامن الترتيب التنازلي لتشبعات األ (;8رقم )الجدول 
 التشبع أسم االختبار رقم االختبار

 1::.1 التيديف من الحركة من الكرة القادمة من جانب الرجل المسيطرة  82
 1.208- التمرير عمى دوائر مرسومة 8

دييييد العرعاعيييد (   ليييم اج األارايييارات الرييي  رشييياعت  ليييا العاعيييا الاييياعد اإييييرارداد الريييد ير 09) رددعيييج الليييد ل         
التمرياار عمااى دوائاار  ى التيااديف ماان الحركااة ماان الكاارة القادمااة ماان جانااب الرجاال المساايطرةالحيت اارايياريج ف ييا   عييا )

ات فعيا فيي   ليد يييرد داي ا العاعييا ال ياعج  تليي  لعيدد رشيياع  ا   ية ااراييار  لييتاى ( 930و2- ى 882و2(  ارشياعات ) مرسااومة
  ة ل ا ا العاعا و  الشر ا الع ض     تا يعد عاال ا أللدت

  بطارية األختبارات المستخمصة لمميارات األساسية لمعبة كرة قدم الصاالت . ;-2-9
(الوحدات المرشحة عن عوامل بطارية أختبار الميارات األساسية 41)  رقم جدولال  

رقم  أسم األختبار التشبع عمى العوامل الشيوع
 األختبار

رقم  أسم العامل
 العامل

8 7 2 0 4 8 
1.801 -

1.888 
-

1.80; 
-

1.884 
1.181 -

1.147 
الدحرجة بالكرة حول  1.980

 (شواخص  بطريقة بارو7)
4X  الميارات

 الحركية
8 

1.980 1.422 1.1:8 -
1.1:7 

1.170 -
1.987 

تمرير الكرة المتدحرجة بباطن   1.241
القدم المسيطرة بين 

 شاخصين

9X  التمرير
 األرضي

4 

1.88: -
1.818 

1.194 1.802 1.984 -
1.177 

-
1.114 

أخماد الكرة المتدحرجة داخل 
 دائرتين

88X 0 األخماد 

1.999 1.809 1.890 1.:14 -
1.149 

1.8:1 -
1.44; 

التيديف من الحركة من الكرة 
 القادمة من الخمف

87X 2 التيديف 

1.799 -
1.848 

1.922 -
1.198 

-
1.148 

1.14: -
1.10: 

أخماد الكرة المتدحرجة داحل 
 عمرب

;X  السيطرة
 والتمرير

8 

1.924 1.:7: -
1.118 

-
1.107 

-
1.191 

-
1.142 

( ثانية 01تمرير الكرة لمدة ) 1.111
 من الحركة

7X 9 ضرب الكرة 
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 :  والتوصيات االستنتاجات -7
 في ضوء النتائج التي خرج بيا الباحثان تمكن من الوصول إلى االستنتاجات اآلتية ::األستنتاجات  7-8
لعاعا ا {الر صا الا  عا ية   اعا رد دا ا يرة   اعا ع ها ف  ض د الشر ا الع ض  ة ل ا ا العاعا ى      رد -

العاعا األ ا )العهارات اللرءية(  العاعا ال ا  )الرعرير األرض ( العاعا ال الث )األاعاد( العاعا الرااي )الرهديا(  
 لءرة ( والعاعا اليادد)ضرب ا   (الييارة  الرعريرالااعد )

عج ا ا عرحيرارها الر  رضع ت ا لا الرشاعات  لا  ة ااراارات عهارية ع لرها األاراارات األريةرد ايرا   اااري -
   اعلها الع ا لة     :

 ( ش اا  ااري ة اار و5الدلرلة االءرة ل ا ) –ا
 رعرير الءرة العردلرلة ااااج ال دد العييارة ايج شااصيجو -ب
 ة العردلرلة دااا دافرريجوىاعاد الءر  -ج
 الرهديا عج اللرءة عج الءرة ال ادعة عج الالاو -د
 ىاعاد الءرة العردلرلة دااا عرايو -ه
 (  ا ية عج اللرءة  و32رعرير الءرة لعدة ) - 
 التوصيات: 7-4
عاة ءرة ددد الصا ت األات االااارية ءءا ا  ءعرحيرات عج داا العدرايج التيج يععل ج عي ال ر  العدريية ضعج ل - 0

  ااراارارها ءدليا ا  عؤشر يعرعد ف  ااراار  ااريار ال  ايجو
 عديريات ال شاا العدري  ف  العرا  والااارية لل ر  العدريية ف  ءافة  ا رعاد - 0
 ىلراد ال ث  درايات عشااهة  لا عير يات اارت ا   لا فر  ال ياد و  - 3
 و   ضي درلات ععيارية للااارية – 9

 المصادر
 ( :عاللديد ف  األ داد العهارع  الااا  ل  ا  ءرة ال دد ع دار ال ءر العرا  ىال ا رة و 0999اارا يد ىل    ) - 0
(: ا اد ااارير  ااراار الليادة الاد ية  العهارات األيايية ف  اعاي  ءرة ال دد ل  ا  فر  0229ايدى عليد ادا ياد ) -0 

    عدي ة اليليعا يةى اار لة دءر رة غير ع ش رةى ءلية الرراية األياييةى لاععة اليليعا يةو العدارد ا اردافية ف
ى ررلعة: علعد اعيج الع ر    ار جى دار عاءر  ياى ر ييد رعلد الاالب الرلعيع   الرء ي  (: 0983ال دى ا ياعيج   ار ج )  - 3

 ال ا رةو
 دار  افا ى  عاجو – spssلعر دد اايراداد(: الرلليا ا لصاف  ا0228ل دة ىعل  م) -9
ع ريالة عرصعيد  ا اد اعض اياراارات العهارية الهل عية ل  ا  اعاي  ءرة ال دد(: 0228اللا رعى  عار شهاب العد ) -5 

 عاليرير غير ع ش رةى ءلية الرراية الرياضيةى لاععة الع صا و 
ىعءراة العلرعي  0ير ددة األداد اللرء   العهارع ل  ا  ءرة ال دد ع ا ( :عرعري ات ااصة لرا  0200ليج ى  اشد ياير ) -6 

 العرا  لل شر  الر  ييى عاج و 
ى اللها  العرء ع للءرب 0ى اار  ا اد  ر  يج اياراارات  الع اييد ف  الرراية الاد ية(: 0980ليا يجى علعد صال  ) -7 

  اللاععية  العدريية  ال يافا الرعليعيةو 
  ىدار ال ءر العرا  ىال ا رة0ىج0(:عال ياد  الر  يد ف  الرراية الرياضيةعىا0979ا يجىعلعد صال )لي -8
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 ى دار ال ءر العرا ى ال ا رةو 3ى ا0(: ال ياد  الر  يد ف  الرراية الاد ية  الرياضيةى ج0996ليا يجى علعد صال  ) - 9
اليب الرلءد االلعا الردريا  ف  اعض العرحيرات الاد ية  العهارية ( :عا ر اار ا اي0227الليال  ى ععج  اد الءريد ) - 02

   ا  ءرة ال دد الشااب ع اار لة دءر راه غير ع ش رة ىءلية الرراية الرياضية ى لاععة الع صا و 
العرحيرات ( :عا ررعاريج اد ية عهارية اايراداد  عج العاا لة الااصة ف   دد عج 0228الليال  ىعلع د لعد ج ي  د ) -00

 الاد ية  العهارية ل  ا  ءرة ال دد الشااب عريالة عاليرير غير ع ش رة ى ءلية الرراية الرياضية ى لاععة الع صاو 
(:عا ر رعاريج )اد ية عهارية (    افية عرءاة ف   دد عج العرحيرات الاد ية  العهارية  ال مي ية 0229الللية ىاار  لييج ) -00

 ع اار لة دءر راه غير ع ش رة ىءلية الرراية الرياضية ى لاععة الع صا و ل  ا  ءرة ال دد 
 ىدار الععارا ىال ا رة و  3(:ال ياد ف  العلاا الرياض  ىا 0989ااار ىالعد علعد  الاي  ى ل  فهع )  -03
 ة الع صاو علد ةى دار الءرب للااا ة  ال شرى لاعع 0ى اءرة ال دد(: 0999الاشابى   ير دايد   اراج ) -09
دا  ج  دار ااج األ ير للااا ة  ال شر –ااراارات –( ءرة ال دد  عهارات 0225الاشاب ى  ير دايد  ت  ج ىععر  ي  د)  -05

 ىلاععة الع صا و 
( :عا ر ايراداد ايل ا  الر افد التار   الع ارج ف  رعلد اعض العهارات اللرءية اءرة ال دد ع 0997الاياا ىفداد اءرد ) -06

 ريالة عاليرير غير ع ش رة ىءلية الرراية الرياضية ىلاععة الع صا و  
( :عا اد ااارية ااراارات العهارات األيايية اءرة ال دد ل  ايج الشااب اعلافمة  ي  ت 0220الرا ع ى عء  علع د لييج ) - 07

   ع اار لة دءر راه غير ع ش رة ىءلية الرراية الرياضية ى لاععة الع صا و  
 ىعؤيية الععارا ىاير ت ى لا اج و  3( : عءرة ال دد لعاة الع ييجع ىا 0988يالد ىعارار)  -08
   ىدار الععارا ى عصرو  0( : الرلليا العاعل  ىا 0997يلااج ى عاد الديج علعد ) -09
 د(ى احدادو  -الرياضيةى )ب (: دليا الالاث لءرااة األالاث ف  الرراية0229الش  ى   ر ىارا يد  الءايي ى رافي صال  ) -02
 و ىارايا لل شر 0اى (: ع ايلصاد  األاراارات ف  العلاا الرياض  ع0200الصعيد   ىلؤع غا د   ار ج ) - 00
(:ع  دة الا دة ال  يية  الر رر ال  ي   ا ير ارة ا   عالية اعير ت اي لا  العهارع 0200الااف  ىعلعد اير الديج ) - 00

    عاي  ءرة ال دد ع ريالة عاليرير غير ع ش رة ىءلية الرراية الرياضية ى لاععة الع صا ولدت   ا  ا
 (: ال ياد ف  ءرة اليلةى دار ال ءر العرا ى ال ا رةو  0989 ادالدايدى علعد علع دى  ليا يجى علعد صال ى ) - 03
ىدار ال ءر للااا ة  ال شر  الر  يي ى  5 اياليا ع ا ع ه ع   اد ار   –( :عالالث العلع  0996 ايدات ىت داج  ااراج ) - 09

   عاج ى األردج و 
 ىدار الععارا ى ال ا رة و 9( عييء ل لية الردريب  الع افيات ع ا 0978   ع ىعلعد ليج )-05
ىدار 0(:عال ياد ف  الرراية الرياضية   لد ال  د الرياض عىا0979   ع ىعلعد ليج  رض اج ىعلعد  صر الديج ) - 06

  ال ءر العرا  ىال ا رة و
 

ى دار ال ءر ال ياد ف  الرراية الرياضية   لد ال  د الرياض (: 0222   عى علعد ليج  رض اجى علعد  صرالديج ) - 07
 العرا ى ال ا رةو  

دار ال ءر  ىال ياد ف  الرراية الرياضية   لد ال  د الرياض (: 0228   عى علعد ليج  رض اجى علعد  صرالديج ) - 08
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