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 امللخص
وىدددا الثحددث الددء: بنددار تاصتثددارات صددءة تحمددل امداري كمالشددرات موقءيددة لالعبددي كددرة الصدداالت. وتددم 
اسددتصدام المددنيو الوصددءي ثاالسددموب المسددحيل وتكونددت العينددة مددن العبددي كددرة الصدداالت لمدرجددة الممتددا ة والنصثددة 

ل وتدم اسددتصدام االسدتبيان كوسدديمة ي العثدا  99لألنديدة تالءتدوةل زددا  الشدمالل بمددل  شددتييل اي بمادت عيندة الثحددث ت
ومن ثدم ايجداد  لالقياس تلجمع البياناتل من صالل اصتيار المواقف السموكية وعرضيا عمء الصبرارل وا قتراح وحدا

 استصدام الوسط الحسابي واالنحراا المعياري ومعامل االلتوار والمنوال واصتثار كا كوسائل احصائية.
 اما نتائو الثحث فقد تضمنت:

 ي مالشرات موقءية لتحمل االدار وفقا  لمشروط العممية وشروط التو يع الطبيعي.3. التوصل الء  بنار ت1
 . المالشرات الموقءية التي تم التوصل الييا ىي:9
 .المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير ثكرة الصاالتتحمل االدار القصير  -
 .والدحرجة بين الشواصص ثكرة الصاالت المعتمد عمء التيديفتحمل االدار المتوسط  -
 .المعتمد عمء التيديف والتمرير عمء جانبي ممعب كرة قدم الصاالتتحمل االدار الطويل  -
 . تم التوصل الء تصميم وحدة قياس لتحمل االدار تأصي بنظر االعتثار كل من درجات دقة االدار و من االدار3

موقءيدة التدي تدم تصدميميا فدي الحكدم الددوري عمدء مسدتود تحمدل االدار فيما تمت التوصية بداستصدام المالشدرات ال
 لالعبي كرة الصاالت. 

 لمصاالت القدم كرة - االدار تحمل -اصتثارات  بنار الكممات المءتاحية:
Constructing performance endurance tests for futsal players 

 const Prof. Dr. Thelam Younis Alawi       Asst. Lect. Ammar Shehab Ahmed 

Abstract 
The study aimed at: constructing (tests for performance endurance characteristic) as 

attitudinal indicators of futsal players. The descriptive approach by means of survey was used, 

the sample of the study included premier league clubs players and elite clubs players 

(Alfutuwwah, Alshimal Gas, Balad, Ashti). The sample consisted of (92) players, and 

questionnaire was used as a means for collecting data, through selecting behavioral attitudes 

and show them to the experts, then suggesting a unit of measurement, then finding and using 

the mean and the standard deviation, coefficient of skewenss, mode and chi-squre test as 

statistical means. 

The findings of the study included the following: 

1. Constructing (3) attitudinal indicators for performance endurance accord with the 

scientific conditions and the normal distribution. 

2. The attitudinal indicator that were reached at: 
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3. Short term endurance performance that is based on running by Barrow method and 

passes futsal ball 

4. Medium term endurance performance which was based on targeting and rolling 

among stakes with futsal ball 

5. Long term endurance performance which was based on targeting and passes on both 

sides of the stadium of futsal game 

6. Designing a unit for measuring endurance taking into consideration promotion of 

performance accuracy and the time of performance 

It was recommended to use the attitudinal indicators which were designed in the periodical 

judgment on the level of endurance performance of futsal players.  

Keywords: Constructing Tests - Performance Endurance - Futsal Players 

 . التعريف ثالثحث1
 المقدمة وأىمية الثحث 1-1

تتعدد وسائل التقووم  الععالوف  ول التر موف الرةامومف نوا توار امتلوار منًول نواعواو نقييواو او وسوا ف امواس تو تل نور 
اًيوا  النلارةوا و وديودنا اتع وم ابنور لالن وارا  ابساسومف اتورز ابمتلوار نور   ول مول  ادا  النلظةوف لنوااوع  ع موف

مل  نوااع منكر ابستعايف ت ا لشكل نظودود لعودد نور ااسولاه ني وا نوا اتع وم لكوي وا ب تعتور دور تظود  لقودرا  
ر در ن ار  نا لغو  اليةور اللدتار ادر تع م اانر لالنستوما  الع ماو وني ا نا اتع م لالنواع الس وكل الذ  معت

 در الجوايه اامرى النتع قف تجو النيا سف.
ود ووه اووذا ااسوواس توود  الاًاوور  وول التعكاوور ل و ووو  لابمتلووارا  ةلووه الةووروي النشووات ف ل ةووروي ال تمعمووف 

ا سوف لألدا  نور مول  تركاوه الن وارا   و م وم ةوروي نواعموف  اًور  وعولف لوألدا و والنق وود ايوا اادا   ًيوا  الني
(و وبتوود نوور ابشووار  الووه ار الني  ووم اليةوور  لتركاووه الن ووارا  بتوود  ر اتوا ووم نوو  :400( )سووعادو 4006)كوورة و 

 النلاد   ابساسمف لتيا  ابمتلار
تعد لعلف كور  ال واب  نور الععالموا  الرةامومف التول زاد اباتنوا  ت وا  ول ارويوف ابماور  اماسوا لالععالموا  ةذ 

توى الوو ر العر ول لالتظداود ونسوتوى الق ور لشوكل موافو واود   ور دودد نور اللواظًار لوذل  نوور اامورىو ود وه نسو
( :400( الووذ  تيوواو  ت وونم  ابمتلووارا  الن ارةووفو و)الزااوور و :400موول  تياول ووا لاللظووق والتق وول )الجتووور و 

 (. ;400( )العزاو و :400الذ  تياو  ت نم  ددد نر ابمتلارا  التديمف  و نر ظاق تيا  الل ارةا  ) سدو 
ةر لعلف كر  ال اب  تتناز لالعداد نر الم و ما  نر ظاق  غر نساظف الن عوه ودود  التقاود تواجلوا  

دوور الظركووف السوورةعف والنسووتنر و اووذا نووا ات  ووه اادا  النسووتنر نوو  ا ووف  توورا  الراظووف لشووكل  نظوودد  للدتووار  موولو 
واوول ةظوودى ت وويمعا  التظنووول  -دوور تووروز  ووعف الرشوووااف اانوور الووذ  اجعوول نوور  وووعف تظنوول اادا  يسووتل  موولو 

 نا مناز اللده الياجح مل  النلارةا . -(;9;9الماف )دلو و 
وةرى اللاظًار ةر الدراسا  السالقف ل  تظاال ادرا  اللدتار لشكل كا لو اانر الذ  ات  ه التعر  ل ذه  

وااووع  اًوور  ووعولف ت مووذ تيةوور ابدتلووار الوور ا تووار الياظمووف التديمووف والياظمووف الن ارةووفو واووذا نووا الةووواار نوور موول  ن
 .      ملو در اله  عف التظنلمنكر  ر يلظةه  ل تظنل ابدا  ك عف تديمف ت مذ تيةر ابدتلار داف ابدا  

 مشكمة الثحث 1-9   
  واب   مول دور ا تقوار ل القود  دوا  التقوم   ول كور نر مل  ااتنا  اللاظًار لنوموع الت نم  والتيا  ا

تسوووتانل وتشووونل جنمووو  جوايوووه ال علوووفو لوووذل  ظووواو   –اماسوووا تلقموووف ابلعووواه الرةامووومف  –ال علوووف لدراسوووا  نستعمموووف 
اللاظًار ت نم  لع  ادوا  التقووم  التول تتيواو   وعا  تاور تق ادموف لو  ات ورب ل وا اللواظًور  ول نجوا  ال علوفو واود 

ا ووف اباتنووا  ل ووعف تظنوول اادا   ووعف تديمووف لشووكل دووا  لجنموو  ابلعوواه و وول كوور  ال وواب  لشووكل  -اللاظًووار-وجوود 
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التوول تظوواال اوودرا  بدتوول النسووتوما   -راد ووه ظوود د وو  اللوواظً-موواف نوور ظاووق دوود  وجووود ابمتلووارا  النواعمووف 
 التو ل ةله نا امد  اذه ال علف.  م نل  لالع ماو و 

 ىدا الثحث  1-3
 ا  )امتلارا  تظنل اادا ( كنؤشرا  نواعمف للدتل كر  ال اب .تي -
 ااجاد النستوما  والدرجا  النعمارةف الما ف لامتلارا  تظنل ابدا  -
 مجاالت الثحث 1-4
كرة الصاالت مندية الدرجة الممتا ة والنصثة في المنطقة الشمالية من القطر  المجال الثشري: العبو 1-4-1

 ندية ىي: تالءتوةل زا  الشمالل بمدل  شتيي.العراقي وىيه ام 
جامعة الموصل والقاعات الرياضية  -المجال المكاني: قاعة املعاب الءرقية في كمية التربية الرياضية  1-4-9

 لألندية عينة الثحث وكما يأتي: تزا  الشمالل بمدل  شتيي.
 .14/9/9113ولااية  17/7/9119من  ابتدار  المجال ال ماني:  1-4-3
 تحديد المصطمحات 1-5
واو دي ر نركه ترتلا  عف التظنل لالرشاافو ومق د له تظنل تارار  دا  الن ارا  الظركمف تحمل امدار:  -

لعترا   وة ف يستماو ل ور  توا قمف جاد  ونًا  ذل  تارار الن ارا  الظركمف  ل االعاه الرةاممف ككر  
 (.998و ;9;9كر  الس ف  و الار  ال ائر  )دلو و القد   و 

دلار  در ر ا  عف التظنل لالرشااف ن  تارار ادا  الن ارا  الظركمف  ل كر   ال اب   :ثأنو إجرائيا  يءو تعر يمكن و
 و قاو ل نوااع الن ننف.

 . الدراسات النظرية9
 تدحمدل االدار 9-1

نا م   ح د مه تظنل ابدا و    مكور ايا  تظنل ادا  ار العلاف تار التظنل والرشااف مق د ت ا 
ن ارا  ظركمف تتوا م جاد ن  انكايمف تاراراا لند   وة ف يستماو ونًا  ذل  تارار  دا  الن ارا   ل العاه: )كر  

..(  ل )التنرةرا و الجر و الت وةه..وتشنل الن ارا  ارتمف: الادو كر  الس فو الار  ال ائر و كر  القد .....( 
النيازب  )سلحو ن اردفو نلانف.....( )تارار ال عر  ل السلحو تارار ادا  ال انا   ل النلانف( )دلو و 

 (.997و ;9;9
   تتارار ابدا  ل اتر  اد مف ظته ي امف النسالقف ونر ذل  اتمح ار التظنل لمس  رادا مد التعه 

 (.940و 4;;9ه لكعا   وظاومف )دتدالمالمو  ظسهو تل ايه اب رار د ه ادا  العنل النك ع ل
ونر ذل  مع   ار ابدا  ا  ن ار  ظركمف  ل  عالمف نعايف لنر  واظد  مق د ت ا ابدا  الجاد لشكل نظددو 

نر مل  تغاار ابتجاه وومعما  نمت عف ل جس و ولسردف نعايف و قاو  رشمقاو  ظركماو  واذه الن ار  اد تت  ه شكلو 
لنقتمما  الرشاافو ولار ابادا  د ه تارار اذه الن ار  او ر   ا ن  ن ارا  ظركمف امرى تت  ت ا م و مف 

تتيوع  الععالمفو اتعدى الشكل الظركل الن  وه والنقر تزنر ادا  نًالل اله ادانف اذا الشكل الظركل الن  وه
ابتجااا  وابوماع الظركمف اجزا  الجس و ونر الننكر ار يجد ذل   ل العداد نر ابيش ف الرةاممف النمت عفو 

 لقا لنت  لا  الج د التديل والظركل  ل  دد  ايواع الهمقس  التظنل الماف كإظدى تقسمنا  التظنل المافو  ذ 
امرى  ابمتلي  ل الج د التديل اتنًل  ل امتلي نعد   كل رةامف نر الرةاما  والتل تمت ع نر رةامف اله
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تذ  الج د  ل لع  الرةاما  تاينا مكور ًاتتا  ل اللع  ابمرو كنا امت ع  لقا ل نت  لا  الظركمف والذ  اتنًل 
  ل تلاار الن ارا  الظركمف تو ع ا ن ارا  ذا  ظركف وظاد  ون ارا  ذا  ظركف نتارر  ونناز . 

 ( 908و 4000العتاحو  )دلو  ودتد
 

 ومقس  التظنل الماف نر ظاق اليوع اله:
 تظنل ابدا . -
 تظنل السردف. -
 تظنل القو . -
 (908و 9;;9)دتد العتاحو     تظنل ايةنف ايتاج ال ااف.  -

 وظسه  تمعف ابدا  اله: ومقس  امماو 
 تظنل السردف. -
 تظنل القو . -
 تظنل العنل وابدا . -
 ( 997-996و ;9;9التوتر العم ل الًات .              )دلو و  -

 كنا مقس  التظنل الماف ظسه ظاجف ابلعاه الرةاممف  ل التدرةه اله:
 تظنل السردف. -
 تظنل القو . -
 تظنل ابزنيف الق ار . -
 تظنل ابزنيف النتوس ف. -
 ( 400و 9;;9)دتدالظناد وظسايارو   تظنل ابزنيف ال وة ف . -

 ومقس  التظنل الماف نر ظاق زنر ابدا  اله: 
 التظنل الق ار. -
 التظنل النتوسا. -
 (;99و ;;;9التظنل ال وةل.    )لس ومسلو  -

  اب  نر مل  تظنل ابدا  القد  لوةرى اللاظًار ار جنم  اذه التقسمنا  ت ه  ل م و مف كر  
غر الن عهو ووجود النيا سو وظركف الار و كل سردف ابدا و و د ه اساس ار التظنل جوار العن مف نر مل  

ود ه ذل  مستيتج اللاظًار التدامل تار تقسمنا  الزنر ذل  اجعل نر تظنل ابدا   عف اساسمف  ل اذه الععالمف 
 ل تظنل وتظنل ابدا  لايتج لدايا اب ار اليةر  الذ  د ه اساسه منكر  ر تتيه د مه النوااع.

 تحمل االدار القصير. -
 تحمل االدار المتوسط. -
 تحمل االدار الطويل. -

(و وار التدرةه نر وج ف اليةر 75و ;9;9ولنا  ر الظنل الدام ل او ايعكاس ل ظنل المارجل )دلو و 
اللااوكمنمائمف نا او اب تدرةه لن ادر ا لب ال ااف  ل الجس   ار التظنل ل يواده النمت عف نتعدد  لن ادر 

(و :40و 9;;9عيه ار ن ادر ا لب ال ااف  ل ابيش ف النمت عف تتلاار  )ظ نل و رةق و ال ااف  ل كل ني ا لن
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ذوتاللا نا ترتلا  عف التظنل الماف لالعنل اللاوائلو و  ار اذه التقسمنا  ل  توجد ةب اترا  الدراسف  و  ا 
( 997-996و ;9;9اممف )دلو و السم ر  د ه تدرةلات ا لذل   إر تقسم  التظنل الماف و قاو لظاجف ابلعاه الرة

اتدامل ن  تظنل ابدا و لمة ر نزةج نر تظنل ابدا  وزنر ابدا  الذ   (;99و ;;;9  و و قاو ل زنر )لس ومسلو
 اللاوائلو ةذ منكر  ر تقس  ابمتلارا  اللاوائمف و قا لدمنونف )تساد( ن ادر ال ااف اله:

 ًا. 50ابمتلارا  اللاوائمف الق ار    لظدود  -
 ًا. 80ابمتلارا  اللاوائمف النتوس ف لظدود  -
 ًا. 940ابمتلارا  اللاوائمف ال وة ف   لظدود  -

 ود ه اذا ابساس منكر استيتاج نا م تل:
 تظنل ابدا  اللاوائل الق ار. -
 تظنل ابدا  اللاوائل النتوسا. -
 تظنل ابدا  اللاوائل ال وةل. -
 . اجرارات الثحث3
 منيو الثحث 3-1

 استمد  اللاظًار الني ج الو عل لااس و ار النسظل وابرتلا لو و قاو ل تمعف وااداي اللظق. 
 مجتمع الثحث وعينتو 3-9

تنًل نجتن  اللظق ل يدمف الدرجف الننتاز  واليملف  ل الني قف الشنالمف لار  ال اب  واذه ابيدمف ال: 
  لو يايوى(.)العتو و تاز الشنا و ت دو آشتلو العنا و الن ا 

وتاوي  دايف اللظق نر بدتل كر  ال اب  ل درجف الننتاز  واليملف لأليدمف )العتو و تاز الشنا و ت دو 
 (.9( بدلاو نوزدف د ه ابيدمف النذكور  و قاو ل جدو  را  )4;آشتل(و اذ ت غ  دايف اللظق )

 ي 1ت رقم الجدول
 تو يع عينة الثحث عمء االنديةيبين 

العدد  النادي ت
 الكمي

عدد 
 المستثعدين

 اسثاب االستثعاد
العدد 
عدم  االصاثة الءعمي

 الحضور
حراس 
 المرمء

 47 5 9 ب اوجد 6 ;4 العتو  9
 45 4 4 ب اوجد 6 49 تاز الشنا  4
 44 5 4 9 8 :4 ت د 5
 44 4 9 9 6 48 آشتل 6

 4; 90 8 4 :9 990 النجنوع
 وسائل جمع البيانات 3-3

 استعار اللاظًار لابستتمار  نر اجل الو و  ةله ادي اللظق ود ه اليظو ارتل: 
 المواقف 3-3-1

(و اا  59و 4005اي لااو نر ار ابمتلار نواع نقير ت  ت نمنه إلة ار دايف نر الس و  )ظسايارو  
 اللاظًار تت نم  نوااع لتظنل ابدا  د ه و م الم وا  ارتمف:



 ..…بناء اختبارات حتمل االداء لالعبي كرة القذم للصاالت

462 
 

 ىرة المدروسةتحديد الظا 3-3-1-1
 استرشاداو ل اداي اللظق واب ار اليةر   قد ظدد  الةاار  تتظنل ابدا   ل كر  اد  ال اب . 

 تحديد  من االدار 3-3-1-1-1
و قاو لنا جا   ل اب ار اليةر  ت  تظداد ازنيف تظنل ابدا  وتارارات ا ل نوااع الن ننفو اذ ترتلا  عف 

و :;;9ائل لذل  ت  تظداد زنر ابدا  ل وااع النرشظف د ه و م نا اشار ةلمه )رموارو تظنل ابدا  لالعنل اللاو 
 (و ظاق  يع ابمتلارا  اللاوائمف اله:66
 ( ًايمف.50-0تار ) قترهامتلارا  باوائمف ا ار  ت -
 ( ًايمف.70-50تار ) امتلارا  باوائمف نتوس ف تقتره -
 (996-995و :;;9( ًايمف. )رموارو 940-80تار ) امتلارا  باوائمف  وة ف تقتره -
 تحديد الميارات االساسية 3-3-1-1-9

ااتار  د ه الرت  نر ةشار  العداد نر الن ادر ةله اإلمناد والمر ف الجايتمف ةب  ر اللاظًار ةستلعدا 
الن ارتار لتعار  ادا  الن ار  ابوله ن  نت  لا  النوااع نر ظاق استنرارةف ابدا  والظعاظ د ه العنل دور 
تواعو ولتشاله الن ار  الًايمف ن  المر ف الركيمفو ولعد  رز اليتائج نر التظ ا ار ادله تو ل اللاظًار ةله ةدما  

 لمر ف الركيمف( منر ازنيف تظنل ابدا .الن ارا  )الت داعو التنرةرو الدظرجفو ا
 تصميم وبنار المالشرات الموقءية 3-4

ةي لااو ننا ستم اا  اللاظًار تت نم  ًلق نؤشرا  نواعمف و ن  تسنات ا و قاو لنا مناز كل ني ا نر ظاق  
 ار  ل نجا  القماس اا  اللاظًار لعر  النواع لاستتمار د ه نجنودف نر المترا  والنمت ةذ(و 9ابدا و  ن ظم )

( اتار اسنا  الساد  المترا  والنمت ارو واد اتعم نعةن   د ه  ظف اذه 4والتقوم  وكر  القد و والن ظم )
 النؤشرا  النواعمف  ل ظار ااترح لع  الساد  المترا  تعدال لع  النؤشرا  وال:

ثارو بدون كرة في بداية في الموقف االول من تحمل االدار القصير تم تعديل الج ر الصاص ثحركة  -
 الموقف وثارو ثالكرة في نياية الموقفل ويلك لضمان ظيور تحمل االدار ثالكرة في نياية الموقف.

 وحدات قياس المالشرات الموقءية 3-5
اي لااو نر ار النؤشرا  النواعمف اائنف د ه اساس  عف تديمف تتمنر: )التظنل والن ار (و وكنا او  

قاس لالدرجف والتظنل مقاس لالزنرو تيا و د مه سوي تتعدد وظدا  القماس دامل النؤشر النواعل نعروي ار الن ار  ت
الواظد وتتجز و ننا اددو ةله تظوةل الدرجا  الما  ةله درجا  نعمارةف لال دي رو ةب ار ذل  اتعار  و يا  

 زنر ابدا  وكنا م تل:  ملو دربدا  النعااار لذل  تو ل اللاظًار اله ال رةقف التل ت مذ تيةر ابدتلار داف ا
 يحسب  من الموقف ثأكممو. -1
 تحسب درجة الدقة لمموقف سوار  كانت تمرير او تيديف. -9
 تقسم الدرجة المسجمة من قبل الالعب عمء الدرجة الكمية ليظير لدينا تنسثة نجاح امداري. -3
 ينا نسثة الءشل لدقة االدار.تطرح تنسثة نجاح االداري من الواحد الصحيح لينتو لد -4
 تضرب نسثة الءشل لدقة االدار في  من الموقف الكمي لينتو لدينا ج ر من  من االدار. -5
ي كج ار لعدم جودة االدار الء  من الموقف الكمي لتنتو لدينا وحدة القياس النيائية 5يضاا ناتو النقطة ت -6

 لتحمل االدار.
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 ت الموقءيةالتجربة االستطالعية لممالشرا 3-6
ل تعري د ه ندى ةنكايمف ت تام النؤشرا  النواعمف التل  نن ا اللاظًار كار ب تد نر ةجرا  تجر ف  

 ل السادف التاسعف والي ع  لاظاو  ل اادف االعاه العرامف/  9/4094/;9-:9ةست لدمف  ما  اار عا  والمنمس 
ر نر ياد  العتو  الرةامل ل واوي د ه اا  النعواا و ( بدتا90ك مف التر مف الرةاممف/ جانعف النو ل د ه )

ولعد ةجرا  التجر ف تتار ار ايا  لع  النؤشرا  النواعمف التل ةظتاج  ةله لع  التغارا   ل الزنر او النسا ف 
  و زةاد   عولف ادا  النؤشر النواعلو واذه التغارا  ال:
ل ر اللاظًار اد اداد الت تام ل نوااع النعدلف  ل الاو   و ذل  ت لح النؤشرا  النواعمف جااز  ل ت تامو د ناو 
 التالل ل ت اد نر  لظات ا و قاو ازنيف تظنل ابدا .

 المعامالت العممية لممالشرات الموقءية 3-7
( بدلاو منً ور يادال العتو  اما  50د ه تمايا  ) ت  ةجرا  النعانل  الع نمف ل نؤشرا  النواعمف لاإلدتناد 

د ه اادف ابلعاه العرامف/ ك مف التر مف الرةاممف/ جانعف النو ل وتاز الشنا   4094/;/48-47الًلًا  وابر عا 
 د ه اادف ياد  تاز الشنا . 4094/;/50-;4اما  الست  وابظد 

 الصدق 3-7-1
 استعار اللاظًار ل اًر نر يوع نر ايواع ةاجاد ال دب ل نؤشرا  النواعمفو وكنا م تل: 

 الصدق الظاىري  3-7-1-1
د ه اللاظوق ة ولع المتورا  والنمت وار د وه ا  ةمتلوار  و نؤشور نوواعل مقوو  تت ونمنه نور اجول ةاسواله 

و وتسووتمد  اووذه ال رةقووف لظسوواه  وودب ال وودب الةوواار  نوور موول  ةاوورار المتوورا  ل ووظف اووذا اإلمتلووار او النؤشوور
النظتوى وال ودب الةواار  نعواو ظاوق م  وه نور المتاور ةتودا  ر موه  ول اإلمتلوارو ظاوق معتنود  ول ذلو  د وه التعكاور 

(و واود توو  ل لاظًووار ذلو  ديوودنا دوور  449و 4008الني قول  و نووا معوري لووالتعكار اليااوود والمتور  الذاتمووف. )رموووارو 
   امذ نوا قت   ن  اجرا  لع  التعدمل  ال عمعف.النوااع د ه المترا  وت

 ي9ت رقم الجدول
 معامل االرتثاط الثسيط بين المالشرات الموقءية والدرجة وال من ومعامل االرتثاط المتعدد والتحديديبين 

 ال من الدرجة المالشرات ت
معامل 

االرتثاط 
 المتعدد

 التحديد

ثطريقة ثارو تحمل االدار القصير المعتمد عمء الجري  1
 1999 1 1964 1993- والتمرير ثكرة الصاالت

تحمل االدار المتوسط المعتمد عمء التيديف والدحرجة بين  9
 1999 1 1938 1999- الشواصص ثكرة الصاالت

تحمل االدار الطويل المعتمد عمء التيديف والتمرير عمء  3
 1 1 1934 1999- جانبي ممعب كرة قدم الصاالت

 الصدق المرتثط ثمحك 3-7-1-9
ب ش  ل ر  دب النؤشرا  النواعمف لتظنل ابدا  وتظداداو وظد  اماس ا مستند نر  دب تيوداا واذا نا  

(و 495و 4008معري لابتساب الدام ل الذ  او نظكاو دام ماوو ةذ ار النظ  اد مكور دام ماو  و مارجماو )رموارو 



 ..…بناء اختبارات حتمل االداء لالعبي كرة القذم للصاالت

422 
 

ماس الزنر ل تظنل ودرجف داف ابدا  لذل  اا  اللاظًار لالتظقم نر ولنا ار تيود النؤشرا  النواعمف تتمنر ا
ابتساب الدام ل لاستمدا  درجا  دايف اللظق لاان  او نر مل  ااجاد نعانل ابرتلاط اللسما تار كل نر الداف 

ل التظداد لال نر والزنر العع ل ووظد  اماس تظنل ابدا  النقترظفو  ملو در ااجاد نعانل ابرتلاط النتعدد ونعان
( اتار ارتعاع ام  نعانل ابرتلاط النتعدد  ملو در 4درجتل )الدافو الزنر(  ل وظد  القماس الي ائمفو والجدو  )

 نعانل التظداد واذا اؤكد  دب ابمتلارا .
 الصدق الياتي 3-7-1-3

ل  دب التجرةتل واو دلار  وزةاد و  ل الت ااد اا  اللاظًار تإاجاد ال دب الذاتل والذ  معد نؤشراو   
 ( اتار ذل .5(و والجدو  )945و 4009در جذر نعانل الًلا  ) رظا و 

 الثثات 3-7-9
 و يتائج نقار ف  ل  يعس ا نر اجل الظ و  د ه ًلا  النؤشرا  النواعمف وندى ادرت ا د ه ةد ا  اليتائج 

لا  وال  رةقف ت تام وا داد  ت تام ابمتلارو واد ت  اجاد الًإلم ائ ر الظالف ةداد  ت تمق ا استعار اللاظًار ل  مل 
ظاق كار  يعس ا وت  ةداد  ت تام النؤشرا  النواعمف د ه العايف آيعاو ت تام النؤشرا  النواعمف لالتارةخ النذكور 

  ود ه ياد  تاز الشنا  اما  ابًيار والًلًا 6/90/4094-5الت تام د ه ياد  العتو  اما  ابر عا  والمنمس 
و واد  وجد اللاظًار نعانل الًلا  نر مل  ةاجاد دلاف ةرتلاط تار الت تام يعس ا الةرويول 90/4094/;-:

 ( اتار ذل .5ااو  والت تام الًايل والجدو  )
 الموضوعية 3-7-3

د ه الرت  نر  ر جنم  النؤشرا  النواعمف ال اائنف د ه وظدا  اماس نومودمف ب امت ع د ا ا ةًيار  
 ر اللاظًار  مل ةاجاد النومودمف وذل  لر ايف النؤشرا  النواعمف  ملو در الواوي د ه ندى     القائنار  ةب

لاإلمتلار د ه كمعمف ةظتساه الدرجفو وت  ةاجاد النومودمف نر مل  ةاجاد نعانل اإلرتلاط اللسما تار درجف ةًيار 
 ( اتار ذل .5والجدو  ) نر النظكنار

 ي3ت رقم الجدول
 المعامالت العممية لممالشرات الموقءيةيبين 

وحدة  المالشرات ت
 القياس

الصدق 
 الموضوعية الثثات الياتي

 1994 1984 1999 ثانية تحمل االدار القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير ثكرة الصاالت 1

ثكرة تحمل االدار المتوسط المعتمد عمء التيديف والدحرجة بين الشواصص  9
 1996 1987 1993 ثانية الصاالت

تحمل االدار الطويل المعتمد عمء التيديف والتمرير عمء جانبي ممعب كرة قدم  3
 1994 1984 1991 ثانية الصاالت

 يجد ار النؤشرا  النواعمف تتنت  تًلا  ونومودمف و دب ذاتل دالل.ي: 3من صالل الجدول ت
 

                                                             
- الموصل جامعة/ الرياضية التربية كلية وميدان ساحة/ بايوميكانيك حنتوش سعد دمحم د. م. 
 .الموصل جامعة/ الرياضية التربية كلية قدم كرة/ رياضي تدريب يونس حمدون محمود.  م -  
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. عرض النتائو ومناقشتيا4  
اتياو  اذا النلظق تيا  النؤشرا  النواعمف التل تتمنر وم  نعااار ل ذه النؤشرا و واد ادتند اللاظًار 

 ( اومح ذل .9التوزة  ال تمعل تًلق نستوما  لظاق منًل كل نستوى ايظرا ار نعمارةارو والشكل )
 

 ي1الشكل ت
 المنحنء الطبيعي لممالشرات الموقءيةيوضح 

 
 
 
 
 
 

 عالي   متوسددددددددددط  منصءض
 
 
 

 
 ي متر41×91تم تصميم المواقف عمء ممعب ثقياس ت

 رمو  الرسومات

 
 
 
 
 
 

 شاصص دحرجة 
 شاصص تمرير 
 رقم تسمسل تطبيق الموقف 
 اتجاه حركة الالعب 
 تمرير 
 تيديف 
 كرةرشاقة بدون  
  رشاقة ثالكرة 

  1  -1   

2 

22.4

3 
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 تحمل االدار القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير ثكرة الصاالت 4-1

 اماس تظنل ابدا  الق ار. اليدا منو:
 ( شامفو سادف تواا .98( كرا  اد  ل  اب و )8: )امدوات المستصدمة

 
 
 ي9شكل ت

 الصاالت قدم تحمل االدار القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير ثكرة
 طريقة امدار:

  وديد سناع ةشار  التد  مقو  ل دا  امتلار ل رةقف لارو تدور كر  ً  اجر مقع اللده ديد يق ف التدامف 
( كرا  اله شوامف نظدد  د ه 7مر لاؤد  امتلار تنرةر الار  ظاق منرر )ةله نيت ع الن عه نر الجايه ار

لاور لالار  (  نتار نومودف د ه ابر  لعداا اجر  ةله الزاومف اامرى نر الن عه لاؤد  امتلار ل رةقف 9لعد )
 (.4النعد  نر اتل الجتور  وةي ل ادا  النواع وكنا  ل الشكل )

 شروط امدار:
 .ا ( درج5ةذا ا اه التقسم  الدام ل  ل التنرةر م مذ ) −
  تار( درج4ةذا ا اه التقسمنا  د ه جايتل التقسم  الدام ل م مذ ) −
 واظد ( درجف 9ةذا ا اه التقسمنا  المارجمف م مذ ) −
 الشامف م مذ الدرجف اباتر.ةذا لنس  −

 : مظتسه للده الزنر+ الداف.التسجيل
 يحسب  من الموقف ثأكممو. -
 تحسب درجة الدقة في التمرير لمموقف. -
 تقسم الدرجة المسجمة من قبل الالعب عمء الدرجة الكمية ليظير لدينا تنسثة نجاح امداري. -
 لينتو لدينا نسثة الءشل لدقة االدار.تطرح تنسثة نجاح االداري من الواحد الصحيح  -

 البدايةوالنهاية البدايةوالنهاية

1 1 2 2 3 

 م 7

 م 1

3 

4 

 الموقف نهاية الموقف بداية

 م2

 م3

 م2

 م3
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 تضرب نسثة الءشل لدقة االدار في  من الموقف الكمي لينتو لدينا ج ر من  من االدار. -
ي كج ار لعدم جودة االدار الء  من الموقف الكمي لتنتو لدينا وحدة القياس النيائية 5يضاا ناتو النقطة ت -

 لتحمل االدار.
 ي3ترقم الجدول 

 الصاالت قدم االدار القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير ثكرة إلحصائي لتحملالوصف ا
 9كا اإللتوار المنوال ع± س  

99977 9987 97949 1989 1955 
النواع نلئ  لنستوى العايفو ومقتره نر التوزة  ال تمعل تدبلوف نعانول اإللتووا و ي نستدل أن: 3من صالل الجدول ت

( النظسووولف ا ووغر نوور القمنووف 4(و  موولو دوور ار امنووف )كووا9)±نعانوول اإللتوووا  نقتوووبو ةذا نووا تووراوح تووار ظاووق معتتوور 
 (.4( ديد درجف ظرةف );;59الجدولمف اللالغف )

 
 ي4ت رقم الجدول

 الصاالتقدم االدار القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير ثكرة  المستويات المعيارية لتحمل
 النسثة المئوية التكرارات القيم المستود 

 14913 13 فما دون  – 99975 عالي
 67939 69 39965 -99976 متوسط

 18947 17 فما فوق  – 39966 منصءض
 

 ي5ت رقم الجدول
القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير الدرجات الصام لكل من  من االدار ودقة االدار لتحمل االدار 

 الصاالت قدم ثكرة
 ع± س   بنود المالشر

 1938 19957 الدرجة
 1993 95969 ال من المسجل
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ي6ت رقم الجدول  
االدار القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو  ي لم من الكمي لتحملδ-6الدرجات الصام والدرجات المعيارية ت

 الصاالت قدم والتمرير ثكرة

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت
24.07 83.11 27.27 64.52 30.47 45.93 33.67 27.35 
24.27 81.95 27.47 63.36 30.67 44.77 33.87 26.19 
24.47 80.78 27.67 62.20 30.87 43.61 34.07 25.02 
24.67 79.62 27.87 61.04 31.07 42.45 34.27 23.86 
24.87 78.46 28.07 59.87 31.27 41.29 34.47 22.70 
25.07 77.30 28.27 58.71 31.47 40.13 34.67 21.54 
25.27 76.14 28.47 57.55 31.67 38.96 34.87 20.38 
25.47 74.98 28.67 56.39 31.87 37.80 35.07 19.22 
25.67 73.81 28.87 55.23 32.07 36.64 35.27 18.05 
25.87 72.65 29.07 54.07 32.27 35.48 35.47 16.89 
26.07 71.49 29.27 52.90 32.47 34.32 35.67 15.73 
26.27 70.33 29.47 51.74 32.67 33.16 35.87 14.57 
26.47 69.17 29.67 50.58 32.87 31.99 36.07 13.41 
26.67 68.01 29.87 49.42 33.07 30.83 36.27 12.25 
26.87 66.84 30.07 48.26 33.27 29.67   
27.07 65.68 30.27 47.10 33.47 28.51   

الصاالت قدم تحمل االدار المتوسط المعتمد عمء التيديف والدحرجة بين الشواصص ثكرة 4-9  
 اماس تظنل ابدا  النتوسا. اليدا منو:

 ( شامفو سادف تواا .99( كر  اد  ل  اب و )95): امدوات المستصدمة
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  ي3ترقم شكل 
 الصاالت قدم تحمل االدار المتوسط المعتمد عمء التيديف والدحرجة بين الشواصص ثكرة

 طريقة امدار:
( كرا  ةله النرنه وظسه التس سل لظاق 8مقع اللده ديد يق ف التدامف وديد سناع ةشار  التد  مقو  تت داع )

لعد كل ت داع لعداا اجر  ةله نيت ع الن عه نر الجايه  ( نتر در الارا 4معود اله الشامف الذ  العد )
( شوامف ل لعاد نمت عف ةله الجايه ابمر نر الن عه لاواع الار  ً  اجر  تدور كر  ;لمقو  تدظرجف الار  تار )

( كرا  امرى ظسه التس سل 8ةله النرنه ابمر لمستدار نر ظو  الشامف النوموع  مه ومعود ةله ت داع )
 (.5داا اادا و وكنا نومح  ل الشكل )لاي ل لع

ذا ام   م مذ  عر. شروط امدار:  ةذا ا اه التس سل ال ظمح م مذ درجف وا 
 : التسجيل

 يحسب  من الموقف ثأكممو. -
 تحسب درجة الدقة في التمرير لمموقف. -
 امداري.تقسم الدرجة المسجمة من قبل الالعب عمء الدرجة الكمية ليظير لدينا تنسثة نجاح  -
 تطرح تنسثة نجاح االداري من الواحد الصحيح لينتو لدينا نسثة الءشل لدقة االدار. -
 تضرب نسثة الءشل لدقة االدار في  من الموقف الكمي لينتو لدينا ج ر من  من االدار. -
ياس النيائية ي كج ار لعدم جودة االدار الء  من الموقف الكمي لتنتو لدينا وحدة الق5يضاا ناتو النقطة ت -

 لتحمل االدار.
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 ي7ت رقم الجدول
 الصاالتقدم االدار المتوسط المعتمد عمء التيديف والدحرجة بين الشواصص ثكرة الوصف اإلحصائي لتحمل 

 9كا اإللتوار المنوال ع± س  

79919 4993 76 1973 3971 
 

ومقتره نر التوزة  ال تمعل تدبلوف نعانول اإللتووا و النواع نلئ  لنستوى العايفو ي نستدل أن: 7من صالل الجدول ت
( النظسووولف ا ووغر نوور القمنووف 4(و  موولو دوور ار امنووف )كووا9)±ظاووق معتتوور نعانوول اإللتوووا  نقتوووبو ةذا نووا تووراوح تووار 

 (.4( ديد درجف ظرةف );;59الجدولمف اللالغف )
 

 ي8ترقم الجدول 
 الصاالت قدم المعتمد عمء التيديف والدحرجة بين الشواصص ثكرةاالدار المتوسط المستويات المعيارية لتحمل 

 النسثة المئوية التكرارات القيم المستود 
 17939 16 فما دون  –74985 عالي

 59978 55 83939 – 74976 متوسط
 99989 91 فما فوق  – 83933 منصءض

 
 ي9ترقم الجدول 

القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير الدرجات الصام لكل من  من االدار ودقة االدار لتحمل االدار 
 الصاالت قدم ثكرة

 ع± س   بنود المالشر
 1919 7935 الدرجة

 1954 57911 ال من المسجل
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ي11ت رقم الجدول  
االدار المتوسط المعتمد عمء التيديف والدحرجة ي لم من الكمي لتحمل δ-6الدرجات الصام والدرجات المعيارية ت

 الصاالت قدم بين الشواصص ثكرة

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت
69.06 89.53 74.16 69.43 79.26 49.33 84.26 29.63 
69.36 88.34 74.46 68.25 79.56 48.15 84.56 28.44 
69.66 87.16 74.76 67.06 79.86 46.97 84.86 27.26 
69.96 85.98 75.06 65.88 80.16 45.78 85.16 26.08 
70.26 84.80 75.36 64.70 80.36 45.00 85.46 24.90 
70.56 83.62 75.66 63.52 80.66 43.81 85.76 23.71 
70.86 82.43 75.96 62.34 80.96 42.63 86.06 22.53 
71.16 81.25 76.26 61.15 81.26 41.45 86.36 21.35 
71.46 80.07 76.56 59.97 81.56 40.27 86.66 20.17 
71.76 78.89 76.86 58.79 81.86 39.08 86.96 18.99 
72.06 77.70 77.16 57.61 82.16 37.90 87.26 17.80 
72.36 76.52 77.46 56.42 82.46 36.72 87.56 16.62 
72.66 75.34 77.76 55.24 82.76 35.54 87.86 15.44 
72.96 74.16 78.06 54.06 83.06 34.35 88.16 14.26 
73.26 72.98 78.36 52.88 83.36 33.17 88.36 13.47 
73.56 71.79 78.66 51.69 83.66 31.99   
73.86 70.61 78.96 50.51 83.96 30.81   

 تحمل االدار الطويل المعتمد عمء التيديف والتمرير عمء جانبي ممعب كرة قدم الصاالت  4-3
 اماس تظنل ابدا  ال وةل. اليدا منو:

 ( شامفو سادف تواا .99( كر  اد  ل  اب و )98: )امدوات المستصدمة
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 ي4ت رقم شكل
 الصاالت قدم والتمرير عمء جانبي ممعب كرةتحمل االدار الطويل المعتمد عمء التيديف 

 
 طريقة امدار:

مقع اللده ديد يق ف التدامف وديد سناع ةشار  التد  مقو  تت داع كر  ةله ال دي ةله التقسمنا  النوجود   مه ً  
 نانه معود لادظرج كر  ًايمف تار الشام ار النوجودار  ل دائر  النيت ع ومنرراا ةله  اداي نظدد  نوموده 
( كرا  :د ه ما ال دي ً  معود لادظرج كر  ًالًف تار الشام ار ومقو  تت دمع ا ةله النرنه واكذا ظاق ا دي )

 (.6( كرا 9 د ناو  ر الت داع والتنرةر ظسه التس سلو وكنا  ل الشكل ):ومنرر )
 

ذا ام   م مذ  عر. شروط امدار:  ةذا   اه التس سل ال ظمح م مذ درجف وا 
 

 : مظتسه للده الزنر+ الداف.لالتسجي
 يحسب  من الموقف ثأكممو. -
 تحسب درجة الدقة في التمرير والتيديف لمموقف. -
 تقسم الدرجة المسجمة من قبل الالعب عمء الدرجة الكمية ليظير لدينا تنسثة نجاح امداري. -
 لدقة االدار.تطرح تنسثة نجاح االداري من الواحد الصحيح لينتو لدينا نسثة الءشل  -
 تضرب نسثة الءشل لدقة االدار في  من الموقف الكمي لينتو لدينا ج ر من  من االدار. -
ي كج ار لعدم جودة االدار الء  من الموقف الكمي لتنتو لدينا وحدة القياس النيائية 5يضاا ناتو النقطة ت -

 لتحمل االدار.
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 ي11ترقم الجدول 
 الصاالتقدم لطويل المعتمد عمء التيديف والتمرير عمء جانبي ممعب كرة االدار ا الوصف اإلحصائي لتحمل

 9كا اإللتوار المنوال ع± س  

115995 17991 118935 1944 1961 
 

النواووع نلئوو  لنسووتوى العايووفو ومقتووره نوور التوزةوو  ال تمعوول تدبلووف نعانوول ي نسددتدل أن: 11مددن صددالل الجدددول ت
( النظسوولف ا وغر نور 4(و  مولو دور ار امنوف )كوا9)±اإللتووا  نقتووبو ةذا نوا توراوح توار اإللتوا و ظاق معتتر نعانول 

 (.4( ديد درجف ظرةف );;59القمنف الجدولمف اللالغف )
 

 ي19ت رقم الجدول
 الصاالت قدم االدار الطويل المعتمد عمء التيديف والتمرير عمء جانبي ممعب كرة المستويات المعيارية لتحمل

 النسثة المئوية التكرارات القيم المستود 
 11995 11 فما دون  - 98973 عالي

 73991 68 133916- 98974 متوسط
 14913 13 فما فوق  - 133917 منصءض

 
 
 ي13الجدول ت

القصير المعتمد عمء الجري ثطريقة ثارو والتمرير الدرجات الصام لكل من  من االدار ودقة االدار لتحمل االدار 
 الصاالت قدم ثكرة

 ع± س   بنود المالشر
 3918 11917 الدرجة

 1994 84995 ال من المسجل
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االدار الطويل المعتمد عمء  ي لم من الكمي لتحملδ-6الدرجات الصام والدرجات المعيارية ت ي14ترقم الجدول 
 التيديف والتمرير عمء جانبي ممعب كرة قدم الصاالت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت

الدرجة 
 الصام

الدرجة 
 المعيارية

 يδ-6ت
84.28 80.68 97.78 67.60 111.28 54.52 124.78 41.45 138.28 28.37 
84.78 80.19 98.28 67.12 111.78 54.04 125.28 40.96 138.78 27.89 
85.28 79.71 98.78 66.63 112.28 53.55 125.78 40.48 139.28 27.40 
85.78 79.22 99.28 66.15 112.78 53.07 126.28 39.99 139.78 26.92 
86.28 78.74 99.78 65.66 113.28 52.59 126.78 39.51 140.28 26.43 
86.78 78.25 100.28 65.18 113.78 52.10 127.28 39.03 140.78 25.95 
87.28 77.77 100.78 64.69 114.28 51.62 127.78 38.54 141.28 25.46 
87.78 77.29 10.28 152.35 114.78 51.13 128.28 38.06 141.78 24.98 
88.28 76.80 101.78 63.73 115.28 50.65 128.78 37.57 142.28 24.50 
88.78 76.32 102.28 63.24 115.78 50.16 129.28 37.09 142.78 24.01 
89.28 75.83 102.78 62.76 116.28 49.68 129.78 36.60 143.28 23.53 
89.78 75.35 103.28 62.27 116.78 49.20 130.28 36.12 143.78 23.04 
90.28 74.86 103.78 61.79 117.28 48.71 130.78 35.64 144.28 22.56 
90.78 74.38 104.28 61.30 117.78 48.23 131.78 34.67 144.78 22.07 
91.28 73.90 104.78 60.82 118.28 47.74 131.28 35.15 145.28 21.59 
91.78 73.41 105.28 60.34 118.78 47.26 132.78 33.70 145.78 21.11 
92.28 72.93 105.78 59.85 119.28 46.77 132.28 34.18 146.28 20.62 
92.78 72.44 106.28 59.37 119.78 46.29 133.78 32.73 146.78 20.14 
93.28 71.96 106.78 58.88 120.28 45.81 133.28 33.21 147.28 19.65 
93.78 71.47 107.28 58.40 120.78 45.32 134.78 31.76 147.78 19.17 
94.28 70.99 107.78 57.91 121.28 44.84 134.28 32.25 148.28 18.68 
94.78 70.51 108.28 57.43 121.78 44.35 135.78 30.79 148.78 18.20 
95.28 70.02 108.78 56.95 122.28 43.87 135.28 31.28 149.28 17.72 
95.78 69.54 109.28 56.46 122.78 43.38 136.78 29.82 149.78 17.23 
96.28 69.05 109.78 55.98 123.28 42.90 136.78 29.82   
96.78 68.57 110.28 55.49 123.78 42.42 137.28 29.34   
97.28 68.08 110.78 55.01 124.28 41.93 137.78 28.85   
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 . االستنتاجات والتوصيات5
 االستنتاجات 5-1

 تو ل اللاظًار ةله يتائج ال:
 ( نؤشرا  نواعمف لتظنل ابدا  و قاو ل شروط الع نمف وشروط التوزة  ال تمعل.5. ت  التو ل اله  تيا  )9
 . النؤشرا  النواعمف التل ت  التو ل الا ا ال:4

 .ال اب  اد  النعتند د ه الجر  ل رةقف لارو والتنرةر لكر تظنل ابدا  الق ار  -
 .ال اب  اد  النعتند د ه الت داع والدظرجف تار الشوامف لكر تظنل ابدا  النتوسا  -
 .د ه جايتل ن عه كر  اد  ال اب النعتند د ه الت داع والتنرةر تظنل ابدا  ال وةل  -
 . ت  التو ل اله ت نم  وظد  اماس لتظنل ابدا  ت مذ تيةر ابدتلار كل نر درجا  داف ابدا  وزنر ابدا 5
 التوصيات 5-9
 استمدا  النؤشرا  النواعمف التل ت  ت نمن ا  ل الظك  الدور  د ه نستوى تظنل ابدا  للدتل كر  ال اب .  -
    رةقف التسجال التل ت  التو ل الا ا  ل اماس تظنل ابدا .استمدا -

 المصادر
 دار العكر العر لو القاار . اسس ونظريات التدريب الرياضيل(: ;;;9. لس ومسلو اظند لس ومسل )9
اليجومية لالعبي صماسي كرة  تصميم وبنار ثعض االصتيارات الميارية(: :400. الجتور و دنار ش اه اظند )4

 و رسالف ناجستار تار نيشور و ك مف التر مف الرةاممفو جانعف النو لو العراب.القدم
 اتجاىاتل –مءاىيم  –التدريب الرياضيل اسس (: 9;;9ظ نلو د ا  دمحم انار و رةق و دمحم جاتر اظند ) .3

 نيش   النعاريو ابسكيدرةف.
 و نركز الاتاه ل يشرو القاار طرق قياس الجيد البدني في الرياضة (::;;9رموارو دمحم ي رالدار ). 4
و نر  الاتاه ل يشرو 9و طالمدصل الء القياس في التربية البدنية الرياضية (:4008رموارو دمحم ي رالدار ). 5

 القاار . 
تصميم وبنار اصتثارات لقياس ثعض عناصر المياقة البدنية الصاصة  (:;400الزاار و ر م  م ع جنال ) .6

 رسالف ناجستار تار نيشور و ك مف التر مف الرةاممفو جانعف النو لو العراب. لالعبي صماسي كرة القدمل
حركي وثعض مظاىر االنتثاه في أدار ثعض  -أثر تمرينات لتطوير االدراك الحس(: ;400سعادو يزار سعاد ) .7

 ا روظف دكتوراه تار نيشور و ك مف التر مف ابساسو جانعف الس منايمف. يارات االساسية لدد العبي كرة اليدلالم
النظريةل االعداد البدنيل  المياقة البدنية ومكوناتيال االسس(: 9;;9وظسايارو دمحم  لظل ) دتدالظنادو كنا  .8

 و دار العكر العر لو القاار .5ط طرق القياسل
 القاار . دار العكر العر لو التدريب الرياضي تاالسس الءسيولوجيةيل(: 9;;9اظند ) اتو العل دتدالعتاحو .9

 و دار النعاريو القاار . 8ط عمم التدريب الرياضيل(: ;9;9دلو و دمحم ظسر ) .11
نركز الاتاه ل يشرو و جانعف ظ وارو القياس واالصتثار في التربية الرياضية(: 4009 رظا و لا ه الساد ). 11

 القاار .
تصميم االصتثارات الميارية المركثة كج ر من ثطارية اصتثار الالعبين الشثاب (: 4005كرة و شاموار نجاد ) .19

 ا روظف دكتوراه تار نيشور و ك مف التر مف الرةاممفو جانعف  لح الدار. في مدينة اربيلل
 


