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 .بناء ، تقنين ، القوة المميزة بالسرعة ، مهارة التهديف بكرة القدم: الكلمات المفتاحية    

 

 مستخلص البحث

على ( القوة المميزة بالسرعة)ن مختلفة لصفة تصميم اختبارات بدنية بأزما إلى البحث هدف      

استخالص  ، معوفق االداء الخاص ببعض المهارات االساسية لالعبي الدرجة االولى بكرة القدم

استخراج المعايير لالختبارات البدنية على وفق االداء ، واالختبارات على شكل عوامل قابلة للتسمية

استخدم الباحثين المنهج ، ودرجة االولى بكرة القدمالخاص ببعض المهارات االساسية لالعبي ال

اندية العراق المتأهلة بصل االتمثل مجتمع ، والوصفي باألسلوب المسحي  والعالقات االرتباطية

 –كربالء )نادي وهم؛( 23)العبا تقسموا الى( 382)اقليميا بحسب تأهلها في العراق، وكان عددهم

 –برايتي  –الكوفة  –الرمادي  –الصناعة  –ميسان  –نسية الج –غاز الشمال  –القاسم  –سامراء 

اختير , ،(3122-3128)بحسب كشوفات االتحاد العراقي المركزي العام ( زاخوا -سوق الشيوخ 

عينة استطالعية إلى ، وقسمت %( 021221)العبا وهم المجتمع البحثي بنسبة مقدارها( 272)منهم 

العبا مثلت (23)عينة بناء والتقنين عددهم ، و%(231228)العبا يمثل نسبة مقدارها( 32)عددهم

اختبارات البحث أثبتت صالحيتها في قياس القوة بأن  ، واستنتج الباحثان%(921272)نسبة مقداره

المميزة بالسرعة وبازمان مختلفة المصاحبة لمهارة التهديف بتوزيعها اعتدالياً على عينة البناء 

أفراد العينة ذوي المستوى العالي والواطي في االختبار الواحد فضالً وقدرتها على التميز بين إنجاز 

تقنين اختبارات البحث في إيجاد  ، وتم عن تحقيقها معامالت صدق وثبات وموضوعية عالية

اعلى مستوى ظهرت  ، وأنالدرجات المعيارية المالئمة لالعبي الدوري الدرجة االولى بكرة القدم 

 كحالةوى المتوسط وهذا دليل على عدم ايالء هذه القدرة اهمية كبيرة فيه عينة البحث كان بمست

اعتماد االختبارات المستخلصة في عملية التقويم المستمر لالعبي الدوري الدرجة  ، وأوصىتدريبية

المستمر   التعديل ، معالمعايير التي توصل إليها البحث عند عملية التقويم واالختيار، واالولى

تصميم اختبارات لباقي المهارات األخرى ، وفق قدرات الالعبين وعلى مر السنينللمعايير على و

 .وتقنينها للتوصل إلى نتائج تخدم اللعبة
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Building and standardizing speed tests of strength at different times 

associated with the skill of soccer scoring for first-class players 
Lect. Basem Awwad Ali                                  Prof. Dr. Mohamed Walid Shehab 
University of Anbar/College of Physical               Diyala University/College of Physical 

Education and Sports Sciences                               Education and Sports Sciences                      

Abstract 

The aim of the research is to design physical tests at different times for the 

attribute (strength with speed) according to the performance of some basic 

skills of first-class football players, with the extraction of tests in the form of 

naming factors, and the extraction of criteria for physical tests according to 

the performance of some basic skills for first-class players In football, the 

researchers used the descriptive approach in the survey method and 

correlational relations, and the community of origin represented the clubs of 

Iraq that qualified regionally according to their qualification in Iraq, and 

their number was (283) players divided into (12) clubs and they are: 

(Karbala - Samarra - Al-Qasim - North Gas - Nationality - Maysan - 

Industry - Ramadi - Kufa - Braiti - Suq Al-Shuyoukh - Zakwa) according to 

the statements of the General Iraqi Central Federation (2018-2019), 173 

players were selected from them and they are the research community with a 

percentage of (61.130%), and it was divided into an exploratory sample 

whose number is ( 21 players representing a percentage of (12.138%), and a 

sample of construction and legalization whose number is (92) players 

represented a percentage of (53.179%). By distributing it moderately on the 

construction sample and its ability to distinguish between the achievement of 

high and low level sample members in the same test, as well as achieving 

high honesty, stability and objectivity coefficients. And that the highest level 

at which the research sample appeared was at the average level, and this is 

evidence that this ability was not given great importance as a training case, 

and it was recommended to adopt the tests extracted in the process of 

continuous evaluation of the first-class players, and the criteria reached by 

the research during the evaluation and selection process, with the continuous 

modification of criteria on According to the capabilities of the players and 

over the years, design tests for the rest of the other skills and standardize 

them to reach results that serve the game. 

           

    Keywords: building, rationing, strength characteristic of speed, skill of 

soccer scoring.                                                                                          
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 الفصل األول
 : التعريف بالبحث -2

 :مقدمة البحث وأهميته 2-1

االختبار والقياس وساائل علمياة تسااعد فاي الوصاول إلاى التقاويم الصاحيل وبالتاالي رفاع مساتوى      

االداء في مختلف االنشطة الرياضية لذا فان القائمين على عملية التقويم هم بأمس الحاجاة إلاى تطاوير 

وات القياااس وذلاا  الن اساااس كاال عمليااة سااواء كاناات اختيااار أو مفاضاالة ناجحااة بااين ورفااع كفاااءة اد

مجموعة من المختبرين تستند على توفر الشروط واالساس العلمياة الدقيقاة فاي وساائل القيااس، بال ان 

توفر مثل تل  الشاروط يعناي تقليال وتادارخ االخطااء والسالبيات فاي تلا  الوساائل مماا يجعلهاا ادوات 

عد القائمين على العملياة مان التوصال إلاى اهادافهم حياث ان التقاويم باساتخدام ادوات القيااس دقيقة تسا

الموضااوعية والعلميااة تختلااف نتائجااه كليااا عاان اسااتخدام وسااائل عااادة مااا تخضااع للتحيااز الشخصااي 

ات بشكل كبير في المنافسا( القدرات البدنية الخاصة باألداء)وفي لعبة كرة القدم تظهر أهمية والذاتي، 

عن طريق تحمل توالي كل من القوة والسرعة التي تختلف شادتها علاى وفاق متطلباات مواقاف اللعاب 

المختلفة، فضال عن ذل  فان المباراة تتطلب قدرة فائقة على االنتقال مان مكاان إلاى  خار بأقصاى قاوة 

الواجباات للقياام ب( زمان المبااراة)دقيقاة ( 21)وبأقصى سرعة ممكناة فاي أي وقات فاي أثنااء أكثار مان

الهجومية والدفاعية التي تتضل في أثناء المباراة عن طريق قيام الالعاب باأداء الواجباات المكلاف بهاا 

من المدرب وما تحتاج إليه من المواقف التي فاي أثنااء المبااراة مثال تباادل المراكاز وخلاق المسااحات 

ريق، وواجبه فاي تلا  اللحظاة وغيرها في تنفيذ الواجبات الخططية المكلف بها كل وفق مركزه في الف

 .من المباراة

مان ذلاا  تاأتي اهميااة البحااث بتيجااد اختبااارات خاصااة ومقنناة ومبنيااة علااى األساس العلميااة تساااعد 

الماادربين فااي الحصااول علااى العبااين ذو مسااتوى عااالد ماان األداء الباادني والمهااارى وبالتااالي تحقيااق 

اكثر دقة في وصف اداء الالعبين لكي تعطي أفضل النتائج فضال عن توافر ادوات قياس جديدة تكون 

مؤشر رقمي للمدرب في حاالت التادريب لكاي يضاع بصامته فاي التاأثير والتعزياز بااألداء الاذي فعاال 

 .يخدم المهارة من اجل االرتقاء بالفرق التقليدية التي تعتمد فقط على اداءات ضعيفة

 :مشكلة البحث 1 -2

ل عليهاا فاي مشاكلة البحاث جاناب التجرباة والتجرياب ، وهاي من أهم المصادر التي يمكن الحصاو    

مصدر مهم يمكن للباحثين أَْن يحصلوا على جوانب تراكمية ومعرفية ، فضاًل عن الخبرة المتواضاعة 

ومهتما في كل الجوانب التي ممكن ‘ومدرسا لمادة كرة القدم ‘التي يمتلكها الباحث بوصفِه العباً سابقاً 

فاي  اختالفااعمدة الرئيسة فاي االرتقااء بكارة القادم ، أذ الحاح الباحاث أن هنااخ أن تكون واحدة من األ

مستوى أداء ألعبي فرق الدرجة األولى بكارة القادم ،مماا دفاع الباحاث إلاى القياام بالتجرياب علاى أحاد 
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الفارق ماان اجاال الوقااوف علاى ماادى قاادرة الالعبااين علااى أداء االختباارات البدنيااة ،وقاادرة الااربط بااين 

ب البدنية الخاصاة بااألداء ،اذ أن هنااخ مزامناة باين عنصاري السارعة والقاوة معاا ،فضاال عان الجوان

ومن هنا انطلق الباحث في تحدياد ، التوافقات الكبيرة أثناء الحركة، والتداول واالنسيابية بين الالعبين 

قيااس التاي لام مشكلته بأن يصمم اختبارات تكون من وحي المنافسة والتنافس ،واالبتعااد عان أدوات ال

تسع الى التطور الحديث في كرة القدم العالمية ولام تكشاف لناا القابلياات ،ومساتوى الالعباين لاذل  قاام 

 .الباحث بتصميم اختبارات بدنية خاصة باألداء

 :أهداف البحث 0 -2

على وفق االداء الخاص ( القوة المميزة بالسرعة)تصميم اختبارات بدنية بأزمان مختلفة لصفة  .2

 .المهارات االساسية لالعبي الدرجة االولى بكرة القدم ببعض

 .استخالص االختبارات على شكل عوامل قابلة للتسمية .3

استخراج المعايير لالختبارات البدنية على وفق االداء الخاص ببعض المهارات االساسية لالعبي  .2

 .الدرجة االولى بكرة القدم

 :مجاالت البحث  4 -2

 -3128)عبو أندية الدوري الدرجة االولى بكرة القدم للموسم الرياضي ال :المجال البشري 4-2 -2

 .العباً ( 382)وعددهم ( 3122

 . مالعب الفرق المشاركة بدوري الدرجة االولى :المجال المكاني 1 -4 -2

 (.29/2/3131)إلى ( 32/2/3122)للمدة من  :المجال الزماني 0 -4 -2

 الفصل الثاني

 :اءاته الميدانيةمنهجية البحث و إجر  -1

 :منهج البحث 1-2

 .استخدم الباحثين المنهج الوصفي باألسلوب المسحي  والعالقات االرتباطية

  :المجتمع وعينة البحث 1-1
تمثااال مجتماااع اصااال هااام اندياااة العاااراق المتأهلاااة اقليمياااا بحساااب تأهلهاااا فاااي العاااراق، وكاااان 

 –غاااز الشاامال  –القاساام  –امراء ساا –كااربالء )نااادي وهاام؛( 23)العبااا تقسااموا الااى( 382)عااددهم

بحسااب ( زاخااوا -سااوق الشاايوخ  –برايتااي  –الكوفااة  –الرمااادي  –الصااناعة  –ميسااان  –الجنسااية 

العباا وهام المجتماع ( 272)اختير مانهم , ،(3122-3128)كشوفات االتحاد العراقي المركزي العام 

- :، وقسمت العينة كاآلتي%( 021221)البحثي بنسبة مقدارها

  (.231228)العبا يمثل نسبة مقدارها( 32)استطالعية عددهمعينة% 

  (.921272)العبا مثلت نسبة مقداره(23)عينة بناء والتقنين عددهم% 
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 .يمثل تفاصيل المجتمع البحثي وعينات بحسب مناطق العراق( 2)والجدول

 ( 2)الجدول

  يبين المجتمع االصل والبحث وعينات البحث

 المستبعدون عينة البناء لتجربة االستطالعيةعينة ا العدد اسم النادي ت

 2--- ----  12 كربالء 2
 6 21----  12 سامراء 3

 4--- ----  10 القاسم 2

 4 12----  12 غاز الشمال 4
 2--- ----  10 ميسان 9

 2 21-----  11 الجنسية 0

 1--- -----  10 الصناعة 7
 4---  12 12 الرمادي 8

 4--- -----  11 الكوفة 2

 2 21------  10 برايتي 21

 6--- -----  12 سوق الشيوخ 22
 2 21-----  11 زاخوا 23

 63 11 12 110 المجموعة

    %233 النسبة المئوية

 :الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 1-0

 :وسائل جمع المعلومات 1-0-2

 المصادر العربيّة واألجنبية. 

 ساالختبارات والقيا. 

 استمارة تسجيل اختبارات. 

 الوسائل اإلحصائية. 

 المقابالت الشخصية. 

 :األجهزة المستخدمة في البحث 1-0-1

 جهاز حاسوب. 

 ساعة توقيت. 

  لة تصوير فيديو نوع (Sony.) 

 :األدوات المستخدمة في البحث 1-0-0

 شرط متري. 

 (.قانوني)ملعب كرة قدم 

 كرة( 31)كرات قدم عدد 

 شريط قياس. 

 صافرة. 
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 :تحديد متغيرات البحث 1-4

 :اختبارات القدرات البدنية 1-4

 :القوة المميزة بالسرعة لمهارة التهديف 2- 4 -1

 ثا( 31، 29، 21)اختبار القوة المميزة بالسرعة لالزمان :اسم االختبار  

 القوة المميزة بالسرعة لدقة التهديف: الهدف من االختبار. 

 شريط لتعيين منطقة التهديف لالختبار، هدف كرة قادم (21)كرات قدم عدد :المستعملة األدوات ،

 .قياسات دولية، ملعب كرة قدم، ساعة توقيت

 توضع حمالة كرات ويقف بقربها العب يعمل على وضع الكرة في النقطة المحددة : طريقة األداء

وكمااا موضاال بالشااكل أدناااه، اذ يقااوم  ياااردة بعااد ضاارب الكاارة ماان قباال المختباار( 28)علااى خااط

الالعب بالتهديف في المناطق المؤشرة في االختبار وحساب أهميتهاا وصاعوبتها وبشاكل متسلسال 

، ماان خااالل وضااع شاااخ  علااى يااتم االختبااار ماان وضااع الااركض الواحااد بعااد اآلخاار علااى أن

م مان الكارة فاي منتصاف قاوس الجازاء لكاي يادور حولاه بعاد ضارب الكارة حساب الازمن (3)بعد

 .القوة المميزة بالسرعة لمهارة التهديف بكرة القدمالمحدد لالختبار الخاص بصفة 

 تحتسب عادد اإلصاابات التاي تادخل او تماس جواناب األهاداف االربعاة المحاددة  :طريقة التسجيل

علاى وفاق النحاو ( من كال الجانبين العلويين والسفليين بحيث تحتسب درجات كل كرة من الكرات

 :اآلتي

 (2 )نطقة الدقةدرجات عند التهديف المباشر الى م. 

 (3 )درجة عند التهديف مع المس ودخول منطقة الدقة. 

 (2 )درجة عند التهديف على مناطق اطار الدقة دون الدخول الكرة. 

 (صفر )خارج حدود الهدف. 

 يكون احتساب الدرجة من خالل ضرب عدد التكرارات في مجموع الدقة: احتساب الدرجة. 

 
 (2)الشكل

 التهديف لمهارة القوة المميزة بالسرعةيوضح 
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 :التجربة االستطالعية 1- 4 -1

العباااا ( 32)تااام تطبياااق االختباااارات فاااي صاااورته األولياااة علاااى عيناااة اساااتطالعية مكوناااة مااان     

، وكاااااان (3122/ 2/  22) بتااااااري  (  الخمااااايس) مااااان مجتماااااع الدراساااااة وخاااااارج عينتاااااه ياااااوم

 :الغرض من هذه التجربة هو ما يأتي

 ختبارات للعينة التعرف على مدى ومالئمة اال . 

  التأكد من جاهزية االدوات . 

  التعرف على الوقت الذي يستغرقه كل اختبار فضالً عن وقت االختبارات الكلية . 

  التأكد من تسلسل االختبارات. 

 التعرف على كفاءة فريق العمل المساعد. 

 :االسس العلمية لالختبارات 3-4-2

 :صدق االختبارات 0-4-2-2

محتااااوى أو المضاااامون باالعتماااااد علااااى األساااااتذة المختصااااين ماااان أعضاااااء اسااااتخدم صاااادق ال

 . اللجنة العلمية في مجال القياس والتقويم كرة القدم

 :ثبات االختبارات 2-4-2-1

مااادى الدقاااة االختباااار فاااي القيااااس واتسااااق نتائجاااه عناااد تطبيقاااه مااارات "يقصاااد بثباااات االختباااار  

،  ولمعرفااااة ماااادى اسااااتقرار القياااااس قااااام (74: 3121:الياسااااري )" متعااااددة علااااى نفااااس اإلفااااراد

الباحاااث بتيجااااد الثباااات بطريقاااة االختباااار وإعاااادة االختباااار إذ تااام إعاااادة تطبياااق بعاااد مااارور أسااابوع 

إذ  (Pearson)مااان التجرباااة األولاااى، وتااام اساااتخراج معامااال الثباااات باساااتخدام معامااال االرتباااااط

ل مالحظااااة قاااايم الداللااااة والتااااي هااااي اقاااال ماااان ظهاااارت النتااااائج معااااامالت ثبااااات عاليااااة ماااان خااااال

 (. 3)مما يشير معنوية االرتباط وكما مبينة في الجدول(1119)مستوى الداللة

 :موضوعية االختبارات0- 0-4-2

عاااادم اخااااتالف المقاااادرين بااااالحكم علااااى شاااايء مااااا أو موضااااوع "الموضااااوعية فيقصااااد بهااااا  

"معااااين
(04: 2222:مصااااطفى باااااهي )  

عليمااااات الخاصااااة بتطبيااااق االختبااااار ماااادى وضااااو  الت"، وتعنااااي  

، وقاااااد تااااام حساااااابها عااااان  طرياااااق االرتبااااااط باااااين درجاااااات اثناااااين مااااان "وحسااااااب الااااادرجات

المحكماااين
)*(

، يقوماااان بوضاااع الااادرجات لمجموعاااة واحااادة مااان األفاااراد فاااي نفاااس الوقااات، ومااان 

خااااالل التطبيااااق الثاااااني لالختبااااارات لالعبااااي االسااااتطالع قااااام الباحااااث بتيجاااااد معاماااال االرتباااااط 

وان ( 3)باااااين نتاااااائج المحكماااااين والمبيناااااة تفاصااااايلها فاااااي جااااادول( Pearson)بسااااايط بيرساااااونال

مماااا يشاااير لمعنوياااة االرتبااااط باااين المحكماااين ( 1119)الداللاااةجمياااع قااايم الداللاااة اقااال مااان مساااتوى 

 .وللموضوعية العالية لالختبارات

 

 

 

 

                                                

 :المحكمين  -)*(

 االنبارجامعة   دكتوراه                    مروان عبد الحميد 

 تربية االنبار   دكتوراه                  يد         محمود رش 
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 (1)جدول

 ةيبين معامل الثبات والموضوعية وقيم الداللة للمهارات الفني

 ت

 االختبار

 الموضوعية الثبات

معامل 

 االرتباط

 قيم

 الداللة

معامل 

 االرتباط

قيم 

 الداللة

 0.000 0.89 0.002 0.81 ثا(21)القوة المميزة بالسرعة تهديف   1

 0.001 0.88 0.040 0.79 ثا(29)القوة المميزة بالسرعة تهديف   2

 0.000 0.92 0.001 0.83 ثا(31)القوة المميزة بالسرعة تهديف   3

 

 :الرئيسة التجربة 6- 4 -1

العااب والمبينااة (23)بعااد التأكااد ماان القاادرة التميزيااة لالختبااارات تاام تطبيقهااا علااى عينااة البناااء البالغااة

م، وكماا مجدولاة زمنياا (3131\2\29)م، ولغاياة(3122\2\32)للفتارة مان( 2)تفاصايلها فاي الجادول

حقاق مان صااالحية االختباارات مان خاالل إيجااد القاادرة لكال ناادي رياضاي مان عينااة البنااء، وذلا  للت

التميزيااة ومسااتوى الصااعوبة لالختبااارات، فضااال عاان التحلياال العاااملي السااتخالص مجموعااة ماان 

 . االختبارات

تم تطبيق االختبارات على عينة التطبيقق وكمقا مدرجقة فقي  الجقدول ادنقاا ثقالر اختبقارات فقي : اوال

 .نفس  

 ري التا العدد اسم النادي ت

 1321\1\11 21 نادي سامراء 2

 1321\1\11 12 غاز الشمال 3

 1321\1\03 21 زاخو 2

 1313\23\0 21 برايتي 4

 1313\23\1 21 الجنسية 9

  11 المجموع 

 :القدرة التمييزية1-4-1

بعااد جمااع وتفريااا البيانااات الخاصااة باختبااارات المتغياارات المعنيااة بالبحااث تاام ترتيااب الاادرجات       

مان  %(27)اختيار منهااخام الخاصة بكل اختبار ترتيبا ًتنازليا من أعلى درجاة إلاى أقال درجاة، وإذ ال

االختباارات المختاارة  العبا ومثلها مان الادرجات الادنيا وذلا  لبياان قادرة(39)الدرجات العليا والبالغة

للعينات المتسااوية  اإلحصائي( ت)على التمييز بين العبي عينة البحث،  إذ تم حسابه باستخدام اختبار
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غير المرتبطة، وبعد معالجة النتائج إحصائياً تبين إن جميع االختبارات المستعملة قيد الدراسة صادقة 

 .يبين ذل  (4)والجدول (41)وعند درجة حرية ،(0.05)كون قيم الداللة اصغر من مستوى داللةل

 
 (4)جدول

 عينة البناء التمييزية لالختبارات قيد البحث على وفق ال القدرة 

GROBS N 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
T نسبة الخطأ 

Q1 
 0.200 5.960 25 المجموعة العليا

13.747 .000 
 0.338 4.875 25 المجموعة الدنيا

Q2 
 0.898 23.840 25 المجموعة العليا

17.705 .000 
 0.500 20.200 25 المجموعة الدنيا

Q3 
 0.748 20.320 25 المجموعة العليا

15.884 .000 
 0.800 16.840 25 المجموعة الدنيا

 :مستوى صعوبة االختبارات  1-4-1

االختبار الجيد هو الذي ينجل في التميز بين اإلفراد وذل  بما يحقاق ماا يعارف باالمنحنى "إن 

"أالعتدالي
  (

كمال عبد الحميد و
 

كال اختباار  ، ولمعرفة حسن انتشار العينة وفق(22: 2281:حساننين

من االختبارات المبحوثة تم استخدام قانون معامل االلتاواء إذ دلات قيمهاا، علاى إن جمياع االختباارات 

، كماا هاذا يتفاق والشارط ( 3±االلتواء في المنحنى المعتادل يمتاد باين "تحقق المنحنى أالعتدالي ألن  

صاعوبة ،فاالختالفاات الكبيارة الذي يشير الى  ان تكون االختبارات المرشحة في مساتوى واحاد مان ال

في مساتوى صاعوبة االختباارات المرشاحة يقلال مان االرتبااط فيماا بينهماا، فضاال عان قلاة قايم الخطاأ 

المعياري والذي يدل على حسان اختياار العيناة وصاحة تمثيلهاا للمجتماع ومالئماة حجمهاا،  حياث تعاد 

ة فكلمااا صااغرت قيمتااه كلمااا زاد قيمااة الخطااأ المعياااري كمقياااس لدرجااة االعتماااد علااى متوسااط العيناا

"االعتماد عليه
،
 .يبين ذل ( 9)والجدول  

 (2)جدول

 يبين اإلحصاءات الوصفية لعينة البحث الرئيسية   

 

الوسط  الرمز االختبارات

 الحسابي

الخطأ 

 المعياري

االنحراف 

 المعياري

 معامل االلتواء

 Q1 5.212 0.044 0.472 0.611 ثا(23) 2القوة المميزة بالسرعة تهديف

 Q2 22.009 0.144 1.532 0.394 ثا(22) 1القوة المميزة بالسرعة تهديف

 Q3 18.584 0.135 1.438 0.104 ثا(13) 0القوة المميزة بالسرعة تهديف

 

 :لوسائل االحصائية المستخدمةا  1-4-1

 (SPSS)استخدم الباحثان الحقيبة االحصائية  

 الوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري 

 االلتواء معامل 

 معامل االرتباط 

  (الزائية)الدرجة المعيارية 

  (التائية)الدرجة المعيارية 
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 الفصل الثالث

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -0

 :الدرجات المعيارية لالختبار 0-2

إن االختبارات الجيدة هي التي تتضمن معاايير تعطاي القايم الخاام التاي ياتم استخالصاها مان خاالل     

الختبارات داللة ومعنى، إذ إن المعايير تساعد المختبار فاي التعارف علاى مركازه النسابي فاي تطبيق ا

وبعاد (   214: 2229:حساانين . )مجموعته، وهذا يعد إجراًء مهماً وضروريا لتحقيق شروط التقاويم

جااءت العب تم الحصول على النتائج التي ( 23)تطبيق االختبارات المهارية على عينة التقنين البالغة

كاادرجات خااام، تاام التعاماال معهااا إحصااائيا إليجاااد المعااايير التااي يمكاان ماان خاللهااا تعماايم نتااائج عينااة 

البحث بقصد تقويم قدراتها، وتم استخدام  الدرجة المعيارية الزائية والتائية المعدلاة كونهاا اكثارا ناواع 

قياسااية لتقااويم األرقااام الطاارق ميساارة وفهاام ماان قباال الكثياار ماان المختصااين كونهااا إحاادى الوسااائل ال

(.81 -31)المسجلة من الالعبين، علما إن قيمتها تتراو  مان 
 
وكماا مبيناة ( 20: 2228:المنادالوي )

 (8( )7( )0)بالجدول 

 ( 6)الجدول 

 يبين الدرجة التائية الختبار القوة المميزة لمهارة التهديف بكرة القدم

 ثا(23) 2القوة المميزة بالسرعة تهديف
 

 التكرار الخامالدرجة 
النسبة 

 المئوية

التكرار 

 الصاعد
T 

القوة المميزة لمهارة 

 ثا 23التهديف بكرة القدم 

4.00 3 3.3 3.3 40 

5.00 65 70.7 73.9 50 

6.00 24 26.1 100.0 60 

Total 92 100.0 
  

 22112=الوسط الحسابي 
 32410=االنحراف المعياري

 

 ( 1)الجدول 

 الختبار القوة المميزة لمهارة التهديف بكرة القدم يبين الدرجة التائية

 التكرار الدرجة الخام
النسبة 

 المئوية

التكرار 

 الصاعد
T 

القوة المميزة لمهارة 

ثا22التهديف بكرة القدم  

19.00 1 1.1 1.1 35.71 

20.00 18 19.6 20.7 39.79 

21.00 20 21.7 42.4 43.88 

22.00 25 27.2 69.6 47.96 

23.00 14 15.2 84.8 52.04 

24.00 8 8.7 93.5 56.12 

25.00 5 5.4 98.9 60.21 

26.00 1 1.1 100.0 64.29 

Total 92 100.0 
  

 (1)الجدول 

 يبين الدرجة التائية الختبار القوة المميزة لمهارة التهديف بكرة القدم 

 التكرار الدرجة الخام
النسبة 

 المئوية

التكرار 

 الصاعد
T 

 35.71 2.2 2.2 2 15.00المميزة  القوة
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بالسرعة تهديف 

ثا(13)  

16.00 4 4.3 6.5 39.79 

17.00 15 16.3 22.8 43.88 

18.00 29 31.5 54.3 47.96 

19.00 19 20.7 75.0 52.04 

20.00 15 16.3 91.3 56.12 

21.00 6 6.5 97.8 60.21 

22.00 2 2.2 100.0 64.29 

Total 92 100.0 
  

 22441=االنحراف المعياري  212233=لوسط الحسابيا

 

 الفصل الرابع
 :االستنتاجات والتوصيات -4

 :االستنتاجات 4-2

  أثبتت اختبارات البحاث صاالحيتها فاي قيااس القاوة المميازة بالسارعة وبازماان مختلفاة المصااحبة

باين إنجااز أفاراد العيناة لمهارة التهديف بتوزيعهاا اعتادالياً علاى عيناة البنااء وقادرتها علاى التمياز 

ذوي المساتوى العاالي والااواطي فاي االختبااار الواحاد فضاالً عاان تحقيقهاا معااامالت صادق وثبااات 

 . وموضوعية عالية

  تقنااين اختبااارات البحااث فااي إيجاااد الاادرجات المعياريااة المالئمااة لالعبااي الاادوري الدرجااة االولااى

 .بكرة القدم 

 سااتوى المتوساط وهااذا دليال علااى عادم ايااالء هااذه اعلاى مسااتوى ظهارت فيااه عيناة البحااث كاان بم

 .تدريبية كحالةالقدرة اهمية كبيرة 

 :التوصيات 4-1

 اعتماد االختبارات المستخلصة في عملية التقويم المستمر لالعبي الدوري الدرجة االولى. 

 اعتماد المعايير التي توصل إليها البحث عند عملية التقويم واالختيار. 

  للمعايير على وفق قدرات الالعبين وعلى مر السنينالمستمر   التعديل. 

 تصميم اختبارات لباقي المهارات األخرى وتقنينها للتوصل إلى نتائج تخدم اللعبة. 

 

 المصادر 
 

  القاااهرة، دار الفكاار العربااي، )كمااال عبااد الحميااد ومحمااد صاابحي حسااانين؛ القياااس فااي كاارة اليااد

2281.) 

 القاااهرة ،دار الفكاار العربااي )،1فااي التربيااة الرياضااية ،ج حمااد صاابحي حسااانين ؛القياااس والتقااويم

 .1995)،3،ط

  جامعاة بغاداد ،مطبعاة )؛االختبارات والقيااس والتقاويم فاي الرياضاية ،( واخرون)قاسم المندالوي

 ( 1998التعليم العالي ،
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 (. 3121لضياء للطباعة والصميم،ا
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 (.م2222القاهرة، مركز الكتاب للنش،) :2الموضوعيةــــــ المعايير، ط

 

 

 

 

 

 


