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بناء وتقنين بطارية إختبار لقياس بعض المهارات
األساسية الثنائية المركبة بكرة القدم للمتقدمين
أ.د .عباس علي عذاب الساعدي

مستخمص البحث بالمغة العربية.

م.م .حسين علي حسن الطائي

 1439هـ
2018م

ِ
مقدمتو عمى نبذة موجزة عف مدى أىمية اإلختبارات في كرة القدـ ذلؾ بوصفيا
إحتوى الباب األوؿ في
ٍ
إضافة إلى أىمية إمتالؾ العب كرة
المعيار العممي األساسي الدقيؽ لمحكـ عف ظاىرة القياس عمى إختالؼ ماىيتِيا.
القدـ لمستوى ٍ
عاؿ مف األداء المياري والذي يمكنو مف إجادة المعب داخؿ الميداف وامكانية التعامؿ مع ظروفيا المختمفة.
أما في الباب الثاني فقد تناوؿ الباحث اإلختبار الجديد إضافة الى الميارات األساسية المتمثمة ب ػ (التيديؼ ،المناولة،
اإلخماد ،الدحرجة ،النطح) .في الباب الثالث تـ التطرؽ إلى منيج البحث المعتمد والذي تمثؿ بالمنيج الوصفي باإلسموب
المسحي ،أما عينة البحث فقد اختيرت بالطريقة العمدية ل ػ ( )626العب مف العبي أندية الدوري العراقي الممتاز في
بغداد لمموسـ الكروي  2067/2066كما تـ في ىذا الباب ذكر آلية العمؿ التي إعتمدىا الباحث في كيفية تحديد
المتغيرات واعتماد اإلختبارات إضافة الى األجيزة واألدوات المستخدمة والمعالجات اإلحصائية الالزمة إليجاد نتائج
البحث التي تـ إستخراجيا وعرضيا في الباب الرابع ِعبر جممة جداوؿ تـ مناقشتيا مناقشة عممية لمتوصؿ الى مجموعة
إستناتجات وتوصيات كونت الباب الخامس.
الكممات المفتاحية :اإلختبار الجديد ،الميارات المركبة ،الالعبيف المتقدميف.

Abstract.
Designing And Standardizing a Test Battery to measure some of dual basic
compound skills in Football for Advanced players
The importance of the research lies in using tests to measure the level of skill in
advance soccer players. the problem lies in the lack of tests that measure dual compound
skills for advance players. The research aimed at designing and standardizing a group of tests
for measuring the compound skills of soccer players. the researcher used the descriptive
method. The subjects were (126) players from Baghdad clubs participating in the Iraqi soccer
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Premier League 2016 – 2017. The tests were applies after a pilot study, followed by a
standardizing process. The data was collected and treated using proper statistical operations.
The researcher came up with a set of conclusions and recommendations.
Keywords: test, compound skills, advance players.

 -3المبحث األول :التعريف بالبحث.
 3-3مقدمة البحث وأهميته:
لطالما كانت ومازالت لعبة كرة القدـ المعبة األولى بالعالـ مف حيث عدد ممارسييا ومتابعييا ،ىذا حتـ أف
توجو األنظار إلييا مما يعني أف تكوف دائمة التطور والتجدد في شتى مجاالتيا وال سيما المجاؿ المياري منيا .ولما
كانت طرؽ وأساليب المعب دائمة التغير عبر إستخداـ جمؿ تكتيكية جديدة مبنية في أساسيا عمى كيفية التعامؿ مع الكرة
بحرفية عالية كاف البد مف إيجاد إختبارات جديدة تحاكي ىذا التطور ،لتعمؿ عمى إيجاد معيار قابؿ لمقياس لمعرفة
مستوى الالعبيف في ذلؾ الجانب (المياري) والكشؼ عف نقاط القوة والضعؼ والعمؿ عمى تعزيز األولى وتالفي الثانية.
ذلؾ بوصؼ اإلختبار ىو إحد أىـ أداوت البحث العممي الذي يعكس وبدقة مقدار ما تحتويو الظاىرة المقاسة .مما تقدـ
يظير جمياً أىمية إيجاد إختبارات تتناسب وتقدـ المعبة وحداثة أساليبيا .ومف ىنا جاءت أىمية البحث عبر الشروع ببناء
وتقنيف إختبارات ميارية مركبة تمزج بيف أكثر مف ميارة (ميارتيف) تساعد المختصيف في كرة القدـ عمى تحديد إمكانية
ِ
أداءه لتمؾ الميارات سويةً مما يعكس كفاءة الالعب في التعامؿ مع الكرة داخؿ الميداف.
الالعب في

 2-3مشكمة البحث:
إف مشكمة البحث تتمخص بقمة وجود إختبارات عممية مقننة لحاالت لعب كثي اًر ما تحدث طواؿ وقت المبارة
والتي يستخدـ فييا الالعب أكثر مف ميارة مفردة بحد ذاتيا كأف تكوف عمى سبيؿ المثاؿ الدحرجة والتيديؼ ،إذ مف
ِ
لوحده ،لكف ما يفتقر اليو بوفرة ،ىو وجود إختبار
المتعارؼ عميو إف ىنالؾ إختبار لمدحرجة لوحدىا واختبار آخر لمتيديؼ
يقيس الميارتيف معاً .وىذا ماكوف لدى الباحث قناعة تامة بوجود مشكمة حقيقة تكمف في
صعوبة القياس الدقيؽ لمستوى الالعب بأكثر مف ميارة مجتمعة .لذا عمد عمى الخوض في ىذا البحث مف
أجؿ وضع إختبارات معتمدة في متناوؿ المختصيف لمعمؿ عمى تحديد مستوى الالعبيف في ىذا المجاؿ.

 1-3أهداف البحث:


بناء وتقنيف بطارية اإلختبارات التي تقيس بعض الميارات األساسية الثنائية المركبة بكرة القدـ لممتقدميف.
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 1-3مجاالت البحث:
 6-4-6المجاؿ البشري :العبوا فرؽ المتقدميف ألندية بغداد الدرجة الممتازة في العراؽ لمموسـ الرياضي 2067/2066
بكرة القدـ.
 2-4-6المجاؿ الزماني :لمفترة مف  2067/6/2ولغاية .2067/9/6
 3-4-6المجاؿ المكاني :مالعب عينة الدراسة.

 -2المبحث الثاني :الدراسات النظرية والمشابهة.
 3-2الدراسات النظرية:
 3-3-2اإلختبار الجديد:
لما كاف التجدد في العموـ يعني تقديـ أفكار ورؤى جديدة فبالتأكيد يسري الحاؿ عمى اإلختبارات بوصفيا
جزء ال يتجزء مف منظومة العمؿ األكاديمي مف جية والرياضي البحت مف جية أخرى ،عندىا أصبح لزاماً عمى العامميف
والمختصيف في ميداف اإلختبار والقياس إيجاد إختبارات جديدة وفؽ القواعد العممية المتبعة مف أجؿ تصميـ إختبارات
جديدة تحاكي تقدـ وحداثة مختمؼ تمؾ المجاالت والسيما المجاؿ الرياضي والذي الينفؾ ينقطع عف التقدـ .إف اإلختبار
الجديد ىو اإلختبار الغير مسبوؽ والذي يجب اف يتمتع بجممة شروط ( )29:5ىي:
 .6إحساس الباحث بوجود ظاىرة بحاجة الى قياس.
 .2قدرة الباحث وميارتو في اإلجرآت والخطوات الالزمة لتصميـ وتقنيف اإلختبارات.
 .3أف يقيس اإلختبار الجوانب األساسية لمميارة أو المعبة ويوجو اإلختبار لمتغير محدد بحد ذاتو.
 .4أف تتشابو طريقة أداء اإلختبار مع مواقؼ األداء في المعبة.
 .5توفر العينة المناسبة.
 .6اإلقتصاد بالجيد والكمفة والوقت ليكوف في متناوؿ أكبر عدد مف العامميف في المجاؿ الرياضي.
 .7أف تكوف عممية جمع البيانات وطرؽ تصحيحو مفيومة وواضحة تماماً وال تتدخؿ بيا ذاتية الباحث.
 .8توفر األسس العممية (الصدؽ ،الثبات،الموضوعية) في تصميـ اإلختبار وتقنينو.
 .9يمكف تقنيف وحساب المعايير لإلختبار ومعالجة الدرجات المستخرجة منو إحصائياً وبشكؿ مباشر.

 2-3-2المهارات األساسية في كرة القدم:
إف مكونات أي لعبة تعرؼ إصطالحاً بالميارات األساسية والتي بمفيوميا البسيط تعني متطمبات أداء المعبة
وفؽ القانوف .وفي كرة القدـ تعرؼ الميارات عمى إنيا "كؿ الحركات الضرورية اليادفة والتي تؤدى بغرض معيف في
إطار قانوف كرة القدـ ،سواء أكانت ىذه الحركات بالكرة أو بدونيا" ( .)65:6بذلؾ تعد ميارات كرة القدـ ىي مجمؿ أداء
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الالعب داخؿ الميداف في التعامؿ مع مجريات المباراة سواء أكاف ذلؾ بوجود كرة أـ بدونيا في إتجاه ىدؼ المعبة األساس
وىو الفوز وتسجيؿ األىداؼ .ذىبت أغمب مراجع كرة القدـ الى تقسيـ ميارات كرة القدـ األساسية والتي سميت باألساسية
كونيا األكثر تك ار اًر في المباراة كما إنيا أساسيات أداء المعبة الى اآلتي)42:6( :
 .6ركؿ الكرة بالقدـ (المناولة والتيديؼ).
 .2الدحرجة بالكرة.
 .3السيطرة بالكرة.
 .4اإلخماد.
 .5نطح الكرة بالرأس.
المروغة والخداع.
ا
.6
 .7ميارات حارس المرمى.

 3-2-3-2التهديف:
ىدؼ المعبة األساس ووسيمة الفوز الوحيدة ومبتغى الالعبيف والتي تتمثؿ بإدخاؿ الكرة مرمى الفريؽ المنافس
بالطرؽ التي سمح بيا القانوف .فالتيديؼ ىو "المحاولة الفعمية والجادة لالعب المياجـ إلدخاؿ الكرة إلى ىدؼ المنافس
مستغالً قابميتو النفسية والبدنية والفنية والذىنية ضمف إطار القانوف" ( .)49:7بيذا تعد ميارة التيديؼ ىي الميارة
ِ
قدر ٍ
بأكممو ،لذلؾ فيي تحتاج الى ٍ
عاؿ مف الدقة والسرعة في إستغالؿ ثغرات
الحاسمة والتي تنتيي بنيايتيا جيود الفريؽ
الفريؽ المنافس.

 2-2-3-2المناولة:
تعد ميارة المناولة أكثر ميارات كرة القدـ تك ار اًر طواؿ زمف المباراة ،ىذا يزيد مف أىميتيا وحرص جميع
الالعبيف عمى أدائيا وبكؿ أشكاليا وأنواعيا بكفاءة عالية .إف ميارة المناولة ىي الوسيمة الوحيدة واألسرع إلنتقاؿ الكرة بيف
الالعبيف كما إنيا أداة تنفيذ التكتيؾ األولى التي تعتمدىا جميع الفرؽ .كؿ ىذا حتـ عمييا أف تكوف الميارة األكثر تدريباً
لالعبيف .إف لميارة المناولة أنواع عدة منيا "ماىو قسـ عمى وفؽ المسافة (القصيرة ،المتوسطة ،الطويمة) ومنيا ما قسـ
وفؽ إرتفاعيا عف األرض (األرضية ،المتوسطة ،العالية) ومنيا ما قسـ عمى أساس إتجاه المعب (العرضية ،العميقة،
القطرية ،الخمفية)" (.)75:3

 1-2-3-2اإلخماد:
ىي ميارة فف السيطرة عمى الكرة ووضعيا في متناوؿ الالعب .ولميارة اإلخماد األىمية البالغة في كرة القدـ
الحديثة والتي تتميز بنقؿ الكرات مف جية إلخرى عمى الميداف نحو الفراغ ،لذا فيي واحدة مف أىـ أدوات تنفيذ التكتيؾ
المعد مف قبؿ المدرب والذي يحتـ عمى الالعب إجادة التعامؿ مع الكرة القادمة اليو بما يخدـ فريقو.
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لذا فاإلخماد يعرؼ عمى إنو "تحكـ الالعب في الكرات القادمة إليو كميا سواء أكانت الكرة القادمة أرضية
أو عالية أو نصؼ عالية في إطار قانوف المعبة" (.)77:2

 1-2-3-2الدحرجة:
ىي مف أوائؿ ميارات كرة القدـ األساسية الواجب عمى العب كرة القدـ إتقانيا ،والتي تمثؿ تحرؾ الالعب
مع الكرة عبر إستخداـ أجزاء القدـ المختمفة ذلؾ لكوف لميارة الدحرجة أنواع عدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ الدحرجة بباطف
القدـ ،الدحرجة بخارج القدـ والدحرجة بوجو القدـ .ولما كانت الدحرجة ىي " أساس المجيود الفردي لالعب في التقدـ
بالكرة واختراؽ دفاع المنافس وخمؽ فرصة لزمالئو الالعبيف " ( .)88:8كاف البد عمى جميع العبي كرة القدـ إجادتيا مف
أجؿ التعامؿ مع ظروؼ معينة في المباراة تمكف الالعب مف التوغؿ في صفوؼ الفريؽ المنافس وخمؽ الفراغ مف أجؿ
ِ
زمالئو الالعبيف في إنجاح محاوالتيـ في الوصوؿ لمرمى الفريؽ المنافس وتسجيؿ اإلىداؼ السيما في ظؿ
مساندة
أساليب المعب الحديثة والتي تتميز بزيادة عدد الالعبيف المدافعيف.

 1-2-3-2النطح:
ىي إحدى ميارات العاب اليواء والتي تمثؿ فف تعامؿ الالعب مع الكرة بر ِ
أسو ،كما إنيا تًستخدـ في عدة
إتجاىات ،إذ قد يستخدميا الالعب كوسيمة لمتيديؼ أو المناولة أو حتى تشتيت الكرة وابعادىا عف حيازة الفريؽ المنافس.
كؿ ِ
ىذه األنواع أكسبت ميارة النطح أىميتيا البالغة ذلؾ بوصفيا "الطريقة األولى لضرب الكرة وىي في اليواء" (.)43:4
بذلؾ تعد ميارة مكممة لالعب كرة القدـ وبفقدىا يفقد الالعب جانب ميـ في كيفية التعامؿ مع الكرات العالية وبإجادتيا
يصبح الالعب قادر عمى إستغالؿ الفرص والكرة في اليواء والتمكف مف مجاراة ظروؼ المباراة.

 -1الباب الثالث :منهج البحث واجر ِ
اءاته الميدانية.
 3-1منهج البحث:
ِ
لمالئمتو طبيعة المشكمة وأىداؼ البحث.
عمد الباحث عمى إستخداـ المنيج الوصفي باإلسموب المسحي

 2-1مجتمع وعينة البحث:
تمثؿ مجتمع البحث بالعبي كرة القدـ لمدوري العراقي الممتاز في بغداد لمموسـ الكروي 2067/2066
والبالغ عددىـ ( )270العباً ،تـ إختيار ( )645العباً منيـ بصورة عمدية ليمثموا عينة البحث ،مثؿ ىذا العدد ما نسبتو
( )%54مف مجتمع البحث والجدوؿ ( )6يبيف توزيع وحجـ العينة.
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جدول ()3

يبين توزيع وحجم العينة
ت

أسـ النادي

عدد الالعبيف

عينة اإلستطالع عينة البناء

عينة التقنيف

6

النفط

26

-

60

66

2

الحدود

24

7

7

67

3

الكرخ

22

4

6

66

4

الحسيف

28

-

8

20

5

بغداد

22

-

8

64

6

الزوراء

23

-

60

63

645

66

49

96

المجموع

 1-1الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة:
 3-1-1وسائل جمع المعمومات:


المقابالت الشخصية.



المراجع والمصادر.



اإلختبار والقياس.



شبكة األنترنت.



إستبانة إستطالع آراء الخبراء والمختصيف حوؿ ترشيح اإلختبارات الخاصة بالمتغيرات المبحوثة لعينة الدراسة
بكرة القدـ.

 2-1-1األجهزة واألداوت المستخدمة:


ساعة توقيت الكترونية نوع ( )Casioعدد ( )4أمريكية الصنع.



أداة شبكة دقة التيديؼ ( )PK PROأمريكية الصنع عدد (.)1



صفَّارة نوع ( )Fox 40كندية الصنع عدد (.)5



كرات قدـ ( )Officialعدد (.)60



ممعب كرة قدـ رسمي.



شواخص متنوعة.



كامي ار فيديو نوع ( )Canonيابانية الصنع عدد (.)6
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 1-1إجراءات البحث الميدانية:
 3-1-1تحديد اإلختبارات لبعض المهارات األساسية المركبة بكرة القدم:
قاـ الباحث بترشيح ( )5–3إختبارات لكؿ نوع مف أنواع الميارات األساسية الثنائية المركبة في إستمارة
إستبانة عرضت عمى الخبراء والمختصيف والبالغ عددىـ ( )5مف أجؿ تحديد أىـ اإلختبارات لمميارات األساسية الثنائية
المركبة بكرة القدـ لممتقدميف ،وتـ إستبعاد اإلختبارات التي حققت نسبة مئوية أقؿ مف ( .)%50وبذلؾ بمغ عدد اإلختبارات
المختارة ( )66إختبا اًر ،وكما مبيف في الجدوؿ ( )2أدناه.
جدول ()2
يبين النسبة المئوية إلختبارات المهارات األساسية المركبة المرشحة لمتطبيق بحسب رأي الخبراء
ت

المهارات األساسية
المركبة

اإلختبارات
المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة

6

المناولة  +نطح الكرة بالرأس

2

المناولة  +اإلخماد

بجانب الرأس عمى المناطؽ محددة
المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ نطح
الكرة بجانب الرأس عمى المناطؽ محددة
المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة

بمقدمة الرأس عمى المناطؽ المحددة

المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ نطح
الكرة بمقدمة الرأس عمى المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد
بأي جزء مف الجسـ ضمف مناطؽ محددة
المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد
بأي جزء مف الجسـ ضمف مناطؽ محددة
المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد
بالفخذ ضمف مناطؽ محددة
المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد
بالصدر ضمف مناطؽ محددة
المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد
بالصدر ضمف مناطؽ محددة
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وحدة القياس

النسبة

التأشي

المئوية

ر

زمف  +درجة

54.54

√

زمف  +درجة

72.72

√

زمف  +درجة

63.63

√

زمف  +درجة

45.45

X

زمف  +درجة

63.63

√

زمف  +درجة

86.86

√

زمف  +درجة

27.27

X

زمف  +درجة

27.27

X

زمف  +درجة

90.90

√
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ت

المهارات األساسية

اإلختبارات

المركبة

المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة
بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة

3

الدحرجة  +المناولة

4

المناولة  +التيديؼ

المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ
الدحرجة بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة
الدحرجة بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة

ثـ المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ

الدحرجة بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة
ثـ المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ

وحدة القياس

النسبة

التأشي

المئوية

ر

زمف  +درجة

86.86

√

زمف  +درجة

72.72

√

زمف  +درجة

36.36

X

زمف  +درجة

90.90

√

المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ
بالقدـ مف داخؿ منطقة الجزاء الى المناطؽ
المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة

زمف  +درجة

التيديؼ

90.90

√

المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ
التيديؼ بالقدـ مف داخؿ منطقة الجزاء الى

المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة

زمف  +درجة

45.45

X

دقة التيديؼ
المناولة القصيرة (10 - 5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ
بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ
المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة

زمف  +درجة

600

√

التيديؼ
المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ
التيديؼ بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء الى
المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة

زمف  +درجة

86.86

√

دقة التيديؼ
المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ
التيديؼ بالرأس مف داخؿ منطقة الجزاء الى
المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة
دقة التيديؼ
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زمف  +درجة

45.45

X
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ت

المهارات األساسية

اإلختبارات

المركبة

وحدة القياس

النسبة

المئوية

التأشي
ر

الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص
موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف
داخؿ منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى

زمف  +درجة

600

√

المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص
موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف

عمى خط منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة

زمف  +درجة

90.90

√

عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة  +التيديؼ

5

الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص

موضوعة بشكؿ متعرج ثـ التيديؼ بالقدـ مف
داخؿ منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى

زمف  +درجة

36.36

X

المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص
موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف
خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى

زمف  +درجة

72.72

√

المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف عشرة شواخص
موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف
خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى

زمف  +درجة

63.63

√

المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

 2-1-1التجارب اإلستطالعية:
قاـ الباحث بإجراء تجربة إستطالعية اولى بتأريخ  2067/6/2عمى عينة مكونة مف أربعة العبيف مف نادي
الكرخ الرياضي ،كاف اليدؼ منيا التاكد مف صالحية األجيزة واألداوت المستخدمة والوقت الكافي ألداء اإلختبارات فضالً
عف تسمسؿ اإلختبارات وعدد المحاوالت المناسبة وتنظيـ إستمارات التسجيؿ .بعد ذلؾ تـ إجراء تجربة إستطالعية ثانية
بتأريخ  2067/6/60مكونة مف سبعة العبيف مف نادي الحدود الرياضي لغرض إستخراج األسس العممية لإلختبارات
المرشحة.
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 1-1-1األسس العممية لإلختبارات:
 3-1-1-1الصدق:
تـ إستخداـ صدؽ المحتوى (المضموف) كونو األنسب لطبيعة البحث .إذ تـ ذلؾ عبر توزيع إستماراة
اإلستبانة عمى الخبراء والمختصيف التي اثبتت صحة صدؽ اإلختبارات المستخدمة ومالئمتيا عينة الدراسة.

 2-1-1-1الثبات:
إستخرج الباحث ثبات اإلختبارات المرشحة بطريقة اإلختبار واعادة اإلختبار .تـ ذلؾ عبر إيجاد معامؿ
اإلرتباط البسيط ( )Personبيف اإلختبار األوؿ الذي أجري بتأريخ  2067/6/60واإلختبار الثاني الذي أجري بتأريخ
 2067/6/66إذ طبؽ عمى عينة التجربة اإلستطالعية الثانية وتحت نفس الظروؼ .إذ جاءت النتائج متقاربة جداً وىذا
يدؿ عمى وجود معامالت ثبات عالية.

 1-1-1-1الموضوعية:
إستخرجت الموضوعية بتأريخ  2067/6/60وذؿ بمعالجة نتائج حكميف يعطي كؿ منيما درجة لإلختبار
في نفس الوقت .وتـ حساب الموضوعية بإستخداـ معامؿ اإلرتباط البسيط ( )Personكوسيمة إحصائية.
جدول ()1
يبين معامل الثبات والموضوعية وقيم الداللة لإلختبارات المرشحة
الثبات
ت

اإلختبارات

6

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة بجانب الرأس
عمى المناطؽ المحددة

2

المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة بجانب

3

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة بمقدمة الرأس

الرأس عمى المناطؽ المحددة
عمى المناطؽ المحددة

4

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بأي جزء مف
الجسـ ضمف المناطؽ المحددة

5

المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بأي جزء مف
الجسـ ضمف المناطؽ المحددة
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وحدة القياس

معامل

الموضوعية
قيم

معامل

قيم

اإلرتباط

الداللة

اإلرتباط

الداللة

زمف  +درجة

0.967

0.000

0.974

0.000

زمف  +درجة

0.950

0.000

0.988

0.000

زمف  +درجة

0.707

0.000

0.966

0.000

زمف  +درجة

0.958

0.000

0.967

0.000

زمف  +درجة

0.967

0.000

0.933

0.000
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الثبات
ت

اإلختبارات

6

المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بالصدر
ضمف المناطؽ المحددة

7

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة بيف خمسة
شواخص وبمجاالت محددة

8

المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة بيف خمسة

9

الدحرجة بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة ثـ المناولة

شواخص وبمجاالت محددة

المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ

وحدة القياس

معامل

الموضوعية
قيم

معامل

قيم

اإلرتباط

الداللة

اإلرتباط

الداللة

زمف  +درجة

0.970

0.000

0.946

0.000

زمف  +درجة

0.963

0.000

0.984

0.000

زمف  +درجة

0.960

0.000

0.965

0.000

زمف  +درجة

0.902

0.000

0.962

0.000

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ مف داخؿ
 60منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة

زمف  +درجة

0.889

0.000

0.975

0.000

شبكة دقة التيديؼ
المناولة القصيرة (10 -5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج
 66منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة

زمف +درجة

0.966

0.000

0.986

0.000

شبكة دقة التيديؼ
المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ مف
 62خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة

زمف  +درجة

0.909

0.000

0.994

0.000

أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص موضوعة بخط
 63مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف داخؿ منطقة الجزاء الى المناطؽ

زمف  +درجة

0.925

0.000

0.973

0.000

المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص موضوعة بخط
 64مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف عمى خط منطقة الجزاء الى
المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

زمف  +درجة

0.969

0.000

0.867

0.000

الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص موضوعة بخط
 65مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ

زمف  +درجة

0.920

0.000

0.954

0.000

المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف عشرة شواخص موضوعة بخط

 66مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ
المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
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زمف +درجة

0.846

0.000

0.935

0.000
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 1-1التجربة الرئيسة:
بعد أف أكدت التجارب اإلستطالعية سالمة اإلجراءات الخاصة بتطبيؽ اإلختبارات الميارية األساسية
الثنائية المركبة المرشحة ،تـ إجرائيا (اإلختبارات) عمى عينة البناء والبالغ قواميا ( )49العباً مف العبي كرة القدـ
المتقدميف بتأريخ  .2067/6/66تـ تقسيـ اإلختبارات عمى يوميف بواقع ( )8إختبارات لمكؿ يوـ لضماف سيولة جمع
البيانات بصورة دقيقة كذلؾ عدـ إجياد الالعبيف.

 3-1-1التحقق من صالحية اإلختبارات لممهارات األساسية المركبة المختارة بكرة القدم لممتقدمين:
 2-1-1القدرة التمييزية:
بعد جمع وتفريغ بيانات اإلختبارات المطبقة عمى عينة البناء ،تـ ترتيب الدرجات الخاـ ترتيباً تنازلياً مف ثـ
إختيار ( )%27مف الدرجات العميا والبالغة ( )63العباً ومثميا مف الدرات الدنيا ،ذلؾ لبياف قدرة اإلختبارات عمى التمييز
بيف الالعبيف .تـ إستخراج البيانات إحصائياً بإستخداـ إختبار ( )Tلمعينات المتساوية غير المرتبطة .إذ يتبيف مف الجدوؿ
( )4أدناه إف جميع اإلختبارات المرشحة ذات قدرة تمييزية عالية كوف قيـ (ت) المحسوية أكبر مف الجدولية.
جدول ()1
يبين القدرة التمييزية لإلختبارات المرشحة لمتطبيق
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 1-1-1الصعوبة والسهولة لإلختبارات (التجانس أو التوزيع اإلعتدالي):
لمعرفة حسف إنتشار وتوزيع العينة تـ إستخداـ قانوف معامؿ اإللتواء لبياف المنحنى اإلعتدالي ألفراد عينة
الدراسة ،والذي تبيف عبره إف نتائج العبي عينة الدراسة تتوزع إعتدالياً النيا كانت ضمف التوزيع الطبيعي والممتد بيف
(.)6±وكما مبيف في الجدوؿ (.)5
جدول ()1
يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة معامل اإللتواء لإلختبارات المرشحة
ت
6
2
3
4
5
6
7
8
9

وحدة القياس

اإلختبارات المهارية األساسية المركبة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة
بجانب الرأس عمى المناطؽ المحددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة
بجانب الرأس عمى المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة
بمقدمة الرأس عمى المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بأي

جزء مف الجسـ ضمف المناطؽ المحددة

المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بأي
جزء مف الجسـ ضمف المناطؽ المحددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد
بالصدر ضمف المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة بيف

خمسة شواخص وبمجاالت محددة

المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة
بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة
الدحرجة بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة ثـ
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ

الوسط

الحسابي

الوسيط

اإلنحراف
المعياري

معامل

اإللتواء
-

زمف  +درجة

0.893

0.960

0.245

زمف  +درجة

0.998

0.996

0.685

0.663

زمف  +درجة

0.987

0.855

0.326

0.298

زمف  +درجة

6.048

0.997

0.476

0.324

زمف  +درجة

0.986

0.973

0.404

0.096

زمف  +درجة

0.894

0.877

0.300

0.670

زمف  +درجة

0.999

0.934

0.389

0.506

زمف  +درجة

0.804

0.796

0.337

0.665

زمف  +درجة

0.976

0.939

0.346

0.277

0.820

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ
60

مف داخؿ منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى

زمف  +درجة

المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
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0.837

0.766

0.466

0.568
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ت

وحدة القياس

اإلختبارات المهارية األساسية المركبة

الوسط

الحسابي

الوسيط

اإلنحراف
المعياري

المناولة القصيرة (10 -5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ
66

مف خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى
المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

زمف  +درجة

6.074

6.669

0.364

المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ
62

بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة

زمف  +درجة

0.899

0.963

0.293

عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

معامل

اإللتواء
0.429
0.655

الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص
63

موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف داخؿ
منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

زمف  +درجة

6.237

6.366

0.470

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

0.504

الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص
64

موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف عمى

خط منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

زمف  +درجة

0.777

0.787

0.275

-

0.609

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص

65

موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج
منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

زمف  +درجة

6.060

0.969

0.358

0.762

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف عشرة شواخص

66

موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج
منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

زمف  +درجة

0.923

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

 1-1الوسائل اإلحصائية:
تـ إستخداـ الحقيبة اإلحصائية الػ ( )SPSSفي معالجة بيانات الدراسة.
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0.856

0.367

0.588
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 -1المبحث الرابع :عرض نتائج البحث وتحميمها ومناقشتها.
 3-1مصفوفة اإلرتباطات البينية لنتائج إختبارات المهارات األساسية الثنائية المركبة قيد البحث:
إف أولى خطوات التحميؿ العاممي ىو إستحصاؿ معامالت اإلرتباطات البينية لإلختبارات المبحوثة والتي
تمثؿ العالقة بيف كؿ إختبار مع اإلختبارات االخرى ،ذلؾ مف أجؿ تحميؿ الظاىرة موضوع القياس عبر إستحصاؿ
معامالت اإلرتباط بيف المتغيرات والتي تكوف بمجمميا موضوع الدراسة .تـ ذلؾ ِعبر إستخداـ معامؿ اإلرتباط البسيط
(بيرسوف )Pearson-إلستخراج معامالت اإلرتباط ،والذي تبيف لمباحث عبره إف عدد معامالت المصفوفة ( )620معامؿ
إرتباط (لـ تحسب الخاليا القطرية منيا) وكاآلتي:
جدول ()1
يبين مصفوفة اإلرتباطات البينية إلختبارات المهارات الثنائية المركبة المرشحة لمتطبيق

* القيمة الجدولية ( )0.288عند درجة حرية .47

 2-1مصفوفة العوامل قبل التدوير المتعامد (الحل األولي):
عمد الباحث عمى إستخداـ طريقة المكونات األساسية ل ػ (ىوتمنج )Hottling-في التحميؿ العامؿ لبيانات
الدراسة كونيا مف أكثر الطرؽ شيوعاً كما إنيا تؤدي الى تشبعات دقيقة عمى العوامؿ المستخمصة .إذ خمص التحميؿ
العاممي قبؿ التدوير الى ( )3عوامؿ وكما مبيف في الجدوؿ (.)7
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جدول ()1
يبين قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين والتباين المتجمع لنتائج اإلختبارات والعوامل المستخمصة
ت
6
2
3
4
5
6
7
8
9

العوامل قبل التدوير

اإلختبارات
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة
بجانب الرأس عمى المناطؽ المحددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة
بجانب الرأس عمى المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة
بمقدمة الرأس عمى المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بأي جزء
مف الجسـ ضمف المناطؽ المحددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بأي
جزء مف الجسـ ضمف المناطؽ المحددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد
بالصدر ضمف المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة بيف
خمسة شواخص وبمجاالت محددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة بيف
خمسة شواخص وبمجاالت محددة
الدحرجة بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة ثـ
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ

3

2

1

المفسر
ُ

0.970

0.028 -

0.260

0.984

0.885

0.203 -

0.386

0.972

0.606

0.780

0.638

0.994

0.979

0.655 -

0.988

0.076 -

0.992

0.084

0.983

0.054 -

0.970

0.630

0.989

0.026

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ
60

مف داخؿ منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى

0.983

0.006

المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
66

المناولة القصيرة (10 -5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ
مف خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى
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التباين

0.975

0.678 -

0.007
0.608
0.068
0.648
0.667
0.606
0.660
0.065

0.982

0.992

0.991

0.978

0.969

0.988

0.991

0.985
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ت

العوامل قبل التدوير

اإلختبارات

3

2

التباين
1

المفسر
ُ

المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ
62

بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة

0.982

0.098

0.603

0.983

عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص
63

موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف داخؿ
منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

0.959

0.225 -

0.099

0.978

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص
64

موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف عمى خط
منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

0.990

0.626

0.069

0.994

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص
65

موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج
منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

0.988

0.045 -

0.603

0.988

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف عشرة شواخص
موضوعة بخط مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج
66

منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

0.986

0.007 -

0.626

0.986

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الجذر الكامف

63.260

2.372

0.673

نسبة التبايف %

82.562

64.825

6.086

التبايف المتجمع %

96.428

96.520

98.678
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 1-1مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد (الحل النهائي):
ِ
إلضيارىا
يمثؿ تدوير العوامؿ عممية الوصوؿ لنتائج ثابتة إضافة الى إنيا تستخمص العوامؿ المدورة
بأبسط صورة عبر إزالة الغموض الذي عادةً ما يصاحب التحميؿ األولي .لذا عمد الباحث عمى إختيار طريقة

(الفايرماكس )Varimaix-في التدوير والتي تتميز بكونيا مف أكثر الطرؽ شيوعاً والتي خمصت الى ( )3عوامؿ وكما

مبيف في الجدوؿ ( )8أدناه.
جدول ()1
يبين مصفوفة العوامل إلختبار المهارات األساسية الثنائية المركبة بعد التدوير
ت
6
2
3
4
5
6
7
8
9
60

العوامل قبل التدوير

اإلختبارات
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة بجانب الرأس
عمى المناطؽ المحددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة بجانب

الرأس عمى المناطؽ المحددة

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة بمقدمة الرأس
عمى المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بأي جزء مف
الجسـ ضمف المناطؽ المحددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بأي جزء
مف الجسـ ضمف المناطؽ المحددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ اإلخماد بالصدر
ضمف المناطؽ المحددة
المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة بيف خمسة
شواخص وبمجاالت محددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة بيف خمسة
شواخص وبمجاالت محددة
الدحرجة بيف خمسة شواخص وبمجاالت محددة ثـ المناولة

المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ مف داخؿ

322

التباين

3

2

1

المفسر
ُ

0.590

0.715

0.356

0.985

0.438

0.861

0.202

0.972

0.249

5660.

0.953

1.236

0.757

6520.

4260.

0.773

0.817

0.508

0.260

0.992

0.739

0.518

0.421

0.991

0.837

0.470

0.266

0.990

0.780

0.416

0.436

0.971

0.800

0.480

0.346

0.989

0.836

0.438

0.318

0.990
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منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة

شبكة دقة التيديؼ

ت

66

العوامل قبل التدوير

اإلختبارات

3

2

التباين

1

المفسر
ُ

0.974

1.315

المناولة القصيرة (10 -5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ مف
خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

0.501

0.341

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
المناولة المتوسطة (25 -60ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ مف
62

خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

3260.

0.596

6560.

0.804

الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص موضوعة بخط
63

مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف داخؿ منطقة الجزاء الى

0.683

0.701

0.150

0.979

المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص موضوعة بخط
64

مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف عمى خط منطقة الجزاء الى

0.732

0.502

0.454

0.993

المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ

الدحرجة بمجاالت محددة بيف خمسة شواخص موضوعة بخط
65

مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء الى

0.810

0.502

0.285

0.974

المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الدحرجة بمجاالت محددة بيف عشرة شواخص موضوعة بخط
66

مستقيـ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء الى

0.814

0.474

0.316

0.985

المناطؽ المحددة عمى المرمى بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
الجذر الكامف

8.303

5.663

2.289

نسبة التبايف %

56.893

32.268

64.306

التبايف المتجمع %

56.772

83.079

98.678
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 1-1شروط قبول العامل:
تـ تفسير العوامؿ المستخمصة وفؽ إستخداـ محؾ (ىنري كايزر )H. Kaiser -لتحديد العوامؿ والذي يقبؿ
فيو العامؿ الذي يساوي واحداً صحيحاً أو اكبر إضافة لتشبع ثالث إختبارات عميو عمى األقؿ وفؽ محؾ (جيمفورد-

ِ .)Guilford
عميو تـ تفسير العوامؿ في ضوء التشبعات الكبرى والتي تزيد عف (.)0.5±

 1-1تفسير العوامل وتسميتها:
 3-1-1تفسير العامل األول:
يالحظ مف الجدوؿ ( )8إف اإلختبارات المتشبعة عمى ىذا العامؿ شكمت ما نسبتو ( )%86.25مف العدد
الكمي لإلختبارات الميارية الثنائية المركبة البالغة ( )66إختبار الخاضعة لمتحميؿ ،تراوحت تشبعات ىذا العامؿ بيف
( .)0.506-0.837كما بمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ ( )8.303والنسبة المئوية لمتبايف المفسر ( )56.893مف
مجموع نسبة التبايف الكمي البالغة ( .)%98.678إذ يبيف الجدوؿ ( )8إف ِ
السمة المميزة إلختبارات ىذا العامؿ ىي
ميا رتي المناولة والدحرجة ذلؾ لتشبع ثالث إختبارات عمييا إضافة لكوف تشبعاتيا كانت مف أعمى التشبعات .اإلختبار ذو
التسمسؿ ( ) 7ىو أفضؿ اإلختبارات مف الوجية اإلحصائية ،لذا فالباحث يرشحو ضمف إختبارات البطارية المستخمصة كما
يقترح تسمية ىذا العامؿ بعامؿ سرعة ودقة المناولة والدحرجة.

 2-1-1تفسير العامل الثاني:
يالحظ مف الجدوؿ ( )8إف اإلختبارات المتشبعة عمى ىذا العامؿ شكمت ما نسبتو ( )%56.25مف العدد
الكمي لإلختبارات الميارية الثنائية المركبة البالغة ( )66إختبار الخاضعة لمتحميؿ ،تراوحت تشبعات ىذا العامؿ بيف
(.)0.502-0.866
كما بمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ ( )5.663والنسبة المئوية لمتبايف المفسر ( )32.268مف
مجموع نسبة التبايف الكمي البالغة (.)%98.678كما يظير جمياً مف الجدوؿ ( )8إف ِ
السمة المميزة إلختبارات ىذا العامؿ
ىي ميارتي المناولة والنطح ذلؾ لتشبع ثالث إختبارات عمييا إضافة لحصوؿ إختباراتيا عمى أعمى التشبعات .اإلختبار
ذو التسمسؿ ( )2ىو أفضؿ اإلختبارات مف الوجية اإلحصائية ،لذا فالباحث يرشحو ضمف إختبارات البطارية .كما يقترح
تسمية ىذا العامؿ بعامؿ سرعة ودقة المناولة والنطح.

 1-1-1تفسير العامل الثالث:
يالحظ مف الجدوؿ ( )8إف اإلختبارات المتشبعة عمى ىذا العامؿ شكمت ما نسبتو ( )%68.75مف العدد
الكمي لإلختبارات الميارية الثنائية المركبة البالغة ( )66إختبار الخاضعة لمتحميؿ ،تراوحت تشبعات ىذا العامؿ بيف
( .)0.656-0.974كما بمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ ( )2.289والنسبة المئوية لمتبايف المفسر ( )64.306مف
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مجموع نسبة التبايف الكمي البالغة ( .)%98.678إذ يبيف الجدوؿ ( )8وبوضوح إف ِ
السمة المميزة إلختبارات ىذا العامؿ
ىي ميارتي المناولة والتيديؼ ذلؾ لتشبع إختباريف عمييا وىذا أعمى عدد لتشبع اإلختبارات عمى ىذا العامؿ ،اإلختبار ذو
التسمسؿ ( )66ىو أفضؿ اإلختبارات مف الوجية اإلحصائية ،لذا فالباحث يرشحو ضمف إختبارات البطارية .كما يقترح
تسمية ىذا العامؿ بعامؿ سرعة ودقة المناولة والتيديؼ.

 1-1تطبيق إختبارات البطارية عمى عينة التقنين:
قاـ الباحث بتطبيؽ اإلختبارات المستخمصة عمى عينة التقنيف البالغ قواميا ( )96العباً .ثـ تـ معالجة
البيانات إحصائياً إلستخراج الوصؼ اإلحصائي التالي المبيف في الجدوؿ (.)9
الجدول ()1
يبين الوصف اإلحصائي لنتائج إختبارات البطارية المهارية الثنائية المركبة لعينة التقنين
ت

7
2

وحدة

اسم االختبار

الحساب

الوسيط

درجة /ثانية

0.702

0.666

0.863

درجة /ثانية

0.886

0.908

0.077

القياس

المناولة القصيرة (10-5ـ) لمزميؿ ثـ الدحرجة بيف خمسة
شواخص وبمجاالت محددة
المناولة المتوسطة (25-60ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة
بجانب الرأس عمى المناطؽ المحددة

الوسط

االنحراف

ي

المعياري

معامل

االلتواء
0.257
0.867

المناولة القصيرة (10 -5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ مف
66

خارج منطقة الجزاء الى المناطؽ المحددة عمى المرمى

بوساطة أداة شبكة دقة التيديؼ
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 -1المبحث الخامس :اإلستنتاجات والتوصيات.
 3-1اإلستنتاجات:
 .6تـ التوصؿ إلى بطارية اإلختبار المستخمصة وتسميتيا ببطارية (الميارات األساسية الثنائية المركبة لالعبي كرة
القدـ المتقدميف) والتي تتالئـ مع البيئة العراقية.
 .2كانت العوامؿ المستخمصة والممثمة لبطارية اإلختبار جميعيا مستقمة ،إذ ثبت إف اإلختبارات المنتقاة والتي حققت
أعمى التشبعات عمى العوامؿ تعد مقياساً نقياً لعوامميا.
 .3البطارية المستخمصة (النيائية) ىي اإلنموذج النيائي الذي ينفذ عمى المختبريف والمتميز بالسيولة والبساطة
والخمو مف التعقيد.

 2-1التوصيات:
 .6تعميـ البطارية المستخمصة عمى مدربي كرة القدـ لفئة المتقدميف في الدوري العراقي الممتاز ،لغرض تطبيقيا
واإلفادة منيا في قياس مستوى الميارات األساسية الثنائية المركبة لدى العبي عينة الدراسة.
 .2إستخداـ إختبارات البطارية المستخمصة مف ِقبؿ مدربي كرة القدـ الندية المتقدميف في تحديد مستوى أداء
الالعبيف.
 .3إجراء دراسات مماثمة عمى فئات عمرية آخرى كالشباب والناشئيف.

ممحؽ ()6
اإلختبار األول:


أسـ اإلختبار :المناولة القصيرة والدحرجة.



ىدؼ اإلختبار :قياس دقة وزمف أداء ميارتي المناولة والدحرجة.



األدوات المستعممة :ممعب كرة قدـ 6 ،شواخص مخروطية 2 ،كرات قدـ رسمية ،صافرة ،شريط قياس 6 ،حباؿ
ممونة بطوؿ 5ـ وساعة توقيت.



طريقة األداء :يقؼ الالعب في البداية عند خط البداية المؤشر بشاخص وعند سماع الصافرة يبدأ اإلختبار بأداء
المناولة القصيرة ( 7.5ـ) لمزميؿ ثـ دحرجة الكرة بيف خمسة شواخص وضمف المجاالت المحددة.



طريقة التسجيؿ:
 المسجؿ األوؿ:
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 oيقوـ بحساب درجات دقة المناولة لمزميؿ عبر إعطاء ( )3درجة لممنطقة الصغيرة و( )2درجة لممنطقة
المتوسطة و( )1درجة لممنطقة الكبيرة و( )0درجة في حاؿ خرجت الكرة خارج المناطؽ الثالث.
 oيقوـ بحساب درجات دقة الدحرجة عبر إحتساب ( )3درجات لدحرجة الكرة ضمف لممجاؿ الصغير ذو
العرض ( 0.5X0.5ـ) ،و( )2درجة لممجاؿ الوسط ذو العرض ( 6X6ـ) ،و( )6لممجاؿ الكبير ذو
العرض ( 6.5X6.5ـ) و( )0درجة إذا دحرجت الكرة خارج المجاالت الثالث.
 المسجؿ الثاني :يقوـ بحساب زمف أداء كؿ محاولة.
يعطى لممختبر محاولتيف صحيحتيف تحتسب األفضؿ ،بينيما فترة راحة مناسبة .مجموع الدرجات التي
يجمعيا المختبر عبر المناولة والدحرجة ،إضافة الى الزمف منذ إطالؽ الصافرة ولغاية نياية المحاولة بعبور الكرة
الشاخص الخامس واالخير .بعد ذلؾ تستخرج الدرجة النيائية لإلختبار بقسمة ناتج دقة المناولة والدحرجة عمى الزمف
الكمي لألداء (معادلة فتس= درجات الدقة  /الزمف).
اإلختبار الثاني:


أسـ اإلختبار :المناولة المتوسطة ونطح الكرة بجانب الرأس.



ىدؼ اإلختبار :قياس دقة وزمف أداء ميارتي المناولة ونطح الكرة بالرأس.



األدوات المستعممة :ممعب كرة قدـ 6 ،شاخص مخروطي 68 ،شاخص إسطواني 2 ،كرات قدـ رسمية ،صافرة،
شريط قياس وساعة توقيت.



طريقة األداء :يقؼ الالعب عند خط البداية المؤشر بشاخص مخروطي وعند سماع الصافرة يبدأ اإلختبار بأداء
المناولة المتوسطة (62.5ـ) لمزميؿ ثـ نطح الكرة بالرأس نحو المناطؽ المحددة.



طريقة التسجيؿ:
 المسجؿ األوؿ:
 oيقوـ بحساب درجات دقة المناولة لمزميؿ عبر إعطاء ( )3درجة لممنطقة الصغيرة و( )2درجة لممنطقة
المتوسطة و( )1درجة لممنطقة الكبيرة و( )0درجة في حاؿ خرجت الكرة خارج المناطؽ الثالث.
 oيقوـ بحساب درجات دقة نطح الكرة بالرأس عبر إعطاء ( )3درجات لممنطقة الصغيرة والمكونة مف مربع
أبعاده ( 6X6ـ) محدد بشواخص إسطوانية ممونة و( )2درجة لممنطقة المتوسطة والمكونة مف مربع أبعاده
( 2X2ـ) محدد بشواخص إسطوانية ممونة و( )6درجة لممنطقة الكبيرة والمكونة مف مربع أبعاده ( 3X3ـ)
محدد بشواخص إسطوانية ممونة و( )0درجة إذا سقطت الكرة خارج المناطؽ الثالث.
 المسجؿ الثاني :يقوـ بحساب زمف أداء كؿ محاولة.
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يعطى لممختبر محاولتيف صحيحتيف تحتسب األفضؿ ،بينيما فترة راحة مناسبة .مجموع الدرجات التي
يجمعيا المختبر عبر المناولة ونطح الكرة بالرأس ،إضافة الى الزمف منذ إطالؽ الصافرة ولغاية نياية المحاولة بممس
الكرة األرض .بعد ذلؾ تستخرج الدرجة النيائية لإلختبار بقسمة ناتج دقة المناولة ونطح الكرة بالرأس عمى الزمف الكمي
لألداء (معادلة فتس= درجات الدقة  /الزمف).
اإلختبار الثالث:


أسـ اإلختبار :المناولة القصيرة والتيديؼ.



ىدؼ اإلختبار :قياس دقة وزمف أداء ميارتي المناولة والتيديؼ.



األدوات المستعممة :ممعب كرة قدـ 6 ،شاخص مخروطي 2 ،كرات قدـ رسمية ،صافرة ،شبكة التيديؼ ( PK
 ،)PROشريط قياس ،وساعة توقيت.



طريقة األداء  :يقؼ الالعب في البداية عند خط البداية المؤشر بشاخص وعند سماع الصافرة يبدأ اإلختبار بأداء
المناولة القصيرة ( 7.5ـ) لمزميؿ ثـ التيديؼ بالقدـ مف خارج منطقة الجزاء.



طريقة التسجيؿ:
 المسجؿ األوؿ:
 oيقوـ بحساب درجات دقة المناولة لمزميؿ عبر إعطاء ( )3درجة لممنطقة الصغيرة و( )2درجة لممنطقة
المتوسطة و( )1درجة لممنطقة الكبيرة و( )0درجة في حاؿ خرجت الكرة خارج المناطؽ الثالث.
 oيقوـ بحساب درجات دقة التيديؼ عبر إحتساب ( )5درجات لمزوايا العميا مف المرمى وعبر أداة شبكة دقة
التيديؼ ( )PK PROو( )4درجة لمزوايا السفمى مف األداة الموضوعة عمى المرمى و( )3درجة لممناطؽ
الجانبية و( )2درجة لمنطقة المنتصؼ العموية لممرمى و( )6درجة أذا لمست الكرة الشبكة و( )0درجة اذا لـ
تدخؿ الكرة المرمى.
 المسجؿ الثاني :يقوـ بحساب زمف أداء كؿ محاولة.
يعطى لممختبر محاولتيف صحيحتيف تحتسب األفضؿ ،بينيما فترة راحة مناسبة .مجموع الدرجات التي

يجمعيا المختبر عبر المناولة والتيديؼ ،إضافة الى الزمف منذ إطالؽ الصافرة ولغاية نياية المحاولة بممس الكرة الشبكة
او خروجيا عف المرمى .بعد ذلؾ تستخرج الدرجة النيائية لإلختبار بقسمة ناتج دقة المناولة والتيديؼ عمى الزمف الكمي
لألداء (معادلة فتس= درجات الدقة  /الزمف).
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ميارة التيديؼ في خماسي كرة القدـ ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية.2007 ،
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