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"عبدي ........لن تشكرين ما مل تشكر من قدمت لك اخلري على يديه " حديث قدسي           
                                                                        

هذا البحث إىل حيز الوجود توفيقا منه سبحانه فله  تسبحانه وتعاىل وأمحده وأشكره أن أخرج هللأسجد       
 احلمد والشكر أوال وأخريا .

لرعايته على قبوله اإلشراف على هذه املذكرة، و  ـيبن قوة علـالدكتور األستاذ  إىل متنانواالأتقدم خبالص الشكر 
كرب األثر يف إجناز هذه أالعلمية ومتابعته املتواصلة خلطوات البحث واجلهد السخي واآلراء السديدة اليت كان هلا 

 املذكرة وإخراجها يف شكلها النهائي.
 هتمامهالعلى قبوله اإلشراف على هذه املذكرة، و  حجار حممد خرفانالدكتور  إىل والعرفانأتقدم خبالص الشكر 

املذكرة يف إجناز هذه  الفضلومتابعته املتواصلة خلطوات البحث واجلهد السخي واآلراء السديدة اليت كان هلا 
 وإخراجها يف شكلها النهائي.

كل الدكاترة   ، ومن خالله إىلمدير املعهد  بن قاصد علــي حاج حممدكما أتقدم ابلشكر اجلزيل للدكتور 
حرشاوي  –مبعهد الرتبية البدنية والرايضية وأخص على سبيل الذكر ال احلصر الدكاترة: عطاء هللا امحد  ةواألساتذ
قوراري  –صبان أمحد  –بن دمحان نصر الدين  –رايض الراوي  –بن قناب احلاج  –بن لكحل منصور  -يوسف 
 مناد ... –خغدم  –حرابش ابراهيم  -أحسن أمحد  –رمعون حممد  –بن علي 

ويف األخري أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل كل عمال املعهد خاصة عمال املكتبة وكل اإلداريني ، ومن قبيل رد اجلميل 
 أتقدم ابلشكر إىل فريق العمل الذي ساعدين كثريا، وإىل مجيع األندية احملرتفة للرابطة األوىل والثانية لكرة القدم

 اجلزائرية على كل التسهيالت.   

 

 الطالب: 

 عبد الكريم                                                                         
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 مقدمــة :

  أساسالقياس وذلك الن  أدواتالقائمني على عملية التقومي أبمس احلاجة إىل تطوير ورفع كفاءة  إن        
 واألسسكل عملية سواء كانت اختيار أو مفاضلة انجحة بني جمموعة من املختربين تستند على توفر الشروط 

والسلبيات يف تلك  األخطاءتوفر مثل تلك الشروط يعين تقليل وتدارك  إنالعلمية الدقيقة يف وسائل القياس ، بل 
التقومي ابستخدام  أنحيث  أهدافهمدقيقة تساعد القائمني على العملية من التوصل إىل  أدواتالوسائل مما جيعلها 

القياس املوضوعية والعلمية ختتلف نتائجه كليا عن استخدام وسائل عادة ما ختضع للتحيز الشخصي  أدوات
 (6، صفحة 2008)مشعان، والذايت . 

البحث  أساليبيف  احلاصلنه يسري جنبا إىل جنب مع التقدم الذي جملال ألنا تطور القياس يف ا ويكشف
العلمي كما ظهر انه مالزم للتطورات اليت حدثت للرتبية الرايضية واليت وصلت هبا يف النهاية إىل مكانتها اهلامة 

ختتفي  أنديثة للقياس و كادت الكرتونية ح وأدوات أجهزةفقد ظهرت اختبارات بدنية وحركية مقننة و 
يف اجملال الرايضي لقياس العديد من القدرات  أيضااالختبارات االجتهادية والتقديرية .وتستخدم االختبارات 

إىل التقومي  ابإلضافةالعامة واخلاصة والتحصيل وكذلك قياس القدرات واجلوانب النفسية كامليول واالجتاهات 
ايت العالية يتطلب االنتقاء اجليد فان احلاجة الستخدام نتائج االختبارات مهمة حتقيق املستو  أنوالتوجيه حيث 



النفسية .  أواملهارية  أوالبدنية  أوتعطي دالالت اجيابية عن احلالة العامة للفرد سواء الوظيفية او احلركية  أهناحيث 

 (40-39،  2001)فرحات ، 

 اليت احلركي السلوك مظاهر من العديد رصد ضيةايالر  واألنشطة األلعاب معظم يف املهاري القياس يتناول     
 وسعهم يف ما أقصى لكي يبذلوا املختربين املقرتحة االختبارات تستهوي أن وجيب ةيالفعل اللعب مبواقف ترتبط
 جيب كما ، املختربين منها ينفر ال حىت تقيسها اليت ابألنشطة االختبارات شبيه تكون أن يلزم ذلك ليتحقق و

 أو املهارة بتحليل القيام اخلطوة هذه والدافعية، وتتطلب احلماس لزايدة املختلفة الدافعي احلث وسائل استخدام
 املهارة أو اللعبة تتضمنها اليت املكوانت أو العوامل أو املهارات اخلاصة من للتحقق ومنطقياا  دقيقاا  اللعبة حتليالا 
 مواقف يف األداء يف اخلاصة املهارات من مهارة كل واستخدامالتكرار  مرات عدد وجدولة اسهاياملطلوب ق
 األلعاب من القدم كرة و (15. 1989) الراوي. للعبة املنظمة والقواعد نيالقوان تطبيق أثناء يف ةياللعب الفعل

 لقياس اختبارات وبناء واخلرباء بوضع العلماء اهتم فقد والتقومي القياس من أساليب كثرياا  استفادت اليت ضيةايالر 
 الشعوب تسابقت ملا كربى أمهية القدم(  اللعبة )كرة هلذه تكن مل واملهارات األساسية فيها، ولو البدنية القدرات
 األموال و املضنية اجلهود بذلت ملا ابلشعبية تتصف اللعبة تكن هذه مل ولو إليها، نشأهتا تنسب أن على

 أمام الثبات من متكنت ملا عميقة جذور ذات القدم تكن كرة مل لو بل وتطورها، تقدمها سبيل يف الطائلة
 (18.  1983)إمساعيل .  .سواء حد على وامللك الكنيسة سلطة

االرتقاء هبا حنو األفضل، فإن البحث مازال مستمرا يف سبيل إجياد أفضل الصيغ التدريبية اليت ميكن من  وقصد    
خالهلا جمارات الفرق املتقدمة سواء على مستوى البطوالت احمللية أو الدولية ، وهي من األلعاب اليت هلا متطلبات 

ا الظروف اليت تلعب فيها فهي من انحية حتتاج إىل خاصة متيزها عن غريها من األلعاب، وهذه املتطلبات فرضته
اللياقة البدنية اليت هلا دور مهم يف حتقيق متطلبات اللعب ، ومن انحية أخرى هلا متطلبات أخرى منها املهارية ، 

 (  16. 1989واخلططية والنفسية. ) الراوي. 

 دفاعية خططية واجبات الالعبني على طورالت هذا وفرض سابقاا عليه كانت  عما كبري  بشكل اللعبة تطورت ولقد 
 بعض أداء صعوبة إىل أدى قد لالعبني واخلططية واملهارية البدنية املستوايت تقاربأن  كما  كثرية،  هجوميةأو 

 تطورأن  شأهنا من اليت والدراسات ابلبحوث االهتمام إىل املدربني دفع مما املباراة أثناء يف والواجبات املهارات
 األداء مستوى حتسني على تساعدويف االختبارات  التدريب يف متنوعة أساليب استخدام يف كذلك  اللعبة مستوى



،وقد جاءت دراستنا يف هذا الصدد سعيا منا حملاولة تصميم وبناء أداة جديدة من أدوات القياس تكون أكثر واقعية 
 مما حيدث خل املبارايت. 

 

 

 

 

 

 

 

 : مشكلة البحـث -2

أصبح التدريب الرايضي عملية موجهة للنهوض مبستوى الالعب من خالل مؤشرات خمططة لغرض تنمية  
كفاءته يف ألداء املتطلبات احلديثة للعبة كرة القدم  وكأساس لبناء لياقة بدنية عالية اليت تؤهله للقيام األداة املهاري 

األداء خالل املباراة  والنشاط احلركي لالعب كرة القدم  والواجبات اخلططية بصورة أكثر فعالية واجيابية ملا يتطلبه
هو  أداء حركي متعدد ومتصل ومرتابط وعلى  أثناء املبارايت والتدريب ليس جمرد جمموعة من املهارات بقدر ما

عالقة عضوية منظمة تتم يف ظل نظام ديناميكي خيضع ملبدأ االتصاالت املرتدة، وميكن أن نضمن االحتفاظ 
الوظيفي لالعبني بدرجة من االستقرار والثبات والدقة يف االجتاه الصحيح لألداء وخاصة يف املواقف املتغرية  ابألداء

 (12. 1989واملفاجئة.) خاطر.

ويرى أمر هللا البساطي أن طبيعة اللعب خالل مبارايت مبواقفها املتغرية ، واملتنوعة تفرض على الالعبني 
مهارات ) املهارات املركبة( أو املندجمة وهي متثل شكل من البناء يتكون من عدة استخدام أشكال مركبة وكثرية لل

مهارات مرتابطة تؤدى بتتال وتؤثر كل منها يف األخر أتثريا متبادال  وتتحدد القدرة املهارية لالعيب املستوايت 
ناسب لتلك املهارات ودجمها العالية ليس فقط ابمتالكهم ملهارات اللعب منفردة ولكن بقدرهتم على االختيار امل



مع بعضها البعض وأدائها وفق متطلبات اللعبة من حيث املساحة املتاحة واخلصم ، والزميل ، والوقت املتاح. 

  (66، صفحة 1998)البساطي، 

ة يتوقف على درجة ومستوى أبن جناح األداء احلركي لالعب خالل املبارا 1989ويذكر مفيت إبراهيم     
ثبات واستقرار املهارات احلركية لديه ومدى إتقانه هلا مهما تغريت ظروف ومواقف اللعب أثناء 

 (1989املباراة.)مفيت.

من العوامل املهمة يف هذا التقدم، والتطور ملا هلا من أمهية كبرية يف التعرف على العديد من  اتوتعد االختبار 
ال الرايضي سواء كان ذلك يف عملية االنتقاء أو يف عملية تقومي الربامج التدريبية ، أو خصائص التطور يف اجمل

للتعرف على مستوايت الالعبني وغري ذلك، وعليه فإن االهتمام ابالختبارات املهارية كأحد أنواع االختبارات تعد 
فضال عن ذلك فإن الكثري من االختبارات ألهنا حتدد ما سنقرره أو نقوم به أو نقومه   ةمن املسائل البالغة األمهي

 قد تكون معدة لفئة معينة، أو أهنا تقرب من األداء الفعلي من املبارايت. 

استخدام املهارات األساسية لكرة القدم يف مواقف تنافسية مشاهبة ملا حيدث يف  أنمما سبق ذكره يتضح 
ة املهارات وتطويرها ورفع مستوى األداء البدين على تنمي املبارايت أمرا هاما حيث قد تساعد تلك التدريبات

ومن خالل وابلنظر لنتائج الدراسات والبحوث السابقة وخلربة الطالب امليدانية املتواضعة  لالعبني، ومما تقدم
املالحظة امليدانية واحتكاكه املباشر ابملدربني فإن االختبارات املداولة سواء يف عملية انتقاء الالعبني ي بداية 
املوسم،أو للوقوف على مدى تقدم مستوايهتم خالل املوسم، وكذا ملعرفة مدى فعالية الربامج التدريبية املقدمة 

هارية املستخدمة ال تعدوا أن تكون اختبارات منفصلة تقيس كل مهارة لالعبني الحظ الطالب أن االختبارات امل
حتديد  رأى الطالبعلى حدا و تقدم لنا يف األخري املستوى احلقيقي لالعب يف املقابلة أو املنافسة، وعليه 

 زائرية.  اقرتاح وتصميم اختبار مهاري مركب لقياس األداء املهاري لناشئي كرة القدم اجلموضوع دراسته يف اجتاه 

 التساؤل العام :

 ؟.انشئي كرة القدم اجلزائريةعند ما فعالية اختبار مهاري مركب مصمم لقياس األداء املهاري   

 التساؤالت الفرعية:

 ؟. هل االختبارات املصممة مبنية على األسس العلمية الصحيحة من صدق وثبات وموضوعية -1
 ؟.اري املركب ميكن االعتماد عليها و مستوايت معيارية لالختبار امله حتديد درجات -2



 أهداف البحث: -3

 تصميم اختبار مركب  لقياس األداء املهاري عند الناشئني يف أندية كرة القدم اجلزائرية. -

وضع درجات و مستوايت معيارية لالختبار املهاري املركب واالعتماد عليها يف معرفة مستوى الناشئني يف أندية   -
 اجلزائريةكرة القدم 

 فرضيات البحث :  -4  

 الفرضية الرئيسية:  4-1

 االختبار املهاري املركب املصمم ذو فعالية لقياس األداء املهاري لناشئي كرة القدم اجلزائرية -
 
 

 الفرضيات الفرعية: 4-2      

 .االختبارات املصممة مبنية على األسس العلمية الصحيحة -
يف معرفة مستوى الناشئني يف  االعتماد عليهايكمن وضع درجات معيارية لالختبار املهاري املركب املقرتح  -

 أندية كرة القدم اجلزائرية
 أمهية البحث : -5

ميكن هلذا البحث أن يكتسي أمهية ابلغة وذلك من اجلانبني العلمي والعملي ، فمن اجلانب العلمي ميكن          
 ميكن كمسامهة يف إثراء وتثمني املكتبة اجلامعية قصد مساعدة املدربني والباحثني، أما من اجلانب العملي رمبااعتباره  

لتكون عوان للمدربني للوقوف على املستوى الفعلي لالعيب كرة القدم لألندية  الدراسة هذه نتائج من االستفادة
 نمبستوى الالعبني للوصول إىل أفضل املستوايت ولتكو  ضللنهو اجلزائرية من خالل األدآت املهارية املركبة، وحماولة 

 أيضا سندا للعاملني يف هذا اجملال يف عملية االنتقاء السليم، وكذا تقومي الربامج التدريبية املوضوعة. 

 مصطلحات البحث : -6

 االختبار: 1.-6



واملقننة تتناول بعض املشكالت من خالل اإلجابة هو جمموعة من التمرينات أو األسئلة واالستفسارات املبوبة      
عنها أو أهنا تقف على قابلية الفرد وقدرته ومدى استعداده وكفاءته للوصول به إىل زايدة يف التقدم . )املندالوي ، 

 (14،  1989وآخران ، 

 هو موقف حياول الالعب من خالله البحث عن حلول أبقل أخطاء ممكنة.  إجرائيا:

 القياس: 2-6
هو التقدير الكمي لألشياء وفق معايري حمددة، وذلك انطالقا من القاعدة اليت تقول.أن كل شيء يوجد  ياسالق

مبقدار وأن كل مقدار ميكن قياس وتتضمن فكرة القياس عادة فكرة املقارنة أيضا، فنحن عندما نقيس، نقوم 
 (  3،   2009ضمنيا بعملية املقارنة ) بعبع ، 

 توى للرايضي مقارنة بزمالئه من خالل معاجلة نتائجه املتحصل عليها أثناء األداء.هو إعطاء مس إجرائيا:

 

 : األداء املهاري املركب  3-6
هو شكل من البناء يتكون من عدة مهارات مرتابطة ) مندجمة ( تؤدى بتتال ويؤثر كل منها يف اآلخر أتثريا متبادال 

 (77.  2001) البساطي. 

 اليت ينفذها الالعب ابلكرة ابلسرعة والدقة املطلوبة لتحقيق اجناز معني خيدم الفريق.: هو تلك احلركات إجرائيا

 : االختبارات املهارية 4-6
هي إحدى الوسائل املهمة اليت من خالهلا نستطيع أن نقّوم حالة الطالب أو الالعب أو الفريق وبشكل موضوعي  

ؤشرات العامة عن احلالة موضوع الدراسة ومقارنة هذه هبدف معرفة نقاط الضعف والقوة للمهارة ومن مث حتديد امل
 (271،  1989احلالة مع اهلدف املطلوب حتقيقه ضمن العملية التدريبية أو التدريسية . )املندالوي ، وآخران ، 

 اليت يؤديها الالعب يف مواقف معينة للتعبري عن ما ميلكه من مؤهالت فنية يف كرة القدم. تالسلوكيا: هي إجرائيا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 املشاهبة: و الدراسات السابقة  - 7
 من حيث تصميم االختبارات:  7-1

 (2003دراسة )كرمي ،   7-1-1

 عنوان الدراسة:

  "تصميم االختبارات املهارية املركبة كجزء من بطارية اختبار لالعبني الشباب بكرة القدم يف مدينة أربيل " 

 هدف الدراسة:

الصدق العاملي لالختبارات املهارية  إجيادإىل  ابإلضافةهدف البحث إىل تصميم بعض االختبارات املهارية املركبة   
 .عايري لبطارية اختبار كرة القدماملصممة ووضع بطارية وم

 :الدراسةوعينة  جمتمع

 أما( العبا . 131( سنة والبالغ عددهم )19دون ) لألعمارربيل أوقد مشل جمتمع البحث العيب شباب مدينة  
 .( العب مت اختيارهم ابلطريقة العمدية106عينة البحث فقد تكونت من )

 :الدراسةأدوات 

( اختباراا 14( اختباراا مهارايا مصمماا و )14حبثية متعددة ومشل البحث على ) أدواتوقد استخدم الباحث  
،  اإلحصائيةالقدم ومت تطبيقها على عينة البحث وقد استخدم الباحث الوسائل  مهارايا صادقاا مسبقا يف لعبة كرة



الوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، النسبة املئوية ، معامل االرتباط البسيط ، معامل االلتواء ، والتحليل العاملي 
 البحث ما يلي :  إليهاصل التدوير املتعامد ومن ابرز النتائج اليت تو  أبسلوب األساسيةبطريقة املكوانت 

( عوامل منها تشبعت عليها 6( عوامل مت قبول )10( اختبار )28اظهر التحليل العاملي الذي اجري على )
عليها عوامل السيطرة على الكرة ، املناوالت القصرية بعد  أطلق  50االختبارات بداللة تفسريية مقدارها 

 حركة الكرة . إبيقافاملهاري ، املناوالت ، التحكم  داءاألالدحرجة ، ضرب الكرة والدحرجة ، براعة 

 الصدق العاملي لبعض االختبارات املصممة من خالل التشبعات الكربى على العوامل املقبولة  إجيادكما مت 

اختبارات مرشحة واختبارين مصممني  أربعة( عوامل منها 6كما مت استخالص بطارية االختبار املهارية وهي تضم )
 . 

 2007دراسة : "زهري قاسم اخلشاب"  7-1-2

 »تصميم وبناء اختبارات مهارية مركبة لالعيب كرة القدم الشباب  « عنوان الدراسة :

 هدف الدراسة:

تصميم وبناء اختبارات مهارية مركبة لالعيب كرة القدم الشباب واقرتاح درجات معيارية إىل هدفت الدراسة 
 عيب كرة القدم الشباب لالختبارات املهارية املركبة لال

 حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي : املنهج املستخدم

  العب من مدرسة أندية حمافظة نينوى ابلعراق 104عينة قوامها متثلت يف  عينة الدراسة:

،  اإلحصائيةوقد استخدم الباحث الوسائل كما   حبثية متعددة أدواتوقد استخدم الباحث  أدوات الدراسة:
، الدرجات املعيارية  الوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، النسبة املئوية ، معامل االرتباط البسيط ، معامل االلتواء

 املعدلة .

توصل الباحث إىل النتائج املتمثلة يف قبول واعتماد االختبارات املهارية املركبة واليت بنيت على   أهم النتائج:
 بات، وموضوعية، وتوزيع طبيعياألسس العلمية من صدق ، وث

  2012دراسة  " هادي امحد  "  7-1-3



 عنوان الدراسة :

 " بناء وتطبيق بعض اختبارات البدنية واملهارية لالعبات كرة القدم للصاالت "                   

 هدف الدراسة:  

إىل بناء وتطبيق بعض اختبارات البدنية واملهارية لالعبات كرة القدم للصاالت، وضع درجات معيارية  تهدف    
 لالختبارات البدنية واملهارية لالعبات كرة القدم للصاالت 

 عينة الدراسة: 

العبة  57ات أندية املنطقة الشمالية لكرة القدم للصاالت حيث بلغت عينة البناء وقد مشل جمتمع البحث العب    
 العبة  108العبة من أصل  35وعينة التطبيق 

 منهج الدراسة:

، الوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، النسبة املئوية ، معامل  اإلحصائيةوقد استخدم الباحث الوسائل       
  والدرجات املعياريةااللتواء ،  االرتباط البسيط ، معامل

التوصل إىل بناء اختبار لقياس القوة املميزة ابلسرعة  البحث ما يلي : إليهاومن ابرز النتائج اليت توصل  أهم النتائج:
لعضالت الرجلني لالعبات كرة القدم للصاالت، والتوصل إىل بناء اختبار لقياس مهارة التهديف عند العبات كرة 

 ت. القدم للصاال

  2009مكي حممود حسني الراوي  7-1-4

 عنوان الدراسة:

 لقياس بعض املهارات األساسية لالعيب أندية الدوري املمتاز يف مخاسي كرة القدم" ت" تصميم وبناء اختبارا        

 من الدراسة: فاهلد

لقياس بعض املهارات األساسية لالعيب أندية الدوري املمتاز العراقي يف  تهدفت الدراسة إىل تصميم وبناء اختبارا  
 مخاسي كرة القدم 

 املنهج املستخدم:



 استخدم الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي       

 :ينة الدراسةع

 موزعني على سبعة أندية  149العبا من أصل  112مشلت عينة الدراسة    

 

 أدوات الدراسة:

م الباحث عدة وسائل منها االختبار واالستبيان واملقابلة الشخصية يف مجع النتائج ويف اجلانب اإلحصائي استخد   
 Tقانون ، الوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، النسبة املئوية ، معامل االرتباط البسيط ، معامل االلتواء ، استخدم

 للعينات املستقلة  

 أهم النتائج:

من االختبارات املهارية لالعيب مخاسي كرة القدم تتمتع  ةاليت توصل إليها الباحث تصميم جمموعمن أبرز النتائج 
 مبعامالت علمية جيدة من صدق وثبات وموضوعية، وتوزيع طبيعي 

  2009مكي حممود حسني الراوي   7-1-5

 لالعيب مخاسي كرة القدم" لقياس بعض عناصر اللياقة البدنية اخلاصة ت" تصميم وبناء اختبارا عنوان الدراسة:

 اهلدف من الدراسة: 

لقياس بعض عناصر اللياقة البدنية اخلاصة لالعيب مخاسي كرة القدم  تهدفت الدراسة إىل تصميم وبناء اختبارا    
 عناصر اللياقة البدنية اخلاصة لالعيب مخاسي كرة القدم تووضع مستوايت معيارية الختبارا

 املنهج املستخدم:

موزعني  138العبا من أصل  104الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ومشلت عينة الدراسة  واستخدم 
 على سبعة أندية املنطقة الشمالية 

 أداة الدراسة:



استخدم الباحث عدة وسائل منها االختبار واالستبيان واملقابلة الشخصية يف مجع النتائج ويف اجلانب اإلحصائي 
 Tقانون ، الوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، النسبة املئوية ، معامل االرتباط البسيط ، معامل االلتواء ، استخدم

 للعينات املستقلة، اختبار مربع كي والدرجة املعدلة

 

 

 أهم النتائج:

ي كرة القدم لقياس بعض عناصر اللياقة البدنية اخلاصة لالعيب مخاس تاختبارا ةتوصل الباحث إىل تصميم جمموع
تتمتع مبعامالت علمية جيدة من صدق وثبات وموضوعية، وتوزيع طبيعي، والتوصل إىل جداول خاصة ابملستوايت 

 املعيارية لالختبارات اليت قبلت.

 2015رايض مزهر خريبط   7-1-6

 عنوان الدراسة:

 لالعيب الدرجة األوىل "مهارية لتقومي حالة التدريب بكرة القدم -تصميم وتقنني اختبارات بدنية"

 اهلدف من الدراسة:

هدفت الدراسة إىل تصميم وتقنني جمموعة من االختبارات البدنية _ املهارية لتقومي حالة التدريب لالعيب كرة     
 . ووضع معايري ومستوايت لالختبارات املستخلصة2014/2015القدم الدرجة األوىل للموسم الرايضي 

 املنهج املستخدم:

 ستخدم الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ا    

 جمتمع وعينة الدراسة:

( أندية يف بغداد وبلغ عدد 10( العب من العيب الدرجة األوىل بكرة القدم ميثلون )245جمتمع البحث أشتمل ) 
 ( العباا 210أفراد العينة الفعلية )

 أدوات الدراسة:



اآلتية ) الوسط احلسايب، االحنراف املعياري، النسبة املئوية، معامل  قام الباحث ابستخدام الوسائل اإلحصائية    
الدرجة  ( للعينات غري املرتابطة )املستقلة(T-test) ،معامل االلتواء، اختبار املدى االرتباط البسيط بريسون،

 املعيارية التائية.

 

 أهم النتائج :  

البدنية _ املهارية لالعبني الدرجة األوىل أثبتت اختبارات البحث صالحيتها يف قياس بعض القدرات  -
بتوزيعها اعتدالياا على عينة البناء وقدرهتا على التميز بني إجناز أفراد العينة ذوي املستوى العايل والواطي يف االختبار 

 .الواحد فضالا عن حتقيقها معامالت صدق وثبات وموضوعية عالية
ا معا واليت ميكن اعتمادها لتعرب عن حالة التدريب يف قياسها لالعيب املهارية وربطه –التوصل إىل أمهية القدرات 
املهارية اليت مت حتديدها   –اعتماد االختبارات البدنية  أما التوصيات فتمحورت حول الدرجة األوىل بكرة القدم

 .كمتغريات لتقومي احلالة التدريبية لالعبني من قبل املدربني

 2010انجي فاحل الشبلي    7-1-7

 عنوان الدراسة:

 ( سنة 18-13الختبارات اللياقة البدنية واحلركية لطالب املدارس الثانوية يف بغداد أبعمار)  " تصميم وتقنني

 هدف الدراسة:  

يهدف البحث إىل إجراء مسح شامل الختبارات اللياقة البدنية للتعرف على مدى صالحيتها من اجل تصميم أو  
 ( سنة  18-13تعديل البعض منها مع تقنني واستحداث املعايري املناسبة هلا ألعمار) 

 املنهج املستخدم:

 حيث استخدم املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي 

 عينة الدراسة:

 طالب  1296عددهم  غ( سنة والبال18 – 13املدارس أبعمار ) ةبلنة الدراسة يف طمتثلت عي



 أهم النتائج:

اختبارا بدنيا واليت مت التأكد من صالحيتها وحتقيق خصائصها العلمية وبعد  12تصميم قد خلص الباحث إىل     
الختبارات اللياقة البدنية واحلركية لطالب املدارس الثانوية  املعاجلة اإلحصائية للنتائج خلص الباحث تصميم وتقنني

( سنة، واستخراج املعايري للفئات العمرية املختلفة وم أهم التوصيات اليت أوصى هبا  18-13يف بغداد أبعمار) 
عايري ( سنة، وكذا اعتماد امل18 – 13الباحث اعتماد االختبارات املستخلصة يف عملية التقومي للطالب أبعمار )

 املتوصل إليها يف عملية التقومي.

 من حيث حتديد الدرجات املعيارية: 2-7
2012دراسة  اجلنايب وآخرون  7-2-1  

 عنوان الدراسة:  

 حتديد درجات ومستوايت معيارية للرضا احلركي لدى العيب كرة القدم املتقدمني        

   هدف الدراسة:

 .العيب كرة القدم املتقدمنيالتعرف على مستوى الرضا احلركي لدى  -1

 استخالص الدرجات واملستوايت املعيارية للرضا احلركي لالعيب كرة القدم املتقدمني. -2

 املسحي ن املنهج الوصفي ابألسلوبو أستخدم الباحث: منهج الدراسة

 عينة الدراسة:

 يف مسجلني( 566) عددهم البالغ (2012-2011) للموسم العراق يف النخبة دوري فرق العيب متثلت يف 
 القدم لكرة املركزي العراقي االحتاد

 أهم استنتاج :

 ومت استخراج املستوايت املعيارية للمقياس -

 متتع العيب كرة القدم املتقدمني مبستوى )جيد( من الرضا احلركي. -



 أهم  التوصيات :

 املتقدمني.اعتماد املقياس الذي مت تقنينه لقياس الرضا احلركي لالعيب كرة القدم  -

 

 2001 عادلو  عبد الباسطدراسة   7-2-2

    الدراسة: وعنوان

 "وضع مستوايت معيارية لبعض االختبارات املهارية املركبة لناشئ كـرة القدم ىف ج .م.ع"       

 هدف الدراسة:

هدفها التعرف علي مستوى أداء املهارات املركبة مع وضـع مـستوايت معيارية لبعض االختبارات املهارية املركبة  
 مصر العربية سنة يف مجهوريـة  16لالعيب كرة القدم حتت 

 منهج الدراسة:

  ته هلذه الدراسةدام املنهج الوصفي املسحي ملناسباستخمت  

 عينة الدراسة:

الـسويس ( وأنديـة  -اإلسـماعيلية  -البحث علي الالعبني املقيدين مبنطقة القناة )بور سعيد واشتملت عينـة 
( العب 390املنصورة والغربية واإلسكندرية املقيدين ابالحتاد املصري لكرة القدم واشتملت عينة البحث علي )

 سنه  16حتت 

 أهم النتائج:

ية متثل األسلوب األفضل لتقييم مستوى املهارات املركبة لدى وكانت أهم النتائج وضع مستوايت معيارية موضـوع
سـنه يف االختبارات مع حتديد جدول للمستوايت املعيارية من حيث زمن ودقـة األداء  16العيب كرة القدم حتت 

 الدرجة امليئينية ابسـتخدام

 لالنتقاء الناشئني يف رايضة كرة القدم  حتديد مستوايت معيارية لبعض الصفات البدنية و بعض املهارات التقنية



وحتديد مستوايت معيارية لبعض الصفات البدنية و بعض   إن اهلدف األساسي من هذا البحث يتمثل يف حماولة
 184لالنتقاء الناشئني يف رايضة كرة القدم ملنطقة لشرق اجلزائري حيث تشكلت عينة البحث من   املهارات التقنية

ينشطون ضمن مدارس رايضية خمتلفة. واعتمدان املنهج الوصفي من أجل الوصول إىل حتديد العب لفئة الناشئني 
الفروق البدنية والتقنية القائمة بني الالعبني تبعا ملستوى املمارسة الرايضية، العمر الزمين، وخطوط اللعب.و 

ارية العاملية.كما سجلنا فروق بدنية أوضحت نتائج الدراسة ضعف القدرات البدنية و التقنية مقارنة ابملستوايت املعي
وتقنية دالة لالعيب الفئة حبسب املستوايت العمرية عكس سنوات املمارسة الكروية اليت مل تربز اختالفات واضحة 
هبا. وابلنظر إىل املناصب و خطوط اللعب فقد سجلت اختالفات واضحة بني الالعبني وبداللة إحصائية عند 

وسة وهو ما يوحي ابرتباط جوانب التفوق الرايضي مبراكز اللعب.ويف األخري قدما العديد من اخلصائص املدر 
الباحث بعض االقرتاحات اليت من املمكن أن تساهم يف بعث أفكار إضافية حول طرق التكوين املبنية على األسس 

  .واملعايري العلمية يف اجملال الكروي قصد مواكبة مقتضيات كرة القدم احلديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل الدراسات اليت سبق ذكرها واليت تناولت وموضوع تصميم االختبارات، واليت هلا صلة وثيقة ابلدراسة    
احلالية جند أن هذه الدراسات اتفق يف أوجه كثرية وعديدة رغم وجود بعض االختالفات أيضا،حيث اتفقت يف 

حي، ملالئمته طبيعة هذا النوع من الدراسات، املنهج إذ جندها استعملت مجيعها املنهج الوصفي ابألسلوب املس
وفيما خيص العينة فهناك اختف بني الدراسات من حيث السن واجلنس، رغم أن جل الدراسات تناولت تصميم 

سنة يف حني اجلنس  13عند الذكور غري أن سن العينة اختلف من األكابر ، والشباب حىت سن  تاالختبارا
ناولت عينة من اإلانث، وقد اتفقت الدراسات يف األدوات املستخدمة واليت ت 2012" هادي امحد  " فدراسة 

متثلت يف االستبيان واالختبارات، كما جندها اتفقت أيضا يف النتائج املتوصل إليها من حيث األسس العلمية 
 لالختبارات، وكذا توصلها لوضع الدرجات واملستوايت املعيارية

 نقد الدراسات السابقة:

راسات السابقة اليت وظفناها يف حبثنا هذا تدخل ضمن اإلطار النظري وقد استفدان منها يف كثري من إن الد   
األمور، وبعد تفحصها وحتليلها تبني لنا مدى أمهيتها يف الدراسة اليت حنن بصدد إجرائها، ومن أهم أوجه االستفادة 

 من هذه الدراسات ما يلي:

 بناء اإلطار النظري والعملي  -

 مشكلة الدراسة وإعداد الفروض واألدواتصياغة  -

 حتديد واختيار املنهج املناسب للدراسة  -

 األدوات البحثية واخلطوات الواجب إتباعها يف عملية تصميم وبناء االختبارات -

 طريقة املعاجلة اإلحصائية وبناء الدرجات واملستوايت املعيارية -



 التعرف على الصعوابت اليت واجهت من سبقوان يف اجناز مثل هذه الدراسات   -

 االستعانة بنتائجها واالستدالل هبا يف إثبات ،أو نفي صحة الفروض  -

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 :مدخل
األول يف الدراسة النظرية واليت من خالهلا حاول الطالب الباحث اإلملام مبوضوع واإلحاطة بكل  يتمثل الباب      

مخسة فصول، ضم الفصل األول منها القياسات واالختبارات ي كرة القدم من حيث جوانبه، حيث مت تقسيمه إىل 
تطرقنا فيه إىل موضوع املهارات واخلصائص ، ومبادئه ومراحل تصميم االختبارات، أما الفصل الثاين ف املفهوم

األساسية يف كرة القدم بتعريفها، ذكر أنواعها وتفصيل كل مهارة وطريقة أداءها،وطرق، ومراحل التدريب عليها، 
واألداء املهاري والعوامل املؤثرة فبه، أما الفصل الثالث فتطرق فيه الطالب الباحث إىل خصائص املرحلة العمرية وكل 

  .لفئة من تغريات وتطورات من اجلانب اجلسمي، واحلركي، العقلي، واالجتماعيما يتعلق هبذه ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 متهيد

لرايضة ألنه يرتكز على أسس       ية والرايضية وعلوم ا بدن ل ا ية  لرتب ا لقياس دورا هاما يف  يلعب ا
بار يف جمال  لقياس واالخت لعملية تؤسس على ا ة ا نظري ل ونظرايت علمية لذلك جند أن البحوث ا
لقياسات  م ا الرايضية ابستخدا لعديد من املشاكل  تدريب، حلل ا ل ا لرايضية وعلم  ة ا ي لرتب ا

ا .واال ملقننة علمي بارات ملتخصصة وا  خت
إن املدرب الرايضي يتأكد من مستوى الالعبني ومدى تنمية املهارات الرايضية، املهارات العضلية العصبية،     

املهارات االجتماعية، وكذلك حتسن مستوى األداء ابالجتاه إىل القياس يف اجملال الرايضي، حيث تتم عملية القياس 
وى وكذلك إعداد الربامج املناسبة لكل نوعية ولكل مستوى حىت يتم التخطيط والتدريب املالئم هبدف معرفة املست

  لكي يتحقق اهلدف ملنشود.

 مفهوم القياس: 2.1

مقدار و كل مقدار ميكن قياسه وعليه فالقياس عملية  اعتمادا على فكرة " ثورنديك " " كل ما يوجد له 
الوسائل املهمة اليت تؤثر بشكل كبري يف حتديد دقة التقومي، إذ يعرف القياس ضرورية و الزمة للتقومي و هو إحدى 

 إحصائيا لكونه تقدير األشياء تقديرا كميا وفق اختيار معني من املقاييس املدرجة.

و قد عرفه "إبراهيم أمحد سالمة " أبنه حتديد درجة أو كمية أو نوع من اخلصائص املوجودة يف شيء ما ")  
 (..2000 .04عودة

و يرى "صفوت فرج" " القياس " أبنه عملية مقارنة شيء ما بوحدات معينة أو بكمية قياسية أو مبقدار  
 ( 31. 2003)فرحات .  مقنن من نفس الشيء أو اخلاصة هبدف كم من الوحدات يتضمنها هذا الشيء".

ى الشيء و يتم ذلك و يعرف " أبنه هو مجع معلومات و بياانت بطريقة كمية يؤسس عليها احلكم عل 
  ابستخدام أدوات متعددة و تقنية خاصة يف مجع البياانت مما يساعد على التقدم يف عملية التقومي".) سالمة

04.1989.) 



وعليه ميكن القول أن القياس يعترب إحدى طرق التقومي اليت يتم من خالله تقدير األشياء و املستوايت  
أو نوع بعض اخلصائص املوجودة حسب القواعد احملددة من املقاييس تقديرا كميا مع حتديد درجة أو كمية 

 املستخدمة.

 تطور القياس يف الرتبية الرايضية وعلم النفس الرايضي : 1.2.1

 تطور قياس املهارات احلركية الرايضية : 1.1.2.1

س املهارات الرايضية " يف أثناء احملاوالت األوىل لوضع اختبارات لقياس املهارة يف األداء احلركي أو قيا 
وخاصة يف األلعاب الرايضية ، ظهرت اختبارات الشارات الرايضية يف العديد من البلدان األوروبية وأمريكا، ومن 

 احملاوالت املبكرة يف هذا اجملال ما قام به " هيدرجنتون" بعض االختبارات لقياس املهارة يف كرة السلة.

األنشطة الرايضية املختلفة بدأ منذ الثالثينيات من هذا القرن. ويف الوقت  ومما تقدم فإن قياس املهارات يف     
احلايل تعددت االختبارات لقياس املهارات الرايضية يف معظم البلدان ومت تقنينها دوليا على أعداد كبرية من األفراد 

 يف مراحل العمر املختلفة.

 .تطور قياس اللياقة البدنية :2.1.2.1

ية بدن ل ا ياقة  ل ل ياسها   ا ة الرايضية كما كان ق ي لرتب كانت و مازالت إحدى األهداف اهلامة ل
اليت شغلت اهتمامات اجملتمعات املختلفة وخاصة أايم احلروب.  و طرق تنميتها من املوضوعات 

ونظرا الهتمام مبوضوع اللياقة عينت اجلمعية األمريكية للصحة و الرتبية الرايضية والرتويح جلنة خاصة لوضع  
وحدات اختبار تقيس القوة  6م وقد قامت هذه اللجنة بوضع اختبار من 1958اختبارات اللياقة وذلك عام 

العضلية والتحمل والرشاقة والسرعة والقوة املميزة ابلسرعة )القدرة العضلية( و التوافق، كما وضعت مستوايت خاصة 
 (80. 2002) عالوي ، نصر الدين .  هلذا االختبار ."

 

 

 

 . أنواع القياس :2.2.1



 ينقسم القياس إىل قسمني : 

 .القياس املباشر :1.2.2. 1

" يقصد به تلك القياسات اليت حتدد فيه الكمية املقاسة مبقارنتها مباشرة بوحدة القياس ، كما يعتمد القياس      
وحميط الصدر ابستخدام  املباشر على األجهزة اليت تعطي النتيجة بصورة مباشرة ودقيقة لقياس طول القامة والوزن

 .املرت أو امليزان ابستخدام وحدات السنتيمرت والغرام "

"أو عن طريق قراءة مؤشرات أجهزة القياس املدرجة ابلوحدات املدرجة للقياس كقياس السعة احليوية 
)حسنني، ابستخدام جهاز سبريومرت عن طريق مشاهدة القراءات املسجلة على األسطوانة الداخلية للجهاز .

1995  .50) 

" " عن القياسات املباشرة " يقصد هبا تلك القياسات اليت حتدد فيها الكمية حممد صبحي حسننيويقول " 
 .(52.  1995)حسنني،   املقاسة مبقارنتها مباشرة بوحدة القياس "

 . القياس غري املباشر :2.2.2.1

خدم يف قياس االستعدادات العقلية والسمات يعتمد على التجريب بواسطة االختبارات املقننة ، ويست" 
 الشخصية وغريها.

أن القياس غري املباشر هو ذلك الذي يتم فيه حتديد الكمية املقاسة على حممد صبحي حسني " ويقول "  
أساس نتائج القياس املباشر لكمية أخرى ترتبط ابلكمية املقاسة بواسطة دالة بسيطة مثل حتديد كثافة اجلسم عن 

.  1995)حسنني، حتديد كتلته و مقاييسه اهلندسة أو عندما نقيس ذكاء الالعبني أو تصرفهم اخلططي . .طريق 
54) 

وعليه فإن القياس عملية تقومي مباشرة وموضوعية بنسبة معينة وهي أدق وأسهل من القياس غري املباشر من      
 (.26. 1994و فهمه لعملية القياس. )بسطويسي. هعوامل نفسية للمخترب و مدى إجيابيات

اليت تضمن حتديد ما  ت" أما العالقة بني القياس والتقومي فإن مصطلح القياس يشري إىل جمموعة اإلجراءا 
جيب قياسه وتعريفه وترمجته إىل بياانت يسهل وضعه مبستوى مقبول من الدقة ، يف وقت يشري إىل بياانت يسهل 



من الدقة ، يف وقت يشري مصطلح التقومي إىل جمموعة اإلجراءات اليت توظف املعلومات  وضعه مبستوى مقبول
 (43.  1994بغرض حتديد درجة حتقق األهداف أو اختاذ القرارات ذات العالقة ") نصر الدين .

يص مواقف واستنادا هلذا القول نستخلص أن مفهوم التقومي أمشل من مفهوم القياس إال أهنما يتفقان يف تشخ     
 الضعف و التقدم عند الرايضيني أو الالعبني.

 . أمهية القياس:1-3.2

يكتسي للقياس أمهية ابلغة يف اجملال الرتبوي و جمال القياس النفسي. "حيث اهتم القياس يف اجملال الرتبوي  
برامج دراسية أو ابلنتائج اليت حتققها املؤسسات الرتبوية املتخصصة و ذلك من خالل ما تقدمه املؤسسات من 

تدريبية. أما من خالل القياس النفسي فهو يعترب مصطلح يشري إىل اإلجراءات اليت تستخدم لقياس الفروق النسبية 
بني األفراد و هو يعتمد بشكل عام إىل معرفة االستجاابت الراهنة و استخدامها ألغراض التنبؤ أو إجياد القرارات 

 ( 44. 1994الدين .)نصر  ابلنسبة للسلوك املستقبلي."

 .  مزااي القياس:4.2.1

القياس يؤدي إىل املوضوعية و ذلك ابلسماح للمعلم و الباحث و العامل بتقدمي بياانت ميكن التأكد  -1
 منها إذا كرر ذلك أو قام أبدائها زمالئه.

وذلك إلجراء مقارنة لنتائج القياس  القياسات األساسية احملددة و الدراسات املتصلة تعطي الفرصة -2
 للقدرة املقاسة بنفسها.

القياس كمي ألنه يسمح للمعلم والباحث لتحديد نتائج القياس للقدرات واخلصائص و الصفات اليت  -3
 ميتلكها األفراد بدقة عليها األرقام اليت ينتج من القياس.

 يعد أكثر اقتصاد للوقت و املال عن التقومي الشخصي. -4

  املقننة يعد تقوميا علميا عاما وموضوعيا.القياس بوسائله املتعددة و إجراءاته  -5

 
 
 
 
 



 . مفهوم االختبار:3.1

لغةا حيمل معىن التجربة أو االمتحان، و هي طريقة رايضية خاصة يستعملها املدربون مثال يف عملية     
" " هو جمموعة من األسئلة أو املشكالت أو  ماجي"، " ابرووعرفه " انتقاءه، أو معرفة مستوايت لالعبيهم.

 نصر الدين. .التمرينات تعطى للفرد هبدف التعرف على معارفه أو قدراته أو استعداداته أو كفاءاته ") عالوي

2000.21.) 

" "االختبار هو قياس مقنن و طريق لالمتحان ملوقف مت كرونباخ" "ليوان اتيلر" و "هيلرأما يف رأي "   
 (381.  1985هار عينة سلوك فردين أو أكثر." )مروان .حتسيمه إلظ

" " أبن االختبار هو طريقة نظامية للمقارنة بني سلوك فردين أو أكثر ".) صفوت فراح . كرونباخو يرى " 
" "أبنه عملية ميكن استخدامها هبدف حتديد حقائق معينة أو لتحديد صفوت فراحو يعرفه " (101. 1980

 (.. 36 2003 .اب ") سيد فرحاتمعايري الدقة و الصو 

بار هو عملية مجع احلقائق لفرد أو عينة قصد   ومما سبق من تعاريف استخلصنا أن االخت
ها لتقوميها و احلكم عليها.  حتديد مستوا

 . أمهية االختبار:1.3.1

 لالختبار أمهية كبرية يعتمد عليها املدرس و املدرب الرايضي و تتمثل فيما يلي: 

 تساعد املدرب يف التعرف على احلالة التعليمية و التدريبية لالعبني.االختبارات  -
 القياس العديد من القدرات واالستعدادات العامة و اخلاصة و التحصيل وكذلك يف قياس القدرات العقلية. -
 تزويد املدرس أو املدرب بقياسات مباشرة عن نتائج تقدم الالعب. -

 ايضية و متابعتها يف الوصول للمستوايت العالية.التعرف على مدى التقدم يف النتائج الر  -

 انتقاء الناشئني عن طريق االختبارات يف الرايضات املختلفة. -

التعرف على طرق التدريب و التخطيط املختلفة و استخدام الطرق السليمة و املناسبة وفقا لنتائج  -
 االختبارات.

تتضمن قياسات القدرات البدنية و املهارية و الصحة التعرف على احلالة التدريبية العامة و اخلاصة و اليت  -
 ( 47. 1994لالعبني.  )نصر الدين .

 . تصميم االختبار و تقنينه:2.3.1



إن احلاجة إىل االختبارات املقننة يف اجملال الرايضي من األمور اهلامة و اليت تعود على كل من املدرس و  
ال ميكن أن يتم دون اختبار و من هنا لعلنا نتفق على أن الربانمج  املدرب ابلفائدة ، فالوقوف على مستوى األفراد

الناجح لالختبار املؤدي ألهدافه جيب أن يبىن و خيطط ابلصورة اليت حتقق غرضا موضوعيا معينا كما جيب أن تتسم 
ا صيغت مفرداته و  ابلوضوح الكايف ابلنسبة جلميع األطراف املعنية به، و االختبار املقنن هو ذلك االختبار الذي إذ

كتبت تعليماته بطريقة تضمن ثباته إذا ما كرر كما تضمن صدقه يف قياس السمة أو الظاهرة اليت وضع لقياسها و 
مير االختبار املقنن يف خطوات متعددة قبل أن يظهر يف صورته النهائية اليت تسمح بتطبيقه و تعميمه. )خاطر 

.1996 .28 ) 

 ر:. خطوات تصميم االختبا3.3.1

هناك خطوات البد ملصمم االختبار املقنن التفكري فيها، و نقصد هنا كيف ميكن لك أيها املتخصص  
مدراب كنت أو مدرسا أن تقوم بوضع اختبار لقياس صفة من الصفات البدنية أو مسة من السمات االجتماعية أو 

 النفسية.

 و هذه اخلطوات هي:

 حتديد الغرض من االختبار. .1
 ختبار تفصيال.حتديد أهداف اال .2

 إعداد اخلطوات العريضة لالختبار. .3

 حتديد زمن االختبار و طوله. .4

 كتابة مفردات االختبار. .5

 تعليمات االختبار و طريقة التنفيذ. .6

 عمل خطة تسجيل االختبار. .7

 جتربته جتربة مبدئية. .8

 اختبار احملتوايت النهائية. .9

 ( 30. 6199)خاطر . .قياس معايري الصدق و الثبات و املوضوعية.10

 

 . إدارة و تنظيم برانمج االختبارات:4.3.1



"نرى أن عملية تنظيم و إدارة برانمج االختبارات يف أي مكان جيب أن يتم أو يبىن على قواعد رمسية و  
 خطوات حمددة منها:

 حتديد الغرض من إجراء االختبار. -
 دراسة اإلمكانيات و األدوات. -

 اختيار االختبارات. -

 القائمني إبجراء االختبار.اختبار و إعداد  -

 حتديد العوامل املؤثرة يف جناح االختبار. -

 إعداد بطاقات التسجيل. -

 املراجعة الشاملة و النهائية قبل التنفيذ. -

 إعطاء فرصة إجراء اإلمحاء. -

 مجع البياانت و التسجيل. -

 (32. 1996)خاطر، . معاجلة النتائج إحصائيا. -
 . تطبيق االختبارات:5.3.1

ق االختبارات تبعا للنوعية اليت سوف يطبق عليها االختبار، فهناك اختبارات ميكن أن أتخذ ميكن تطبي 
 الشكل اجلماعي من حيث تطبيقها أو الشكل الفردي.

و يرتبط بذلك ما حيتويه االختبار من وحدات، فهناك االختبار الذي يتضمن عدة وحدات و يطلق عليه  
ة واحدة و هو ما يعرف ابختبار العنصر الواحد أو الصفة الواحدة. ") اختبار البطارية أو اختبار يتضمن وحد

 .(38. 1996خاطر.

 . تطبيق اختبارات البطارية:1.5.3.1

" يتطلب تطبيق اختبار البطارية أن يعد مكان تنفيذ االختبار إعداد جيدا حبيث ترتب حمطات االختبار  
ن وحدة إىل وحدة أخرى و لعل اإلشارات و العالمات لوحدات االختبار ترتيبا يسهل على املمتحن التحرك م

املوضحة خرب معني لذلك سواء ما كان مرسوم منها على األرض أو على لوحات معلقة يف أماكن يسهل رؤيتها و 
 قراءهتا.



و يستلزم أيضا عند التطبيق أن تتوافر عوامل األمن و السالمة يف منطقة االختبار و ذلك لوقاية األفراد  
ق عليهم االختبار و يرعى عند التطبيق أن ينتقل الفرد من وحدة إىل أخرى و ذلك إلاتحة الفرصة املتكافئة املطب

 الواحدة للجميع دون استثناء.

 . تطبيق اختبارات العنصر الواحد:2.5.3.1

ألفراد أو يف الواقع تعترب من أسهل الطرق اليت يتم فيها تنفيذ االختبار سواء على اجملموعات الصغرية من ا 
الكبرية فيها و تنظيمها يسهل عمل األفراد   و ال حتتاج إال إىل مكان للمسجل، و آخر لألفراد الذين ينتظرون 
دورهم و اختبار العنصر الواحد اندرا ما يستخدم، رغم أنه ميكن تطبيق أسلوب العنصر الواحد على وحدات اختبار 

يب لتوزيع أو تنظيم اجملموعة املختربة و يتضمن هذا الشكل الطرق البطارية عند توزيع األفراد و هناك عدة أسال
 التالية يف التطبيق: 

 طريقة اجملموعات الكبرية. -
 طريقة الفريق الواحد. -

 الطريقة الفردية. -

 ( .44.1996خاطر )طريقة املزج بني الطرق املختلفة." -

 األسس العلمية لالختبار: 6.3.1

إن معرفة إمكانيات وقدرات الالعب تعطى صورة واضحة ملستوى الالعب من النواحي البدنية املهارية      
واخلططية وذلك إبتباع األساليب العلمية الصحيحة يف االختبارات وتطبيقها، وحتقيق اهلدف جراء تنفيذ هذه 

 يت:االختبارات يعتمد على توافر الشروط العلمية لالختبار موضحة فيما أي

هو االختبار الذي يقيس ما وضع من أجله ويقاس صدق االختبار مبقياس خارجي صدق االختبار   1.6.3.1
مثل اختبار آخر مث إثبات صدقه وحيسب معامل االرتباط بني نتائج االختبار واحملك اخلارجي  املستقل فإذا كان 

 معامل االرتباط عاليا كان االختبار صادقا

 

 

 



 أنواع عديدة:ولصدق االختبار 

 الصدق التجرييب-الصدق الظاهري                       -

 الصدق الذايت-الصدق املنطقي                        -

 الصدق التنبؤي-الصدق العاملي                         -

 (51. 1995)حسنني، .الصدق الفرضي   -الصدق التالزمي                      -

إن االختبار الذي ميتاز ابلثبات هو الذي يعطى نفس النتائج إذا ما أعيد على   ثحي ت االختبارثبا  2.6.3.1
األفراد أنفسهم ويف نفس الظروف وجيب أن يكون االختبار اثبتا حىت يكون صادقا واالختبار الثابت هو االختبار 

 تبار كما يلي:الذي يقيس املهارة املزمع قياسها بشكل اثبت، وحيدد معامل الثبات لالخ

 طريقة التجزئة النصفية     -طريقة إعادة االختبار             -

 طريقة االتساق الداخلي -طريقة حتليل التباين              -

          (52. 1995)حسنني، طريقة الصور املتكافئة  -

وهي الدرجة اليت حيصل عليها من جمموع النتائج ابستخدام نفس االختبار ونفس  موضوعية االختبار: 3.6.3.1
اجملموعة، وحتدد موضوعية االختبار عن طريق معامل االرتباط بني درجة احلكم األول ودرجة احلكم الثاين، وإن 

الختبار على نفس املخترب هو العامل الذي حيدد موضوعية االختبار، ومهما أختلف املمتحن ومث استخدام نفس ا
 (1996 .45 اجملموعة تكون النتائج نفسها.)خاطر

  :مبادئ إعداد االختبارات املهارية ىف األلعاب 7.3.1

 :املهارة أو اللعبة يفاألساسية واهلامة  االختبارات اجلوانب أن تقيس جيب  -1

تتضمنها اللعبة  اليتاأللعاب عمل قائمة ابملهارات األساسية واهلامة  يلزم أن يسبق إعداد اختبارات املهارات يف     
  .املهارية أبسط مكوانهتا  اختبار هذه املهارات وهذا اإلجراء يتطلب بدوره حتليل اللعبة إىل ، يلي ذلك

 



 

 :اللعبة يفاالختبارات مع مواقف األداء  يفمواقف األداء  أن تتشابه -2

 يفاللعبة ، فمن املعروف أن اإلرسال  يفمن مواقف األداء  جيب أن  تشابه االختبارات يفمواقف األداء  إن      
الالعب  آن واحد ، كما يالحظ أن الكرات املرتدة من اخلصم تتطلب من يفاستخدام القوة والدقة  التنفس يتطلب

األداء على هذا املنوال وهذا  التحرك ابلقدمني بقوة وبسرعة وىف توقيت يتناسب مع حركات الكرة ، حيث يستمر
هذا االختبار قوة الضربة ودقتها  يفاإلرسال ، فإنه يلزم أن يتوافر يف يعىن أنه عند إعداد اختبار ما لقياس الضرابت 

األداء  مبعدالت من السرعة تتشابه مع أشكال واإلسرتاتيجيةاختبارات الضرابت الدقة  يفيتوافر  ، كما يلزم أن
 (36. 1996)خاطر،   . ةاللعب يفالفعلية 

 : اللعبة يفاجليد  أن تشجيع االختبارات على أشكال األداء  -    

ترتبط  اليت احلركيمظاهر السلوك  معظم األلعاب واألنشطة الرايضية رصد العديد من يف املهارييتناول القياس    
اختبار إرسال الكرة إىل  يفمثالا أن حيقق درجات مرتفعة  التنس العيبمبواقف اللعب الفعلية، فقد يستطيع أحد 

الفنية  النواحيمثل هذه احلالة يتميز ابلدقة إال أنه قد يفتقد إىل بعض  يفأن اإلرسال  أجزاء حمددة من امللعب ومع
هارة أخر أن يقوم أبداء نفس م قوس طريان منخفض. وقد يستطيع العب يفاللعبة كسرعة حركة الكرة وطرياهنا  يف

حصل عليها   اليتوحيصل على نفس الدرجة   اإلرسال بدقة وبسرعة وىف خط مستقيم ) قوس طريان منخفض
احلالة الثانية يعد  يفاحلالتني واحدة ، إال أن األداء  يفاالختبار  يفاألداء  الالعب األول وعلى الرغم من أن درجات

املنخفضة يكون صدها  التنس ألن الكرات السريعة يففنية ال للنواحياحلالة األوىل ابلنسبة  يفمن األداء  أفضل
  (37. 1996)خاطر، أصعب ابلنسبة للخصم من الكرات البطيئة العالية

 : االختبار فرد واحد أثناء التطبيق أن يؤدى -4

تواجه أثنني أو أكثر من الالعبني ، وهلذا أصبحت املواقف  األلعاب يف املهاريتتطلب بعض مواقف األداء      
زميل ترسل إليه الكرة ليقوم إبرساهلا مرة أخرى إىل املخترب ومع أن استخدام أكثر منفرد  تستلزم وجود االختيارية

راء جيعل النشاط ، إال أن هذا اإلج يفواحد أثناء تطبيق االختبار يتماثل بدرجة كبرية مع مواقف األداء الفعلية 
عملية القياس عرضه للعديد من األخطاء ألنه يتطلب من كل املختربين أن يتعاونوا أو يتنافسوا أثناء املواقف 

 االختباري بدرجة واحدة ،ونظراا لصعوبة حتقيق هذا الشرط من الناحية العلمية هلذا ابتكرت بعض الوسائل البديلة

بزميل أخر فتكون مهمته  ةاالستعانختبارات املختلفة ، وإذا لزم حىت ميكن استخدام فرداا واحداا عند تطبيق اال
  . جداا من املهارة عايلمستوى  تنفيذ األداء فقط ويشرتط أن يكون هذا الزميل على يفاالشرتاك 

  : ابلتشويق أن يكون لالختبار معىن و أن يتميز  -5



يلزم أن  يتحقق ذلك ولكيوسعهم  يفأبقصى ما  اهيؤدو  لكيتستهوى االختبارات املقرتحة املختربين  جيب أن     
تقيسها حىت ال ينفر منها املختربين ،كما جيب استخدام وسائل خمتلفة لزايدة  اليتتكون االختبارات شبيه ابألنشطة 

 وواضح أثناء األداء وبعد االنتهاء من كل عايلإعالن الدرجات على املختربين بصوت  احلماس والدافعية ، ويفضل
  (36. 1996)خاطر،  املنافسة لة وكذلك إعالن أمساء األفراد الذين حيققون نتائج متميزة لضمان توفري عاملحماو 

  : تكون االختبارات على درجة مناسبة من حيث مستوى الصعوبة أن -6

العادة  يفللمستوايت املهارية للمختربين ، فاالختبارات السهلة تعطى  جيب أن يكون االختبارات املقرتح مناسب
مث فقد يؤدى  درجات مرتفعه وهى هبذا تفقد قدرهتا على التمييز بني األفراد ذوى املستوايت املهارية املختلفة ومن

معظمها إىل  يفالصعبة درجات متيل  تطبيق هذه االختبارات إىل إضعاف محاس املختربين وتعطى االختبارات
من االختبارات إىل إصابة املختربين ابإلحباط واليأس  عاالقرتاب من درجة الصفر ويؤدى تطبيق مثل هذا النو 

أن نركز اهتمامنا  الضروريلذلك كان من  . االختبار يفقد قدرته على التمييز أيضاا  وفقدان احلماس . هذا جبانب أن
ين املخترب  جملموعة األلعاب مناسبة للمستوايت املهارية يفأن تكون االختبارات املقرتحة لقياس املهارات  على

األلعاب عن  يفاالختبارات املقرتحة لقياس املهارات  التغلب على مشكلة سهولة أو صعوبة الرايضيويستطيع املرىب 
  : اآليتطريق 

  . يتالءم مع املستوايت الفعلية للمختربين مضمون وشروط تطبيق االختبار مبا يفأن يعدل  -

  . أن يستدل االختبار ابختبار آخر مناسب -

  . للمختربين بنتيجة التدريب أو التدريس املهاريئ تطبيق االختبار لفرتة زمنية مناسبة حىت يرتفع املستوى أن يرج -

  : املهارة أو اللعبة يفالتمييز بني املستوايت املختلفة  االختبار القدرة على يفأن يتوافر  -7

األلعاب  يفظاهرة الفروق الفردية وىف االختبارات املهارات  على الرايضياجملال  يفتتأسس نظرية القياس      
 الزمين الكثري من الشروط األخرى كالعمر يفهذه االختبارات بني الالعبني برغم اتفاقهم  نتائج يفنالحظ فروقاا 

النوع  يفالدرجة وليست  يففروق  هي األلعاب يفاملهارات  يفواحلالة الصحية والتدريبية وغريها والفروق الفردية 
 الضرورياالختبار من تتبع درجات هذه الفروق ومن مث كان من  وهى فروق دقيقة متصلة ومن املفروض أن ميكننا

 مستوايهتم يفاملستخدمة مقدار هذه الفروق سواء أكانت جمموعة األفراد ومتباينة  أن تعكس درجات االختبار
  .املهارية أو متجانسة

  : ات دقيقة من املهارات املقيسهأن متدان االختبارات بدرج  -8

 األلعاب بصفة خاصة ضرورة حساب معامالت املوضوعية ألن يفاملهارات  تتطلب اختبارات     
تعتمد على استخدام بعض  اليتميكن حساب درجاهتا بدقة كبرية مثل االختبارات  االختبارات بعض



األخرى بصعوبة  االختبارات حني تتميز بعض يفاإليقاف وأشرطة القياس وغريها،  ةوأجهزة البسيطة كساع األدوات
الذاتية للمحكمني حيث تتفاوت الدقة ىف  تعتمد على التقديرات اليتحساب درجاهتا وخباصة تلك االختبارات 

ك الدقة أثناء حساب درجات مثل هذه االختبارات وكذل توخيحساب الدرجات من حمكم ألخر لذلك جيب 
  . حساب معامالت املوضوعية هلا

  : االختبارات على عدد مناسب من احملاوالت أن تشمل -9

تتطلب من الفرد  اليتوخباصة اختبارات األداء األقصى  الرايضياجملال  يفمن املعروف أن تطبيق معظم االختبارات 
  . حماوالت على األكثر الثلبذل أقصى جهد أثناء األداء تستغرق من حماولة واحدة إىل ث تعبئة طاقاته

دفع  م وثىن اجلذع من الوقوف حماولتني ، بينما تستغرق اختبارات 50م ،  30اختبارات العدو  فمثال تستغرق
ثالث حماوالت متتالية  الكرة الطبية ألطول مسافة ممكنه والوثب العريض من الثبات والوقوف على مشط القدم

تستغرق حماولة  التنفسي الدوريوالتحمل  تقيس القوة والتحمل العضلى اليتويالحظ أن معظم االختبارات 
  . واحدة

 يفم أن تكرار األداء ) احملاوالت ( والتعب ظاهراتن متالزمتان وإنه  1959عام يف Scottm . Gوتذكر
عدد احملاوالت  زايدة  األداء نتيجة تكرار احملاوالت حينئذ ميكن يفال يصبح فيها التعب عامل مؤثر  اليت احلاالت

أخرى تؤكد " سكوت " على أمهيته أن  كوسيلة لضمان احلصول على درجات أكثر دقه وأكثر صدقاا ومن انحية
عدداا مناسباا من  –األلعاب  يفاختبارات املهارات  يفالسائد  وهو النمط -تستغرق اختبارات األداء املميز 

ويعزل إىل حد  فرصة إلظهار املستوايت املهارية احلقيقية لألفرادميدان بدرجات أكثر دقه ويتيح ال احملاوالت ألن ذلك
  . االختبارات حملاولة واحدة فقط تتعرض هلا عملية القياس عندما يتم تطبيق اليتما أخطاء الصدفة 

  : من الناحية اإلحصائية أن تتضمن االختبارات ما بني صالحيتها -10

ومستوايت األداء وعلينا أن نتجنب  علمية الصدق والثبات واملوضوعيةاالختبارات املعامالت ال يفجيب أن يتوفر 
. 1996)خاطر، معايري جودهتا وخباصة معايري الثبات والصدق  استخدام آية اختبارات ال تبني املراجع املتخصصة

39) 

 

 :خطوات بناء اختبارات املهارات ىف األلعاب 8.3.1

 : املهارة املطلوب قياسها أوالً : حتليل



 حتليالا دقيقاا ومنطقياا للتحقيق من املهارات اخلاصة أوة أو اللعب تتطلب هذه اخلطوة القيام بتحليل املهارة     
تتضمنها اللعبة أو املهارة املطلوب قياسها وترمى هذه اليتالعوامل أو املكوانت  اخلطوة إىل حماولة جدولة عدد مرات  

هاراتتكرار ) تردد ( واستخدام كل مهارة من امل مواقف اللعب الفعلية أثناء تطبيق القوانني  يفاألداء  يفاخلاصة  
ابللعبة  للعبة ، ومن املستحسن أن يسبق هذه اخلطوة عمل جداول أو قواعد جبمع املهارات اخلاصة والقواعد املنظمة
     معاا  طريقهما عنو النشاط أ يف عن طريق الرجوع إىل املراجع العلمية املتخصصة أو عن طريق اخلرباء املتخصصني

                                                              
تقيس اليتاختبار وحدات االختبار  اثنياً:  املهارات املتفق عليها 

األلعاب ، ألن  يفاملهارات  بناء اختبار يفتعد هذه اخلطوة بال شك من أصعب وأدق اخلطوات اإلجرائية       
الشروط واملعايري ، فيمكن اختبار وحدات االختبار  يتم اختبارها جيب أن ختضع للعديد من اليتوحدات االختبار 

من قبل ، وىف هذه احلالة يلزم عمل قائمة ابلوحدات املقرتحة يوضح فيها  من بني اختبارات أخرى سبق إعدادها
احملكمني (  ) ذلك عرضها على جمموعة من اخلرباء يليناسبة، معامالت الوحدات ومستوايت اجلنس والسن امل

إىل اختبار وحدات االختبار  الرايضي ليختاروا منها ما هو مناسب، وىف بعض األحيان يلجأ الباحث أو املرىب
بار اليت خيتارها لقياس مهارة نوعية ما قد وضعت ضمن بطارية اخت ذلك إىل أن الوحدات يفبطريقة حتكمية مستنداا 

 اليت حياول قياسها ، وأنه طاملا قد ثبتت صالحية تلك البطارايت ، فإن الوحدات اليتنفس اللعبة  يفتقيس األداء 
وقد يظهر أن ، الباحث إىل قياسها بعض املهارات النوعية اليت يهدف يفتتضمنها سوف تطابق متاماا األداء اخلاص 

ر مما يعىن أن االختبار ليس على درجة كافية من الصعوبة تكفى معظم األفراد يسجلون درجات مرتفعة على االختبا
يتضمنها االختبار غري مناسبة من حيث الكم واملستوى  اليتإلظهار القدرات احلقيقية هلؤالء األفراد ، وأن املهارات 

يضاا إجراء ،لدرجة أن كثريين من هؤالء األفراد ) الالعبني( سجلوا درجات عالية ، ففي مثل هذه احلالة جيب أ
نصر الدين، ) لالعبني  بعض التعديالت لتصعيب االختبار ، حىت ميكنه التمييز بني املستوايت املهارية املختلفة

1994 ،112 ) 

 

 

 اثلثاً : إعداد وكتابة تعليمات االختبار

جتريب وحدة االختبار اجلديدة أبشكال وإجراءات خمتلفة على جمموعات صغرية العدد من الالعبني ،  عد أن يتمب   
كتابة تفاصيل إدارة االختبار ، وتتضمن هذه التفاصيل كل املعلومات عن شروط وإجراءات   يفيبدأ الباحث 



االستطالعية ، ولضمان حتقيق الوضوح والدقة جيب أن  جتربته يفوخطوات تطبيق االختبار ، كما استخدمه الباحث 
تشتمل تفاصيل إدارة االختبار على معلومات مفصلة عن األدوات واألجهزة اليت استخدمها الباحث، وطريقة 

 (39. 1996)خاطر،  . وطريقة تطبيق االختبار  حساب الدرجات 

 رابعاً : اختبار احملك 

االختبار املختلفة يكتشف أن لديه جمموعة كبرية نسبياا من الوحدات بعد أن يستقر الباحث على وحدات     
إال مقاييس  هيحتتاج إىل تصفيه ، حيث تتطلب هذه التصفية تطبيق بعض احملكات املناسبة ، هذه احملكات ما 

قياس ما وضعت من أجله ، وهتدف  يفختتار بدقة ، وتستخدم للحكم على مدى صالحية الوحدات املقرتحة 
أن تكون احملكات  الضروريكات إىل الكشف عن مدى صدق وحدات االختبار املختلفة ، وهلذا كان من احمل

يفرتض أن وحدات االختبار املقرتحة تقيسها ، وعادة يتم  اليتاملختارة معروفة ومقبولة ، كمقاييس الظاهرة املقاسه 
ذلك  يليعلى جمموعة واحدة من األفراد ،  تتقنني صدق وحدات االختبارات املختلفة عن طريق تطبيقها مع احملك

الوحدات إىل  حساب االرتباط بني كل وحدة من الوحدات واحملك ، ووفقاا لبعض اإلجراءات اإلحصائية ختتصر
  (39. 1996)خاطر،  ( 114، 1994نصر الدين، )  جمموعها بطارية االختبار يفعدد قليل نسبياا تشكل 

 يطبق عليهم االختباراألفراد الذين س خامسا : اختبار

اختبار األفراد الذين يعد هلم االختبار اجلديد ، أو مبعىن آخر  تتضمن هذه املرحلة من مراحل بناء االختبار      
حبيث ميثلون  تقنني صدق االختبار أو أداة القياس املقرتحة عليهم ، وجيب أن خيتار هؤالء األفراد األفراد املطلوب

الذين يعد هلم االختبار أو البطارية ، فإذا   هنا كل األفراد األصليصحيحاا ، ويقصد ابجملتمع  متثيالا  األصلياجملتمع 
كرة السلة ،   يفكان الغرض من إعداد االختبار أو البطارية هو قياس القدرة املهارية العامة لالعبات الدرجة األوىل 

مجيع  يفإحتاد اللعبة  يفهذه احلالة يشمل مجيع العبات الدرجة األوىل املسجلني  يف األصليجمتمع البحث  فإن
لالعبات متثيالا  األصليأندية اجلمهورية ، حينئذ جيب أن تؤخذ عينة التقنني حبيث متثل اجملال اجلغرايف للمجتمع 

النشاط  يفن واجلنس ومستوى اخلربة األفراد مراعاة بعض العوامل اهلامة ، مثل الس دقيقاا ، وجيب عند اختبار عينات
،ألن االختبار الصادق ابلنسبة لالعبني الكبار ليس ابلضرورة أن يكون صادقاا ابلنسبة للبنات ، كما أن االختبار 

  . (42. 1996)خاطر، الصادق ابلنسبة للبنني قد ال يكون صادقاا ابلنسبة للبنات

 التحقق من ثبات وحدات االختبار : سادساً 



ل أن نقوم حبساب صدق وحدات االختبار املختلفة عن طريق جتربتها مع حمك مت اختياره مسبقاا ، جيب أن قب   
يسبق هذه اخلطورة ضرورة التأكد من أن الوحدات املقرتحة تتمتع ابلثبات واملوضوعية ، ألنه من غري املعقول أن 

يقوم بتجريب أية وحدات  الذي فالباحث تقوم بتجريب أية وحدات اختبار غري معروف لنا معامالت ثباهتا ،
ال تتمتع  اليتاختبار ال تتمتع درجاهتا ابلثبات يبذل جهوداا ال طائل من ورائها ألنه من املعروف أن االختبارات 

وتسعى هذه اخلطوة إلىل الكشف عن ثبات درجات كل  . معظم احلاالت غري صادقة يفدرجاهتا ابلثبات تكون 
 الذيلبناء االختبار اجلديد ، وهى تسبق حساب الصدق على الرغم من اجملهود الكبري  قرتحةالوحدات التجريبية امل

ذلك الوحدات يف تستغرقه ، وهتدف هذه اخلطوة إىل حساب ثبات درجات كل وحدات االختبار املقرتحة مبا 
 من جتربة البحث وحدات سبق حساب ثباهتا من قبل ، حبيث تستعد هنائياا  واليتاملأخوذة ، فمن املراجع العلمية 

أربعة طرق رئيسية لتقدير  الرتبويجمال القياس  يفتظهر معامالت ثبات منخفضة ،ويستخدم الباحثون  اليتاالختبار 
                                                                            التجزئة النصفية ، والصور املتكافئة وإعادة االختبار  : هيالثبات 

  . ، وحتليل التباين ملعامالت االرتباط داخل الفئات

 الرايضي،جمال النشاط  يفاالختبارات احلركية  تقدير ثبات يفوتعترب الطريقتني األخريتني من أكثر الطرق استخداماا 
 (39. 1996)البيك،  .هذا اجملال يفطبيعة االختبارات احلركية  تناسب اليتق ألهنا تعد من أفضل الطر 

 سابعاً : التحقق من صدق وحدات االختبار
يقل ثباهتا، يكون  اليتبعد أن يقوم الباحث بتجريب ثبات مجيع الوحدات املقرتحة ، وبعد أن حيذف الوحدات    

تتميز أبن هلا معامالت ثبات مقبولة  اليتات االختبار قد حصل هبذا اإلجراء على عدد قليل نسبياا من وحد
ذلك بعض الطرق  يفالتحقق من صدق هذه الوحدات مستخدماا  يفإحصائياا ، وىف هذه اخلطوة يبدأ الباحث 

 .اخلاصة حبساب الصدق
 

 معامالت االرتباطات بني الوحدات املختلفة حساب اثمناً :

تقيس مهارة واحدة، ألننا كما أشران  اليتاالختبارات  أياملتشاهبة ،  ختباراتف اخلطوة احلالية إىل استبعاد االدهت   
من قبل أن اهلدف من بناء بطارية االختبار هو تسهيل عملية القياس ، وهذا يعىن العمل على ختفيض عدد وحدات 

اإلحصائية للبطارية ، حيث يعد ذلك  بطارية االختبار إىل أقل عدد ممكن من الوحدات بشرط توافر معايري اجلودة
هذه احلالة  يفكانت هناك وحديت اختبار تقيس نفس املهارة ،  من أهم أهداف بناء بطارايت االختبارات ، فإذا

 جيب االقتصار على وحدة اختبار واحدة تقيس نفس املهارة بدالا من استخدام الوحدتني معاا 



 ات واحملكاتسعاً : حساب االرتباط املتعدد بني الوحد

تتمتع ابلثبات والصدق  اليتبعد أن يكون الباحث قد استقر على عدد قليل نسبياا من وحدات االختبار    
وابستقالهلا كوحدات متمايزة تقيس أبعاد أو مهارات حمددة ، يقوم الباحث بتطبيق مجيع الوحدات مع احملك على 

للبطارية ، ويعترب االرتباط املتعدد أكثر الوسائل  النهائيل اختارها وذلك متهيداا لتحديد الشك اليتعينة األفراد 
 . األلعاب يفبناء بطارايت اختبارات املهارات  يفاإلحصائية استخداماا 

 عاشراً : إعداد الدرجات املعيارية لالختبارات 

ر ، ألن إعداد يرى بعض علماء القياس أن إعداد الدرجات املعيارية ال تعد خطوة من خطوات بناء االختبا     
جيداا ،  تتطلب توفري عينات كبرية العدد نسبياا تكون ممثلة للمجتمع األصلي للبحث متثيالا  املعايري اخلاصة ابألداء

جيب أن تتضمنها مراحل إعداد  اليت ومع هذا فهناك بعض العلماء الذين يعتربون هذه اخلطوة من اخلطوات اهلامة
وجهة نظرهم على أساس أن معايري األداء تعد أحد حمكات اجلودة ) الشروط  الرأياالختبار ، ويربر أصحاب هذا 

املفاضلة بني االختبارات املختلفة عند اختبار أدوات القياس ، وذلك على أساس  يفميكن اإلفادة منها  اليت( 
ل عليها عندما نقوم حنص اليتتفسري الدرجات  يفتبني مستوايت أداء األفراد املرجعية حيث تفيد هذه املعايري  أهنا

ومع أن  . قنن عليها االختبار من قبل اليتاألصلية  بتطبيق نفس االختبار مرات أخرى على عينات مماثلة للعينات
الواجب إعدادها عند بناء االختبار ، إال أن عدم وجودها ال ينفى جودة  معايري األداء من الشروط الضرورية

الدورايت واملراجع العلمية يف ق ، فهناك العديد من االختبارات اجليدة املنشورة تتمتع ابلثبات والصد اليت االختبارات
 (45. 1996)أمحد خاطر.  ال تتضمن ما يبني معايري األداء عليها واليتاملتخصصة 

 أساليب قياس املهارات يف األلعاب  4.1
 يف اجملال الرايضي نوعان رئيسيان من املقاييس مها : األلعابيف  يستخدم يف قياس املهارات 
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  .املقاييس املوضوعية 1.4.1

الفرقية  األلعابوخباصة يف  األلعاب"يكثر استخدام هذا النوع من املقاييس يف جمال قياس املهارات يف      
بعض هذه املقاييس قد قنن يف ضوء حمكات تقومي تعتمد على التقديرات الذاتية للخرباء  أن,ومن املالحظ 

وتتميز املقاييس  .التحليل االحصائى املناسبة أساليبواملختصني كل يف جماله ,وكذا حال استخدام بعض 



مازال  األلعاب التحيز ومن املعروف لن جمال القياس يف أخطاء وخباصة لألخطاءاقل تعرضا  أبهنااملوضوعية 
يف امليدان  األخرىالكهرابئية ،وذلك ابملقارنة مبجاالت القياس  األجهزةاستخدام  إىليفتقر حىت وقتنا احلايل 

،وجيري يف الوقت احلايل يف  الدقةتستخدم العديد من وسائل القياس املعملية املتناهية  أصبحتالرايضي واليت 
لقياس وتقومي  واألجهزة األدواتوروسيا والياابن حماوالت ابتكار بعض  أمريكابعض مراكز البحث العلمي يف 

وسائل  أربعةعلى  األلعاباملهاري يف  األداء،وتعتمد املقاييس املوضوعية لتقومي  األلعابالقدرات املهارية يف 
 ( .98-97, 1987رئيسه هي " )عالوي ورضوان ,

    عدد مرات النجاح  -أ

الصحيحة اليت ينجح فيها  األداءعلى حساب عدد مرات  األلعابت املهارات يف "يعتمد بعض اختبارا    
احملاوالت ,ويف العادة مينح املخترب  أوعندما يؤدي لعدد حمدد من التكرارات  أواملخترب خالل فرتة زمنية حمددة ,

حملاوالت درجة ميثل جمموع النقاط يف مجيع ا إذالصحيحة  األداءدرجة واحدة عن كل حماولة من حماوالت 
 ( 98, 1987)عالوي ورضوان, الالعب "

 ،عدد من املرات ألكربيف كرة القدم من خالل االختبارات السيطرة على الكرة  األسلوبوجند صورة هذا 
 .األخرىاثنية ,وغريها من االختبارات  30السيطرة على الكرة ملدة 

 

 

 األداءالدقة يف -ب

مستطيالت متداخلة ,ختصص  أو ومربعاتخاصة على شكل دوائر  أهدافاستخدام  األسلوبويتضمن هذا       
مميزة  أبلوان األهداف, ويف معظم احلاالت حتدد هذه  األصغرللهدف  األكربدرجة لكل منها حبيث تكون الدرجة 

وتتطلب اختبارات الدقة القيام بعدد كبري نسبيا من احملاوالت تفوق عدد  . األرضعلى  أوعلى حوائط للصد 
 أبلوان األهدافاتساقا ,كما تتطلب حتديد  أكثراحملاوالت يف غريها من االختبارات وذلك حىت تعطي نتائج 

موضوعية كما جتب مراعاة تناسب  أكثرتعطي نتائج  وابلتايلواضحة وخمتلفة حىت ميكن التمييز بينها بسهولة 
. )عالوي ورضوان  األهدافه من هذ أيضا,وان يكون خط البدء على مسافة مناسبة  األهدافمساحات 

,1987 ,98) 



  لألداءالزمن املخصص -ج

حيث يتطلب ذلك حساب  األلعابوسائل القياس استخداما يف جمال القياس املهاري يف  أكثريعد الزمن من       
بشرية يف  أخطاء إىلخاصة وتتعرض االختبارات اليت تعتمد على حساب الزمن  إيقافالزمن ابستخدام ساعات 
 األخطاءحدوث مثل هذه  أن إىلنشري  أنبنا  وجبدراخلاصة بدقة الساعات ذاهتا  األخطاءاستخدام الساعات واىل 

حساب الزمن جيب  أخطاء,وللتغلب على  األلعابيعد من اكرب املشكالت الين يتعرض هلا القياس املهاري يف 
االختبار  بدء إشاريتلى كيفية استخدام الساعات ومراعاة القائمني حبساب الزمن تدريبا دقيقا ع األفرادتدريب 

من  للتأكدواالنتهاء منه ,وتوفري الظروف املالئمة للرؤية اجليدة واحلد من الضوضاء ومعايرة الساعات املستخدمة 
 (99, 1987صالحيتها قبل التطبيق النهائي للتجربة .)عالوي ورضوان ,

 اختبارات الدحرجة بني الشواخص يف كرة القدم ,واختبارات احملاورة بني واضحا يف األسلوبوجند صورة هذا       
 يف كرة السلة . الشاخص

   األداءاملسافة اليت يستغرقها -د

العمل الرايضي احد الوسائل املهمة اليت تستخدم يف القياس يف  أثناء األداة أوتعد املسافة اليت يستغرقها الفرد        
القفز ويف املسافات اليت تقطعها الكرات  أوثل ذلك يف املسافات اليت يقطعها الفرد يف الوثب اجملال الرايضي ,ويتم

 إىلاليت ترجع  اخلطأالعديد من مصادر  إىلويتعرض قياس املسافات يف االختبارات احلركية ، التمرير أوالضرب  أثناء
الذين يقومون بتقدير املسافات واىل االختالف يف  األفرادانعدام الدقة يف القياس واىل الفروق الكبرية يف قدرات 

 (99, 1987.)عالوي ورضوان ,األداة  أواليت يسقط فيها اجلسم  األماكنتقدير 

 :املقاييس التقديرية 1-4-2

تستخدم كوسيلة للحصول على معلومات )تقومي( عن األداء مثل تقومي التكنيك ، ترتيب األفراد وفقا ملستوايهتم    
رة . إضافة العتبارها من الوسائل اهلامة أن مل تكن الوحيدة للتقومي يف بعض األلعاب كاجلمباز والغطس يف املها

هناك العديد من األنشطة واأللعاب الرايضية اليت يصعب فيها استعمال االختبارات املوضوعية  ، حيث للماء وغريها
ثاهلا )الرقص الفين على اجلليد، والغطس إىل املاء، كوسائل تقوميية غايتها قياس دقة األداء املهاري لالعبني، وم

هلذا جند املختصني التجئوا إىل بعض من ، واجلمناستك، واملبارزة، واملصارعة، واملالكمة، واجلودو... وغريها
فهي بديل انجح يف قياس املهارات للعديد من األلعاب  -إذ حاجتها واردة -األساليب ذات املقاييس التقديرية

ة وخباصة تلك األلعاب املتصفة ابألداء اجلمايل، ومل يقف األمر عند هذا احلد، بل استعملت املقاييس الرايضي



التقديرية أحياانا كوسائل للحصول على معلومات إضافية عن األداء يف األنشطة واأللعاب الرايضية اليت تستعمل 
ه احلاالت لتقومي األداء املهاري يف اللعبة بعد فيها مقاييس موضوعية، وتستعمل مقاييس التقدير الذايت يف مثل هذ

حتليلها، وذلك لغرض تزويد الرتبويني من مدرسني ومدربني ابملعلومات اإلضافية عن بعض النواحي الفنية يف اللعبة، 
 .وعن أداء الالعب الكلي يف اللعبة

 خالصة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 املهارات األساسية يف كرة القدم   -2
 متهيد:

شهدت كرة القدم تطورا كبريا خالل السنوات األخرية، ومتثل هذا التطور يف طرق اللعب اهلجومية والدفاعية من      
جهة وكيفية التغلب على تلك اخلطط سواء يف الدفاع، أو اهلجوم من جهة أخرى، وال يكمن إجادة ذلك إال إذا  

وقد ازدادت  .يتمتع مبواصفات بدنية ومهارية حيث تعطي الالعب اإلمكانيات والقدرة على اللعبكان الفريق 
سواء كانت هذه املهارات منفصلة أو مركبة  دفاعية أو هجومية  ياللعبة متعة بسبب تطور مستوى الالعبني املهار 

 رق وجيلب أكرب عدد من املتتبعنيوعليه أصبح الفريق الذي ميلك أكرب عدد من الالعبني املوهوبني يصنع الفا



وسنحاولنا يف هذا الفصل التطرق خمتلف أنواع املهارات األساسية يف كرة القدم، وكذا طرق أدائها، وأهم النواحي 
 .          املهاري األداء تعلم مراحل و طرقالفنية ألداء تلك املهارات، زايدة على إدراك 

     
 ارة:ـــاملهمفهوم   2-1

إّن لكل إنسان يف هذه احلياة وظيفة أو عمل بقوم به، وحىت يتسىن له إتقان عمله وإجنازه على أكمل           
 وجه فإنّه البد أن يكتسب املهارة لذلك، إذ أّن لكل وظيفة أو عمل يف احلياة مهاراهتا اخلاصة هبا. 

رايضة أخرى، فكرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، كما أن لكل رايضة مهاراهتا اخلاصة اليت متيزها عن أي           
 والسباحة، والعدو، واجلمباز كلها ختتلف عن بعضها البعض قي املهارات تبعا لطبيعة ونوع الرايضة.

القيام أبداء واجب حركي أبقصى  إن املهارة تدل على " مقدرة الفرد على التوصل إىل نتائج من خالل          
 ( 104. 2001) مفيت. ع بذل أقل قدر ممكن من الطاقة يف أقل زمن ممكن"درجة من اإلتقان م

على أهنا:" السلوك احلركي الناتج عن عملية التعليم والتدريب أبقل جمهود للحصول سعد ويعرفها موفق أ           
    ( 65. 2009)أسعد. على النتائج الرايضية العالية" 

أّن املهارة هي " سلوك معني للفرد حيددها عامل السرعة، والدقة، وحيكمها عامل  ل توماسيف حني يرى ثي         
 THLLE)النجاح، والغرض املوجود، وهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية اليت تفسر مميزات االقتصاد والثبات "  

.1987.304  (   
اليت تؤدى بطريقة سليمة لتحقيق هدف معني ميكننا تعريف املهارة  أبهنا" احلركات خالل ما تقدم من و      

 ابالعتماد على السرعة والدقة مع استنفاذ أقل جهد ممكن"

 :املهارات األساسية يف كرة القدممفهوم    2-2
هي " كل احلركات اليت تؤدى هبدف حمدد يف حدود قانون اللعبة ، وهي جوهر اإلجناز  املهارات األساسية       

 ( 27. 1994الوحش .  )  .خالل املبارايت"

كرة القدم تعين كل التحركات الضرورية اهلادفة اليت تؤدى بغرض معني يف   ملهارات األساسيةفا حنفي خمتارأما عند    
 (94. 1994حنفي. )يف إطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه احلركات ابلكرة أو بدون كرة.

من تنفيذ اخلطط  بهي القاعدة العامة يف لعبة كرة القدم فبدوهنا ال يتمكن الالع فاملهارات األساسية        
والقيام بواجباته كما هو مطلوب منه، والوصول إىل إتقان هذه املهارة يتطلب عمل طويل قد يستمر لسنوات خاصة 

 عند املبتدئني الصغار. 



كات اليت يؤديها الالعب ابلكرة أو بدون كرة حسب ومما سبق فإننا نعترب املهارات األساسية هي تلك احلر       
الغرض الذي تؤدى ألجله وفقا لقانون اللعبة حيث يتم التدرب عليها لفرتات طويلة حىت درجة إتقاهنا  مما يساعد 

 الالعب على تنفيذ خطط اللعب املختلفة بفعالية وإجيابية لتحقيق الفوز يف املباراة.
 يف كرة القدم:أقسام املهارات األساسية  2-3

وهي اجلري وتغيري االجتاه، الوثب، اخلداع  تنقسم املهارات األساسية يف كرة القدم إىل: مهارات أساسية بدون كرة
 ابجلسم، ووقفة الالعب املدافع، ومهارات أساسية ابلكرة

  املهارات األساسية بدون كرة: 2-3-1
ء املباراة يف إطار اللعبة دون استعمال الكرة ، ومن أهم هذه هي مجيع احلركات اليت يقوم هبا الالعب أثنا         

احلركات اليت ميكن مالحظتها مهارة اجلري وتغيري االجتاه سواء كان اجلري أمامي أو خلفي زايدة على مهارة الوثب 
) بن بدنية.  ، ومهارة اخلداع ابلنظر أو ابجلذع، كما يصطلح على تسمية املهارات األساسية بدون كرة ابملهارات ال

  ( 167. 2005قاصد .
 

 مهارة اجلري وتغيري االجتاه:  2-3-1-1
ميتاز جري العب كرة القدم خبصائص معينة، فهو يقوم ابستمرار بعمل بداايت كثرية طوال املنافسة، كما        

جيري دائما بدون كرة أثناء املباراة،  ويرى حنفي حممود خمتار أن "الوقت الذي يلمس فيه الالعب الكرة خالل 
 .( 65. 1980) حنفي. املباراة ال يزيد عن دقيقتني"   

ويقول بطرس رزق هللا فيما خيص هذه املهارة "يتميز العب الكرة أبن الالعب يغري من سرعته كثريا أثناء جريه       
فهو ال جيري إبيقاع منتظم ، ودائما يغري من سرعته وقفا ملقتضيات حتركه يف امللعب ،وأخذه األماكن، يضاف إىل 

 (119. 1992 بطرس .) ذلك أن تغري توقيت سرعة الالعب هو خداع اخلصم 
وعليه ما ميكن استنتاجه أن كرة القدم لعبة ذات متغريات عديدة تتطلب من الالعب أن يتأقلم مع هذه       

 املتغريات ، وهذا طبقا لطريقة اللعب ، ومركز اللعب ، وحتركات الكرة واخلصم.
 مهارة الوثب:  2-3-1-2   

أصبح ضرب الكرة ابلرأس يف كرة القدم عامال مهما جدا كمهارة مؤثرة يف نتائج املبارايت، ويتطلب ذلك       
حسن ومقدرة الالعب على أداء هذه املهارة ابإلتقان والكمال املطلوب إىل قدرته على الوثب ابلطريقة السليمة 

أو بعد االقرتاب جراي، أو بعد اجلري جانبا أو للوصول إىل أقصى ارتفاع ممكن، وقد يكون الوثب من الوقوف، 
خلفا. وحسب أمر هللا البساطي فإنه ابإلضافة إىل اجلري فإن الوثب حيتل مكانة هامة خاصة قلب الدفاع وقلب 



-15وثبة تقريبا خالل املباراة، بينما حارس املرمى من  25 – 20اهلجوم حيث يبلغ عدد وثبات كل منهما من 
وثبة، و يكون الوثب من الوقوف، أو بعد االقرتاب  15-10قي املدافعني، وخط الوسط من وثبة يف حني اب 30

 ( 65. 1980) البساطي . جراي، أو بعد اجلري جانبا أو خلفا. 

 

  مهارة اخلداع والتمويه:  2-3-1-3
القدرة على أدائها  تعترب من املهارات اليت جيب أن جييدها الالعب املدافع واملهاجم على حد سواء، مع         

ابستخدام اجلسم واجلذع والرجلني والنظر، وهذا يتطلب قدراا كبرياا من االحتفاظ مبركز الثقل بني القدمني، والتمتع 
، وقدرة كبرية على التوقع السليم واإلحساس ابملسافة والزمن ، العصيببقدر من املرونة والرشاقة والتوافق العضلي 

   (83. 2008)أبوعبده.  العب أثناء اخلداع.واملكان الذي يقوم به ال

 املهارات األساسية ابلكرة: 2-3-2
  ضرب الكرة ابلقدم: 2-3-2-1

يعترب ضرب الكرة ابلقدم أكثر املهارات استخداما على اإلطالق خالل مبارايت كرة القدم، ويهدف          
)الوحش استخدام هذه املهارة إىل التمرير، أو التصويب، أو التشتيت غري أن استخدامها بغرض التمرير هو األكثر 

. 1994  .28 )    

 
فمن الضرابت ومنها غري شائعة  إىل عدة أنواع منها شائعة االستعمالوميكن تقسيم ضرابت الكرة ابلقدم        

     :الشائعة مايلي
 ضرب الكرة بباطن القدم -1

 ضرب الكرة بوجه القدم األمامي -2

 ضرب الكرة بوجه القدم الداخلي -3

 ضرب الكرة بوجه القدم اخلارجي -4

 أما األنواع غري الشائعة االستعمال فهي: 
 ضرب الكرة بسن القدم -1

 الكرة بنعل القدمضرب  -2

 ضرب الكرة بكعب القدم -3

 اجلري ابلكرة:  2-3-2-2



يعين اجلري ابلكرة استخدام أجزاء من القدم هبدف التحكم يف الكرة أثناء دحرجتها على األرض         
  ( 35.  1994) الوحش . . والتقدم هبا يف امللعب

ويقول السيد أبو عبده عن هذه املهارة "تعترب من املهارات األساسية اليت جيب أن يتقنها مجيع الالعبني       
بال استثناء سواء املدافعني أو املهامجني ، وهي مهارة تتم بعدة طرق خمتلفة خيتار فيها الالعب الطريقة املناسبة 

  (83. 2008) أبو عبده . واخلططي أثناء أتديته للمهارة.   له واليت تتناسب أيضا مع طبيعة املوقف املهاري ،

 وتستخدم مهارة اجلري ابلكرة يف احلاالت التالية:      
 عندما ال جيد الالعب فرصة أمامه لتمرير الكرة لزميله املراقب من اخلصم. -

 عندما يريد الالعب جذب مدافع إلبعاده عن التغطية.  -

ة، أو مساحة خالية وال جيد أمامه خصما حياول استخالص الكرة عندما يريد الالعب اكتساب مساف -
 منه.

 إلبقاء الكرة مع الفريق. -

 عند استعمال الفريق اخلصم خطة التسلل.  -

بثالثة طرق هي: اجلري ابستخدام الوجه اخلارجي من فإن اجلري ابلكرة يتم " louis" "لويسوحسب "      
 أو ابستخدام وجه القدم األمامي. القدم، أو ابستخدام وجه القدم الداخلي ،

 اجلري ابستخدام وجه القدم اخلارجي:  -أ

السريع ومحاية الكرة من حماوالت  هذه الطريقة يفضلها الكثري من الالعبني ألهنا تسمح هلم ابلتحرك       
من الطرق استخالصها منهم وهي تتميز ابستعمال الالعب جسمه كحائل بني الكرة واملنافس كما أن أداءها أسهل 

)أبو  .األخرى للجري ابلكرة نظرا لسهولة األداء امليكانيكي للحركة والذي يتناسب مع الوضع التشرحيي للرجلني
 (84. 2008عبده .
       : داخلياجلري ابستخدام وجه القدم ال -ب
تستخدم هذه الطريقة عند قيام الالعب ابجلري يف شكل منحىن أو عند ضرورة تغيري االجتاه أثناء اجلري         

بسرعة ومن مميزاهتا سهولة تغطية الالعب للكرة ابستخدام جسمه وكلتا قدميه يف االحتفاظ ابلكرة بعيدا عن متناول 
القدم اخلارجي أثناء املباراة نظرا  هاجلري بوج ةستخدام مهار اخلصم ، إال أن استخدام هذه املهارة أقل بكثري من ا

 (85. 2008)أبو عبده .للوضع التشرحيي الذي سبق التنويه إليه. 

 
 : األمامياجلري ابستخدام وجه القدم      -ج



ني أقرب مهارة اجلري ابلكرة ابستخدام وجه القدم األمامي عندما جيد مسافة كبرية بينه وبيستعمل الالعب        
خصم له أثنـاء اجلري ابلكرة، وهي من املهـارات اليت جيب أن جييـدها ظهريي اجلنب و اجلناحني، إال أن أداءها 
ستصف ابلصعوبة نظرا للوضع التشرحيي للقدم أثناء اجلري ابلكرة وابلتايل فإن استخدامها يكون دائما أقل من 

 (86. 2008)أبو عبده .النوعني السابقني. 
 السيطرة على الكرة :  2-3-2-3

"تشمل السيطرة على الكرة حتكم الالعب يف الكرة القادمة إليه، سواء كانت خمتارحممود حنفي يقول           
 ( 85.  1989)حنفي .الكرة القادمة أرضية أو عالية أو نصف عالية يف إطار قانون اللعبة " 

هي إخضاع الكرة حتت تصرف الالعب واهليمنة عليها  الكرةالسيطرة على أبو عبده "  السيدحسن  ويرى        
والسيطرة على الكرة  وجعلها بعيدا عن متناول اخلصم.ودلك للتصرف فيها ابلطريقة املناسبة حسب ظروف املباراة

 ، كذلك فإن السيطرة على الكرة تتطلب توقيتا دقيقا للغاية وحساسية ابلغة تتتم يف مجيع املستوايت و االرتفاعا
من أجزاء اجلسم املختلفة لالعب واليت تقوم ابلسيطرة على الكرة بسرعة عالية مث حسن التصرف فيها حبكمة، وهذا 
يتطلب من الالعب كشف جوانب امللعب املختلفة، كذلك ميكن القول أن هذه املهارة جيب أن يؤديها كال من 

) أبو ن أمهية ابلغة يف إخضاع الكرة لسيطرة الالعب. املدافع واملهاجم بدرجة كبرية من اإلتقان والتحكم ملا هلا م
 ( 15. 2008عبده. 
على األرض أو يف اهلواء طواال زمن املباراة ،كذلك سرعة الكرة ختتلف حسب  تسري من املالحظ أن الكرة ال         

لكرة العالية و املرتفعة واألرضية، قوة ركلها، وابلتايل فإن السيطرة على الكرة ملكاهنا وارتفاعها أثناء املباراة، فهناك ا
الشكل رقم       والكرات املنخفضة االرتفاع وهلذا تقسم السيطرة على الكرة إىل ثالثة أقسام وفق املخطط التايل: 

 أنواع ميثل السيطرة على الكرة  03
 أنواع السيطرة على الكرة
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 استالم الكرة:  1-3-2-3-2

 طرق ومناطق استالم الكرة: -

 .استالم الكرة بباطن القدم -أ

 بوجه القدم األمامي. استالم الكرة -ب

 استالم الكرة بوجه القدم اخلارجي. -ت
 استالم الكرة بباطن القدم: -أ

تعترب منطقة ابطن القدم األكثر استخداما لدى الالعبني نظرا لكرب حجم ومساحة املنطقة املستخدمة 
 يف استالم الكرة.                

 استالم الكرة بوجه القدم األمامي: -ب

القدم األمامي الستالم الكرة املنخفضة اليت تكون يف مستوى أعلى من األرض وحتت يستخدم وجه         
 مستوى الركبة، ولكنها ال تستخدم الستالم الكرة األرضية نظرا للوضع التشرحيي للقدم أثناء استالم الكرة.

 
 

 طريقة األداء:
للكرة مع فرد مشط القدم إىل األمام بدون تصلب يف مفصل القدم. يقوم الالعب بسحب  متتد الرجل املستلمة

قدمه ألسفل وللخلف قليال حلظة مالمسة الكرة لوجه القدم األمامي وذلك للحد من سرعة اندفاع الكرة. 
 والذراعان جبوار اجلسم حلفظ التوازن، مع النظر إىل الكرة.

 ي:استالم الكرة بوجه القدم اخلارج -ت

 طريقة األداء:
يقرتب الالعب من الكرة وهو مواجه للمكان الذي أتيت منه الكرة حبيث تكون الكتف مواجةا ملكان الكرة      

 ، توضع القدم الثابتة على األرض حبيث تشري سن القدم إىل االجتاه الذي أتيت منه الكرة مع ثين الركبة قليال.
وتتم استدارة وجه القدم للداخل قليال حىت يواجه وجه  الفخذ والركبةثين الرجل املستلمة للكرة من مفصلي    

يتم سحب الكرة بوجه القدم اخلارجي مع مراعاة ارختاء مفصل القدم المتصاص قوة اندفاع   القدم اخلارجي الكرة
الستالم، مع وضع الكرة. مييل اجلذع قليال يف اجتاه الرجل الثابتة مث مييل يف اجتاه الرجل املستلمة للكرة حلظة ا

 (161. 2008) أو عبده .  الذراعان يف اجلانب حلفظ التوازن مع النظر للكرة
 امتصاص الكـرة:     2-3-2-3-2



 ينقسم هدا النوع من السيطرة علـى الكرة إىل :
 امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي: -أ

تم السيطرة على الكرات الساقطة من األعلى بوجه القدم األمامي و دلك ابستقبال الكرة ابلرجل املنفذة مع ت
 (135. 2009) موفق. .سحبها إىل األسفل بتوقيت مناسب للسيطرة عليها 

 امتصاص الكرة بباطن القدم: -ب
نظرا للوضع التشرحيي لرجل الالعب فانه ال يستطيع أن يرفع رجله على األرض أكثر من الالزم  الضطراره       

للف الرجل للخارج من مفصل الفخذ حىت يواجه ابطن القدم املمتصة للكرة , و دلك فان هده الطريقة للسيطرة 
  على الكرة تستخدم أثناء امتصاص الكرة اآلتية من ارتفاع بسيط

 امتصاص الكرة أبعلى الفخذ: -ج
كلما كان اجلزء الذي يستقبل الكرة كبريا كلما سعاد على استقبال الكرة و إمخادها و السيطرة عليها            

)موفق.  .بشكل صحيح و دلك لعدم ارتداد الكرة بقوة و مث التأكيد على عدم تصلب اجلسم عند استقبال الكرة
2099 .136) 
 امتصاص الكرة ابلصدر  -د
يستخدم الالعب اإلمخاد ابلصدر عند استقبال الكرات الطويلة العالية أو اليت أتيت مبستوى الصدر فيتحرك        

)  .الالعب الستقباهلا و دلك لكرب مساحة الصدر مما جيعل السيطرة عليها بشكل أفضل و جيعلها حتت سيطرته
 (138. 2009موفق. 

 
 رأسمتصاص الكرة ابلا -ذ

  طريقة األداء

الالعب مواجه للكرة مع تباعد القدمني  مث يقفجتاه الكرة مع مراعاة تقدير مكان هبوطها ابيقرتب الالعب       
) الوضع األمامي( و تثين الركبتني قليال مع توزيع ثقل اجلسم على الرجلني  ) الوضع فتحا( أو قدم أمام األخرى

 ابلتساوي 
يف حلظة و يبدأ الالعب يف حتريك الرأس لألمام استعدادا المتصاص الكرة مع مراعاة ارختاء عضالت الرقبة        

أمام الالعب ويتم السيطرة  رأسه للخلف مع زايدة ثين الركبتني لتهبط الكرةالالعب  سحبيملس الكرة للجبهة 
 (  169 . 2008. )أبو عبدهحلفاظ التوازن رعان يف اجلانب عليها، على أن تكوان العينني تنظران للكرة و الذ

 رة :ــم الكـكت  2-3-2-3-3



 رة إىل أنواع و هي:ينقسم كتم الك    

 كتم الكرة بباطن القدم  .1
 طريقـة أألداء

ركبة الرجل الثابتة  تثىنيقرتب الالعب من الكرة اآلتية أمامه حبيث يواجه كتف الرجل الثابتة اجتاه اقرتاب الكرة       
ترفع الرجل اليت الكرة و ينقل اجلسم الالعب على هذه القدم الثابتة، قليال و يشري مشطها إىل املكان القادم منه 

الركبة و الفخذ على أن يستدير مشط القدم للخارج قليال و تكون  مفصل تكتم الكرة للخلف قليال مع انثنائها من
 مع الساق زاوية قائمة 

ارتدادها إىل  و ليقابل ابطن القدم الكرة املرتدة من األرض المتصاص قوهتا إىل األماممترجح القدم الكامتة      
احلفاظ على التوازن و  علىقليال و تعمل الذراعان   إىل األماممييل اجلدع األرض حرة أخرى بعد السيطرة عليها 

 (175. 2008)أبو عبده.  .يكون الرأس مثبت

 

 أبسفل ) نعل القدم(كتم الكرة  .2
 طريقـة األداء:

هي مثنية من مفصل يتقدم الالعب إىل مكان سقوط الكرة،ويقوم برفع الساق الكامتة إىل األعلى قليال و        
يثين مفصل القدم و هو مرتخ حبيث يكون على األرض زاوية مناسبة تساعد عل ارتداد الكرة أليه الركبة و الفخذ، 

 ام هبا مرة أخرى بعد االرتط

اجلسم يكون  و تعمل الذراعان على حفظ اتزان قليال إىل األماممييل اجلدع  الكرة كتمأثناء القيام حبركة          
 النظر مركز على الكرة 

 كتم الكرة بوجه القدم اخلارجي   - 3

 طريقـة األداء 

توضع الرجل الثانية خلف مكان توقع هبوط حبيث يقرتب الالعب ابجلري من املكان املتوقع سقوط الكرة فيه      
 الكرة مع انثنائها من الركبة قليال 

تلف الرجل الكامتة للكرة للداخل من مفصل الفخذ مث مترجح أمام الرجل الثانية مث مترجح مرة أخرى للخارج        
ل القدم لتمتص قوة الكرة و و هي منثنية من مفصل الركبة لتقابل الكرة الساقطة بوجه القدم اخلارجي بعد فرد مفص

 يكتمها على األرض 



تركزان على الكرة مث مييل اجلدع إىل اجلدع مائل قليال إىل اخللف قبل مالمسة الرجل الكامتة للكرة و العينان       
  170.  2008)أبو عبده.     ألمام قليال مالمسة الكرة و كتمها و الدرعان جبوار اجلسم حلفظ التوازن تثبيت الرأسا
)     

 كتم الكرة ابلقصبة أو ابلقصبتني      -د
 طريقـة األداء:

قليال ) يف  تثىنتشري القدم الثانية إىل اجتاه الكرة و حبيث يقرتب الالعب جراي يف االجتاه القادمة منه الكرة       
 20إىل  15حالة الكتم ابلقصبة ( يف حالة استخدام القصبتني نثين الركبتني قليال عندما تسقط الكرة على بعد 

مام قليال مع رفع الكعبني عن األرض و الذراعني جبانب اجلسم حلفاظ التوازن و ثين اجلدع إىل األ  مع مراعاةسم 
 العينني تركزان على الكرة

سم بينهما و عند 10مضمومتني مع ترك مسافة ال تزيد عن  كتم الكرة ابلقصيتني جيب أن يكون  حالة ويف      
بة أو القصبتني متد الركبة صنالحظ عند مالمسة الكرة للق، و ارتداد الكرة من األرض تثين الركبتني ملقابلة الكرة املرتدة

 (172.2008 .)أبو عبده  .) الركبتني( قليال المتصاص سرعة الكرة
 طن :كتم الكرة ابلب -ه

يقرتب الالعب ابجلري يف اجتاه الكرة حبيث يشري مشط القدمني يف اجتاه الكرة مع ثين الركبتني قليال  مع        
 ميالن اجلدع لألمام قليال ليقابل الكرة املرتدة من األرض 

 البطن و جزء من الصدر لكتمعند ارتداد الكرة من األرض يواجه الالعب الكرة ابستخدام منطقة عضالت        
يراعي أن تكون العينني مركزة على الكرة و الذراعان جبوار اجلسم حلفظ الكرة ألسفل مرة أخرى على األرض ، و 

 (2008173.التوازن )أبو عبده .
 ضرب الكرة ابلرأس  4-3-2-3-2

صويب أو الستقبال و مهارة ضرب الكرة ابلرأس من أهم املهارات الـيت حيتاجها العب كـرة القدم و دلك لت تعترب
 ركـي احلتوافـق ال عالية من ارة إىل درجـةإلبعاد الكـرة حيث حتتاج هـذه امله

 طرق ضرب الكرة ابلرأس 
 أوال : ضرب الكرة ابلرأس و الالعب متصل ابألرض 

 ا أثناء ضرب الكرة ابلرأس مستخدمهيضرب الكرة ابلرأس من الثبات توجد وقفتني أساسيتني لالعب 
 فتحا) القدمني متباعدتني(الوقوف  -أ

 وقوف الوضع األمامي ) القدم أمام األخرى ( -ب



و هنا يفضل وقوف الوضع األمامي و دلك النتقال مركز ثقل اجلسم من الرجل اخللفية إىل الرجل األمامية فأن      
 (44 .2002) أبوعبده هدا الوضع يعطي توازن أكثر و مدى أكرب حلركة الالعب أثناء أتديته املهارة 

 و تنقسم مهارة ضرب الكرة ابلرأس من الثبات إىل:
  ضرب الكرة ابلرأس من الثبات لألمام -

 ضرب الكرة ابلرأس من الثبات للجانب  -
 ضرب الكرة ابلرأس من الثبات للخلف -

 ضرب الكرة ابلرأس من الثباتطريقة األداء: 
 يقوم الالعب ابملشي أو اجلري يف اجتاه الكرة  -

 إىل اخللف قليال أثناء اخلطوة األخرية قبل ضرب الكرة ابلرأس  مييل الالعب جبدعه -

 يدفع الالعب جدعه لألمام و بسرعة لضرب الكرة جببهة الرأس  -

 يقوم الالعب أبداء املتابعة بعد ضرب الكرة ابلرأس -

 

 اثنيا : ضرب الكرة ابلرأس و الالعب يف اهلواء 
 الفردي (ضرب الكرة ابلرأس مع الوثب عاليا ) االرتقاء  -أ

 ضرب الكرة ابلرأس مع الوثب عاليا ) االرتقاء الزوجي ( -ب
 حيث يقوم الالعب ابجلري يف اجتاه الكرة مند وجودها يف مستوى ارتفاع منخفض

مث يقوم الالعب بدفع األرض برجل واحدة أو ابلقدمني معا ليطري يف اجتاه الكرة حبيث يكون يف وضع موازي 
 لألرض أو مائال عاليا قليال 

يقوم الالعب بضرب الكرة ابجلبهة يف االجتاه الذي يريده مث يهبط على األرض مستخدما يديه اليت يثبتها قليال 
                                                                 المتصاص صدمة األرض

 املراوغـة : 2-3-2-4
ابلكرة اليت يؤديها الالعب هبدف التخلص من اخلصم عندما املراوغة و اخلداع هي حركات التمويه و اخلداع       

 ( 107. 2009)موفق..ال يكون هناك فرصة للمناولة أو التصويب على اهلدف
تعرف املراوغة على أهنا حركة التمويه و اخلداع ابلكرة "و يرى حممد عبده صاحل احلسن و مغين إبراهيم حممد      

حيث أن املراوغة ضرورية يف بعض املواقف يف لعبة  ، من املدافع ابلضغط عليه اليت يقوم هبا الالعب هبدف التخلص
 (  165.مفيت.         . -)عبده  ."كرة القدم



و هو حيتفظ ابلكرة بسرعة اهه و تعرف أيضا أبهنا فن التخلص من اخلصم و خداعه مع قدرته على تغري اجت       
 (153. 2002)أبو عبده .ه أو بقدمه اع اليت يؤديها جبسممستخدما بعض حركات اخلد

توقعا خاطئا  جبعله يتوقع حركته اخلصملتغليط يستعملها الالعب  مهارةالباحث  أبن املراوغة  ومما سبق يرى         
 خادعةاملتمويهية و الابستعمال حركات 

 
  :الكرة( قطع) املهامجة 2-3-2-5

 سالح املهامجة تعترب و إليه، الوصول قبل قطعها أو هلا، حيازته احلالة يف اخلصم من الكرة أخذ حماولة معناه و    
 :إىل املهامجة دفته و.املهاجم ضد املدافع

 .املنافس املهاجم من الكرة املدافع الالعب ستخالصا   - 
 .منها الكرة على املستحوذ املنافس إبعاد   -
 .املنافس املهاجم أرجل من الكرة تشتيت   -
 .إليه تصل أن قبل الكرة قطع   -

 :التالية ابلطرق املهامجة تتم و         
 املكاتفة -
 األمام من املهامجة  -
 اخللف من املهامجة  -
  (. Garel.1977. 143) .     األمام أو اخللف أو اجلانب من ابلزحلقة املهامجة  -

 التمـاس : رميـة 2-3-2-6
تعترب رمية التماس مهارة خاصة و يتم القيام هبا و تنفيذ رمية التماس يف حالة عبور الكرة خط التماس      

سواء كانت الكرة يف األرض أو يف اهلواء حيث يتطلب تنفيذ هده الرمية شروط خاصة جيب على الالعب 
ميكن أن يشكل خطورة كبرية  ا ما استخدمت رمية التماس استخداما أمثلأبدائها أن يتبعها أو إذالذي يقوم 

 .على مرمى اخلصم حيث يعتمد عليها املدربني يف عملهم التكتيكي 
  :الشروط القانونية لرمية التماسومن   

 ترمى الكرة من نفس املنطقة اليت خرجت منها على خط التماس -

 الالعب يواجه امللعب جبزء من جسمه -

 ال تسقط  ترمى الكرة من خلف الرأس لألمام ابليدين معا و -



 (301. 2000)مفيت.       جزء من كلتا القدمني مالمس لألرض على اخلط أو خلفه -
 

 أنواع رمية التماس 
 رمية التماس من الثبات:  (1

 رمية التماس و القدمان ملتصقتان    -أ
 رمية التماس و القدمان متباعدين متجاورتني    -ب
 رمية التماس و رجل أمام و األخرى خلفا   -ت

 رمية التماس من االقرتاب  (2

 رمية التماس من االقرتاب ابملشي    -أ
  رمية التماس من االقرتاب ابجلري    -ب

 
 
 

  :حراسة املرمى 2-3-2-7
بعني االعتبار بقية عناصر الفريق أما اليوم الوضعية  ذخكان دور حارس املرمى أقل ميزة أب  يف وقت مضى     

فأصبح مركز حراسة املرمى مركز  ،تغريت بصفة كبرية, يف كرة القدم احلديثة أعطت كل العب دور و أمهية متساوية
لك يهزم فريقه حسب ميكن أن يسمح بفوز فريقه و كذ حساس حلماية املرمى حيث أنه الالعب الوحيد الذي

كما أصبح حارس املرمي ادوار اهلجومية و دلك من خالل املسامهة يف اهلجمات السريعة و اللعب   طريقة أداءه
 خارج منطقة اجلزاء برجليه كأخر مدافع 

 : املميزات الواجب توفرها يف حراسة املرمى
 أن يتمتع ابلقدرة على القيادة و توجيه زمالئه أثناء سري املباراة  -

 أن ميتاز ابلشجاعة و اجلراءة و الثقة ابلنفس  -

 أن يكون لديه القدرة على حسن التوقع و اإلدراك و التوقيت السليم  -

 أن يتمتع بقدرة كبرية على سرعة رد الفعل و التوافق العضلي العصيب  -

 أن يتمتع بقدرة كبرية يف الرشاقة و املرونة و السرعة و القوة  -

( سنتمرت على أن يتناسب طوله مع وزنه 185- 175اوح طوله مابني ) أن يكون طويل القامة و يرت  -
 ( كيلوغرام  80- 70حبيث يرتاوح مابني ) 

 أن يكون فامها بكافة اخلطط الدفاعية و اهلجومية  -

 (104. 1980)حنفي .اءة عالية مثل زمالئه يف الفريقأن يؤدي مجيع املهارات األساسية لكف -



 

  :املهاري األداء تعلم مراحل و طرق 2-4
  :التعلم مفهوم 2-4-1

 صفة له السلوك تغيري أبنه "جيتكس"عرفه حيث الرتبوية العملية يف الرئيسي االهتمام حمور التعلم موضوع يعترب    
                                                                            (  07. 1995) وحيد.  .غايته وحتقق دوافعه ترضي استجابة إىل الفرد يصل حىت متكرر اجلهد بذل صفة و االستمرار

 من النشاط البشري من نوع أي خيلو أن يكاد ال و مركبة و معقدة عملية أبنه"عالوي حسن حممد يعرفه و    
 (                                                                  333.  1992) عالوي  .اإلنسانية الشخصية تطوير يف و الفرد حياة يف أساسي عامة بصفة التعتم

 تغيري التعلم أن و املمارسة شروط حتت األداء يف تغيري التعلم أن اللمجا هذا يف صاحل زكي محدأ يضيف و          
 العقلية الوظائف و اجلسمية األجهزة منو على يتوقف فانه لذا التعب و النمو عملية عن انتج يكون ال نسبيا اثبت
 حبدوث وحده كاف غري أنه كما شرط التعلم النضج يعترب هنا من و تعلمه يف الفرد أداء عن مسؤولية تعترب اليت
 (20) صاحل .      . اخلربة و املمارسة شرط توفر من بد ال بل التعلم
 أي التكرار طابع عليه يغلب الرايضي نشاط أثناء سلوك تبين يف التغري هو حسني صبحي حممد يعتربه و      
 (65.  1995) صبحي.  .املمارسة طريق عن السلوك تعديل

 :التعلم نظرايت 2-4-2

 و احلية، الكائنات سلوك فهم يف أساس انهأل السيكولوجية النظرايت بني الصدارة مكانة التعلم نظرايت حتتل    
 .العلمية النتائج لتعلم وبناء الوسائل من وسيلة هي و العلمي البحث نتائج إحدى التعلم نظرايت تعترب
 و الرايضية احلركية للمهارات التعلم جمال يف كبرية أمهية هلا نظرايت ثالثة هناك أنه "عالوي حسن حممد"يرى و     
 (346. 1992) عالوي . :هي

 .الشرطية التعلم نظرية ✓

 .اخلطأ و ابحملاولة التعلم نظرية ✓

 .ابالستبصار التعلم نظرية ✓

  :الشرطي التعلم نظرية 2-4-2-1
االستجابة  و املثري" بني العصيب االرتباط من نوع تكوين أساس على فسيولوجيا تفسريا التعلم عملية "ابفلوف" يفسر

  (348. 1992)عالوي .  . "



 معينة، فيتمكن شرطية مبتغريات ذلك اقرتن ما إذا املطلوب للسلوك املتعلم اكتساب أبن عالوي حسن يؤكد و   
 أو مثال( امللعب معني )ركن مكان يف الوقوف ابالقرتان واحدة بيد السلة الكرة يف اهلدف على التصويب من الفرد
 .االقرتان و ابلتكرار املطلوبة واألمناط احلركية املهارات تعلم ميكن فبذلك مثال، التعاوين السلوك اللعب شرط
 هنا االرتباط ولكن االستجابة، و املثري بني االرتباط من نوع نتيجة حتدث التعلم عملية إن"ابفلوف"يرى كما        

 األصلي مثريها غري ملثري اليت حتدت االستجابة هذه األصلي، ابملثري اخلاصة الطبيعية االستجابة و املثري بني حيدث ال
 ( 176)وحيد .     . .الشرطية  االستجابة يف
  :اخلطأ و ابحملاولة التعلم نظرية   2-2-4-2

 حيث اخلطأ و احملاولة أي الروابط تكوين طريق عن التعلم نظرية إلثبات عديدة جتارب أجريت     
 سلوكه يف فالكائن احلي اخلطأ، و احملاولة طريق عن حيدث احليوان و اإلنسان يف سواء التعلم إن" ثروندايك يرى
 .الصحيحة االستجابة إىل يصل أن قبل اخلاطئة احملاوالت أو االستجاابت من العديد ببذل يقوم املواقف خمتلف إزاء
 

 الالعب و املدرب من كل لدى ملموسة ظاهرة متثل اخلطأ و احملاولة نظرية فإن اللمجا هذا يف و      
 اترة مصيبا املهارةأداء  املتعلم حياول ما مهارة املدرس يشرح فعندما التعلم، بداية عند املتعلم قبل من تستخدم حيث
 ( 116. 1991) الطويب . املهارة هذه على السيطرة من النهاية يف يتمكن أن إىل أخرى، اترة خمطأ و

  :ابالستبصار التعلم نظرية   -3-2-4-2

 احملري للموقف املفاجئ اإلدراك طريق عن يتعلم أن ميكن اإلنسان أن على "كوهلر" ابه قام اليت التجارب دلت     
 التعلم يعترب و النضج، و اخلربة على يعتمد ما كثريا البصرية طريق عن املشكلة حل و له، يتعرض الذي املربك أو
 (156. 1995) مطاوع.  التعلم. أنواع أصعب الطريقة ذهبه

 

  :األداء املهاري تعلممراحل  2-4-3

 بثالث تعلم املهارات مير اإلتقان و الكامل بدرجة لألداء األمثل املستوى إىل للوصول أنه MAINELEيرى 
 (116. 1991) ماينل . ينها ب الفصل ميكن ال متداخلة أساسية مراحل
 .للحركة اخلام التعلم مرحلة  :األوىل املرحلة

 .للحركة اجليد التوافق مرحلة  :الثانية املرحلة

 .للحركة اآليل التوافق مرحلة   :الثالثة مرحلة

  :البدائي( )التوافقللحركة  اخلام التعلم مرحلة 2-4-3-1



 من خمتلفة حركات عليها يدخل أنه إذ متاما األداء سليمة ليست حركاته جند جديدة مهارة الالعب تعلم عند       
 كما هودلمجا يف اقتصادية غري احلركة تكون أن هذا يعين و هلا، ضرورة ال جسمه

 (108. 1980)حنفي.   .مطلوب هو .
 أو الصور أو التعليمية األفالم مشاهدة أو الشرح على يعتد جديدة مهارة على الالعب من اجليد التعرف إن     

 ابهاستيعا و هلا التصور وكان الالعب بذهن احلديثة املهارة ارتبطت السابقة اخلربة توفرت ما كل أنه حيث النماذج
)   . املهارات استيعاب من الالعبني يتمكن حىت التعليمية املواقف تبسيط مالحظة املدرب على جيب و أسرع،
 (178. 1992عصام . 
 حركات عليها يدخل أنه إذ متاما، األداء سليمة ليست احلركة إن جتد جديدة، حركية مهارة الالعب تعليم عند      
 :التالية اخلطوات مراعاة املرحلة هذه يف املدرب على بد ال هذا من و هلا ضرورة جسمه من خمتلفة أبجزاء

 
 .األفالم و الصور استخدام أمكن إن و احلركة منوذج عمل -
 عمل خالل من ذلك و الشرح الالعبون يستوعب حبيث للمهارة شاملة و مبسطة سهلة بطريقة ابلفظ الشرح -

 .احلركة منوذج

  :اجليد( للحركة )التواق اجليد التعلم مرحلة  2-3-4-2

 يقوم التعلم يف اخلطأ حذف و احملاولة، و الفهم طريقيت بني الربط و للمهارة الالعب أداء تكرار مع إن       
 إن املدرب على جيب هنا احلركة، أداء يف الدقة و املقدرة اكتساب إىل يصل حىت أدائه مبستوى ابالرتفاع الالعب
 املطلب إن و .ابستمرار اخلطأ وإصالح دقائقها شرح و املهارة، ألداء الصحيحة الطريقة إىل دائما الالعب يوجه

 يف الوقوع دون ابألداء الوصول حماولة هو املرحلة هذه يف الرئيسي و األساسي
 و الفين ومستواهم الالعبني إلمكانية مناسبا يكون أن جيب الذي املهاري ابألداء التقدم يف تندرج حيث خلطأ،
 مها:                                                                  متوازيني مسارين يف املهارة أداء على الرتكيز ميكن

 .التمرينات خالل من املهارة تنمية -
.  1998)عبد اخلالق وآخرون. .الكبرية و املتوسطة و الصغرية التقسيمات يف ذاته اللعب خالل من املهارات تنمية -

205) 

  ) :اآليل التوافق(للحركة  اآليل التعلم مرحلة  3-3-4-2

 الدقة ذهبه يصل أن عليه بد ال لكن و بدقة، املهارة يؤدي أن ليستطيع اجليد التوافق إىل الالعب يصل أن يكفي ال
 أي ظروفها، من ظروف أي و حتت املباراة من حلظة أي يف بدقة املهارة أداء على قادرا فيها يصبح اليت الدرجة إىل



 الناحية لتنفيذ وسيلة املهارة تكون أن يف فقط تفكريه ينحصر عندئذمتقنا،  أليا األداء هذا يصبح أن إىل يصل
  . املعني اخلططية

 :املهاري ألداءل تعلمال طرق  2-4-4
 وحيدد استخدامها، ميكن اليت األساليب منها واحدة لكل و املختلفة احلركية املهارات لتعلم طرق عدة هناك     
 :هي و رئيسية طرق ثالث عامة بصورة و محادة إبراهيم مفيت

 .املهارات لتعلم اجلزئية الطريقة -
 .املهارات لتعلم الكلية الطريقة -
 (23. 1980)حنفي. خمتلطة(       طريقة املهارات ) لتعلم اجلزئية الكلية الطريقة -
 
 

  :اجلزئية الطريقة 2-4-4-1

 ميكن اليت املهارة تتناسب و املعقدة، األجزاء بعض من املركبة الصعبة املهارات تعلم يف شيوعا األكثر هي و      
 إىل تعلمها املطلوب احلركية املهارة تقسم الطريقة هذه يف أبن محادة إبراهيم مفيت يضيف بينما .أجزاء إىل تقسيمها

 و بتعليمه ليقوم الثاين اجلزء إىل ينتقل له منهإتقا بعد و األول اجلزء الناشئني بتعليم املدرب يقوم حيث أجزاء عدة
 يقوم ذلك بعد و املهارة، أجزاء كل الناشئني يتعلم حىت هكذا و الثالث، اجلزء إىل ينتقل الثاين للجزء منهإتقا بعد

 الشروط مبراعاة يتم احلركية، املهارات تعلم يف اجلزئية الطريقة استخدام إن و .واحدة كوحدة املهارة أبداء الناشئني
 التالية 
 .األداء صعبة و طويلة املهارة تكون عندما ❖
❖ معقدة املهارة أجهزة تكون عندما. 
❖ املهارة ككل أداء مث األجزاء تلك على السيطرة و املهارة لتجزئة كافيا الوقت يكون عندما. 
❖ املناسبة اإليضاح وسائل توفر عندما. 
❖ (43. 1984بسطويسي . –) السمراين          .السن يف صغار املتعلمون يكون عندما 

 :الكلية الطريقة  2-4-4-2
 غري كوحدة  املتعلم يدركها و تعرض بل املهارة فيها تتجزأ ال انهأ الطريقة هذه يف احلق عبد عصام يقول         

 بني العالقات إدراك على املتعلم تساعد انهأ الطريقة هذه مميزات من و تقسيم، دون كذلك عليها يتدرب مث جمزأة
 (178. 1992)عبد اخلالق . الطرق من يناسبها ما و احلركية املهارة نوع عالقة خبصوص و احلركية املهارة عناصر



 إيقاع ألن اإلمكان قدر كلي بشكل املختلفة املهارات تعلم أن جيب أن على "الكرمي عبد عفاف" يذكر و        
 املوايل للجزء متهيد احلقيقة هو احلركة من جزء فكل الكلية احلركة إيقاع مع يتماثل ال األجزاء يف تؤدي اليت احلركة

    وهكذا  
 املدرس على يذكر حيث محادة إبراهيم مفيت" يوضح احلركية املهارة تعلم طرق استخدام بني املفاضلة خبصوص و    
 :مها أساسيني جانبني من للطرق اختباره يقيم أن
 .احلركية املهارة تعقيد درجة :أوال
 .املهارة أجزاء ترابط و تكامل درجة:اثنيا
 
 
  اجلزئية  )املختلطة( :-الكلية الطريقة 2-4-4-3

 اليت املهارات بعض هناك لذلك ا،بهعيو و اتهمميزا الكلية و اجلزئية الطريقتني أن الطبيعي من محادة إبراهيم يقول
 كل عيوب نتفادى الوقت نفس يف و منهما، كل مزااي من االستفادة ميكن حىت معا، الطريقتني استخدام يفضل
 ( 138.1989) مفيت.  طريقة

 عبد عفاف توضح حيث للطريقتني وسيطا حال اجلزئية الكلية الطريقة نعترب أن ميكن  ذابه و     
 العمل فرصة للمتعلم يتاح أن جيب أبنه التعلم يف الفكر أصحاب من الكثري يوصي" بقوهلا ذلك الكرمي
 .كلي(– جزئي- )كلي  هنا التقدم يكون و ابألجزاء العمل قبل الكلية ابحلركة
 :التالية الشروط مراعاة من بد ال احلركية املهارات لتعلم الكلية اجلزئية الطريقة استخدام عند و      

 .األمر أول يف مبسطة ككل احلركية املهارات تعلم  - 
 .احلركية ابملهارة الكلي ابألداء ذلك ربط مع مفصلة بصورة الصعبة األجزاء تعليم  -

 .كأجزاء عليها تدريب عند مرتابطة و متكاملة وحدات إىل احلركية املهارة أجزاء تقسيم مراعاة  -
  :املهاري اإلعداد أمهية  2-5

 الإ حنققه أن ميكن ال اهلدف هكذا و اخلصم على الفوز حتقيق القدم كرة يف الفريق أهداف أهم من إن          
 و األساسية املهارات على تعتمد اليت اخلطط هذه .اجيابية و بكفاءة اهلجومية و الدفاعية اخلطط تطبيق تقنأ ذاإ

 ابلنسبة األساسية املهارات على التدريب أمهية يتجلى و يتضح هنا من و،  عليه ترتكز الذي األساس تعتربها
 هي واحدة فعالية يف ترتكز اهلجومية الفريق هوداتجم إن يقول حنيحمسن  اثمر يؤكده ما هذا و القدم كرة لالعيب
 (23.  1992) اثمر .. الفعالية هذه ملؤدي التكتيكية الفعاليات أمهية تظهر هنا من اخلصم، اهلدف يف الكرة إدخال



 يصل حىت طويال زمنا عليها التدريب عملية تتم بل قصرية، زمنية مدة يف تمي ال األساسية املهارات إتقان إن     
 تعلم إن و البدنية، الصفات تطوير مع متزامنا املهارات على التدريب اليوم أصبح لذا املطلوب، تقانإل ا إىل الالعب
 أساسا هي تكون للتسجيل فرص خلق ابلتايل و للعب جيدة ظروف خبلق له يسمح األساسية للمهارات الالعب

  .اجليدة نتائج على احلصول يف
 لالعب واملتكامل الشامل اإلعداد عملية يف هام دورا تلعب األساسية املهارات فان سابقا ذكرانه ما علية و     
 التدريب جمال يف يةمالعل األسس على املبنية التدريبية الربامج خالل من إال هذا أييت ال و الناشئ، القدم كرة

 .يةاألساس املهارات إتقان و تعلم عملية يف احلديثة الطرق املدرب متابعة كذا و احلديث الرايضي
 

 :املهارات املركبة  أو ) املندجمة ( 2-6
وهي متثل شكل من البناء يتكون من عدة مهارات مرتابطة ) مندجمة ( تؤدي بتتال ويؤثر كل منها يف األخر  

أتثري متبادل ، ولذلك يستوجب علي املدرب إعداد وجتهيزَ  العبيه ملواجهة تلك املواقف من خالل االرتقاء مبستوي 
 –الك الالعب للمهارات املنفردة وإتقانه هلا ) مترير األداء املهاري طبقا لشروط وظروف املباراة ، حيث يعد امت

استالم مث  –....اخل ( ليست أبمهية توافر القدرة لدية علي أدائها بصورة مركبة ) استالم مث مترير  مراوغة –استالم 
املباراة ، ودقيقة تتناسب مع طبيعة املوقف خالل  ( ... اخل استالم مث مراوغة مث تصويب –جري مث مراوغة مث مترير 

وامتالك الالعب ألشكال اختيار متنوعة من املهارات املندجمة مبا يتشابه مع متطلبات املباراة يتيح له اختيار أفضلها 
ومن مث زايدة قدرته علي املناورة وتنفيذ اخلطط ، وللتدليل علي أمهية املهارات املركبة فمن واقع  عبلطبقاَ للموقف ال

% من األداء املهاري لالعب الكرة خالل املبارايت  70فهذه املهارات متثل أكثر من نتائج التحليل واملالحظة 
ومجيعها إذا مت أداؤها بنجاح تنتهي إما ابلتمرير أو التصويب ، وأن نسبة اجلمل املهارية املركبة خالل املباراة واليت 

 11املهارية املركبة اليت تنتهي ابلتصويب % ، واجلمل  29% ، وميثل االستالم مث التمرير منها  62تنتهي ابلتمرير 
، ولذا جيب أن يرتبط أداء الالعب خالل التدريب دائما  % ابحلركة وسرعة  َ 26% بينما التمرير املباشر من احلركة 

 (77 : 2000شوقي ، أمر هللا  ) . األداء
 العوامل املؤثرة على األداء املهاري:

مث مرحلة اكتساب  لألداء األولاملهارات يتم من خالل ثالث مراحل الشكل  إتقان أنمن املعروف        
املهاري  األداءنعد التدريبات اخلاصة بتطوير  أنالبد . التثبيت أي األداء آلية إىلمث الوصول  لألداءالتوافق اجليد 

املهاري  األداءه نوعا من تفرض علي  عوامل أتثريالذي يتطلبه مواقف اللعب خالل املباراة.حيث يقع الالعب حتت 
 .احلر بعيد عن الضغوط وتتحد هذه العوامل فيما يلي األداءخيتلف عن 



 .الضيق أوـ عامل املساحة بني االتساع  1
املهاري حيث يشكل االتساع جماال للحركة والسيطرة والتحكم  لألداءتؤثر املساحة على درجة الدقة      

واملتابعة اجليدة ملسار الكرة وموقع الزمالء وكلما صغرت ضاق اجملال  للرؤاي كما يولد عن االتساع جمال  واإلتقان
عاليا وسرعة يف رد الفعل وتكيف لوضع اجلسم مع  إحساسامن الصعوبة التحكم ويتطلب ذالك  وأصبحاحلركي 

  يف اهلواء أو األرضاملهارات املختلفة ابلكرة على  األداء أثناءصغر املساحة 
 والتغطيةـ ضغط اخلصم من حيث املراقبة الفردية  2

احد  أواجلسم  أوضاعللكثري من املهارات وخاصة  األداءيؤثر الضغط الفردي واجلماعي للمنافسني على طريقة 
االستخدام املهاري املوجه كما  إىل أيواحد  آنمن مهارة يف  أكثرالدمج بني  األحيانكما انه حيتم كثري من   أجزاؤه
بعيد عن موقع  أخراملهارة يف اجتاه  أداءبينما  أطرافه احد أو فنرى حتركا واجتاها للجسم األداءنية  إخفاءيتطلب 
 املنافسني

  .الكرةـ اجتاه ومسار مستوى  3
سرعة ملالقاة الكرة ويف  أبقصىاحلركة  أثناءمعينة للجسم  أوضاعفعامل االجتاه للكرة يفرض على الالعب اختاذ       

مراوغة للمنافس مع حركة االستدارة. بينما  أومباشرة  متريرهنفس اللحظة ينفذ نوع املهارة املناسبة للموقف سواء 
وكذالك سرعة وقوة الكرة تتطلب  األداءلولبية فكل مسار له حساسية يف  أومسار الكرة سواء كانت مستقيمة 

القوة حيث يكون ارتدادها بنفس قوهتا ويفضل  أومع مقدار السرعة  تتالءم دمالق أومن اجلسم  أجزاءاستخدام 
ختتلف  األرضية الكرات أما الصدر مثال عند السيطرة على الكرة أواكرب كباطن القدم  أسطحذات  أجزءاستخدام 

 والرأس والقدم والصدرمن خالل احلركة للرجل  أوسواء الثابت  األداءعلى  أتثريهافكل منها هلا  عن الكرات العالية
 .املناسبة األماكنيف  ءـ موقع الزميل املسند وحترك الزمال 4

تلك  حتتيالصحيح ملهارات اللعبة ومدى دقتها حيث  أداءالفريق وحتركاهتم على  أعضاء أويؤثر موقع الزميل  
التحركات فتح الثغرات وزوااي املرير السليمة وكذاك السرعة لدى الالعب يف اختاذ القرار ويف التوقيت املناسب 

 . واقعية ملوقف اللعب أكثر أداءيف  مهمتهعديدة تسهل من  الختياراتواملكان املالئم وتعطي له الفرصة 
 أوالوسط  أوالثلث الدفاعي  أومنطقة اجلزاء  أواملنطقة من امللعب كاجلانبني والعمق  أوـ املكان  5
 .اهلجومي

املنطقة من امللعب حيت حتدد لالعب اختاذ القرار السريع واملناسب لنوع  أواملهاري ابملكان  األداء يتأثر
ومراحله كالتمهيد للهجوم يف الثلث الدفاعي بعد   ت خطط اللعب للفرقامع متطلب الءموكيفيته الذي يت األداء

العمق اقصر الطرق للوصول  أنيف الثلث اهلجومي كما  هؤ وإهنا  األوسطاالستحواذ على الكرة مث بناءه يف الثلث 



تطلب الكرات ت امللعب أطرافالفرصة بينما  أتيحت إذاالتصويب  أوالتمريرات البينية  أحيااناملرمى يتطلب  إىل
 .التشتيت من قبل املدافعني أووالتهيئة  التهديفمثل املباشر  األداءالعكسية بينما منطقة اجلزاء يفضل فيها 

 
 
 

 :ــالصةخ
تعترب املهارات األساسية يف كرة القدم متعة اللعبة، وسبب جلب الشعبية الكبرية هلا، وهي تعين كل التحركات       

ؤدى ابلكرة أو بدوهنا، وقد حاولنا يف هذا الفصل تبيان خمتلف أنواع املهارات األساسية يف  الضرورية اهلادفة اليت ت
كرة القدم، وكذا طرق أدائها، لتمكني القائمني على تدريب الناشئني من الوقوف على أهم النواحي الفنية عند 

 .          املهاري األداء تعلم مراحل و طرقتعليمهم أداء تلك املهارات، زايدة على إدراك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :متهيـد-

خيتلف مفهوم الشباب من املنظور االجتماعي عن املفهوم البيولوجي من حيث االقتصار على جوانب النضج      
املنطلق ومن هذا  .اجلسمي، كما خيتلف عن املفهوم السيكولوجي من حيث االقتصار على جوانب النضج النفسي

يرى علماء االجتماع أن الشباب " مرحلة عمرية تبدأ حينما حياول اجملتمع إعداد الشخص وأتهيله لكي حيتل مكانة 
اجتماعية ويؤدي دوراا أو أدواراا يف بنائه وتنتهي حينما يتمكن الشخص من أن يتبوأ مكانته ويؤدي دوره يف السياق 

 ( 18،  2003االجتماعي " ) امحد ، 
تتسم بسمة خاصة   امحد فؤاد الشربيين ان فرتة الشباب هى "تلك الفرتة من النمو والتطور االنساين اليت ىوير    

 :تربزها وتعطيها صورهتا املميزة " وتنقسم هذه الفرتة يف نظرة إىل أربع مراحل هى
 سنة 15- 12متتد من   مرحل املراهقة وهى اليت -
 سنة 18-15مرحلة اليفاع وهى متتد من  -
 سنة 21-18مرحلة الشباب املبكر وهى متتد من -
 ( 18،  2003) امحد ،     سنة 25-21مرحلة الشباب البالغ وهى متتد من -
 الطالب الباحث من خالل هذا الفصل أن نبني خمتلف الصفات واخلصائص اليت يتميز هبا العبوا هذه حياولو 

 ها يف املراحل اليت متر هبا هذه الفئة.( سنة، حيث سيتم توضيح20–18)و ( سنة18- 16الفئات ) 
 
 :( سنة18- 16)  رحلةاملخصائص  3-1

ه املرحلة جامعة بني خصائص مرحليت النضج والرشد حيث ختتلف اخلصائص البدنية و احلركية و ذتعترب ه       
النمو السريع وغري املستقر ه املرحلة لعملية ذاالنفعالية يف بداية املرحلة عن هنايتها ،حيث يتعرض الفرد يف بدء ه

بدنيا وعقليا ،يصل ابلتدرج إىل مرحلة النضج و الواقعية ويزداد معها اهتمامه ابالستقاللية وتزداد اهتماماته األساسية 
األفراد وتطوير اجتاهاهتم الصحية  لدى القيم لغرس املرحلة هامة هذه تعترب يف احلياة صحيا ،واجتماعيا ، حيث "

ه املرحلة ميكن اعتبارها ذ"ويشري العديد من الباحثني إىل أن ه، (226 .2003.) زهران  ملهارية"واالجتماعية وا



 .)عناايت ذروة جديدة للنمو احلركي ومنها يستطيع الفىت والفتاة اكتساب و تعلم خمتلف املهارات احلركية بسرعة"
1998. 84.) 
لتنمية أو تطوير ما مت تعلمه يف املراحل السابقة ، حيث يقال عن ه املرحلة من أحسن املراحل ذومنه تعترب ه        

ه املرحلة أهنا "ال تعترب مرحلة تعلم و إمنا مرحلة تطوير وتثبيت ابملستوى للقدرات و املهارات احلركية ، فهي تعترب ذه
 (69 .2002)مروان  مرحلة أداء متميز خال من احلركات الشاذة"

ود سعد ونيللى رمزي فهيم ابتفاقهما أن هده املرحلة العمرية "من أحسن املراحل لرتقية ا انهد حممويؤكد هذ        
 (212.1998.رمزي .) سعد املهارات اليت حتتاج لدقة حركية"

لتنمية وتطوير البناء احلركي والوزن احلركي واالنسيابية والدقة  الفرتة الذهبيةه املرحلة تعترب ذا فان هومن هذ          
ه كلها تعمل من أجل حتسني قابلية التوجيه احلركي ،فهي تعترب مرحلة جيدة لقابلية التعلم ذية وتبات احلركة ،وهاحلرك

 احلركي عند اجلنسني ،وابلتايل تعترب قمة جديدة للتطور احلركي.
 النمو اجلسمي: 3-1-1

دارات ـحلجم وتغريات الوجه واالستيقصد به النمو يف األبعاد اخلارجية لإلنسان كالطول والوزن والعرض وا       
 .2004.)سرية. ارجية املختلفة ،و ابلتايل "فالنمو اجلسمي هو كل ما ميكن قياسه مباشرة يف جسم اإلنسان"ـاخل

ه املرحلة تظهر الفروق اليت متيز تركيب جسم الفىت والفتاة ذه املرحلة بنمو جسمي بطيء ، "ففي هذتتميز ه (119
ويذكر حممد حسن عالوي أبنه "يزداد منو عضالت اجلدع والصدر و (، 74. 1998.)عناايت . بصورة واضحة"

تزانه اجلسمي ، ويصل الفتيان و الفتيات إىل نضجهم البدين من منو العظام حىت يستعيد الفرد االرجلني بدرجة أكرب 
  (132. 1998.الكامل تقريبا") عالوي 

فراد و اليت جيب إشباعها ، فيكون دلك عن طريق ممارسة األنشطة الرايضية ه املرحلة حاجات األذوتزداد يف ه      
 الكتساب اللياقة البدنية واحلركية وكدا االهتمام ابألنشطة اليت هتتم بصحة و سالمة القوام واكتساب املظهر اجليد.

 النمو احلركي: 3-1-2
ه املرحلة تصبح ذداء احلركي فنالحظ أن احلركات يف هابلنسبة للنمو احلركي يظهر االتزان التدرجيي يف جمال األ      

أكرت توافقا وانسجاما ، فيستطيع الفرد أن يصل إىل درجة اإلتقان يف أداء املهارات احلركية ، حيث يقول مروان عبد 
ان )مرو . اجمليد أن "ديناميكية سري احلركات تتحسن من خالل املراهقة الثانية ، و كذلك دقة التصرفات احلركية"

.2002 .68) 
ه املرحلة ميكن للفرد أن يكتسب ويتعلم احلركات أو ينميها ويطورها ، وميكنه أن يصل إىل ذويف ه             

مرحلة إتقان وتثبيت تلك احلركات ، وابعتبار أن الفتيان يتميزون بزايدة القوة العضلية يعترب دافع ملمارسة األنشطة 
لعضلية ، أما الفتيات فالزايدة يف خاصية املرونة لديهن تساعدهم على ممارسة بعض الرايضية اليت حتتاج إىل القوة ا

 لك من التمرينات الفنيةذاألنشطة الرايضية كاجلمباز و الرقص اإليقاعي ، وغري 
 
 



 
 
 
 
 النـمو العقلي: 3-1-3
تعترب مرحلة املراهقة مرحلة التغريات، وتعترب التغريات يف اإلدراك أو التفكري اجملموعة الثانية من التغريات             

الرئيسية اليت حتدث خالل هذه املرحلة، فاملراهقون يستطيعون التفكري أبشياء غري موجودة إطالقا، ويستطيعون 
ا، حيث يصبح لدى املراهق القدرة على التفكري اجملرد، متكنه التفكري ابملمكن والواقع ويصبح تفكريهم منطقيا وواقعي

من استخدام التحليل والعمليات املنطقية املتقدمة يف املواضيع االجتماعية واإليديولوجية، ومنه يستطيع التحرر من 
 ريه اإلستنتاجي، البيئة و الظروف املباشرة، و ابلتايل يستطيع التفكري يف االحتماالت املمكنة، بناءا على تطور تفك

و مما سبق فإن هذه املرحلة ينموا فيها لدى األفراد القدرة على الفهم واالستدالل و إدراك العالقات، كما          
''تنموا القدرة على التفكر، حبيث قدرته على التذكر قائمة على الفهم بدال من التذكر اآليل، كما تزداد القدرة إىل 

        ( 127. 2004 .)عصام . املستقبل''إدراك مفهوم الزمن خاصة 
 النمو االجتماعي:  3-1-4

( Steinberg،2002ويقصد هبا القدرة على التفاعل أو التصرف يف املواقف االجتماعية حيث يشري )      
ى أبنه ''لكي يصبح الفرد عضوا يف جمتمع الراشدين، فال بد من العديد من التغريات يف املسؤولية واالعتماد عل

الذات، و احلرية، كذلك االستقالل، فعلى العكس من الطفل، فإن املراهق الذي يتحول إىل راشد يسمح له ابختاذ 
 (128 .2009شرمي. )املدى البعيد''   العديد من القرارات اليت ميكن أن يكون هلا نتائج هامة على

ملسؤوليات حنو اجملتمع أو اجلماعات اليت ينتمي إليها ففي السنوات األخرية ملرحلة املراهقة يبدأ املراهق إبدراك ا      
ه يكتسب اجتاهات لعملراهق للفروق االجتماعية مما جيفتظهر تغريات يف سلوكياته فمن مظاهر هذه التغريات تفطن ا

أصدقاء ه خيتار لعجياجتماعية كامليل إىل النقد و الرغبة يف اإلصالح و مساعدة اآلخرين و املشاركة االجتماعية، مما 
حماوال بذلك التحرر من التبعية األسرية و مييل إىل إثبات الذات عن طريق امليل إىل الزعامة والبطولية والرجولية مثل 
الزعامة االجتماعية والذهنية والرايضية وكذلك االبتعاد عن األاننية الذاتية مما جيعل هذا اجلانب االجتماعي ينموا 

 اصة للمراهقني. عنده ابستثناء بعض احلاالت اخل
 
 



 
 
 
 النـمو االنفعايل: 3-1-5

إن االنفعال هو اضطراب حاد وخربة ذات شعور قوي تشمل الفرد كله نفسا وجسما و بعض علماء            
النفس ''يعرفون االنفعال على أنه حالة شعورية مثل اخلوف و الغضب والسرور واخلزن واحلقد واحلب والعطف و 

( إىل أن ''معظم الباحثني يف جمال انفعال املراهقني، Hurlock 1967واالمشئزاز'' حيث تشري هريلول )السعادة 
 (129 .2009 .)شرمي يتفقون على أهنا مرحلة تزداد فيها االنفعاالت''

 (سنة: 20–18خصائص الفئة العمرية )  3-2
 النمو اجلسمي: 3-1.2

منو املراهق ، ويشتمل البعد اجلسمي على مظهرين أساسني من مظاهر  إن البعد اجلسمي هو أحد األبعاد البارزة يف
النمو ومها النمو الفيزيولوجي أو التشرحيي والنمو العضوي واملقصود ابلنمو الفيزيولوجي هو النمو يف األجهزة 

ه ابخلصوص النمو الداخلية غري الظاهرة لألعيان اليت يتعرض هلا املراهق أثناء البلوغ و ما بعده و يشمل ذلك التوج
يف الغدد اجلنسية أما النمو العضوي فيشمل منو األبعاد اخلارجية للمراهق كالطول والوزن والعرض حيث يكون 

إن ،  (48الصفحة  ،1990، سم ابلنسبة للطول)نوري احلافظ29كلغ يف السنة و   3متوسط النمو ابلنسبة للوزن 
قدرة على حتمل التدريب، و قد تصل كتلة العضالت يف  عامل زايدة قوة للعضالت حيث تصبح العضالت أكثر

( ، و تصبح العضالت أكثر قدرة  275الصفحة  ،2008% من وزن اجلسم )مسيعة. 53هذه املرحلة إىل حوايل 
( ، و تزداد قدرة على التحمل الالهوائي )اخلوجا.  228الصفحة  ، 2003على حتمل التدريب)نصرالدين. 

 (.56الصفحة  ، 2005
 النمو احلركي:  3-2.2

يتفق معىن النمو احلركي إىل حد كبري مع املعىن العام للنمو من حيث كونه جمموعة من التغريات املتتابعة اليت تسري 
حسب أسلوب ونظام مرتابط متكامل خالل حياة اإلنسان ، ولكن وجه االختالف هو مدى الرتكيز على دراسة 

قد جاء تعريف أكادميية النمو احلركي اليت قدمت تعريف النمو احلركي على أنه السلوك احلركي والعوامل املؤثرة فيه، و 
عبارة عن التغريات يف السلوك احلركي خالل حياة اإلنسان. والعمليات املسؤولة عن هذه التغريات ، ومن مظاهر 

تزداد عنده زمن الرجع:" النمو احلركي لدى املراهق أن حركاته تصبح أكثر توافقا وانسجاما ، ويزداد نشاطه وقوته و 



REACTION TIME  وهو الزمن الذي ميضي بني املثري واالستجابة، يف هذه املرحلة  يظهر تطور واضح"
لقابلية القوة عند الذكور حيث تزداد قيم القوة سنواي عند القوة القصوى، كذلك تتحسن القوة وقوة العضالت 

حظ الزايدة السنوية لقيم الركض والقفز والرمي وكذلك يزداد تطور ابلنسبة لوزن اجلسم وكتعبري عن هذه احلقيقة نال
(، أما من حيث اجلانب احلركي فتتميز 1992،147صفات السرعة واملرونة والرشاقة العامة  )حممد بسيوين. 

االستجابة احلركات ابلتوافق واالتزان ويزداد إتقان املهارات احلركية كما تزداد سرعة الزمن الذي ينحصر بني املثري و 
(، ويظهر االتزان التدرجيي يف نواحي االرتباك واالضطراب احلركي، وأتخذ خمتلف 1989،137هلذا املثري)زهران. 

النواحي النوعية للمهارات احلركية يف التحسن وتعترب هذه املرحلة دورة النمو احلركي ألن املراهق يستطيع فيها 
د "كورت مانيل" على أن ديناميكية سري احلركات تتحسن خالل هذه اكتساب وتعلم خمتلف احلركات وإتقاهنا، ويؤك

املرحلة وتتطور كذلك دقة هذه التصرفات احلركية وبشكل عام النقل احلركي وكذلك الظهور،الواضح للبناء احلركي 
كات املركبة)مانيل. والوزن احلركي إضافة إىل الدقة احلركية وثبات احلركة والتطور طبقا لذلك قابلية التطبع احلركي واحلر 

(.كما يظهر االتزان التدرجيي يف نواحي االرتباك واإلضراب احلركي وأتخذ خمتلف املهارات احلركية يف 1987،284
وتتميز هذه املرحلة أبهنا قمة .التحسن والرقي كما يالحظ االرتقاء يف مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبرية

ملراهق اكتساب سرعة تعلم خمتلف احلركات وتثبيتها ابإلضافة إىل ذلك  فإن عامل النمو احلركي حيث يستطيع فيها ا
الذي يتميز به املراهق يساعد كثريا على إمكان ممارسة أنواع متعددة من األنشطة الرايضية اليت  زايدة قوة العضالت

لفتاة تسهم يف قدرهتا كما أن زايدة مرونة عضالت ا  (jerry,1987, 17-18)تتطلب املزيد من القوة العضلية
على ممارسة بعض األنشطة الرايضية والتمرينات الفنية، فاملرونة هي الصفة الوحيدة اليت تتطور عند البنات أحسن 

 .من الذكور 
إن ديناميكية سري احلركات تتحسن خالل مرحلة املراهقة الثانية وتتطور كذلك دقة هدف التصرفات وبشكل عام 

االنسيايب والدقة واحلركة، كلها تعمل على حتسني قابلية التوجيه احلركي كذلك تتطور طبقا ثبات التوجيه احلركي و 
(، وتسهم 1987،288لقابلية التطبع احلركي واحلركات املركبة كما تعترب هذه املرحلة مرحلة جديدة للتعلم )مانيل،

عمليات الرتكيز الواعي واإلرادة القوية عملية التدريب الرايضي املنظمة يف الوصول إىل أعلى املستوايت كما تلعب 
دورا هاما يف جناح عمليات التعلم والتدريب وبلوغ درجة النجاح بسرعة فائقة، ويستطيع الذكر الوصول إىل أعلى 

( ، ويضيف حامد زهران، أن قدرة املراهق 149، 1991املستوايت الرايضية يف بعض األنشطة الرايضية)عـالوي،
و التفكري السليم و االختيار و الثقة ابلنفس و االستقاللية يف التفكري و احلرية يف  تزداد يف أخذ القرار
 ( . 1996،185االستكشاف)أمحد، 

 



 
 
 :النمو الفسيولوجي  3-2-3

يزداد يف هذه املرحلة النمو الغددي الوظيفي ومنو األعضاء الداخلية بوظائفها املختلفة حيث يؤثر اجلهاز      
الشرايني ويبدأ مظهر هذا النمو بزايدة سريعة يف سعة القلب إذ تفوق يف جوهرها سعة حجم قوة الدموي يف منو 

ملل عند الذكور واإلانث يف بداية هذه املرحلة وتنقص هذه الكمية إىل  120الشرايني ويصل الضغط الدموي إىل 
سبة للرايضيني الذين ميارسون ، أما ابلن18ملل عند الذكور يف السن  115و   19ملل عند اإلانث يف سن  105

ابستمرار فيزيد عندهم حجم القلب والرئتان وتصاحبها زايدة يف اهليموغلبني واألجسام احلمراء، حيث تستهلك 
العضالت كمية كبرية من األكسجني وتزداد التهوية الدقيقة للرئتني ويزداد منو األلياف العصبية يف املخ من انحية 

( ، وابلنسبة لكل من النبض و ضغط الدم فتالحظ هبوط نسبيا ملحوظا 125،  1984السمك والطول )شلش، 
يف نبض الطبيعي مع زايدته بعد جمهودات قصوى دليل على حتسن ملحوظ يف التحمل الدوري التنفسي ، ما يؤكد 

 (.183، 1996اخنفاض نسبة استهالك األوكسجني )أمحد، 
حلة ، يكتمل النموه جسميا و فسيولوجيا و حركيا ، فيصل طول من خالل مذكره الباحثون آنفا ، يف هذه املر  

هو حسي و حركي، و يكتمل النضج اجلنسي  ما اجلسم إىل أقصاه و تتثبت األعضاء ، و يزداد التوافق مابني
 بظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية.

 النمو العقلي: 3-2-4
و املفاهيم الالزمة من أجل املواطنة القادرة ذات الكفاءة ، يالحظ لدى املراهق يف مرحلة اكتسابه املهارات العقلية  

و تزداد قدراته على التحصيل كما تزداد سرعته يف القراءة و تتجه القراءاته حنو القراءات املتخصصة ، كما تزداد 
كثر واقعية لديه قدراته على االتصال العقلي مع اآلخرين ) املناقشة املنطقية ، إقناع اآلخرين ، امليول  و املطامح أ

( املالحظ يف فرتة املراهقة أن احلدث السوي يسري يف منوه العقلي يف جهات عديدة، فهو 378، 2004.)ملحم، 
يستمر يف هذا العقد الثاين من عمره على اكتساب القابلية العقلية وتقويتها كما ينمو أيضا يف القابلية على التعلم ، 

بليته على إدراك العالقة بني األشياء وعلى حل املشكالت اليت تتميز ابلصعوبة وهو إىل جانب ذلك يتميز بزايدة قا
( و ببحثه 69، 1990والتعقيد ابإلضافة إىل كل هذا سيصبح أكثر قدرة على التعامل ابألفكار اجملردة )احلافظ، ،
ه ونضج اجلهاز العصيب ، املستمر عن ما وراء الطبيعة وبظهور مسات املنطق يف التفكري وهذا راجع لنمو الذكاء في

وهذا ما يؤدي به إىل حماولة فهم كل ما يثري فضوله وتساؤله ، كما تتسم احلياة العقلية لدى املراهق أبهنا تتجه حنو 
التمايز ، إذ تكتسب حياته نوعا من الفعالية تساعده التكيف مع البيئة األخالقية الثقافية واالجتماعية اليت يعيش 



(، فيكون مثاليا يف تصرفاته لالهتمام ابملواضيع املختلفة كالسياسة والدين والفلسفة نظرا . 198227فيها)خمتار، 
لتأثر املراهق بنموه العضوي والعقلي واالنفعايل وخيتلف اإلدراك عنده عن ما كان عليه يف الطفولة وهذا راجع ملدى 

ية مثال يتلخص يف اآلاثر املباشرة وما يراه فيها تفاعله مع احمليط الذي يعيش فيه ، فإدراك الطفل للممارسة الرايض
من هلو ومرح ، أما إدراك املراهق فهو أوسع لريى يف الرايضة خصائص ومسات الصحة البدنية والعالقات االجتماعية 

عيد ، السليمة ودورها يف إنشاء الفرد السوي ، ومع أن إدراك املراهق ميتد عقليا إىل ما وراء احملسوسات حنو األفق الب
واملراهق يف هذه املرحلة يعترب أكثر انتباها من الطفل ملا يفهم ويدرك وأكثر ثباات واستقرارا ،هذا ما يظهر يف جلوئه 

 إىل الطرق املختلفة حلل املشاكل اليت تعرتضه ابستخدامه االستنتاج واالستدالل .
يتحول و يتطور التفكري اجملرد إىل التفكري التطبيقي املرحلة ، تصل إىل أوجه و هذه ن النمو العقلي يف وعليه فإ     
و ذلك عن طريق تطور و يزداد التحصيل  ،طموحاته أكثر واقعية و ولديه رغبة و مهة يف املناقشة صبح، و ت

 العقلية.املهارات 
  النمو االجتماعي:3-2-5

اليت يصل إليها املراهق يف مرحلة الرشد،  تسبق احلياة االجتماعية يف مرحلة املراهقة تكوين العالقات الصحيحة      
ويف مرحلة املراهقة ينطلق املراهق حلياة أوسع حماوال التخلص من اخلضوع الكامل لألسرة، ويصبح قادرا على االنتماء 

(، ويظهر هذا التغري يف النشاط الذي ميارسه املراهق يف اختباره لزمالئه ويف أحكامه . 198228)خمتار،  للجماعة
القية وكذلك أسلوب تعامله مع الغري، فمن مظاهر هذا التحول التنبه للفروق االجتماعية ونقده لنفسه وكذلك األخ

إبدراكه بدور ومسؤولية الفرد الواحد داخل اجلماعة مما يساعد على التكيف بصفة سوية كما تكون لديه فكرة 
 السائدة واملعروفة يف املؤسسة .األحكام األخالقية على أهنا مزيج من أحكام الراشدين والعادات 

 النمو االنفعايل:  3-2-6
يف بداية املراهقة تكون االنفعاالت يف حدهتا بسبب التغريات اليت حتدث لكن لتقدم سن املراهقة أتخذ هذه 

رحلة االنفعاالت توعا من اهلدوء حىت يصل الفرد سنا تتزن فيه انفعاالته ويصبح قادرا على التحكم فيها. ويف هذه امل
يدرك أن معامالته ال تتناسب مع وصل إليه من نضج وبلوغ ومن جهة جند أن البنية اخلارجية املتمثلة يف األسرة ال 

 .(6، 1981تويل اهتماما هلذا التطور وال تقدر رجولته وحقوقه كفرد له ذاته .)الباهــي، 
 
 
 
 



 ( سنة: 20–16مشاكل املرحلة العمرية )  3-3
املراهقة من املشكالت الرئيسية اليت تواجه املراهقني يف هذه الفرتة والسبب يعود إىل اجملتمع نفسه و إن مشاكل      

املدرسة واهليئات االجتماعية واألسرة والنوادي وكل املنظمات اليت هلا عالقة هبذه الفئة وهلذا سيتناول خمتلف 
 املشاكل اليت يتعرض هلا املراهق.

 املشاكل النفسية:   3-3-1
من املعروف أن هذه املشاكل قد تؤثر يف نفسية املراهق، وانطالقا من العوامل النفسية ذاهتا اليت تبدو واضحة يف 
تطلع املراهق حنو التجديد واالستقالل وثورته لتحقيق هذا التطلع بشىت الطرق واألساليب فهو ال خيضع ألمور البيئة 

 جتماعية بل أصبح يفحص األمور ويزينها بتفكريه وعقله.وتعاملها وأحكام اجملتمع والقيمة اخللقية واال
وعندما يشعر املراهق أبن البيئة تتصارع معه وال تقدر موقعه ال حتس إحساسه اجلديد الذي هو يسعى دون قصده 
 ألن تؤكد نفسه وبثورته وتردده وعناده فإن كان كل من األسرة واملدرسة واألصدقاء ال يفهمون قدراته ومواهبه وال
تعامله كفرد مستقل ، وال تشبع فيه حاجاته األساسية يف حياته ، فهو جيب أن حيس بذاته وأن يعرتف الكل 

 بقدراته.
 .املشاكل االنفعالية:3-3-2 
إن العامل االنفعايل يف حياة الفرد املراهق يبدو واضحا يف عنف انفعاالت وحدهتا واندفاعها وهذا االندفاع  

نفسية خاصة كل يرجع ذلك إىل التغريات اجلسمية للمراهق ينمي جسمه وشعوره حيث  االنفعايل ليس له أسباب
أن جسمه ال خيتلف عن أجسام الرجال وأن صوته أصبح خشنا فيشعر املراهق ابلزهو وللفخر وكذلك يف الوقت 

يدة اليت ينتقل نفسه ابحلياء واخلجل من هذا النمو للطارئ كما يتجلى بوضوح خوف املراهق من هذه املرحلة اجلد
 ، ( 73، 1971إليها واليت تتطلب منه أن يكون رجال يف سلوكه وتصرفاته)معوض، 

خالل التدريب  و  يف زايدة فعالية الالعب نفعال اإلجيايباالميكن ترمجة   أنهيرى الطالب الباحث وعليه    
 املنافسة.

 املشاكل االجتماعية:  3-3-3
تنشأ مشاكل املراهق من االحتياجات السلوكية األساسية مثل احلصول على مكانه يف اجملتمع كمصدر السلطة      

أكثر،   االنتباهتزداد حاجتهم إىل  و النفسي اليت تفرضها املراهقة على املراهقني االضطرابحالة  على املراهقة. تطرأ
مقارنة ابملراحل السابقة والفهم اجليد إىل ،  فكري اجملردكما أن منو قدرة املراهقة على التحصيل تساعد على الت

طريق الذاكرة  عن به من نظري ا مرمل ابالسرتجاعجانب امليل الصحيح للنشاط املقدم يساعده على التذكر 
يعامل املراهق كالطفل  ال على النفس وأن ابالعتمادكما تتميز هذه املرحلة ( ،152،  1970)زيدان، احلركية



اآلخرين وجيب العمل  واقفكما مييل للفرح والتسلية والضحك ويراعي م  االنتقامألحقاد ورغبة يف وحيتفظ اب
العاطفي واحلساسية الزائدة اليت  االستقرارواملناقشة وحب العالقات مع اآلخرين، كما تتميز بكثرة التناقضات وعدم 

يف السلوك كما  ابالضطرابوصف هذه الفرتة  « Lewin »تؤدي ابملراهق إىل املرور بفرتة صراع نفسي ويضيف 
حيث يتأثر أبي موقف  االنفعالويكون املراهق يف هذه املرحلة سريع  ابألفكارمييل الفرد إىل التسلية واإلعجاب 

 (1990،12)املندالوي،مات .اخلظواملنأللمؤسسات واجلماعات  االنتماءيقابله وسريع 

 املشاكل الصحية:  3-3-4
رضية اليت يتعرض هلا الشاب يف سن املراهقة هي السمنة ،أي أن يصاب املراهق بسمنة بسيطة مؤقتة إن املتاعب امل

ولكن إذا كانت كبرية فيجب العمل على تنظيم األكل ، والعرض على الطبيب األخصائي فقد رأى اضطراابت 
بهم وهو يف حد ذاته جوهر شديدة ابلغدد كما جيب  عرض املراهقني على انفراد مع الطبيب لالستماع إىل متاع

 العالج للمراهق .
 :النزعة العدوانية 3-3-5

من املشاكل الشائعة بني املراهقني النزعة إىل العدوان على اآلخرين من زمالئهم،وعلى الرغم من أن النزعة تشكل 
والشتم والسب  مشكلة واحدة إال أن أعراضها ختتلف من مراهق آلخر من املراهقني العدوانيني كاالعتداء ابلضرب

 (.301 ،1971للزمالء،و االعتداء والسرقة، و االعتداء إبلقاء التهم على الزمالء)معوض،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خالصة:



ومما سبق ميكن القول أن مرحلة املراهقة الثانية هلا خصائصها من الناحية االنفعالية وذلك راجع إىل كثرة اخلالفات  
العائلية والتقلبات املزاجية، فالكثري من املراهقني يشعرون ابخلجل واالكتئاب،واالرتباك، واحلرج، والوحدة، والعصبية، 

أن املراهق يعاين تغريات إمنائية كثرية يف هذه املرحلة فإهنا تؤثر على توازنه  واإلحساس بتجاهل اآلخرين هلم،وابعتبار
سواء اجلسدي أو النفسي، فتظهر عند املراهق أو املراهقة حاجات انفعالية جديدة و يتطلب إشباعها فهناك 

حرر من االعتماد على صعوابت تواجه النمو االنفعايل يف هذه املرحلة ابعتبار أن الذكور و اإلانث يسعون إىل الت
األسرة، ويرغبون يف االستقالل وتظهر لديهم حاجات انفعالية جديدة يتطلب إشباعها فتظهر عقبات حتول دون 
ذلك، ومن أمهها: العقبات املادية، و العقبات االجتماعية و العقبات الفردية، ويكون النمو االنفعايل سواي عندما 

ضب، ومقاومة الضغوط اخلارجية و يتم ذلك من خالل الوالدين والعلمني تصبح للمراهق القدرة على إدارة الغ
 ومجاعة الرفات،والعوامل األخرى املؤثرة كاملنزلة االجتماعية، و التفاعالت يف إطار اجملتمع. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهجية البحث واإلجراءات امليدانية:  -1



 متهيد: 
 منهج البحث:  1-1 

املنهج  كثري من اإلجراءات البحثية تتوقف على نوع املنهج املستخدم وقد اعتمدان ي حبثنا هذا     
وقد استخدمنا أسلوب  يف الدراسات و البحوث العلمية من هذا القبيل مالئمةي الذي يعترب أكثر الوصف

من أساليب املنهج الوصي واملتمثل يف األسلوب املسحي حيث يقول حممد حسن عالوي وأسامة راتب " 
أ، البحث الوصفي يهد إىل حتديد الظروف والعالقات اليت توجد بني احلقائق واملظاهر، واألسلوب املسحي 

احلالة الراهنة للمجتمع يف متغري معني أو متغريات يسعى إىل مجع البياانت من أفراد اجملتمع حملاولة حتديد 

 (140، صفحة 2000)عالوي، معينة" 

 جمتمع وعينة البحث: 1-2

 جمتمع البحث: 1-2-1
متثل جمتمع البحث يف الناشئني يف األندية اجلزائرية احملرتفة لكرة القدم املشاركة يف البطولة احملرتف    

موبليس بقسميها األول والثاين ممثلني ي ثالثة عمرية وهي حسب تصنيف الرابطة الوطنية احملرتفة لكرة 

سنة وكان  17نة، وفئة أقل من س 20سنة وتسمى ابلفريق الرديف وفئة اقل من  21القدم فئة أقل من 

 العب لكل فئة عمرية.  800العب أي مبعدل  2400عددهم اإلمجايل 
 : البحثعينة  2-2-1

مشلت عينة البحث الناشئني يف األندية اجلزائرية احملرتفة لكرة القدم املشاركة يف البطولة احملرتفة الفئات      

نة وبلغ جحم العينة كما هو موضح يف س 21سنة وأقل من  20سنة وأقل من  17العمرية أقل من 
 : اجلدول أدانه

 ميثل حجم عينة البحث 01جدول رقم 
 
 
 
 
 

 جماالت البحث: 1-3

 اجملموع الفئة العمرية 
 17أقل من  20أقل من   21أقل من 

 1835 627 618 590 العدد
 %76.45 %78.13 %77.25 %73.75 النسبة



 نديةميادين كرة القدم اخلاصة ابألخمتلف البحث يف   إجراءاتمت تطبيق اجملال املكاين:  1-3-1
الناشئني يف األندية اجلزائرية احملرتفة لكرة القدم املشاركة يف البطولة احملرتف  اجملال البشري : 2-3-1

 سنة. 21سنة وأقل من  20سنة وأقل من  17الفئات العمرية أقل من 
وهذا  2013بدأت الدراسة منذ تلقينا املوافقة من طرف اهليئة املخولة سنة  اجملال الزماين: 3-3-1

ابلبحث والنظر يف الدراسات السابقة اليت تناولت مثل هذه الدراسة خاصة من انحية تصميم االختبارات املهارية يف 
اسة امليدانية خالل السنتني األلعاب زايدة على مجع املادة اخلربية وتكوين اخللفية النظرية للموضوع ، وأجريت الدر 

( إبجراء التجارب االستطالعية وتطبيق االختبار املصمم قي صيغته 2016 -2015( و )2015 –2014)
 (   2017-2016النهائية ومتت املعاجلة االحصائية خالل السنة )

 
 التجارب االستطالعية: 4-1

 التجربة االستطالعية األوىل: 1-4-1
احرتاما ملبادئ إعداد وبناء االختبارات وإتباعا ملراحل التصميم قام الطالب الباحث إبعداد قائمة أبكثر      

املهارات ارتباطا عند الالعبني أثناء املنافسة ومت توزيعها على جمموعة من املدربني واألساتذة بغية ترشيحها ومن مث 
ق جل املدربني واألساتذة على أن املهارات  املركبة املتداولة بكثرة حتليل املهارات املركبة إىل أبسط مكوانهتا حيث اتف

 2-1يف مقابالت كرة القدم خاصة عند الناشئني هي التحكم يف الكرة مث املراوغة مث التمرير وأيضا التمرير القصري 
ار قام بعرضه على مث اجلري ابلكرة مث التمرير الطويل وبعد أن خلص الطالب الباحث إىل التصميم األويل لالختب
 جمموعة من اخلرباء واملختصني قصد حتكيمه وتقدمي مالحظاهتم والتعديالت اليت يروهنا مناسبة.  

 

 التجربة االستطالعية الثانية  2-4-1
العبني من أجل التعرف على  10بعد التصميم األويل لالختبار املركب مت تطبيقه على عينة متكونة من 

حية األجهزة والعتاد، وكذا الوقوف على الصعوابت ، زايدة على معرفة زمن صالحيته من حيث التطبيق، وصال
االختبار ومن خالل التجربة االستطالعية األوىل مت إدخال بعض التعديالت على االختبار منها حتويل بداية 

وكذالك مت االختبار إىل منصف امللعب بدال من اجلهة اليمىن اليت وجد فيها الالعبون ابلرجل اليسرى صعوابت 
 وضع شواخص حىت يكون التمرير والتصويب من كرات متحركة وليست اثبتة. 

 
 التجربة االستطالعية الثالثة: 3-4-1



ميثلون جمتمع البحث وكان  2015مارس  27بتاريخ   العبا 70أجريت التجربة االستطالعية الثانية  على     
 اهلدف منها:

 تدريب فريق العمل املساعد على كيفية تطبيق االختيار وتسجيل النتائج.  -
 حتديد األسس العلمية لالختبار واليت كانت على النحو التايل: -

 

 ملفردات االختبار:األسس العلمية  1-5

 مفردات االختبار:ثبات  1-5-1
إن ثبات االختبار هو مدى الدقة أو االتساق واستقرار نتائجه فيما لو طبق على عينة  ''يقول مقدم عبد احلفيظ 

يعطي  أي يعين إذا ما أعيد نفس االختبار على نفس األفراد ويف نفس الظروف  ''من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني 

 س ثبات االختبار هي:( ومن بني الطرق اليت استعملها الباحث يف قيا57. 1997 .بن قوة)لنتائج انفس 
 طريقة إعادة االختبار   1-1-5-1

موزعني على  سعيدة  من فريق مولوديةا العب 30الباحث بتطبيق االختبارات على عينة مكونة من الطالبقام  
وبعد أسبوع وحتت نفس الظروف أعيد االختبار على نفس العينة . بعد احلصول على النتائج ثالثة فئات عمرية 

وبعد الكشف يف جدول الدالالت ملعامل االرتباط عند مستوى  الباحث معامل االرتباط بريسون الطالب استخدم

 (0.60) اجلدولية أكرب من القيمة اختبار هي لكل احملسوبةوجد أن القيمة  09ودرجة احلرية 0.05الداللة
 

 التجزئة النصفية:  1-5-1-2

العبا حيث قام برتتيب النتائج تصاعداي مث  70طبق الطالب الباحث االختبار املصمم على عينة متكونة من     

  spssالعبا لكل جمموعة وبعد معاجلة التنائج إحصائيا ابستعمال  35قسمها إىل جمموعتني متكافئتني مبجموع 
 واستخراج قيمة "ت" ستيودنت

 
 

 :خابستخدام معادلة الفا كرونبا طريقة التباين  1-5-1-3
االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واحدة فقط،  مفرداتتعتمد معادلة الفا كرونباخ على تباينات    

 االختبار ككل.على إنفراد، مث قام حبساب معامل ثبات  جزء ولذلك قامت الباحث حبساب معامل الثبات لكل 



 مفردات االختبار:صدق  1-5-2
 الصدقن معدة أنواع الباحث  الطالبمن أجل التأكد من صدق االختبار استخدم  

 صدق احملكمني ) الظاهري(:  1-5-2-1
احلكم على الشيء مبجرد املالحظة الظاهرية علية انه صادق يف قياس ما وضع من اجله حيث عرض  هو       

على بعض املختصني يف اجملال الرايضي بكرة القدم ويف جمال االختبارات لألخذ مبالحظاهتم  صمماالختبار امل
وقد أجابوا بقدرة االختبار على قياس ما وضع من أجلة وبذلك يتحقق الغرض وكانت صمم العلمية عن االختبار امل

 (%100نسبة املوافقة على االختبار هي )

 الصــدق الذايت: 1-5-2-2
 ق الذايت حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار، وذلك كما يلي:ويقاس الصد

 ½معامل الصدق الذايت =  )معامل ثبات االختبار(
  الصدق التجرييب:  1-5-2-3

الباحث ابختبار معامل الصدق التجرييب، وذلك عن طريق استخدام معادلة االرتباط لبريسون بني الطالب قام     
( وبصفة عامة ميكن القول أن هناك ارتباطا بني الداخلي فيما بينها كمحكات )صدق احملك االختبار مفردات
 ككل   االختبارو  مفردةالباحث حبساب معامالت االرتباط بني كل  الطالب مث قام، فيما بينها االختبار مفردات

 الصدق املرتبط ابحملك: 4-2-5-1
بينه وبني املقياس اجلديد للتحقق من درجة التحقق من صدقه لذلك نقارن  حملك هو مقياس موضوعي متا

معامل االرتباط  املقياس وذلك عن طريق معامل االرتباط بينهما. والصدق التجرييب يعتمد على إجياد صدق ذلك
يعترب هذا النوع من الصدق من أفضل األنواع   . بني االختبار اجلديد واختبار آخر سبق إثبات صدقه أو حمك

كرة القدم جبمهورية مصر   لالعيبداءات املهارية املركبة اختبار لألقام الطالب الباحث بتطبيق  حيث  .وأكثرها شيوعا
 ه.ري أبومد عبد السالم حم الدكتور العربية من تصميم

 
 موضوعية االختبار :  1-5-3



, (64. 2004)اهلويدي ." عدم اختالف املقدرين يف احلكم على شيء ما أو على موضوع معني "  وهي       
وكلما قل التباين بني احملكمني دل ذلك على إن االختبار يتمتع مبوضوعية،لذلك قام الباحث إبجراء اختبار 

 (العبني من عينة البحث وقيمت من قبل حمكمني* 10على نتائج ) املصمماملوضوعية لالختبار 
 

 متغريات الدراسة: 1-6
 ستنا هو االختبار املهاري املصمماملتغري املستقل يف درااملتغري املستقل:  1-6-1  
  املتغري التابع يف هذه الدراسة هو األداء املهاري املركباملتغري التابع:  1-6-2  

 
 أدوات الدراسة: 1-7

قصد التحقق من فرضيات البحث واإلجابة  على التساؤالت املطروحة وجب علينا اتباع أفضل الطرق     
 واالستعانة ابألدوات الضرورية املساعدة واليت متثلت يف: 

 املالحظة: 1-7-1
من أهم أدوات مجع البياانت وغالبا ما تكون السبب املباشر يف تبلور فكرة البحث أو املشكلة عند الباحث،      

حيث متكن من مشاهدة جمموعة ما وبشكل مباشر وقد استعملنا يف حبثنا هذا املالحظة البسيطة حبكم أن الباحث 
نوات العديدة اليت قضاها يف تدريب الناشئني يف خمتلف مدرب يف كرة القدم وعلى اتصال وثيق ابلناشئني ابلنظر للس

األعمار، حيث وبفضل هذه التجربة امليدانية متكنا من حتديد مشكلة البحث ورصد عديد االنطباعات واآلراء حول 
 موضوع الدراسة

 
 
 
 
 
 

 املقابلة:  1-7-2

                                                           

 كرة قدم.  /CAF C / مساعد / ماجستير أستاذ/  مزوز غوثي  -1*
 / كرة قدم. CAF C / أستاذ تربية بدنية/  بركات عامر  -2  



عدة مقابالت مع عدد من األساتذة مبعاهد بعد حتديد املشكلة وبغية االملام واإلحاطة أكثر ابملوضوع قمنا ب      
 الرتبية الوطنية واملدربني مبختلف مستوايهتم حماولني االستفادة من خربهتم وآرائهم حول موضوع الدراسة  

 املصادر واملراجع: 1-7-3
وموضوع الدراسة كثريا ما يصطلح على تسميتها ابملادة اخلربية أو البيبليوغرافيا وتتمثل يف كل ما يتعلق ابلبحث،     

من كتب ومذكرات، وجمالت وجرائد علمية ونصوص ومراسيم قانونية، وكذلك العنصر املشاهبة من حبوث ودراسات 
 سابقة، سواء كانت ابللغة العربية أو اللغة األجنبية.

 االستبيان: 1-7-4
يعترب من وسائل االستقصاء ومجع املعلومات األكثر فاعلية خلدمة البحث ، وهو أحد الوسائل املستعملة على    

نطاق واسع وقد استعملنا يف حبثنا هذا االستبيان يف حتديد املهارات األكثر ارتباطا يف املقابالت أو يف املنافسة 
على اخلرباء واملختصني قصد حتكيمه وإبداء آرائهم وكذلك استعملنا االستبيان يف عرض االختبار املصمم 

 ومالحظاهتم حول االختبار املصمم موضوع الدراسة.  
 

 الوسائل اإلحصائية: 1-7-5
مهما كان نوع الدراسة اليت يقوم هبا، بل جيب  من بني الوسائل اليت ال ميكن للباحث االستغناء عنها أو جتاهلها    

دان ابلوصف املوضوعي الدقيق، ويقودان إىل األسلوب الصحيح والنتائج السليمة، االعتماد على اإلحصاء الذي مي
 ولغرض عرض وتفسري وحتليل النتائج وابلتايل إصدار األحكام استعنا ابألدوات اإلحصائية التالية:

 معادلة بريسون حلساب الثبات بطريقة إعادة االختبار -
 الداخليمعادلة ألفا كرونباخ حلساب ثبات االتساق  -
 اختبارات لدراسة الفروق بني الكتوسطات -
 الدرجات املعيارية -
 املستوايت املعيارية -

 
 
 
 

 صعوابت البحث:  1-8



إن أي عمل يتم اجنازه لن تكون الطريق إليه سهلة وممهدة بل البد من وجود صعوابت وعوائق تقف يف طريقه، 
والبحث العلمي واجهت أصحابه والقائمني به مشاكل وصعوابت عديدة غري أنه استمر واستمرت معه العزمية على 

ب الباحث جمموعة من الصعوابت ميكن التطور واالكتشاف واالطالع على احلقائق وكشفها، وقد اعرتض الطال
 إجيازها يف: 

 بعد املسافات بني األندية اجلزائرية املنتشرة عرب القطر الوطين -
 رفض املدربني اإلجراء االختبار على العبيهم حبجة املنافسة -
 رفض الرؤساء التأشري على ورقة تسهيل املهمة خاصة تلك اليت تعرف مشاكل داخلية -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مواصفات االختبار املصمم: 1-7



 مقرتح   اختبار مهاري مركب  اسم االختبار:
 املركب قياس سرعة ودقة األداء املهاري اهلدف من االختبار:

 ، ميقايت، مرمى قانوينمرمى صغري، أقماع، شريط 2مقعد سويدي،  2، كرات قدم  5  األدوات املستخدمة: 

 طريقة األداء: 

مرت ويبعد أول 2البعد بينها  ابجلري ابلكرة من خط املنتصف ليمر بني الشواخص عند اإلشارة  يبدأ الالعب     
، ليجد بعدها   احملددة ائرو ومباشرة بعد االنتهاء يقوم بتمريرة طويلة لتسقط يف الد مرت   4شاخص عن خط البداية 

 مث اليسار علىعلى اليمني  مرت 10على بعد  للتسجيل يف املرمى الصغري املوجود بعد ختطي األقماع كرتني ميررمها 
، مث أيخذ الكرة الرابعة ليمررها إىل املقعد السويدي مث  م ارتفاعا 0.60مرت عرض و1ترتاوح أبعادمها  التوايل

مرت عن 1مرت عن القائم األمين و1سيتقبلها ليسددها مباشرة حنو املرمى املقسم إىل مناطق للتهديف حمددة ب:
 وبعدها الكرة اخلامسة يراوغ هبا األقماع ويسدد على املرمى القائم األيسر

 يف حاليت التمرير الطويل، و التهديف ابلتصويب جيب أن ال تالمس الكرة األرض قبل وصوهلا شروط األداء: 

 التسجيل: كيفية

  الصغريةعند سقوط الكرة داخل الدائرة  نقطتان  2  - التمريرة الطويلة: -

 الكبرية وخارج الدائرة الصغريةالدائرة  داخلقوط الكرة عند س نقطة واحدة  1 -
 أو ارتطامها ابألرض قبل السقوط يف الدائرة خارج الدائرتنيعند سقوط الكرة  0 -

 عند تسجيل الكرة داخل املرمى الصغري مباشرة نقطتان 2  - دقة التمرير :            -

 عمدة املرمى الصغري ودخوهلا أو خروجهاأبالكرة ارتطام  عندنقطة واحدة  1   -                             

 عند عدم التسجيل يف املرمى الصغري  0    -                             
 م عن القائم األمين أو األيسر1عند تسجيل الكرة داخل املنطقة احملددة  نقطتان 2  -   دقة التهديف:        -

 مبحيط املرمى ارتطامهاعند تسجيل الكرة يف وسط املرمى أو    نقطة واحدة  1  -                            

 أو مالمستها األرض قبل الدخول اإلطارعند خروج الكرة خارج  0  -                             

 طريقة احلساب

 من التهديف االنتهاءمن البداية حىت  لالختبارحيتسب الزمن الكلي  الزمن الكلي لإلختبار: -
   جمموع الدرجات احملصل عليها -

 عدد احملاوالت:

 مينح الالعب حماولتني حيتسب معدهلما  - 
 رسم توضيحي لالختبار المهاري المصمم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 الجري بالكرة

 التمرير الطويل

 دقة التمرير

 دقة التهديف



 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض وحتليل ومناقشة النتائج -2

 االختبار:ثبات مفردات عرض وحتليل ومناقشة نتائج    1-2

 الثبات إبعادة االختبار:  2-1-1
الثبات( يوضح معامل   02  رقم) اجلدول  

حجم  مفردات االختبار
 العينة

القيمة 
 اجلدولية

سنة 20أقل من  سنة 21أقل من  سنة 17أقل من    

 الثبات الثبات الثبات

 اجلري ابلكرة   

10 0.60 

0,66 0,98 0,94 

 0,90 0,96 0,92 دقة التمرير

 0,85 0,88 0,79 دقة التصويب 

 0,79 0,81 0,94 التمرير الطويل

     

ملفردات االختبار وعند مجيع  0,98إىل  0,66من خالل نتائج اجلدول جند أن قيمة ر احملسوبة تراوحت من 
 0.05 عند مستوى الداللة 0,60الفئات العمرية فيد البحث ومجيعها أكري من القيمة اجلدولية اليت قدرت ب:

، ومجيع الدراسات السابقة ن الثباتمما يدل على أن االختبار املصمم يتمتع بقدر عال م  09 ودرجة احلرية
 استعملت هذا النوع من الثبات وجاءت نتائجها موافقة ملا حتصلنا عليه.

 

 

 

 

 

 



 الثبات ابلتجزئة النصفية:  2-1-2
   السفلىو  العليا( يبني للقدرة  التميزية لالختبار بني اجملموعتني 03 جدول )                

 قيمة )ت( السفلىاجملموعة  اجملموعة العليا االختبار

 احملسوبة

 قيمة )ت(

 اجلدولية

 الداللة

 ع س ع س اإلحصائية

 1,68 7,98 0,88 24,45 0,70 22,14 سرعة األداء

2,43 

 دال

 دال 6,23 0,54 2,11 0,84 3,79 دقة األداء

( 0,01،   0,05( ونسبة خطا  ) 36عند درجة حرية )   

حيث حصلت اجملموعة األوىل على وسط يف سرعة األداء الختبار ا( نتائج القدرة التميزية 2 يبني اجلدول )        
( على الرتتيب  بينما حصلت اجملموعة الثانية على وسط  0,70، 22,14احلسايب واالحنراف املعياري يساوي )
من  أكرب( و 7,98وبة)قيمة )ت( احملس بلغت( على الرتتيب و 7,98، 24,45احلسايب واالحنراف املعياري يساوي)

وأما ( على الرتتيب  0,01،  0,05)  ( وبنسبة خطا 36( عند درجة حرية ) 2,43،  1,68اجلدولية البالغة ) 
كاان ( بينما   0,84، 3,79حصلت اجملموعة األوىل على وسط احلسايب واالحنراف املعياري يساوي )دقة األداء ف

وهذا يدل على إن  اجلدوليةمن  أكرب( و 6,23قيمة )ت( احملسوبة) بلغت( و 0,54، 2,11اجملموعة الثانية )يف 
 الباحث يؤخذ بنتائجه ولديه القدرة على التمييز بني مستوايت األفراد املختربين. صممهالذي  املهاري االختبار

 

 

 

 

 

 

 



 طريقة االتساق الداخلي:  1-3 -2
 واالختبار الكليمفردات االختبار معامالت االرتباط بني ( يبني 04اجلدول )

 قيمة معامل االرتباط مفردات االختبار ر.م

 0.74 اجلري ابلكرة 1

 0.54 التمرير الطويل 2

 0.63 دقة التمرير 3

 0.47 دقة التهديف 4

     

( 0,74و  0,47من اجلدول جند أن قيمة معامل ارتباط مفردات االختبار واالختبار الكلي تراوحت بني )        
وهي قيمة ارتباط عالية تلتها مهارة دقة التمرير اليت  0,74حيث كانت أكرب قيمة ملهارة اجلري الكرة واليت قدرت 

 0,54يل فكانت قيمة ارتباطها ابالختبار ككل . أما التمرير الطو  0,63بلغ معامل ارتباطها ابالختبار ككل 
وميكن القول أن قيم ارتباط مفردات االختبار  0,47لتكون أدىن قيمة ارتباط ملهارة دقة التهديف اليت قدرت 

 ابالختبار الكلي هي قيم مقبولة.

 

 

 

 

 

 

 



 عرض وحتليل ومناقشة نتائج صدق مفردات االختبار: 2-2

 الصدق الظاهري: 2-2-1
 ( احملسوبة لتحديد صدق االختبار 2يبني قيمة اختبار ) كا( 05)جدول 

 الداللة اإلحصائية ( اجلدولية2قيمة )كا ( احملسوبة2قيمة )كا املتغري

 معنوي 6,63،  3,84 10 الصدق الظاهري

 (  0,01،   0,05( ونسبة خطا  ) 1عند درجة حرية )                 

( 10(احملسوبة تساوي)2نتائج حتديد صالحية االختبار املبتكر حيث ظهرت قيمة )كا (4)يبني اجلدول      
،  0,05( ونسبة خطا )1(عند درجة حرية )3,84،6,63جلدولية اليت تساوي )ابوبعد مقارنتها 

(على الرتتيب اتضح أبهنا اكرب من القيمة اجلدولية وذات داللة إحصائية معنوية وهذا يدل على إن 0,01
مستوى أداء الالعب املهاري من خالل االجناز الذي  لتقييمالباحث يصلح   صممه الطالباالختبار الذي 

 ققه يف االختبار .حي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصدق الذايت: 2-2-2
 ( يوضح معامل الصدق الذايت 06رقم) اجلدول

حجم  مفردات االختبار
 العينة

القيمة 
 اجلدولية

سنة 20أقل من  سنة 21أقل من  سنة 17أقل من    

 الصدق الثبات الصدق الثبات الصدق الثبات

 اجلري ابلكرة

10 0.60 

0,66 0,81 0,98 0,99 0,94 0,97 

 0,95 0,90 0,98 0,96 0,96 0,92 دقة التمرير

 0,92 0,85 0,94 0,88 0,82 0,79 دقة التصويب 

 0,89 0,79 0,90 0,81 0,97 0,94 التمرير الطويل

 09ودرجة احلرية0.05عند مستوى الداللة

 

الفئات العمرية الثالثة قيد ( عند 0,99و  0,81من خالل اجلدول يتبني أن معامل الصدق  تراوح من )     
سنة وانطالقا من  20سنة وأعالها عند فئة أقل من  21عند فئة أقل من  0,81البحث حيث كانت أدانها 

 .تبني أن االختبار على درجة عالية من الصدق الذايتهذه النتائج ي

 

 

 

 

 

 

 



 ( الصدق التالزمي: ) صدق احملك اخلارجي 3-2-2
 االختبار واحملك اخلارجياالرتباط بني  ( يبني07جدول رقم ) 

 (رقيمة ) درجة احلرية االختبار

 احملسوبة

 (رقيمة )

 اجلدولية

 الداللة

 اإلحصائية

 اختبار أبو رية 
 0,49 0,87 سرعة األداء

0,62 

 دال

 دال 0,79 دقة األداء

  

وقيمـة ر لدقـة األداء بلغـت  ( 0,87من خالل اجلدول أعاله جند أن قيمة ر احملسوبة لسرعة األداء بلغت )
 0,05( عنــد مســتوى الداللــة )  0,62،  0,49( وهــي يف احلــالتني  أكــرب مــن قيمتهــا اجلدوليــة املقــدرة  )0,79)
ممــا يــدل علــى أن هنــاك ارتبــاط قــوي بــني االختبــار املصــمم واحملــك وابلتــايل  14( علــى التــوايل وعنــد درجــة  0,01و

درجـــة صـــدق  أن( إىل 1979يشـــري خـــاطر )ويف هـــذا الصـــدد  ة مـــن الصـــدق.فاالختبـــار املصـــمم يتمتـــع بدرجـــة عاليـــ
النتيجــة احلتميــة  أنحبيــث  األداءيصــل املختــرب أو الالعــب إىل درجــة عاليــة مــن  أنوثبــات املهــارات احلركيــة يقصــد هبــا 

 (177،  1979يتحقق الغرض املنشود من تنفيذ الالعب أو املخترب للمهارة .  )خاطر ،  أناجليد هو  لألداء

 

 

 

 

 

 

 

 

  موضوعية االختبار:  2-3



 يبني داللة معنوية االرتباط ملوضوعية االختبار ( 08جدول )

 الداللة اإلحصائية ر( اجلدولية ) ر( احملسوبة )  املتغري

 دال 0,765،  0.632 0,98 املوضوعية

 ( 0,01،   0,05( ونسبة خطا  )  8عند درجة حرية ) 

الباحث مبعاجلتها إحصائيا . وذلك الطالب البياانت اخلاصة ابختبار املوضوعية قام  احلصول علىوبعد        
( 0,98بة )و ابستخراج قيمة معامل االرتباط بني درجات احلكمني . واليت بلغت قيمة )ر( ملعامل االرتباط احملس

،  0.05(ومبستوى داللة )8( عند درجة حرية ) 0,765،  0.632وهي اكرب من القيمة أجلدوليه البالغة )
ذات داللـة إحصائـية معنوية بني تقومي احلكمني ويدل ذلك على موضوعية االختبار وهي (على الرتتيب 0,01

 عالية من الثقة.  ن االختبار الذي وضعه الباحث يؤخذ بنتائجه وبدرجةأأي  صممامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



للبياانت ابستخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت  عرض ومناقشة نتائج التوزيع االعتدايل  4-2
 وااللتواء:

 مقاييس النزعة املركزية والتشتت وااللتواء(  09جدول رقم )

 
 

 سنة 21اقل من  سنة 20اقل من  سنة 17اقل من 

 االختبار املصمم
  مقاييس النزعة
 املركزية وااللتواء 

سرعة 
 األداء

سرعة  دقة األداء
 األداء

سرعة  دقة األداء
 األداء

 ءدقة األدا

 4,05 22,97 4,94 23,78 5,11 24,86 املتوسط احلسايب

 1,67 1,81 1,84 1,83 1,65 2,15 االحنراف املعياري

 4 22,68 4,75 23,49 5 24,82 الوسيط

 3,90 22,11 4.37 22,90 4.77 24.74 املنوال

 0.16 0.47 0.31 0.47 0.21 0.06  ءمعامل االلتوا
من خالل النتائج املوضحة أعاله جند مجيع القيم تدخل يف املنحىن االعتدايل حيث أن قيم معامل االلتواء      

يف نتائج سرعة األداء عند فئة أقل من  0.06يف دقة األداء و  0.21[ حيث بلغت  3-و  3حمصورة ضمن ] +
لسرعة األداء ودقة األداء على التوايل  0.31و  0.47سنة فكان معامل االلتواء  20سنة، وعند فئة أقل من  17

سنة وهو مما يوضح  21يف دقة األداء عند أقل من  0.16و  0.47يف حني بلغ معامل االلتواء يف سرعة األداء 
أن النتائج موزعة توزيعا اعتدايل وهو ما يؤكده كل من حممد حسن عالوي و حممد نصر الدين رضوان أنه " كلما 

ااب عند توزيع البياانت من شكل املنحىن االعتدايل كلما كانت االختبارات املستخدمة مناسبة زاد حجم العينة اقرت 
من حيث درجة الصعوبة والسهولة"، وأدى ذلك إىل احلصول على شكل املنحىن االعتدايل لتوزيع البياانت وابلتايل 

 أن( إىل انه ""من الضروري 1980رج )كما يؤكد ف ميكن حتديد درجات معيارية لالختبار املهاري املركب املصمم.
تكون االختبارات اليت يتم اختيارها بدرجة ومستوى واحد من الصعوبة فالتفاوت واالختالف الكبريين بني بعضها 

 7،  1980البعض سوف يقلل من االرتباطات بينها" . )فرج ، 

 

 

 سنة: 21عرض ومناقشة نتائج لفئة  أقل من  3-2



 سنة: 21لزمن األداء لفئة  أقل من الدرجات املعيارية  2-4-1

 سنة  21لفئة  أقل من  ( يبني الدرجات املعيارية لزمن ) سرعة ( األداء 10جدول رقم ) 

 
 
 

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

24,93 25,20 68 21,34 21,12 34 17,64 17,04 0 

25,04 25,32 69 21,34 21,24 35 17,75 17,16 1 

25,14 25,44 70 21,45 21,36 36 17,86 17,28 2 

25,25 25,56 71 21,56 21,48 37 17,97 17,40 3 

25,36 25,68 72 21,66 21,60 38 18,07 17,52 4 

25,47 25,80 73 21,77 21,72 39 18,18 17,64 5 

25,58 25,92 74 21,88 21,84 40 18,29 17,76 6 

25,69 26,04 75 21,99 21,96 41 18,40 17,88 7 

25,80 26,16 76 22,10 22,08 42 18,51 18,00 8 

25,91 26,28 77 22,21 22,20 43 18,62 18,12 9 

26,01 26,40 78 22,32 22,32 44 18,73 18,24 10 

26,12 26,52 79 22,43 22,44 45 18,84 18,36 11 

26,23 26,64 80 22,53 22,56 46 18,94 18,48 12 

26,34 26,76 81 22,64 22,68 47 19,05 18,60 13 

26,45 26,88 82 22,75 22,80 48 19,16 18,72 14 

26,56 27,00 83 22,86 22,92 49 19,27 18,84 15 

26,67 27,12 84 22,97 23,04 50 19,38 18,96 16 

26,78 27,24 85 23,08 23,16 51 19,49 19,08 17 

26,89 27,36 86 23,19 23,28 52 19,60 19,20 18 

27,00 27,48 87 23,30 23,40 53 19,71 19,32 19 

27,11 27,60 88 23,41 23,52 54 19,82 19,44 20 

27,22 27,72 89 23,52 23,64 55 19,92 19,56 21 

27,33 27,84 90 23,63 23,76 56 20,03 19,68 22 

27,44 27,96 91 23,74 23,88 57 20,14 19,80 23 

27,55 28,08 92 23,85 24,00 58 20,25 19,92 24 

27,66 28,20 93 23,96 24,12 59 20,36 20,04 25 

27,77 28,32 94 24,05 24,24 60 20,47 20,16 26 

27,88 28,44 95 24,16 24,36 61 20,58 20,28 27 

27,99 28,56 96 24,27 24,48 62 20,69 20,40 28 

28,10 28,68 97 24,38 24,60 63 20,79 20,52 29 

28,21 28,80 98 24,49 24,72 64 20,90 20,64 30 

28,32 28,92 99 24,60 24,84 65 21,01 20,76 31 

28,43 29,04 100 24,71 24,96 66 21,12 20,88 32 

   
24,82 25,08 67 21,23 21.00 33 



 سنة:   21و درجة الدقة لفئة أقل من  الدرجات املعيارية لزمن األداء 2-4-2

 سنة 21لفئة أقل من  األداءلسرعة ودقة ( يبني الدرجات املعيارية  11جدول رقم ) 

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

22,69 24,93 68 13,85 21,34 34 5,01 17,64 0 

22,95 25,04 69 14,11 21,34 35 5,27 17,75 1 

23,21 25,14 70 14,37 21,45 36 5,53 17,86 2 

23,47 25,25 71 14,63 21,56 37 5,79 17,97 3 

23,73 25,36 72 14,89 21,66 38 6,05 18,07 4 

23,99 25,47 73 15,15 21,77 39 6,31 18,18 5 

24,25 25,58 74 15,41 21,88 40 6,57 18,29 6 

24,51 25,69 75 15,67 21,99 41 6,83 18,40 7 

24,77 25,80 76 15,93 22,10 42 7,09 18,51 8 

25,03 25,91 77 16,19 22,21 43 7,35 18,62 9 

25,29 26,01 78 16,45 22,32 44 7,61 18,73 10 

25,55 26,12 79 16,71 22,43 45 7,87 18,84 11 

25,81 26,23 80 16,97 22,53 46 8,13 18,94 12 

26,07 26,34 81 17,23 22,64 47 8,39 19,05 13 

26,33 26,45 82 17,49 22,75 48 8,65 19,16 14 

26,59 26,56 83 17,75 22,86 49 8,91 19,27 15 

26,85 26,67 84 18,01 22,97 50 9,17 19,38 16 

27,11 26,78 85 18,27 23,08 51 9,43 19,49 17 

27,37 26,89 86 18,53 23,19 52 9,69 19,60 18 

27,63 27,00 87 18,79 23,30 53 9,97 19,71 19 

27,89 27,11 88 19,05 23,41 54 10,21 19,82 20 

28,15 27,22 89 19,31 23,52 55 10,47 19,92 21 

28,41 27,33 90 19,57 23,63 56 10,73 20,03 22 

28,67 27,44 91 19,83 23,74 57 10,99 20,14 23 

28,93 27,55 92 20,09 23,85 58 11,25 20,25 24 

29,19 27,66 93 20,35 23,96 59 11,51 20,36 25 

29,45 27,77 94 20,61 24,05 60 11,77 20,47 26 

29,71 27,88 95 20,87 24,16 61 12,03 20,58 27 

29,97 27,99 96 21,13 24,27 62 12,29 20,69 28 

30,23 28,10 97 21,39 24,38 63 12,55 20,79 29 

30,49 28,21 98 21,65 24,49 64 12,81 20,90 30 

30,75 28,32 99 21,91 24,60 65 13,07 21,01 31 

31,01 28,43 100 22,17 24,71 66 13,33 21,12 32 

   
22,43 24,82 67 13,59 21,23 33 

 

   يف منحىن التوزيع الطبيعي: املستوايت املعيارية ومقارنتها ابلنسب احملددة 3-4-2



إن الدرجة اليت حيصل عليها فرد يف اختبار ما واليت تسمى الدرجة اخلام ال يكون هلا معىن ويصعب      
تفسريها وال تصلح للمقارنة مع درجته يف اختبارات أخرى أو مع درجة شخص آخر يف االختبار نفسه أو يف 

ابستخالص معلومات مفيدة اختبارات أخرى ما مل يتم إسنادها إىل نظام مرجعي فهذا النظام هو الذي يسمع 
من درجات حيث يقول حممد نصر الدين رضوان أن " الدرجة اخلام يف حد ذاهتا ليس هلا أي مدلول إال إذا 

 حولت إىل معيارية حتدد معىن الدرجة " 
ومن هذا املنطلق فإن تطبيق االختبار املصمم يف هذا البحث أعطى درجات خام اختلفت وحدهتا بني     

لنسبة لسرعة األداء والدرجة يف دقة األداء لذا وجب على الباحث حتويل هذه الدرجات اخلام إىل الثانية اب
درجات معيارية حىت يسهل التعامل معها وابلتايل حتديد مستوايت معيارية لقياس الداء املهاري املركب عند 

 .ةانشئي كرة القدم اجلزائري
 سنة 21يارية النهائية لالختبار املهاري املركب لفئة أقل من ( ميثل املستوايت املع  12جدول رقم )        

 اجملموع

 املستوى جيد جدا جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا

 الدرجات 4,51 9,97 9,97 15,42 15,42 20,87 20,87 26,32 26,32 31,78

 العدد 39 274 544 203 39 1100

 النسبة 3,74 24,9 49,45 18,45 3,54 99,9

99,64 4,86 24,32 40,96 24,32 4,86 
 بالنس

 املقررة

  

من خالل اجلدول أعاله وبعد املعاجلة اإلحصائية يتبني أن عينة البحث الذين صنفوا يف املستوى جيد جدا كان    
أما املستوى جيد  97,09إىل  51,04عند الدرجة املعيارية من  % 54,3العبا بنسبة مئوية بلغت  39عددهم 

 42,15و   97,09عند درجة معيارية احنصرت بني  % 90,24العبا بنسبة مئوية قدرت  273فقد متثل يف 
 87,20إىل  42,15ومتثلت دراجته املعيارية من   % 45,49العبا بنسبة  544يف حني املستوى املقبول ضم 

 203بـ  ممثال  % 45,18وهي أعلى نسبة يف املستوايت اخلمسة أما املستوى ضعيف فقد بلغت نسبته املئوية 



، أما املستوى ضعيف جدا فبلغ فيه عدد الالعبني  32,26حىت  87,20العبا  وكانت دراجاته املعيارية ممتدة من 
  78,31إىل  32,26ودرجات معيارية قدرت من  % 54,3بنسبة مئوية  39

 ومن خالل مقارنة نسب عينة البحث ومقارنتها بنسب منحىن التوزيع الطبيعي تبني ما يلي:    

 جدًا  جيداملستوى:   -

وهي اقل من النسبة املقررة  يف التوزيع  % 3.54العبا بنسبة قدرت   39بلغ عدد الالعبني يف هذا املستوى 
 % 4.86الطبيعي واملقدرة 

 جيد املستوى:  -

العبا يف هذا  274وقد حققت عينة البحث  %24.32النسبة املقررة يف التوزيع الطبيعي هلذا املستوى هي 
  والنسبتان متقاربتان جدا  %  24.82املستوى بنسبة  

  مقبولاملستوى:  -

 544مبجموع من الالعبني بلغ   % 49.54حققت عينة البحث أعلى نسبة يف هذا املستوى حيث بلغت 
  % 40.96املقدرة ب: العبا وهي أعلى من النسبة املقررة هلذا املستوى يف التوزيع الطبيعي و 

 ضعيفاملستوى:  -

العبا وهي أكرب بقليل من النسبة املقررة يف منحى التوزيع  203ممثال بـ   % 18.45بلغت نسبته املئوية 
  %24.82الطبيعي املتمثلة يف: 

 ضعيف جداً املستوى:  -

وتعترب هذه النسبة أفل من تلك  % 3.54بنسبة مئوية  39املستوى ضعيف جدا بلغ فيه عدد الالعبني  
  4.86املقررة يف منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة 

 

 

 

  



  من خالل كل ما تقدم وابلنظر  إىل النسب املئوية احملققة من طرف عينة البحث يف االختبار املهاري املصمم     
من جاء حتديد املستوايت املعيارية ومبا أن واليت جاءت متقاربة إىل حد كبري مع النسب املقررة يف التوزيع الطبيعي ، 

وهي ممثلة ملا حققه  مستوايت مخسة إىلاملعايري املعدلة اليت اعتمدت عليها املستوايت املعيارية املقسمة  إجيادخالل 
ن املعيار مت بناءه من داخل الظاهرة املدروسة وليس م أن) قيد الدراسة ( ، كما  املصمم العينة يف االختبار أفراد

تعميمه على جمتمع  إمكانيةالعينة ، فضال عن  ألفرادالعام  املهاري  ممثال حقيقيا للمستوىفهو  خارجها وابلتايل
هلذه  اا مناسب كان  املصمم ، كون االختبارسنة 21يف العيب القسم احملرتف األول والثاين فئة أقل من املتمثل  األصل
تكون املعايري  أنجيب  إذ "وهذا جاء مطابقا لرأي مازن حسن  ،من املستوى الذي هم فيه اا ومستمد الفئة

حول املستوى ولغرض واحد هو معرفة  أحكام إلصدارواالختبارات والقياس مناسبة لقدرات املختربين وخمصصة 
  (77.  2005مازن .  ) " السمة املبحوثة  أواملستوى احلايل للخاصية 

سبة مئوية حتققت عند املستوى مقبول مث املستويني جيد وضعيف ويرى ومن خالل النتائج نالحظ أن أعلى ن      
الطالب الباحث أن توزيع هذه النسب ينب أن االختبار املهاري املصمم قادر على التمييز بني الالعبني املختربين 

لى السيد فرحات وإظهار الفروق بينهم من خالل الرجوع إىل املعيار وهذا يدل أن االختبار مقنن وهو ما يتفق مع لي
يطلق عليه اختبار " معياري مرجح " ألن  د" أن املقياس أو االختبار الذي حياول قياس الفروق الفردية بني األفرا

الدرجات احملصل عليها الفرد يف االختبار أو املقياس تقارن مبجموعة من املعايري، وهذه املعايري هي درجات األفراد 
 (  74.  2005املقياس "  ) فرحات . اآلخرين  يف نفس االختبار أو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سنة: 20لفئة  أقل من عرض ومناقشة نتائج   2-5

 سنة: 20الدرجات املعيارية لزمن األداء لفئة  أقل من  2-5-1

 سنة 20لفئة  أقل من  ( يبني الدرجات املعيارية لزمن ) سرعة ( األداء 13جدول رقم ) 

 

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

25,87 25,85 68 22,02 22,35 34 18,28 18,95 0 

25,98 25,95 69 22,13 22,45 35 18,39 19,05 1 

26,09 26,05 70 22,24 22,55 36 18,50 19,15 2 

26,20 26,15 71 22,35 22,65 37 18,61 19,25 3 

26,31 26,25 72 22,46 22,75 38 18,72 19,35 4 

26,42 26,35 73 22,57 22,85 39 18,83 19,45 5 

26,53 26,45 74 22,68 22,95 40 18,94 19,55 6 

26,64 26,55 75 22,79 23,05 41 19,05 19,65 7 

26,75 26,65 76 22,90 23,15 42 19,16 19,75 8 

26,86 26,75 77 23,01 23,25 43 19,27 19,85 9 

26,97 26,85 78 23,12 23,35 44 19,38 19,95 10 

27,08 26,95 79 23,23 23,45 45 19,49 20,05 11 

27,19 27,05 80 23,34 23,55 46 19,60 20,15 12 

27,30 27,15 81 23,45 23,65 47 19,71 20,25 13 

27,41 27,25 82 23,56 23,75 48 19,82 20,35 14 

27,52 27,35 83 23,67 23,85 49 19,93 20,45 15 

27,63 27,45 84 23,78 23,95 50 20,04 20,55 16 

27,74 27,55 85 23,89 24,05 51 20,15 20,65 17 

27,85 27,65 86 24,00 24,15 52 20,26 20,75 18 

27,96 27,75 87 24,11 24,25 53 20,37 20,85 19 

28,07 27,85 88 24,22 24,35 54 20,48 20,95 20 

28,18 27,95 89 24,33 24,45 55 20,59 21,05 21 

28,29 28,05 90 24,44 24,55 56 20,70 21,15 22 

28,40 28,15 91 24,55 24,65 57 20,81 21,25 23 

28,51 28,25 92 24,66 24,75 58 20,92 21,35 24 

28,62 28,35 93 24,77 24,85 59 21,03 21,45 25 

28,73 28,45 94 24,88 24,95 60 21,14 21,55 26 

28,84 28,55 95 24,99 25,05 61 21,25 21,65 27 

28,95 28,65 96 25,10 25,15 62 21,36 21,75 28 

29,06 28,75 97 25,21 25,25 63 21,47 21,85 29 

29,11 28,85 98 25,32 25,35 64 21,58 21,95 30 

29,21 28,95 99 25,43 25,45 65 21,69 22,05 31 

29,28 29,85 100 25,54 25,55 66 21,80 22,15 32 

   25,65 25,65 67 21,91 22,25 33 



 سنة:   20و درجة الدقة لفئة أقل من  الدرجات املعيارية لزمن األداء   2-5-2

 سنة 20لفئة  أقل من  األداء ودقة سرعةل( يبني الدرجات املعيارية  14جدول رقم ) 

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

23,70 25,85 68 14,26 22,02 34 4,83 18,28 0 

23,97 25,95 69 14,54 22,13 35 5,10 18,39 1 

24,25 26,05 70 14,82 22,24 36 5,38 18,50 2 

24,53 26,15 71 15,09 22,35 37 5,66 18,61 3 

24,81 26,25 72 15,37 22,46 38 5,94 18,72 4 

25,08 26,35 73 15,65 22,57 39 6,21 18,83 5 

25,36 26,45 74 15,93 22,68 40 6,49 18,94 6 

25,64 26,55 75 16,20 22,79 41 6,77 19,05 7 

25,92 26,65 76 16,48 22,90 42 7,05 19,16 8 

26,19 26,75 77 16,76 23,01 43 7,32 19,27 9 

26,47 26,85 78 17,04 23,12 44 7,60 19,38 10 

26,75 26,95 79 17,31 23,23 45 7,88 19,49 11 

27,03 27,05 80 17,59 23,34 46 8,16 19,60 12 

27,30 27,15 81 17,87 23,45 47 8,43 19,71 13 

27,58 27,25 82 18,15 23,56 48 8,71 19,82 14 

27,86 27,35 83 18,42 23,67 49 8,99 19,93 15 

28,14 27,45 84 18,70 23,78 50 9,27 20,04 16 

28,41 27,55 85 18,98 23,89 51 9,54 20,15 17 

28,69 27,65 86 19,26 24,00 52 9,82 20,26 18 

28,97 27,75 87 19,53 24,11 53 10,10 20,37 19 

29,25 27,85 88 19,81 24,22 54 10,38 20,48 20 

29,52 27,95 89 20,09 24,33 55 10,65 20,59 21 

29,80 28,05 90 20,37 24,44 56 10,93 20,70 22 

30,08 28,15 91 20,64 24,55 57 11,21 20,81 23 

30,36 28,25 92 20,92 24,66 58 11,49 20,92 24 

30,63 28,35 93 21,20 24,77 59 11,76 21,03 25 

30,91 28,45 94 21,48 24,88 60 12,04 21,14 26 

31,19 28,55 95 21,75 24,99 61 12,32 21,25 27 

31,47 28,65 96 22,03 25,10 62 12,60 21,36 28 

31,74 28,75 97 22,31 25,21 63 12,87 21,47 29 

32,02 28,85 98 22,59 25,32 64 13,15 21,58 30 

32,30 28,95 99 22,86 25,43 65 13,43 21,69 31 

32,58 29,85 100 23,14 25,54 66 13,71 21,80 32 

   
23,42 25,65 67 13,98 21,91 33 

 

 



     يف منحىن التوزيع الطبيعي املستوايت املعيارية ومقارنتها ابلنسب احملددة 2-5-3

 سنة20( ميثل املستوايت املعيارية النهائية لالختبار املهاري املركب لفئة أقل من   15جدول رقم )    

 اجملموع

 املستوى جيد جدا جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا

32,
57 

27,0
2 

27,0
2 

21,4
7 

21,4
7 

15,9
2 

15,9
2 

10.3
7 

10.3
7 

 الدرجات 4,82

 العدد 30 277 490 272 31 1100

 النسبة 2,81 25,18 44,54 24,72 2,72 99,97

99,64 4,86 24,32 40,96 24,32 4,86 
 بالنس

 املقررة

 

من خالل اجلدول أعاله وعد املعاجلة اإلحصائية يتبني أن عينة البحث الذين صنفوا يف املستوى جيد جدا كان     
أما املستوى جيد  10.37إىل  4.82عند الدرجة املعيارية من  % 2.81العبا بنسبة مئوية بلغت  30عددهم 

 15.92و   10.37عند درجة معيارية احنصرت بني  % 25.18العبا بنسبة مئوية قدرت  277فقد متثل يف 
 21.47إىل  15.92ومتثلت دراجته املعيارية من   % 44.54العبا بنسبة  490يف حني املستوى املقبول ضم 

 272ممثال بـ   % 24.72وهي أعلى نسبة يف املستوايت اخلمسة أما املستوى ضعيف فقد بلغت نسبته املئوية 
، أما املستوى ضعيف جدا فبلغ فيه عدد  27.02حىت  21.47ملعيارية ممتدة من العبا  وكانت دراجاته ا

  32.57إىل  27.02ودرجات معيارية قدرت من  % 2.72بنسبة مئوية  31الالعبني 

 

 

 

 ومن خالل مقارنة نسب عينة البحث ومقارنتها بنسب منحىن التوزيع الطبيعي تبني ما يلي:    



 جدًا  جيداملستوى:   -

وهي اقل من النسبة املقررة  يف التوزيع  % 2.81العبا بنسبة قدرت   30بلغ عدد الالعبني يف هذا املستوى 
 % 4.86الطبيعي واملقدرة 

 جيد املستوى:  -

العبا يف هذا  277وقد حققت عينة البحث  %24.32النسبة املقررة يف التوزيع الطبيعي هلذا املستوى هي 
  والنسبتان متقاربتان جدا  %   25.18املستوى بنسبة  

  مقبولاملستوى:  -

 490مبجموع من الالعبني بلغ   % 44.54حققت عينة البحث أعلى نسبة يف هذا املستوى حيث بلغت 
  % 40.96العبا وهي جد متقاربة مع النسبة املقررة هلذا املستوى يف التوزيع الطبيعي واملقدرة ب: 

 ضعيفاملستوى:  -

العبا وهي أكرب بقليل من النسبة املقررة يف منحى التوزيع  272ممثال بـ   % 24.72بلغت نسبته املئوية 
  %24.32الطبيعي املتمثلة يف: 

 ضعيف جداً املستوى:  -

وتعترب هذه النسبة أفل من تلك  % 2.72بنسبة مئوية  31املستوى ضعيف جدا بلغ فيه عدد الالعبني  
بنسبة مئوية  37املستوى ضعيف جدا فبلغ فيه عدد الالعبني  4.86املقررة يف منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة 

3.50 % 

واليت جاءت أقل من   وعليه فإن النسب املئوية احملققة من طرف عينة البحث يف االختبار املهاري املصمم        
  التوزيع الطبيعي ، النسب املقررة يف

     

املعايري املعدلة اليت اعتمدت عليها املستوايت املعيارية  إجيادمن خالل جاء حتديد املستوايت املعيارية ومبا أن        
املعيار مت  أن) قيد الدراسة ( ، كما  املصمم العينة يف االختبار أفرادوهي ممثلة ملا حققه  مستوايت مخسة إىلاملقسمة 



 ألفرادالعام  املهاري  ممثال حقيقيا للمستوىفهو  بناءه من داخل الظاهرة املدروسة وليس من خارجها وهو ابلتايل
 20يف العيب القسم احملرتف األول والثاين فئة أقل من املتمثل  األصلتعميمه على جمتمع  إمكانيةالعينة ، فضال عن 

ومن خالل النتائج نالحظ  من املستوى الذين هم فيه اا ومستمد الفئةهلذه  اا سبمنا كان  املصمم ، كون االختبارسنة
أن أعلى نسبة مئوية حتققت عند املستوى مقبول مث املستويني جيد وضعيف ويرى الطالب الباحث أن توزيع هذه 

فروق بينهم من خالل النسب ينب أن االختبار املهاري املصمم قادر على التمييز بني الالعبني املختربين وإظهار ال
الرجوع إىل املعيار وهذا يدل أن االختبار مقنن وهو ما يتفق مع ليلى السيد فرحات " أن املقياس أو االختبار الذي 

يطلق عليه اختبار " معياري مرجح " ألن الدرجات احملصل عليها الفرد يف  دحياول قياس الفروق الفردية بني األفرا
مبجموعة من املعايري، وهذه املعايري هي درجات األفراد اآلخرين  يف نفس االختبار أو  االختبار أو املقياس تقارن
( وكما أن درجة إتقان املهارات املركبة ال ترتبط فقط مبؤهالت التدريب بل 74.  2005املقياس "  ) فرحات . 

مهاراته احلركية حيث يرى صبحي ترتبط أيضا بقدرة الفرد على تركيز االنتباه والقدرة على اإلسهام يف التحكم يف 
حسانني " أن تركيز االنتباه يكون أكثر أتثري يف نتيجة اللعبة وبذلك يكون الالعب حاصال على ارتباطات أكثر 
وبذلك حيصل على أعلى تركيز لالنتباه وما إن حيصل على نقطة صحيحة فإنه يستمر إبقاء تركيزه بدرجة عالية " ) 

 (471. 1990حسانني . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة: 17عرض ومناقشة نتائج فئة أقل من  6-2
 سنة: 17الدرجات املعيارية لزمن األداء لفئة  أقل من  2-6-1



 سنة 17لفئة  أقل من  ( يبني الدرجات املعيارية لزمن ) سرعة ( األداء 16جدول رقم ) 

 
 
 

 سنة:   17و درجة الدقة لفئة أقل من  الدرجات املعيارية لزمن األداء   2-6-2

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

 الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
الدرجة 
 املئينية

27,31 26,52 68 22,79 22,88 34 18,39 19,25 0 

27,44 26,63 69 22,92 22,99 35 18,52 19,36 1 

27,573 26,73 70 23,05 23,10 36 18,65 19,46 2 

27,70 26,84 71 23,17 23,21 37 18,78 19,57 3 

27,83 26,95 72 23,30 23,31 38 18,91 19,68 4 

27,96 27,05 73 23,43 23,42 39 19,04 19,78 5 

28,09 27,16 74 23,56 23,53 40 19,17 19,89 6 

28,22 27,27 75 23,69 23,63 41 19,30 20,00 7 

28,34 27,37 76 23,82 23,74 42 19,43 20,11 8 

28,47 27,48 77 23,95 23,85 43 19,56 20,21 9 

28,60 27,59 78 24,08 23,95 44 19,69 20,32 10 

28,73 27,70 79 24,21 24,06 45 19,81 20,43 11 

28,86 27,80 80 24,34 24,17 46 19,94 20,53 12 

28,99 27,91 81 24,47 24,27 47 20,07 20,64 13 

29,12 28,02 82 24,60 24,38 48 20,20 20,75 14 

29,25 28,12 83 24,73 24,49 49 20,33 20,85 15 

29,38 28,23 84 24,86 24,60 50 20,46 20,96 16 

29,51 28,34 85 24,98 24,70 51 20,59 21,07 17 

29,64 28,44 86 25,11 24,81 52 20,72 21,17 18 

29,77 28,55 87 25,24 24,92 53 20,85 21,28 19 

29,90 28,66 88 25,37 25,02 54 20,98 21,39 20 

30,02 28,76 89 25,50 25,13 55 21,11 21,49 21 

30,15 28,87 90 25,63 25,24 56 21,24 21,60 22 

30,28 28,98 91 25,76 25,34 57 21,37 21,71 23 

30,41 29,08 92 25,89 25,45 58 21,49 21,82 24 

30,54 29,19 93 26,02 25,56 59 21,62 21,92 25 

30,67 29,30 94 26,15 25,66 60 21,75 22,03 26 

30,80 29,41 95 26,28 25,77 61 21,88 22,14 27 

30,93 29,51 96 26,41 25,88 62 22,01 22,24 28 

31,06 29,62 97 26,54 25,98 63 22,14 22,35 29 

31,19 29,73 98 26,66 26,09 64 22,27 22,46 30 

31,32 29,83 99 26,79 26,20 65 22,40 22,56 31 

31,45 29,94 100 26,92 26,31 66 22,53 22,67 32 

   27,05 26,41 67 22,66 22,78 33 



 سنة 17املعيارية لسرعة ودقة األداء لفئة  أقل من  ( يبني الدرجات 17جدول رقم ) 

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

الدرجة 
 الدرجة اخلام املعيارية

الدرجة 
 املئينية

25,17 27,31 68 15,13 22,79 34 5,09 18,39 0 

25,47 27,44 69 15,43 22,92 35 5,39 18,52 1 

25,76 27,57 70 15,72 23,05 36 5,68 18,65 2 

26,06 27,70 71 16,02 23,17 37 5,98 18,78 3 

26,35 27,83 72 16,31 23,30 38 6,27 18,91 4 

26,65 27,96 73 16,61 23,43 39 6,57 19,04 5 

26,94 28,09 74 16,90 23,56 40 6,86 19,17 6 

27,24 28,22 75 17,20 23,69 41 7,16 19,30 7 

27,54 28,34 76 17,49 23,82 42 7,45 19,43 8 

27,83 28,47 77 17,79 23,95 43 7,75 19,56 9 

28,13 28,60 78 18,08 24,08 44 8,04 19,69 10 

28,42 28,73 79 18,38 24,21 45 8,34 19,81 11 

28,72 28,86 80 18,68 24,34 46 8,63 19,94 12 

29,01 28,99 81 18,97 24,47 47 8,93 20,07 13 

29,31 29,12 82 19,27 24,60 48 9,22 20,20 14 

29,60 29,25 83 19,56 24,73 49 9,52 20,33 15 

29,90 29,38 84 19,86 24,86 50 9,82 20,46 16 

30,19 29,51 85 20,15 24,98 51 10,11 20,59 17 

30,49 29,64 86 20,45 25,11 52 10,41 20,72 18 

30,78 29,77 87 20,74 25,24 53 10,70 20,85 19 

31,08 29,90 88 21,04 25,37 54 11,00 20,98 20 

31,37 30,02 89 21,33 25,50 55 11,29 21,11 21 

31,67 30,15 90 21,63 25,63 56 11,59 21,24 22 

31,97 30,28 91 21,92 25,76 57 11,88 21,37 23 

32,26 30,41 92 22,22 25,89 58 12,18 21,49 24 

32,56 30,54 93 22,51 26,02 59 12,47 21,62 25 

32,85 30,67 94 22,81 26,15 60 12,77 21,75 26 

33,15 30,80 95 23,11 26,28 61 13,06 21,88 27 

33,44 30,93 96 23,40 26,41 62 13,36 22,01 28 

33,74 31,06 97 23,70 26,54 63 13,65 22,14 29 

34,03 31,19 98 23,99 26,66 64 13,95 22,27 30 

34,33 31,32 99 24,29 26,79 65 14,25 22,40 31 

34,62 31,45 100 24,58 26,92 66 14,54 22,53 32 

  

 
 24,88 27,05 67 14,84 22,66 33 

 :يف منحىن التوزيع الطبيعي املستوايت املعيارية ومقارنتها ابلنسب احملددة 2-6-3

 سنة 17( ميثل املستوايت املعيارية النهائية لالختبار املهاري املركب لفئة أقل من   18جدول رقم )        



 اجملموع

 املستوى جيد جدا جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا

34,62 28,72 28,71 22,82 22,81 16,93 16,90 11.00 10.  الدرجات 5,09 99

 العدد 38 279 474 280 39 1110

 النسبة 3,42 25,11 42,66 25,20 3,51 99,97

99,64 4,86 24,32 40,96 24,32 4,86 
 بالنس

 املقررة

 

العبا بنسبة مئوية  38من قراءة اجلدول أعاله جند أن عينة البحث بلغ عددهم يف املستوى جيد جدا كان     
العبا بنسبة  279أما املستوى جيد فقد متثل يف  10,99إىل  5,09عند الدرجة املعيارية من  % 3,42بلغت 

 حني املستوى املقبول ضم يف 16,90و   11,00عند درجة معيارية احنصرت بني  % 25,11مئوية قدرت 
وهي أعلى نسبة يف  22,81إىل  16,93ومتثلت درجاته املعيارية من   % 42,66العبا بنسبة  474

العبا  وكانت  280مشك من   % 25,20املستوايت اخلمسة أما املستوى ضعيف فقد بلغت نسبته املئوية 
بنسبة  39ضعيف جدا فبلغ فيه عدد الالعبني  ، أما املستوى 28,71إىل  22,82دراجاته املعيارية ممتدة من 

  36,62إىل  28,72ودرجات معيارية امتدت من  % 3,51مئوية 

 

 

 

 

 ومن خالل مقارنة نسب عينة البحث ومقارنتها بنسب منحىن التوزيع الطبيعي تبني ما يلي:    

 جدًا  جيداملستوى:   -



وهي اقل من النسبة املقررة  يف التوزيع  % 3,42العبا بنسبة قدرت   38بلغ عدد الالعبني يف هذا املستوى 
 % 4.86الطبيعي واملقدرة 

 جيد املستوى:  -

العبا يف هذا  279وقد حققت عينة البحث  % 24,32النسبة املقررة يف التوزيع الطبيعي هلذا املستوى هي 
 وهناك تقارب بني النسبتان   %   25,11املستوى بنسبة  

  مقبولاملستوى:  -

 474مبجموع من الالعبني بلغ   % 42,66حققت عينة البحث أعلى نسبة يف هذا املستوى حيث بلغت 
  % 40.96العبا وهي جد متقاربة مع النسبة املقررة هلذا املستوى يف التوزيع الطبيعي واملقدرة ب: 

 ضعيفاملستوى:  -

العبا وهي أكرب بقليل من النسبة املقررة يف منحى التوزيع  280ممثال بـ   % 25,20بلغت نسبته املئوية 
  %24.32الطبيعي املتمثلة يف: 

 ضعيف جداً املستوى:  -

وتعترب هذه النسبة أفل من تلك  % 3,50بنسبة مئوية  39املستوى ضعيف جدا بلغ فيه عدد الالعبني  
 % 4.86يع الطبيعي واملقدرة املقررة يف منحىن التوز 

واليت جاءت أقل من   وعليه فإن النسب املئوية احملققة من طرف عينة البحث يف االختبار املهاري املصمم        
 النسب املقررة يف التوزيع الطبيعي ، 

املعايري املعدلة اليت اعتمدت عليها املستوايت املعيارية املقسمة  إجيادمن خالل جاء حتديد املستوايت املعيارية ومبا أن 
املعيار مت بناءه  أن) قيد الدراسة ( ، كما  املصمم العينة يف االختبار أفرادوهي ممثلة ملا حققه  مستوايت مخسة إىل

العينة ،  ألفرادالعام  ري املها ممثال حقيقيا للمستوىفهو  من داخل الظاهرة املدروسة وليس من خارجها وهو ابلتايل
،  سنة 20يف العيب القسم احملرتف األول والثاين فئة أقل من املتمثل  األصلتعميمه على جمتمع  إمكانيةفضال عن 

ومن خالل النتائج نالحظ أن  من املستوى الذين هم فيه اا ومستمد الفئةهلذه  اا مناسب كان  املصمم كون االختبار
املستوى مقبول مث املستويني جيد وضعيف ويرى الطالب الباحث أن توزيع هذه  أعلى نسبة مئوية حتققت عند



النسب ينب أن االختبار املهاري املصمم قادر على التمييز بني الالعبني املختربين وإظهار الفروق بينهم من خالل 
املقياس أو االختبار الذي  الرجوع إىل املعيار وهذا يدل أن االختبار مقنن وهو ما يتفق مع ليلى السيد فرحات " أن

يطلق عليه اختبار " معياري مرجح " ألن الدرجات احملصل عليها الفرد يف  دحياول قياس الفروق الفردية بني األفرا
االختبار أو املقياس تقارن مبجموعة من املعايري، وهذه املعايري هي درجات األفراد اآلخرين  يف نفس االختبار أو 

 (74.  2005. املقياس "  ) فرحات 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات: 

 إىليف ضوء أهداف البحث ومن خالل املعاجلات اإلحصائية والعرض والتحليل واملناقشة توصل الباحث 
 : االستنتاجات التالية



 التوصل إىل تصميم اختبار مهاري لقياس األداء املهاري املركب مت  -1

املهاري املصمم واملتمثلة يف الصدق والثبات واملوضوعية وأبكثر من مت التحقق من األسس العلمية لالختبار  -2
 .طريقة

 –جيد –جيد جدا  ) مستوايتــة مخس إىلواملقسمــة املهاري املصمم مت حتديد املستوايت املعيارية لالختبار  -3
 ( ضعيف جدا –ضعيف  –مقبول 

 سنة 21أقل من لفئة  (توزيع العينة كان قريبا جدا من التوزيع الطبيعي ) كاوس  -4

 سنة 201لفئة أقل من  (توزيع العينة كان قريبا جدا من التوزيع الطبيعي ) كاوس -5

 سنة 17لفئة أقل من  (توزيع العينة كان قريبا جدا من التوزيع الطبيعي ) كاوس -6

 يف اغلب حدود املستوايت املعيارية املقررة هلا يف منحىن مناسبةنسبا  سنة 21أقل من  حقق أفراد العينة -7
%  44,45)        مقبول وبنسبة أكثر من ىأعلى تكرار حتقق كان يف املستو  أنكما   الطبيعي،التوزيع 

 ( من أفراد العينة 

يف اغلب حدود املستوايت املعيارية املقررة هلا يف منحىن  مناسبةنسبا  سنة 20أقل من  حقق أفراد العينة -8
%  49.45)        مقبول وبنسبة أكثر من ىأعلى تكرار حتقق كان يف املستو  أنكما   الطبيعي،التوزيع 

 ( من أفراد العينة

يف اغلب حدود املستوايت املعيارية املقررة هلا يف منحىن  مناسبةنسبا  سنة 17أقل من  حقق أفراد العينة -9
%  44,54)        من مقبول وبنسبة أكثر ىأعلى تكرار حتقق كان يف املستو  أنكما   الطبيعي،التوزيع 

 ( من أفراد العينة

    

 

 

 

 مقابلة النتائج ابلفرضيات:
تبعا لألدوات اليت استعملت جلمع البياانت من عينة البحث، ومن خالل املعطيات الرقمية الواقعية للبياانت     

املتحصل عليها، وبعد إخضاعها جملموعة من الوسائل اإلحصائية نصل ي هناية هذه الدراسة إىل مناقشة فرضياهتا 
 واحلكم على مدى حتققها من عدمه من خالل النتائج.



 : ة الفرضية األوىلمناقش
 " االختبارات املصممة مبنية على األسس العلمية الصحيحة واليت يف فحواها "  

حيث  ةلالختبار املهاري املصمم واملتمثلة يف الثبات والصدق واملوضوعي ةمن خالل تطرقنا لدراسة األسس العلمي    
يف البداية ثبات االختبار وبغية إعطاء ثقل علمي لالختبار املهاري املصمم قد عمل الطالب الباحث على  اتناولن

( يبني معامل الثبات  02حساب الثبات أبكثر من طريقة بداية ابلثبات بطريقة إعادة االختبار واجلدول رقم  )
إذا كان معامل االرتباط هذا "   2008املتحصل عليه لكل فئة من عينة البحث وهو ما يؤكده هادي مشعان  

عاليا دل ذلك على ثبات االختبار وإمكانية الوثوق به، أما العكس أي منخفضا دل ذلك على وجود حلة من 
ربيع و ) على االختبار  أو الوثوق بنتائجه  " دالتذبذب يف درجات ما بني التطبيقني ، وعليه ال ميكن االعتما

وبغية التأكيد على معامل الثبات استملنا طريقة اثنية متثلت يف التجزئة النصفية   (191، صفحة 2008ختام، 
 2003وهو ما يتفق مع دراسة " كرمي  التمييز بني املستوايت، واليت من خالهلا ميكن معرفة قدرة االختبار على 

( اليت توضح وجود فروق ذات داللة احصائية  03اجلدول رقم: ) "  ومن نتائج  2015" ودراسة " مزهر خريبيط 
لصاحل اجملموعة العليا وهذا ما يبني لنا أن االختبار املصمم يتمتع ابلقدرة التميزية بني املستوايت وابلتايل فهو يتمتع 

دات االختبار ( الذي يبني نتائج معامالت  االرتباط بني مفر  04بدرجة من الثبات ومن خالل اجلدول رقم: ) 
واالختبار ككل مبعادلة ألفا كرونباخ وهي الطريقة الثالثة املستخدمة يف حساب الصدق ) االتساق الداخلي ( حيث 
أوضحت نتائج اجلدول قيم ارتباط مفردات االختبار ابالختبار الكلي هي قيم مقبولة توحي أبن االختبار املصمم 

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات
حلساب الصدق الظاهري والذي يدل على االتفاق الكلي   2( الذي ميثل قيمة كا 05دول رقم ) ومن خالل اجل

( 2008للمحكمني على أن االختبار املصمم يف ظاهره يصلح لقياس ما صمم ألجله حيث يرى )هادي مشعان 
قرات غري الصادقة أن " هذا الصدق يف جمرد قراءة فقرات االختبار من قبل املختصني وهو يفيد يف معرفة الف

)ربيع واستبعادها أو تلك اليت ال ترتبط بقياس السمة بشكل مباشر وابلتايل ميكن تعديلها أو حذفها من االختبار " 
  (194، صفحة 2008و ختام، 
( أبن حمتوى املقياس يكون صادقا طاملا أنه يشمل مجيع 2001) حسن آل عبد الفتاح الغامدي ويؤكد  سعيد      

يتطلب أدلة منطقية وليست إحصائية،  الظاهريوهلذا فإن تقدير صدق  ومبثلهاعناصر القدرة املطلوب قياسها 
حيث يتم التحليل املنطقي حملتوايت املقياس ومطابقتها مع حمتوايت اجلانب السلوكي املقاس من قبل احملكمني 

عتماد على أكثر من حمكم للحصول على تقديرات متجانسة ومتسقة، حيث يقومون بتحديد مكوانت ويفضل اال
وحتديد مكوانت اجملال السلوكي الفرعية  واضحاجملال السلوكي سواء كانت معارف أو مهارات أو عمليات حتديدا 



 اس يف ضوء مكوانت اجملال السلوكيملقيواألمهية النسبية لكل منهما مث يقوم احملكم بتقدير وتقييم كل بند من بنود ا
 (28، صفحة 2001)الغامدي، 

كما استعملنا طريقة الصدق الذايت و اليت تعتمد على عملية حسابية من خالل حساب اجلذر الرتبيعي        
ا كانت كلها عالية  ومقبولة وهو ما تؤكده ( أن معامالت الصدق الذايت املتحصل عليه 06للثبات واجلدول رقم: ) 

 " 2009" و " مكي حممود 2007الدراسات السابقة املتمثلة يف دراسة "زهري قاسم اخلشاب 
" الذي  1999االرتباط بني االختبار املصمم واختبار "حممد أبو رية  ( الذي يبني 07ومن خالل اجلدول رقم: ) 

" أن "  2008اعتمد كمحك خارجي يف خطوة حلساب الصدق التالزمي حيث يؤكد "هادي مشعان ربيع 
الباحث الذي يريد التأكد من صدق اختباره اجلديد عليه أن جيمع اختبارات منشورة ومقننة واليت مت التأكد من 

وصدقها بدقة مث يقوم حبساب معامل االرتباط نتائج ودرجات االختبار اجلديد واالختبارات االخرى اليت ثبت ثباهتا 
"  2003وهو ما يصب يف نفس االجتاه مع دراسة " كرمي  (195، صفحة 2008)ربيع و ختام، صدقها" 

( تبني مدى االتفاق  08وعية االختبار املصمم فنتائج اجلدول رقم:  ) " أما موض 2015ودراسة " مزهر خريبيط 
بني تقومي احملكمني حيث كان االرتباط معنوي ودال احصائيا على أن االختبار املصمم يتسم ابملوضوعية وميكن 

 الوثوق بنتائجه .
 ومما تقدم ويف هناية هذه النتائج ميكننا القول أن الفرضية األوىل قد حتققت .

 
 
 
 
 
 
 

 مناقشة الفرضية الثانية: 
           لالختبار املهاري املركب واالعتماد عليها يف  وضع درجات و مستوايت معياريةواليت جاء يف مضموهنا " 

 معرفة مستوى الناشئني"                                
أن جند  النزعة املركزية والتشتت وااللتواءمقاييس ( الذي يبني  09) من خالل استقرائنا لألرقام يف اجلدول رقم:

عند الفئات [  3-و  3مجيع القيم تدخل يف املنحىن االعتدايل حيث أن قيم معامل االلتواء حمصورة ضمن ] +



سنة وهو مما يوضح أن النتائج  21أقل من و سنة  20سنة، وعند فئة أقل من  17فئة أقل من الثالثة قيد البحث 
أنه " كلما زاد  2000رضوان    وهو ما يؤكده كل من حممد حسن عالوي و حممد نصر الدينموزعة توزيعا اعتدايل

حجم العينة اقرتااب عند توزيع البياانت من شكل املنحىن االعتدايل كلما كانت االختبارات املستخدمة مناسبة من 
 لتوزيع البياانت وابلتايل حيث درجة الصعوبة والسهولة"، وأدى ذلك إىل احلصول على شكل املنحىن االعتدايل

 مت وعليه فقد لالختبار املهاري املركب املصمم. (151،  2000)عالوي و رضوان ،  ميكن حتديد درجات معيارية
كان اهلدف منها توحيد وحدة القياس حتويل الدرجات اخلام اليت ال ميكن استخدامه كما هي إىل درجات معيارية  

جمموع الدرجات الكلي ولذلك   إىلتنوعت يف قياساهتا من قياس للزمن الكلي املستخدمة وذلك الن االختبارات 
 الفئاتكانت هناك حاجة إىل توحيد وحدة القياس املستخدمة ابستخدام الدرجة املعيارية  وهو ما انطبق على 

 الدرجة بني املتغريات موضوع البحث أساسمن الضروري توحيد  هأن( إىل  1980الثالثة ويف هذا يشري) فرج ،
( الذي ميثل الدرجات املعيارية لسرعة أداء  16- 13 -10ومن خالل اجلداول رقم )  (53،  1980)فرج ، 

لتنفيذ اهلجوم حنو هدف  أو أكثر مهارتنيالربط احلقيقي بني  ناالختبار املصمم عند الفئات الثالثة على التوايل و أل
 ن كان بدرجات متفاوتة.إوعلى عنصري الدقة والسرعة يف التنفيذ و  األداءتوقف على سالمة اخلصم وجناح املهمة ت

املستخدمة يف  األساسيةمن املهارات املهمة ومن العناصر  اجلري ابلكرةن أ إىل( 1985ويشري) محودات واخران ،
لزاما علينا ربط عامل سرعة  كان  (58،  1985لتنفيذ اهلجوم . )محودات  واخران ،  أخراالنتقال من مكان إىل 

( واليت متثل 17 – 14- 11األداء بعامل دقة األداء، وعليه فالنتائج املتحصل ليها واملدونة يف اجلداول رقم: ) 
الدرجات املعيارية لألداء املهاري املركب ككل املطبق يف االختبار املصمم حيث أن عامل سرعة الداء ال ميكنها أن 

معظم املهارات وملختلف  أداء إنعب احلقيقي فوق أرضية امليدان إن مل تقرتن بعامل الدقة   تعرب لنا مستوى الال
وهو عامل  أالاملهاري  األداءساهم يف جناح ي وأساسيضمنها مهارات كرة القدم خيضع لعامل رئيسي من و  األلعاب

ة ابليد فان العب القدم حباجة اكرب السيطرة على الكرة مثلما حيتاج العب السلة والطائرة إىل السيطرة على الكر 
للسيطرة على الكرة ابلقدم وان السرعة والدقة ابلتنفيذ سواء للتصويب أو لغريها من املهارات تطلب قدر عايل من 

وتواجد الكثري من  األحوالالسيطرة على الكرة الن وجود الالعب يف منطقة ضيقة هي منطقة اجلزاء يف اغلب 
 أنجيعله حباجة ماسة إىل السيطرة على الكرة والتنفيذ السريع والدقيق كما  األحيان العيب الدفاع على اغلب
إىل عامل الدقة  ابإلضافةالتصويب البعيد الذي حيتاج إىل القوة يف التنفيذ  أداءقبل  أساسالسيطرة على الكرة عامل 

األداء املهاري طلق على أ لذيا (  2005)  رجب احلمداينفقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة  ، ومن هنا ميكن
 واتفق( 92،  2005، احلمداين)براعة استخدام الكرة .  عامل اجليد والناجح والذي يتميز ابلدقة والسرعة اسم 



الراوي يف دراسته حيث ظهر عامل السيطرة على الكرة مع دقة التهديف البعيد والقريب )الراوي ،  إليهما توصل  مع
2001  ،1987 ) 

التحكم هبا والتصويب املباشر على املرمى  إمكانيةالسيطرة على الكرة مع  نإىل أ (1999 ) كماش ،ويشري   
سواء القريب منه أو البعيد يعطي صورة واضحة حول قدرة الالعب على الربط بني املهارات وامكانية التنفيذ الدقيق 

 ( 16،  1999)كماش ،  . األداءاا حول براعة ، وهو ما يعطي تصوراا دقيق اجليد األداءوالسليم ومبا حيقق هدف 
( اليت توضح املستوايت املعيارية اليت مت التوصل ى بنائها من  18 – 15 – 12ومن خالل اجلداول رقم: )  

على التوايل، وبعد  17سن ، وأقل من  20سنة وأقل من  21خالل الدرجات املعيارية للفئات العمرية أقل من 
 –جيد  –) جيد جدا  مستوايت مخسة إىللة اليت اعتمدت عليها املستوايت املعيارية املقسمة املعايري املعد إجياد

أن أعلى نسبة مئوية حتققت عند املستوى مقبول مث املستويني  وجدان ضعيف جدا ( حيث –ضعيف  –متوسط 
الالعبني املختربين وإظهار توزيع هذه النسب ينب أن االختبار املهاري املصمم قادر على التمييز بني و جيد وضعيف 

الفروق بينهم من خالل الرجوع إىل املعيار وهو ما يتفق مع ليلى السيد فرحات " أن املقياس أو االختبار الذي 
يطلق عليه اختبار " معياري مرجح " ألن الدرجات احملصل عليها الفرد يف  دحياول قياس الفروق الفردية بني األفرا

رن مبجموعة من املعايري، وهذه املعايري هي درجات األفراد اآلخرين  يف نفس االختبار أو االختبار أو املقياس تقا
 (. 2005املقياس "  ) فرحات . 

 ومما تقدم ميكن القول أبن الفرضية الثانية قد حتققت.

 

 

 

 :التوصيات

ويف حدود جمتمعها فإنه ميكننا اقرتاح جمموعة من  بناء على ما مت التوصل إليهانطالقا من نتائج هذة الدراسة و 
 التوصيات التالية: 

 ضرورة اعتماد االختبار املهاري املصمم يف قياس األداء املهاري املركب لدى الالعبني الناشئني  -

 اعتماد املعايري اليت أفرزهتا نتائج الدراسة يف قياس وتقومي الالعبني الناشئني. -



 اإلعداد املهاري على التدريبات املهارية املركبة املشاهبة ملا حيدث يف املقابلةاهتمام املدربني يف  -

 ضرورة االستمرار يف تدعيم هذه الرايضة هبذا النوع من االختبارات ويف خمتلف اجملاالت  -

  االستفادة من هذا االختبار يف جماالت أخرى مثل يف عملية انتقاء الالعبني الشبان   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: املصادر و املراجع ابللغة العربية:
 

ـــــة الرايضـــــية اجلامعـــــة 2013أحممـــــود غـــــازي صـــــاحل. ) -1 ـــــة و التطبيقيـــــة بكـــــرة القـــــدم. مصـــــر: كليـــــة الرتبي (. األســـــس العلمي
 املستنصرية مكتبة اجملتمع العريب.

املتنحـــــدة: الـــــدار  العربيـــــة اإلمـــــارات(. منـــــاهج التـــــدريب البدنيـــــة يف كـــــرة القـــــدم.  2010املـــــوىل موفـــــق جميـــــد. )  -2
 الكتاب اجلامعي .العني.

ـــــد. ) -3 ـــــة يف تـــــدريب2000املـــــوىل موفـــــق جمي كـــــرة القـــــدم . دعمـــــان: دار الفكرللطباعـــــةو النشـــــر         (. األســـــاليب احديث
 و التوزيع.



  (. املدرب و العمل التكتكي بكرة القدم . سوراي: دار الينابيع. 2008املوىل موفق جميد. ) -4

الراضــــــي. عمــــــان: مكتبــــــة اجملتمــــــع العــــــريب  (. التــــــدريب 2011بيــــــدي نــــــوال مهــــــدي و فاطمــــــة عبــــــد املــــــالكي. )الع -5
 .1للنشر    و التوزيع ط

،(. التــــــــدريب الرايضــــــــي. عمــــــــان: املكتبــــــــة اجملتمــــــــع العــــــــريب للنشــــــــر و التوزيــــــــع ،  2013العنبكــــــــي منصــــــــور مجيــــــــل. )  -6
 .1ط

 ديث . القاهرة: دار الفكر العريب.(. التدريب الرايضي احل2001إبراهيم مفيت محاد. ) -7
 (. املرجع الشامل يف كرة القدم. مصر: دار التكاب احلديث القاهرة. 2011ابراهيم مفيت. ) -8

(. فســـــــيولوجيا اللياقـــــــة البدنيـــــــة . القـــــــاهرة : دار  2003أبـــــــو العـــــــال أمحـــــــد عبـــــــد الفتـــــــاح و أمحـــــــد نصـــــــرالدين. )  -9
 الفكر العريب.

ــــــد عبــــــاس عمــــــاد الــــــدين.  -10 ــــــة لبنــــــاء و إعــــــداد الفــــــرق األلعــــــاب 2005)أبــــــو زي (. التخطــــــيط و األســــــس العلمي
 اجلماعية نظرايت، تطبيقات )الطبعة األوىل(. اإلسكندرية: منشأة املعارف.

(. اإلعــــــداد البــــــدين لالعــــــيب كــــــرة القــــــدم. مصــــــر: الفــــــتح للطباعــــــة   و النشــــــر 2008أبــــــو عبــــــده ، و حســــــن الســــــيد. ) -11
 اإلسكندرية.

(. االجتاهــــــــات احلديثــــــــة يف ختطــــــــيط و تــــــــدريب كــــــــرة القــــــــدم. )الطبعــــــــة 2001أبــــــــو عبــــــــده حســــــــن الســــــــيد. ) -12
 األوىل(. اإلسكندرية.

(. اإلجتاهــــــــات احلديثـــــــــة يف ختطــــــــيط و تـــــــــدريب كــــــــرة القـــــــــدم )الطبعـــــــــة 2007أبــــــــو عبـــــــــده حســــــــن الســـــــــيد. ) -13
 الثانية(. إسكندرية.

منـــــــــــــة(. (. اإلعـــــــــــــداد املهـــــــــــــاري لالعــــــــــــيب كـــــــــــــرة القــــــــــــدم )الطبعـــــــــــــة الثا2008أبوعبــــــــــــد  . حســـــــــــــن الســــــــــــيد ) -14
 اإلسكندرية.

ــــــــد حســــــــني. ) -15 ــــــــراهيم اخلوجــــــــا و مهن ــــــــدريب الرايضــــــــي،) الطبعــــــــة األوىل(. دار  2005أمحــــــــد إب ــــــــادئ الت (. مب
 وائل للنشر. 

املفـــــــــاهيم التطبيقـــــــــات. القـــــــــاهرة: دار  –( . مبـــــــــادئ علـــــــــم الـــــــــنفس الرايضـــــــــي 2006أمحـــــــــد أمـــــــــني فـــــــــوزي. ) -16
 الفكر العريب.

ــــــــس ســــــــهيل. ) -17 ــــــــان: نــــــــدار  -عــــــــريب -(. قــــــــاموس فرنســــــــي2007إدري ــــــــد الثانيــــــــة(. لبن املنهــــــــل الوســــــــيط )اجملل
 اآلداب للنشر و التوزيع بريوت. 

 (. اختبارات و التكتيك كرة القدم )الطبعة الثانية (.2009أسعد حممود موقف. ) -18
ـــــــوال مهـــــــدي ،و كمـــــــيش ،. )  -19 ـــــــد محيـــــــد ،مـــــــاحل فاطمـــــــة ،جاســـــــم ، ن ـــــــد2011امســـــــاء عب ريب الرايضـــــــي (. الت

 لطلبة املرحلة الثانية يف كليات الرتبية الرايضية. العراق: مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع ن بغداد.

 (. قواعد وأسس التدريب الرايضي تطبيقاته. دار الناشر للمعارف.1998أمر هللا أمحد البساطي . ) -20

(. التــــــــــدريب و اإلعــــــــــداد البــــــــــدين يف كــــــــــرة القــــــــــدم . القــــــــــاهرة: منشــــــــــاة 1995أمــــــــــر هللا أمحــــــــــد البســــــــــاطي. ) -21
 املعارف ابإلسكندرية. 



 (. أسس اإلعداد املهاري و اخلططي يف كرة القدم . 2000أمر هللا البساطي و حممد كشك. ) -22
 اجلديدة للنشر. (. اإلعداد البدين يف كرة القدم. دار اجلامعة2001أمر هللا البساطي. ) -23

والــــــوظيفي، ختطـــــــيط، تــــــدريس، قيـــــــادة. دار اجلامعــــــة اجلديـــــــدة للنشـــــــر  (. اإلعــــــداد البـــــــدين2001أمــــــر هللا البســـــــاطي. ) -24
 .1ط

 .1. أساسيات كرة القدم. دار عامل املعرفة ط(2002)أمر هللا البساطي، حممد عبده، صاحل الوحش -25

وســــــــوعة التمــــــــارين التطبيقيــــــــة لأللعــــــــاب (. م2008هاشــــــــم ايســــــــر حســــــــن ميوفــــــــا. ) -ترمجــــــــة  -أان اســــــــكارود -26
 الرايضية كافة ) الطبعة األوىل(. القاهرة: مركز الكتاب للنشر. 

(. تنميــــــــــة بعــــــــــض اآلداءات احلركيــــــــــة املركبــــــــــة 2006أميــــــــــن أمحــــــــــد عبــــــــــد الفتــــــــــاح وجمــــــــــدي أمحــــــــــد شــــــــــوقي . ) -27
ســـــــكندرية:  كليــــــــة . جامعــــــــة اإل58املندجمـــــــة اهلجوميـــــــة لناشــــــــئي هـــــــوكي امليــــــــدان، جملـــــــة نظـــــــرايت وتطبيقــــــــات، العـــــــدد 

 الرتبية الرايضية للبنني. 
(. التـــــــدريب و اإلعـــــــداد البـــــــدين يف كـــــــرة القـــــــدم. مصـــــــر: درا منشـــــــأ املعـــــــارف  1995البســـــــاطي، أمـــــــر هللا. ) -28

 اإلسكندرية.
(. أســــــــــس ونظــــــــــرايت التــــــــــدريب الرايضــــــــــي . مصــــــــــر: دار الفكــــــــــر العــــــــــريب ،   1999بسطويســــــــــي امحــــــــــد. ) -29

 القاهرة .

 و نظرايت احلركة )اجمللد األوىل(. ملتزم الطبع و النشر. (. أسس 1996بسطيوطي أمحد. ) -30
،(. مبـــــــــادئ التــــــــــدريب الرايضـــــــــي. الفلســــــــــطني: دار النشــــــــــر  2005البشـــــــــتاوي مهنــــــــــد و اخلواجـــــــــا أمحــــــــــد. ) -31

 وائل للنشر جامعة القدس أبو ديس.

(. متطلبـــــــــــــات العـــــــــــــيب كـــــــــــــرة القـــــــــــــدم البدنيـــــــــــــة و املهاريـــــــــــــة . اإلســـــــــــــكندرية: دار 1992بطـــــــــــــرس رزق هللا. ) -32
 عارف. امل

(. حماضــــــــــرة ماجســــــــــتري إدارة والتخطــــــــــيط . مســــــــــتغا : معهــــــــــد الرتبيــــــــــة 2010بــــــــــن ســــــــــي قــــــــــدور حبيــــــــــب. ) -33
 البدنية و الرايضية .

(. حماضــــــرة يف منهجيــــــة البحــــــث العلمــــــي. مســــــتغا : معهــــــد الرتبيــــــة 2010بــــــن قاصــــــد علــــــي حــــــاج حممــــــد. ) -34
 البدنية و الرايضية.

ـــــــــــن قـــــــــــوة علـــــــــــي. ) -35 ـــــــــــدريب2010ب الرايضـــــــــــي ) حتليـــــــــــل محـــــــــــل األســـــــــــبوعي(.  (. حماضـــــــــــرة يف التخطـــــــــــيط الت
 مستغا : معهد الرتبية البدنية و الرايضية.

 (. فسيولوجيا الرايضة واألداء البدين الكتات الدم. دار الفكر العريب.2001هباء الدين إبراهيم سالمة. ) -36

(. ختطــــــيط التــــــدريب 2008البيــــــك علــــــي فهمــــــي و عمــــــاد الــــــدين عبــــــاس أبــــــو زيــــــد و حممــــــد عبــــــده خليــــــل. ) -37
 ايضي من سلسلة االجتاهات احلديثة يف التدريب الرايضي )الطبعة الرابعة(.الر 

(. التمثيـــــــــل الغـــــــــذائي و نظـــــــــم الطاقـــــــــة 2009البيـــــــــك علـــــــــي فهمـــــــــي، أبـــــــــو زيـــــــــد عمـــــــــاد ، خليـــــــــل حممـــــــــد. ) -38
 الالهوائية . مصر: منشأ املعارف ن اإلسكندرية.



ــــــل  -39 ــــــد املــــــوىل. )  -اتمــــــر حمســــــن إمساعي ــــــق جمي ــــــة بكــــــرة القــــــدم. الطبعــــــة األوىل عمــــــان: (. التمــــــارين التطوي 1999موف ري
 دار الفكر العربيي.

(. التمــــــارين التطويريــــــة بكــــــرة القــــــدم )اجمللــــــد األوىل(. 1999اتمــــــر حمســــــن إمساعيــــــل و موفــــــق جميــــــد املــــــوىل. ) -40
 عمان. دار الفكر.

(. أصــــــــــول التــــــــــدريب يف كــــــــــرة القــــــــــدم . بغــــــــــداد: دار الكتــــــــــاب 1988اتمــــــــــر حمســــــــــن و ســــــــــامي الصــــــــــفار. ) -41
 نشر.للطباعة و ال

ــــــــــيفن هــــــــــارد. ) -42 (. مشــــــــــكالت الطفولــــــــــة و ســــــــــيكوجلية املراهقــــــــــة ) طــــــــــرق عالجهــــــــــا(. مصــــــــــر: دار الســــــــــالم 2009ت
 القاهرة.

 ( . علم النفس النمو. القاهرة: دار املعارف. 1989حامد عبد السالم زهران. ) -43
القـــــــاهرة : (. املـــــــدرب الرايضـــــــي بـــــــني األســـــــلوب التقليـــــــدي والتقنيـــــــة احلديثـــــــة.  2002احلـــــــاوي حيـــــــي الســـــــيد. ) -44

 املركز العريب للنشر .

ــــــدريب إبســــــتخدام أســــــلوب املنافســــــة علــــــى مالعــــــب مصــــــغرة فيتطــــــوير (.  2012حجــــــار خرفــــــان حممــــــد. ) -45 فاعليــــــة الت
ـــــــة لناشـــــــئي كـــــــرة القـــــــدم . ـــــــات البدنيـــــــة و املهاري ـــــــة  بعـــــــض املتطلب ـــــــاهج الرتبيـــــــة البدني ـــــــوراه يف نظـــــــرايت و من ـــــــر: أطروحـــــــة دكت اجلزائ

 .3والرايضية معهد الرتبية البدنية و الرايضية جامعة اجلزائر 
 (. اإلعداد املهاري لالعيب كرة القدم. مصر: اإلسكندرية.2002حسن السيد أبو عبدا. ) -46
ـــــــــو عبـــــــــده. ) -47 يب كـــــــــرة القـــــــــدم. مكتبـــــــــة (. االجتاهـــــــــات احلديثـــــــــة يف ختطـــــــــيط وتـــــــــدر 2002حســـــــــن الســـــــــيد أب

 اإلشعاع الفنية اإلسكندرية. 
ــــــة اجملتمــــــع العــــــريب 2012حســــــن هاشــــــم ايســــــر. )  -48 ــــــة لالعــــــيب كــــــرة القــــــدم. عمــــــان: مكتب ــــــة احلديث (. التطبيقــــــات البدني

 .1للنشر و التوزيع ، ط

شــــــر         ، مكتبــــــة اجملتمــــــع العــــــريب للن 1،(. حتمــــــل األداء الالعــــــيب كــــــرة القــــــدم. عمــــــان: ط 2011حســــــن هاشــــــم ايســــــر. ) -49
 و التوزيع.

(. التطبيقــــــات البدنيــــــة احلديثـــــــة لالعــــــيب كــــــرة القــــــدم. األردن: مكتبــــــة املتمـــــــع 2012حســــــن هاشــــــم ايســــــر. ) -50
 العريب للنشر   و التوزيع ، عمان.

دراســــة أتثــــري التــــدريب الشـــامل و املــــدمج يف تطــــوير الصــــفات البدنيــــة و فاعليــــة  .( 2010) .محـــداوي التوهــــامي -51
مــذكرة املاجســتري غــري منشــورة يف  اجلزائــر . .ســنة 18-17علــى األداء التقــين املهــاري لــدى العــيب كــرة القــدم صــنف أواســط 

 .عبدهللانظرية و مناهج الرتبية البدنية و الرايضية فرع التدريب الرايضي النخبوي جامعة سيدي 

(. األســــــــــس العلميــــــــــة يف التــــــــــدريب كــــــــــرة القــــــــــدم. الكويــــــــــت: دار الكتــــــــــاب 1994حنفــــــــــي حممــــــــــد خمتــــــــــار. ) -52
 احلديث.

 (. األسس العلمية يف تدريب كرة القدم . دار الفكر العريب .  1980حنفي حممود خمتار. ) -53
 . (. املدير الفين لكرة القدم. القاهرة: مركز الكتاب للنشر1988حنفي حممود خمتار. ) -54
(. قواعــــــــد اللياقــــــــة البدنيــــــــة يف كــــــــرة القــــــــدم. عمــــــــان: دار املنهــــــــاج 2000اخلطيــــــــب منــــــــذر هشــــــــام و علــــــــي اخليــــــــاط. ) -55

 .1للنشر و التوزيع ، ط



أثـــر متـــارين بدنيـــة مهاريـــة مبنيـــة علـــى أســـس التـــدريب الفـــرتي علـــى عـــدد مـــن املتغـــريات  .( 2004) .رشـــيد خـــو -56
طروحــــة الــــدكتوراه غــــري منشــــورة ن كليــــة الرتبيــــة الرايضــــية  :العــــراق .الشــــباب البدنيــــة و املهاريــــة و الوظيفيــــة لالعــــيب كــــرة القــــدم

 .جامعة املوصل

 أصول الرتبية البدنية والرايضية. دار الفكر العريب. (1998)خوري أمني أنور. -57

 ( . الرايضة واحلضارة اإلسالمية . دار الفكر العريب.1994خويل أمني أنور . ) -58
وســـــــليمان اخلضـــــــري  نوفـــــــل( . منـــــــاهج البحـــــــث يف الرتبيـــــــة وعلـــــــم الـــــــنفس، ترمجة:حممـــــــد 1985ديوبولـــــــد فـــــــان دالـــــــني ) -59

 ( ، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية،الطبعة الثالثة) الشيخ وطلعت منصور غربايل
(. التـــــــــدريب الرايضـــــــــي للقـــــــــرن احلـــــــــادي و العشـــــــــرون. األردن: املكتبـــــــــة الوطنيـــــــــة 2004الربضـــــــــي، كمـــــــــال. ) -60
 لطباعة و النشر عمان.ل

 (. أصول تدريب كرة القدم . املنصورة: عامر للطباعة والنشر. 2005رفاعي مصطفى حسني. ) -61
،(. علـــــــــم الـــــــــنفس النمـــــــــو ) دورة احليـــــــــاة اإلنســـــــــان (. األردن: دار الفكـــــــــر العــــــــــريب 2004ســـــــــامي حممـــــــــد ملحـــــــــم. )  -62

 للنشر ة التوزيع ، عمان.

ســــــــيكوجلية املراهقــــــــة ) طـــــــــرق عالجهــــــــا(. مصــــــــر: دار الســـــــــالم (. مشــــــــكالت الطفولـــــــــة و 2009سســــــــتيفن هــــــــارد. ) -63
 القاهرة.

 اختبارات التدريب. منبع الفكر . -ياقة البدنيةل(. ال1969سالمة إبراهيم. ) -64

 (. سيكـولوجية املراهقـة . اجلزائــر : املعهـد التكنولوجـي للرتبيـة.1981سـالمـي الباهــي. ) -65
 سيولوجية الرايضية   ) الطبعة األوىل( . ( . مبادئ الف2008مسيعة خليل حممد . ) -66
فاعليــة متـــارين مندجمــة ابلكــرة املقرتحـــة لتطــوير حتمـــل الســرعة لــدى العـــيب كــرة القـــدم  .( 2011) .فغلــول سنوســي -67

رســـالة ماجســـتري يف علـــوم التـــدريب الرايضـــي ، غـــري منشـــورة مبعهـــد الرتبيـــة البدنيـــة و الرايضـــية  :مســـتغا  .ســـنة (17-19 )
 .مستغا جامعة 

 .1(. فسيولوجية اللياقة البدنية. دار الفكر العريب ط1993سيد أمحد نصر الدين. ) -68

ــــــدريب وفســــــيولوجية القــــــوة. مركــــــز الكتــــــاب للنشــــــر  -(. نظــــــرايت التــــــدريب الرايضــــــي1997ســــــيد عبــــــد املقصــــــود. ) -69 ت
 .1ط

(. القيـــــــــاس و االختبـــــــــار يف الرتبيـــــــــة الرايضـــــــــية )الطبعـــــــــة الثانيـــــــــة(. القـــــــــاهرة: 2005ســـــــــيد ليلـــــــــي فرحـــــــــات. ) -70
 مركز الكتاب للنشر. 

ــــــاح. ) -71 ــــــد الفت ــــــو العــــــال عب ــــــراهيم و أب ــــــة واإلعــــــداد 1994شــــــعالن إب ــــــدريب للكفــــــاءة الفســــــيولوجية واحلركي (. ت
 البدين . القاهرة: دار الفكر العريب. 

 .1(. فسيولوجية التدريب يف كرة القدم. دار الفكر العريب ط1994العالء عبد الفتاح. )أبو ،  شعالن إبراهيم -72



يف تطـــوير بعـــض القـــدرات البدنيـــة و )مهاريــة  –بدنيـــة (أتثـــري مترينـــات مركبــة  .( 2011) .ضــياء الـــدين بـــرع جـــواد -73
االكادمييـــــــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــــــة لتكنولوجيـــــــــــــــــــا  :الســـــــــــــــــــويد .املهـــــــــــــــــــارات األساســـــــــــــــــــية بكـــــــــــــــــــرة القـــــــــــــــــــدم

 ._http://iusst.org/index.php?option=com.الرايضة

( يف التـــــــــدريب الرايضــــــــي. مصـــــــــر: دار املعـــــــــارف 1(. املوســـــــــوعة العلميــــــــة )2003طلحــــــــة حســـــــــام الــــــــدين. ) -74
 .القاهرة.

(. كــــــــرة القــــــــدم بــــــــني النظريــــــــة و التطبيــــــــق. 1989طــــــــه إمساعيــــــــل و عمــــــــرو أبــــــــو اجملــــــــد و إبــــــــراهيم شــــــــعالل. ) -75
 القاهرة: دار الفكر العريب. 

 (. التدريب الرايضي والتكامل بني النظري والتطبيقي. مركز الكتاب للنشر.1999البصري علي. ) عادل عبد -76

 دار الفكر العريب. 1(. التدريب الرايضي واألسس الفسيولوجية. ط1997عبد الفتاح أبو العالء أمحد. ) -77

لــــــــــوطين (. دروس يف الرتبيــــــــــة وعلــــــــــم الــــــــــنفس . دار الطباعــــــــــة للبحــــــــــث ا1973عبــــــــــد القــــــــــادر بــــــــــن حممــــــــــد. ) -78
 الشعيب . 

 (. مدخل إىل اإلحصاء . اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية.1993عبد القادر حلمي. ) -79
انشـــئي   عنـــد البدنيـــةت اصـــفبعـــض الصـــغرة يف تطـــوير امل ابأللعـــاب أثـــر التـــدريب  .(2013) .نوســـيس عبـــد الكـــرمي -80

 .األنشطة البدنية و الرايضية غري منشورةمذكر املاجستري علوم و التقنيات  :مستغا  سنة. 17أقل من  كرة القدم

ـــــــــده حويـــــــــل فرحـــــــــان. ) -81 ـــــــــدريبات الســـــــــرعة املقرتنـــــــــة ابلرشـــــــــاقة يف تطـــــــــوير ســـــــــرعة األداء حلركـــــــــي  2012عب ـــــــــري ت ،(. أتث
 12ســــــنة ، . العـــــراق: جملـــــة القادســـــية لعلـــــوم الرتبيـــــة الرايضـــــية ،اجمللــــــد  19للـــــرجلني لالعبـــــني الشـــــباب بكـــــرة القـــــدم ســـــن حتـــــت 

 . 1العدد 

 .القوة والبطولة. .مصر: دار اجلهاد للنشر و التوزيع–(. التدريب ابألثقال 1994الوشاحي. ) عصام  -82
(. الكــــــــرة الطــــــــائرة احلديثــــــــة مفتــــــــاح الوصــــــــول اىل املســــــــتوى العــــــــاملي. القهــــــــارة : 1994عصــــــــام الوشــــــــاحي. ) -83

 دار الفكر العريب.
 مصر: دار املعارف. (. التدريب الرايضيبني ) نظرايت وتطبيقات(. 1992عصام عبد اخلالق. ) -84
 ( . حماضرة يف إحصاء. مستغا : معهد الرتبية البدنية و الرايضية.2010عطاء هللا أمحد . ) -85
 (. أسس و برامج التدريب الرايضي للحكام . اإلسكندرية: منشأ املعارف. 1997على البيك. ) -86
البحــــــــوث. (. منــــــــاهج البحــــــــث العلمــــــــي وطــــــــرق إعــــــــادة 1995عمــــــــار بوحــــــــوش. حممــــــــد حممــــــــود ذنيبــــــــات. ) -87

 اجلزائر : ديوان املطبوعات اجلامعية 

(. ختطــــــيط بــــــرامج تربيــــــة وتــــــدريب الــــــرباعم والناشــــــئني يف كــــــرة القــــــدم.. 1997عمــــــرو أبــــــو اجملــــــد ، اخلكــــــي امساعيــــــل. ) -88
 مصر: مركز الكتاب للنشر.القاهرة.

ــــــــدين. ) -89 ــــــــة اجملتمــــــــع العــــــــ2005عمريــــــــة صــــــــاحل ال ــــــــردن: مكتب ريب للنشــــــــر (. الصــــــــحة النفســــــــية و اإلرشــــــــاد النفســــــــي. ال
 ،عمان.

التـــــــــدريب. األردن: مكتبـــــــــة اجملتمـــــــــع العـــــــــريب  –(. كـــــــــرة القـــــــــدم املفـــــــــاهيم 2011غـــــــــازي صـــــــــاحل حممـــــــــود. )  -90
 للنشر والتوزيع عمان.



ــــــــــة للتــــــــــدريب الرايضــــــــــي لالعــــــــــب و 2002فــــــــــاتح وحممــــــــــد لطفــــــــــي ،وجــــــــــدي مصــــــــــطفى. ) -91 (. األســــــــــس العلمي
 املدرب. املنيا : دار اهلدى للنشر والتوزيع . 

(. دليــــــل الطالــــــب يف التطبيقــــــات امليدانيــــــة للرتبيــــــة 1990املنــــــدالوي ، علــــــوان عبــــــد الســــــتار، اهلــــــامشي فاطمــــــة  )قاســــــم  -92
 العراق. –ألبتدائيه ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة بغداد الرايضية يف املرحلة ا

 للنشر. (. تعلم قواعد اللياقة البدنية . دار الفكر العريب1987قاسم حسن حسني. ) -93

 (. أسس التدريب الرايضي . عمان: دار الفكر العريب.  1998قاسم حسن حسني. ) -94
 .1(. نعلم قواعد اللياقة البدنية. دار الفكر العريب ط1998قاسم حسن حسني. ) -95

(. علـــــــم الــــــــنفس النمــــــــو ) الطفولـــــــة و املراهقــــــــة(. مصــــــــر: املكتبـــــــة اجلامعــــــــة األزاريطــــــــة 2000قـــــــذيف رمضــــــــان حممــــــــد. ) -96
 . اإلسكندرية

((. فســـــــــــيولوجيا الرايضـــــــــــة وتـــــــــــدريب الســـــــــــباحة، . مصـــــــــــر: املركـــــــــــز العـــــــــــريب للنشـــــــــــر، 2002قـــــــــــط حممـــــــــــد علـــــــــــي. ) ) -97
 اإلسكندرية.

(. اللياقـــــــة البدنيـــــــة لالعبـــــــني يف كـــــــرة القـــــــدم. مصـــــــر: دار الفكـــــــر العـــــــريب  2002كمـــــــاش ، يوســـــــف الزم. ) -98
 ، القاهرة.

ــــــــدائري  الطــــــــرق األســــــــاليب 1999.) وحممــــــــد صــــــــبحي حســــــــاننيكمــــــــال درويــــــــش  -99 ــــــــد يف التــــــــدريب ال (. اجلدي
 مركز الكتاب للنشر.  القاهرة: والنماذج جلميع األلعاب واملستوايت.

 .1(. اجلديد يف التدريب الدائري. مركز الكتاب للنشر ط1999كمال درويشن حممد صبحي حسنني. ) -100

البدنيــــــــة ومكوانهتــــــــا. مصــــــــر: دار  (. : اللياقــــــــة 1997كمــــــــال عبــــــــد احلميــــــــد ، حممــــــــد صــــــــبحي حســــــــانني. ) -101
 الفكر العريب، القاهرة.

أتثــــــــري تـــــــدريب بعــــــــض املقـــــــرتابت اخلططيــــــــة يف تطـــــــوير بعــــــــض القـــــــدرات البدنيــــــــة (. 2011كمـــــــال ايســــــــني لطيـــــــف. ) -102
 العراق: جملة علــوم الرتبية الرايضية العدد الرابع اجمللد الرابع . اخلاصة واملهارات األساسية لالعيب كرة القدم .

 (. التدريب الرايضي النظرية والتطبيق )الطبعة األوىل(.2003اجلباين. )كويس  -103
ـــــــــدريبات الرايضـــــــــية . دار احلنـــــــــني  2005الكـــــــــيالين هاشـــــــــم عـــــــــدانن .)  -104 ـــــــــدين والت (. فســـــــــيولوجية اجلهـــــــــد الب

 للنشر والتوزيع. 
أتثــري بــرانمج تــدرييب مقـــرتح للتــدريب اببــدين املــدمج يف تنميــة القــوة و الســرعة علـــى  ،  2012) .ميســاليت) خلضــر -105

مـــذكرة الـــدكتوراه منشـــورة اجمللـــة  :مســـتغا  .ســـنة ، (18-16)تطـــوير بعـــض املهـــارات األساســـية يف كـــرة القـــدم لفئـــة األواســـط 
 العدد التاسع .العلمية لعلوم و التقنيات األنشطة البدنية و الرايضية

ـــار بدنيـــة و حركيـــة لالعـــيب كـــرة القـــدم صـــنف انشـــئني  .( 2013) .قاســـم علـــي املالـــك -106 بنـــاء عـــاملي لبطاريـــة اختب
و منهجيـــة الرتبيــــة    رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة يف نظريـــة  :قســـنطينة . .ســـنة 20ســـنة و أواســـط أقـــل مـــن  16-17

 .02ة قسنطينةالبدنية و الرايضية معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية جامع



ـــــــايت و فـــــــارس ســـــــامي يوســـــــف . ) -107 ـــــــرانمج تـــــــدرييب مقـــــــرتح لتطـــــــوير 2004مـــــــاهر أمحـــــــد حســـــــن البي (. أتثـــــــري ب
ســـــــنة جملـــــــة الرتبيـــــــة الرايضـــــــية .  17بعـــــــض القـــــــدرات البدنيـــــــة وبعـــــــض املهـــــــارات األساســـــــية بكـــــــرة القـــــــدم. لفئـــــــة حتـــــــت 

 اجمللد الثالث عشر. العدد األول . 
ـــــــ  حممـــــــد علـــــــى. ) -108 ـــــــرانمج تـــــــدري  مركـــــــب وأتثـــــــرية ىف مســـــــتوى بعـــــــض القـــــــدرات البدنيـــــــة (. 2008جمـــــــدى عبـــــــد الن ب

 طنطا. -مصر: حبث منشور مبجلة كلية الرتبية الرايضية  واألداءات املهارية اهلجومية املركبة لالع  كرة اليدا.
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 استبيان تحكيم االختبار 

 األستاذ الفاضل :  ........................................................... 

 طيبة .... حتية

يف نية الطالب الباحث إجراء البحث املوسوم بعنوان: ) تصميم اختبار مهاري مركب لقياس األداء املهاري عند                

سنة لألندية احملرتفة  17سنة، وأقل من  20سنة، أقل من  21انشئي كرة القدم  ( على العيب الفئات الشبانية أقل من 



صحاب اخلربة و االختصاص . ارجوا من سيادتكم إبداء رأيكم ومالحظاتكم، والتعديالت اليت تروهنا اجلزائرية، ولكونكم من أ

 مناسبة حول االختبار املصمم و اليت من شاهنا أن تدعيم  البحث و تثمينه  شاكرين حسن تعاونكم . 

 

 ........................................................................................... التأريخ :       

 ..................................................................................... اللقب العلمي :       

 ............................................................................................ اجلامعة :       

 ............................................................................................ التوقيع :       

                     

 :الطالب الباحث                                                                                      

 عبد الكرمي سنوسي                                                                                                                                                                                               

 مقرتح   اختبار مهاري مركب  اسم االختبار:
 املركب قياس سرعة ودقة األداء املهاري اهلدف من االختبار:

 ، ميقايت، مرمى قانوينمرمى صغري ، أقماع،شريط 2مقعد سويدي،  2، كرات قدم  5  األدوات املستخدمة: 

 طريقة األداء: 

مرت ويبعد أول 2البعد بينها  ابجلري ابلكرة من خط املنتصف ليمر بني الشواخص عند اإلشارة  يبدأ الالعب     
، ليجد بعدها   احملددة ائرو ومباشرة بعد االنتهاء يقوم بتمريرة طويلة لتسقط يف الد مرت   4خط البداية شاخص عن 
 مث اليسار علىعلى اليمني  مرت 10على بعد  للتسجيل يف املرمى الصغري املوجود بعد ختطي األقماع كرتني ميررمها 

، مث أيخذ الكرة الرابعة ليمررها إىل املقعد السويدي مث  م ارتفاعا 0.60مرت عرض و1ترتاوح أبعادمها  التوايل
مرت عن 1مرت عن القائم األمين و1سيتقبلها ليسددها مباشرة حنو املرمى املقسم إىل مناطق للتهديف حمددة ب:

 وبعدها الكرة اخلامسة يراوغ هبا األقماع ويسدد على املرمى  القائم األيسر

 التسجيل: كيفية

  الصغريةعند سقوط الكرة داخل الدائرة  نقطتان  2  -  الطويلة:التمريرة  -

 الكبرية وخارج الدائرة الصغريةالدائرة  داخلعند سقوط الكرة  نقطة واحدة  1 -
 أو ارتطامها ابألرض قبل السقوط يف الدائرة خارج الدائرتنيعند سقوط الكرة  0  -

 



 عند تسجيل الكرة داخل املرمى الصغري مباشرة نقطتان 2 -       دقة التمرير :   -

 عمدة املرمى الصغري ودخوهلا أو خروجهاأبالكرة ارتطام  عندنقطة واحدة  1  -                         

 عند عدم التسجيل يف املرمى الصغري 0  -                          

 

 م عن القائم األمين أو األيسر1املنطقة احملددة عند تسجيل الكرة داخل  نقطتان 2  -دقة التهديف:     -

 مبحيط املرمى ارتطامهاعند تسجيل الكرة يف وسط املرمى أو    نقطة واحدة 1 -                     

 أو مالمستها األرض قبل الدخول اإلطارعند خروج الكرة خارج  0  -                      

 طريقة احلساب

 من التهديف االنتهاءمن البداية حىت  لالختبارحيتسب الزمن الكلي  لإلختبار:الزمن الكلي  -
   جمموع الدرجات احملصل عليها -

 مينح الالعب حماولتني حتتسب أحسنهما - 

  رأي احملكم:

يصلح                           ال يصلح                                       يصلح بعد                   
 التعديل 

 
 

 رسم توضيحي لالختبار المهاري المصمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرير الطويل

 دقة التمرير

 دقة التهديف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثاينحق امللـــ

 

 

 لالختبار قائمة أبمساء الدكاترة واألساتذة واملدربني احملكمني -

 املهارات الستمارة ترشيح قائمة أبمساء األساتذة واملدربني احملكمني -

 قائمة أبمساء فريق العمل -

  قائمة أبمساء األساتذة املقومني اللغويني -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالختبار املصمم الدكاترة و األساتذة احملكمنيقائمة 

 

 جامعة العمل  التخصص املؤهل العلمي االسم واللقب الرقم
 جامعة مستغامن التخطيط للتدريب الرايضي دكتورأ. بن قوة علي  01
دكتورأ. عطا هللا أمحد 02  جامعة مستغامن اختبارات وقياسات 

بن قاصد علي  03
 حاج حممد

دكتورأ.  جامعة مستغامن رايضي تدريب 

دكتورأ. عالء حيدر 04  جامعة القاهرة اختبارات وقياسات 
 جامعة بغداد تدريب رايضي دكتور توفيق جميد املوىل 05



 جامعة مستغامن تدريب رايضي دكتور بن لكحل منصور 06

 جامعة مستغامن اختبارات وقياسات دكتور حجار حممد  07

 جامعة مستغامن بيوميكانيك دكتور زرف حممد 08

 جامعة اجلزائر  دكتور علــي مشيش  09
بن عودة عبد  10

 الكرمي
مستشار 
 رايضي

مدرب الفريق الوطين أقل  كرة القدم
 سنة 17من 

 

 

 

 

 

 الستمارة ترشيح احملكمني الدكاترة واملدربنيقائمة 

 املهارات األكثر ارتباطا يف املقابلة  

 الفريق الشهادة االسم واللقب الرقم
01    
 مولودية وهران Caf A فؤاد بوعلي  02

 اندي ابرادو Caf A الطاهر شريف الوزاين 03

 أواسط مولودية احلساسنة Caf c مزوز غوثي  04
  Caf c كوتشوك سيدي حممد 06
  Caf c فغلول سنوسي 07
  Caf c غــوال عــدة 08

 



 

  

 

 

 

 

 

فريق العملقائمة   

 

التدريبشهادة   الرقم االسم واللقب املؤهل العلمي 
Caf b   املشرف-أستاذ دكتور-  01 بن قوة علي 

Caf c  مشرف مساعد -دكتور-  02 حجار حممد 

Caf c 03 مزوز غوثي  ماجستري تدريب رايضي 

Caf c 04 فقيه سيد امحد ماسرت تربية بدنية 

Caf c 05 قندوز قدور ماسرت تدريب رايضي 
Caf c 06 بركات عامر ليسانس تربية بدنية 

Caf c 07 ركراك سي علي بن طيب ليسانس تربية بدنية 
 

 

املقومني اللغويني قائمة   



 الرقم االسم واللقب املؤهل العلمي املهنة
 01 عامر قدور  ليسانس يف اللغة العربية أستاذ تعليم متوسط 

 02 بـودي خدجية ليسانس يف اللغة العربية أستاذة  تعليم متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص:
 

تهدف هذه الدراسة إلى تصميم اختبار مركب  لقياس األداء المهاري عند الناشئين في أندية كرة القدم    
الجزائرية مبني على األسس العلمية السليمة ووفقا لمبادئ ومراحل تصميم االختبارات، ووضع درجات 

في أندية كرة القدم الجزائرية،  معيارية لالختبار المهاري المركب واالعتماد عليها في معرفة مستوى الناشئين
وعلى هذا األساس افترضنا أن االختبار المهاري يتمتع بأسس علمية  سليمة من الصدق والثبات 



وتحديد درجات ومستويات معيارية يمكن االعتماد عليها في قياس مستوى األداء المهاري عند  والموضوعية،
، حيث تمثلت عينة البحث في ناشئي كرة القدم الناشطين وللتحقق منه استخدمنا المنهج الوصفي   الناشئين

يمثلون الفئات العمرية  العبا 1835ضمن األندية الجزائرية المحترفة للرابطتين األولى والثانية قدر عددهم 
تم اختيارهم بطريقة عشوائية، ولجمع  سنة، 17واألقل من  ،سنة 20سنة ، أقل من  21الثالثة أقل من 
عنا الخطوات العلمية المتبعة في تصميم وبناء امنا أداة تمثلت في اختبار مهاري مصمم بإتبالبيانات استخد

االختبارات المهارية في األلعاب ، وبعد جمع البيانات الخام ومعالجتها إحصائيا بتحديد الدرجات 
مصمم يتمتع والمستويات المعيارية تم الخروج بمجموعة من النتائج كان أهمها أن االختبار المهاري ال

تماد ليها في تصنيف عيارية يمكن االعبدرجات عالية من الصدق والثبات والموضوعية ووضع مستويات م
 الالعبين وعليه أوصينا باعتماد االختبار المهاري المصمم والوثوق بنتائج في قياس األداء المهاري المركب.
 

 الناشئين-االختبار المهاري   -األداء المهاري  -االختبار  تصميم -الكلمات األساسية: :  القياس  

 

 


