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وضع مستویات لبعض القدرات الحركیة الخاصة لالعبي منتخب 
جامعة الموصل بكرة السلة
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الحسیني

الریاضیةالتربیةكلیة جامعة الموصل/ 

٢/٩/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٨/٨/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ة بالعبي منتخب وضع مستویات لبعض القدرات الحركیة الخاصدف البحث إلى ه

، في إجراءات البحث استخدم الباحثان المنهج الوصفي بطریقة المسح معة الموصل بكرة السلةجا

لمالءمته وطبیعة البحث، وقد تكونت عینة البحث من العبي منتخب جامعة الموصل بكرة السلة 

بًا وقد استخدم الباحثان الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، الدرجة ) الع٢٠والبالغ عددهم (

المعیاریة، الدرجة المعیاریة المعدلة كوسائل إحصائیة، وقد استنتج الباحثان المستویات لبعض 

القدرات الحركیة لالعبي منتخب جامعة الموصل بكرة السلة وقد أوصى الباحثان باستخدام 

البحث عند تقویم واختبار العبي كرة السلة لمنتخب جامعة الموصل.المستویات التي أسفر عنها

Putting Levels for some Moves Capacities for Team
Basketball of University of Mosul

Dr.Saad Basem Jamil Basam Ali Muhamad
University of Mosul / College of Physical Education

Abstract:
This study aims to put some moves competence for team basketball

of university of Mosul in the two researchers used the research
procedures has used the prescribing approach by using survey way
because it is suitable for the research nature. The sample is players of
term basketball of university of Mosul (20 players). The two researchers
have used arithmetical mediums, standard deviation and standard degree
and the range of standard degree as statistical means. The obtained results
are levels of the moves capacity for term basketball of university of
Mosul and the two researchers have recommended by using above
mentioned levels to evaluate and exam the team basketball of university
of Mosul.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

المستویات الریاضیة العالیة من أهم مظاهر التقدم الحضاري للدول ودلیال أصبح تحقیق

على رقیها االجتماعي واالقتصادي، ولقد انتهى وقت المستویات ولیدة الصدفة أو المعتمدة فقط 

التدریب بوصفه وسیلة لتطویر شخصیة الالعبین وأصبحعلى موهبة الریاضي وقدراته الطبیعیة 

اعد من العلوم ،یعتمد على أساس وقو 

هذا وتعد االختبارات والمقاییس في التربیة الریاضیة إحدى الوسائل الضروریة والمهمة 

للتعرف على مستوى القدرات الحركیة ، لهذا فقد شهدت التربیة الریاضیة تطورا كبیرا في عملیة 

، وتشیر ابتكار وسائل حدیثة ومتطورة للقیاس من أجل تحدید القدرات الجسمیة والوظیفیة 

الدراسات إلى أن القدرة الحركیة التي تعد من العوامل الرئیسة التي البد من قیاسها عند الالعبین 

لتصنیفها حسب أولویتها لممارسة أیة لعبة ریاضیة ، ومن ثم وضع البرامج التدریبیة المناسبة 

لف في تركیبها لتنمیتها ، فلكل نشاط أو لعبة عناصر ومستویات خاصة من القدرة الحركیة تخت

وترتیبها عن األلعاب الریاضیة األخرى.

  )    ١٩-١٨، ١٩٨٩، یعقوب(

وعلیه فان استخدام طرق القیاس الموضوعیة یعد أحد العوامل المهمة التي دفعت بالتقویم 

إلى األمام ، وذلك الن البیانات المستحصلة تعطینا القدرة في تحدید الكثیر من أغراض القیاس 

  ) ٣٣ ،١٩٨٤، دایم وحسانین(ال.األساسیة

كما وان استخدام االختبارات الذي یعطینا النتائج الدقیقة یكون في كثیر من األحیان 

قاصرا وذلك لعدم معرفتنا لمستوى الالعب الحقیقي قیاسا بزمالئه أو عند مقارنته مع مجموعة 

ا تكون افضل من قیمة أخرى أو أن القیمة الحقیقیة لمستواه في اختبار معین على الرغم من قلته

اكبر في اختبار آخر عند مقارنته بمعدل إنجاز العینة في هذین االختبارین .

وعلیه لجأ العلماء إلى استخدام طرائق عدیدة تضمن التعرف على المستوى الحقیقي ومن 

هذه الطرائق استخراج الدرجات المعیاریة والمستویات التي تستحصل من معالجة الدرجات الخام 

تحویلها إلى درجات معیاریة تحدد ما لم یتمعینات، إذ أن الدرجات الخام تكون فائدتها محدودة لل

  )١٠٩، ١٩٧٩(حسانین، .عن طریقها المستویات

من العینة أو األصلحوعلیه نستطیع تحدید نقاط القوة والضعف ومن ثم اختیار 

نا في المجال الریاضي بالفریق.المجموعة ضمن الصفوة المنتخبة لتمثیل العینة والمتمثلة عند

وتعد كرة السلة من األنشطة الریاضیة التي تتطلب ممارستها أداء مهارات ذات 

، لذا زاد ألدائهامواصفات معینة وتكنیك فني دقیق یحتاج إلى إمكانات حركیة ومتطلبات خاصة 
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سرعة اكتساب الالعبین اهتمام الباحثین والمهتمین بلعبة كرة السلة ببحث العوامل التي تؤدي إلى 

للمهارات المختلفة ، ودراسة الطرائق واألسالیب العلمیة التي توصل الالعب إلى األمثل .

ومن الجدیر بالذكر أن وراء نماذج األداء الناجح للمهارات الحركیة المختلفة قدرات 

ظة أن الفروق حركیة خاصة تتعلق باستعدادات الفرد الكامنة والجنس  والمرحلة العمریة مع مالح

(هارة،.اختالف في قدرات األفراد الحركیةالفردیة في أداء المهارات الحركیة تشیر إلى وجود 

١٩٧٥،١٢٧(

مشكلة البحث٢-١
نظرا ألهمیة القدرات الحركیة ودورها في األداء المهاري ، ولما كانت االختبارات

والمقاییس إحدى الوسائل العلمیة الضروریة الستمرار التقویم العلمي كان البد من االستفادة منها 

في الریاضة ، ونظرا لعدم وجود معاییر یمكن من خاللها الحكم على مستوى القدرات الحركیة 

حركیة.، ارتأى الباحثان إیجاد مستویات معیاریة لتقویم مستوى القدرات اللمنتخب جامعة الموصل

ھدف البحث٣-١
وضع مستویات لبعض القدرات الحركیة الخاصة لالعبي منتخب جامعة الموصل بكرة 

السلة.

مجاالت البحث ٤-١
المجال البشري  : العبي منتخب جامعة الموصل بكرة السلة  ١- ٤-١

المجال المكاني  : قاعات كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل . ٢- ٤-١

  .١٥/١١/٢٠٠٦ولغایة  ٧/١١/٢٠٠٦ل الزماني  : المجا ٣- ٤-١

اإلطار النظري ١-٢
القدرات الحركیة مفھوم ١-١-٢

Clarkeعرفها ( ) على أنها "مستوى الفرد في مجال واسع من األنشطة الریاضیة "                                  

  )٣٧٠، ١٩٩٦حسانین، (

أن معنى القدرات الحركیة یتمثل بالوصول باألداء إلى شكل درویش) إلى "كما یشیر (

دینامیكي حركي ، كما یمكن أن نطلق علیها بأنها عمل حركي معلوم مدرب علیه " .                

  ) ٢٩ ،١٩٩٩درویش، (
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مكونات القدرات الحركیة  ٢-١-٢
قدرات الحركیة مع االختالف في یشیر العدید من العلماء والباحثین إلى عدة مكونات لل

أشار إلى أن مكونات القدرات الحركیة تتضمن )Clarke(عدد هذه المكونات ، إال أن العالم 

معظم القدرات الحركیة وهي :  على تسعة مكونات وبرأي الباحث أن هذه المكونات احتوت

التوافق بین الذراع والعین .. ١

التوافق بین القدم والعین .. ٢

لرشاقة .ا. ٣

القوة العضلیة .. ٤

التحمل العضلي .. ٥

الجلد الدوري التنفسي . . ٦

المرونة .. ٧

السرعة .. ٨

,Clarke(القدرة العضلیة .                  . ٩ 1976, p174(

أن اصطالح القدرة الحركیة یعد أكثر أتساعا من حیث عدد مكوناته )Clarke(ویرى 

واللیاقة الحركیة، حیث تتضمن القدرة الحركیة المكونات التسع التي سبق من اللیاقة البدنیة

ذكرها. في حین یرى أن اللیاقة الحركیة تتضمن سبعة مكونات فقط في مجملها المكونات السابقة 

ما عدا التوافق بین القدم والعین والتوافق بین الذراع والعین . كما عد اللیاقة البدنیة اقل 

الثة من حیث عدد مكوناتها وهي القوة العضلیة، الجلد العضلي، الجلد الدوري.االصطالحات الث

  )  ٥٠، ١٩٨٥(عبد الحمید، وحسانین، 

القدرات الحركیة موضوع البحث٣-١-٢
سیكون على ینهناك العدید من القدرات الحركیة الخاصة بكرة السلة إال أن تطرق الباحث

البحث. القدرات الحركیة ذات العالقة بموضوع 

القوة االنفجاریة  ١-٣-١-٢
تعرف بأنها " قابلیة رمي أكبر كمیة من القوة العضلیة في أقل زمن ممكن ". 

  )١٧٦ ، ١٩٧٩(حسین، وبسطویسي ، 

والقوة االنفجاریة ضروریة لالعب كرة السلة ، فالقفز للتمریر إلى الزمیل أو للتصویب 

یع مراكز اللعب.على السلة ضرورة لكل أعضاء الفریق وفي جم
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المرونة٢-٣-١-٢
Robert(قصى مدى حركي ممكن لمفصل معین"أرف بأنها"تع and Singer, 1981, p67(

) ١٢٥، ١٩٩٢.(عبد الخالق، فرد على أداء الحركة ألوسع مدى"كما تعرف بأنها " كفاءة ال

میز بالرشاقة والمرونة صفة ضروریة جدا لالعب كرة السلة ذلك أن العب كرة السلة یجب أن یت

والمرنة لكي یستطیع أن یتخطى المدافعین وهو في طریقه نحو سلة الخصم ، وٕاذا أعطیت 

تمارین المرونة الخاصة لالعبین في عمر مبكر فأنها ستساهم في تطویر قوته وسرعته. 

السرعة االنتقالیة:٣-٣-١-٢
(هارة، ل زمن ممكن " .بأنها " القدرة على االنتقال من مكان الخر في أق )هارة(عرفها 

) وتعرف بأنها " االنتقال من مكان الخر بأقصى سرعة ممكنة أي التغلب على ٢١٤، ١٩٧٥

   )٨١،  ٢٠٠٠(محجوب، واخران، مسافة معینة بأقصى زمن ممكن ".

وتظهر حاجة العب كرة السلة إلى السرعة االنتقالیة من خالل حركته داخل  حدود 

ناسب الستقبال الكرة أثناء الهجوم السریع قبل أن یتخذ الفریق الخصم المكان الموٕاشغالهالملعب 

الموقف الدفاعي المناسب . وكذلك یكون الالعب بحاجة إلى السرعة االنتقالیة التي تمكنه من 

الرجوع إلى منطقته الدفاعیة الداء واجباته عندما یفقد فریقه الكرة ، " حیث أن اللعب الحدیث 

ن الالعب سرعة في الحركة وسرعة في االنتقال من مكان إلى آخر للتخلص بكرة السلة یتطلب م

Singer(.من الخصم أو إرباكه " and Hallen, 1972, p170(

الرشاقة:  ٤-٣-١-٢
هر أن الرشاقة تعد من القدرات المهمة وذلك الرتباطها بالعدید من القدرات األخرى ، وتظ

. وتكسب ر أوضاع الجسم والمراوغةهذه القدرة في الفعالیات التي تتطلب الوقوف المفاجئ أو تغیی

الرشاقة الفرد القدرة على االنسیاب الحركي والتوقف والقدرة على االسترخاء واإلحساس السلیم 

   )١١٠، ١٩٩٩(إبراهیم، .باالتجاهات والمسافات

) ٢١٨، ١٩٩٧اعه في الهواء " . (عبد الفتاح، كما أنها " قدرة الفرد على تغییر أوض

وتعد الرشاقة من القدرات المهمة لالعب كرة السلة إذ تتطلب اللعبة السرعة في تغییر اتجاه هذا 

الجسم عند مواجهته للخصم أو عند تفادیه وللتخلص منه ومن ثم الوصول إلى المكان المناسب 

لسلة ،" كما تظهر أهمیة الرشاقة في األلعاب لتمریر الكرة أو استقبالها أو تصویبها نحو ا

الریاضیة من أثرها البارز في البدایات السریعة أو االنطالقات وكذلك في سرعة تغییر اتجاه 

تبعا لمتطلبات األداء المهاري الممارس وبما یساعد في تحقیق الهدف المنشود ئهالجسم أو أجزا

.لمفاجئمن ذلك األداء وكذلك في القدرة على التوقف ا

  ) ٧٤، ٢٠٠٠، وآخران(محجوب، 
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الدقة:  ٥-٣-١-٢
.حركاته لتوجیه شئ ما نحو شئ آخر"تعرف بأنها " مقدرة الفرد في السیطرة على

) وتعد الدقة عامال مهما في كثیر من األنشطة ومنها كرة السلة ، إذ ١٣٩،  ١٩٨٥(حسین، 

ق الفوز ومن هنا تعد الدقة عامال مهما في لعبة كرة یتوقف علیها إصابة السلة ومن ثم تحقی

السلة إذ ترتبط ارتباطا كلیا بإحراز النقاط ودقة المناوالت والتصویب، حیث تعد هذه مهارات 

أساسیة في اللعبة تعتمد على عنصر الدقة بدرجة عالیة في أدائها، وتتطلب الدقة توافقا عضلیا 

ي والعصبي لالعب ، حیث أن استخدام القوة استخداما عصبیا وتحكما كامال في الجهاز العضل

فعاال بعیدا عن عنصر الدقة ال یخدم اللعب ما لم یوضع في الحسبان توفر الدقة لذا فان توفرهما 

معا یعد آمرا جوهریا وضروریا بدرجة كبیرة .   

المستویات  ٤-١-٢
عملیة تقنین وتتضمن .هي أسس داخلیة للحكم على الظاهرة موضوع التقویم"

االختبارات وضع معاییر ومستویات وذلك الن الدرجات الخام المستخلصة من تطبیق االختبارات 

على الالعبین تعد ذات فائدة محدودة بدون تحویلها إلى معاییر ومستویات ومن المعروف أن 

النسبة معظم األنشطة الریاضیة تأخذ الطابع التنافسي والشك أن كل فرد یجب أن یعرف مكانه ب

لألفراد اآلخرین وكل جماعة یجب أن تعرف أین هي بالنسبة للجماعات األخرى بمقارنة الفرد 

   )١٥- ١٤،  ١٩٩٤عزیز ، (باألخر القرین له والجماعة األخرى. 

المعاییر  ٥-١-٢
تعد عملیة الحصول على الدرجات الخام من األمور المیسورة بالنسبة للقیاس إال أن 

تفسیر هذه الدرجات واعطائها معنى له داللة . ففي كثیر من المقاییس في الصعوبة تكمن في

مجال التربیة الریاضیة تستخدم وحدات قیاس مختلفة فقد تكون هذه الدرجات مسجلة بالثانیة 

بالنسبة الختبارات الجري ، ودرجات أخرى مسجلة بالمتر والسنتمتر كما في اختبارات الوثب 

ت ثالثة مسجلة بالكیلو غرامات كما في قیاس القوة العضلیة ، ودرجات الطویل من الثبات ودرجا

أخرى كثیرة مختلفة ، وجمیع هذه الدرجات تدل على وحدات قیاس مختلفة.

  )١٧٣، ١٩٧٩(عالوي ورضوان، 

وللوصول للمعاییر البد من تحویل الدرجات الخام التي تستخلص من جراء تطبیق 

إلى درجات معیاریة، ومن المعروف أن المعاییر هي أحد االختبار أو أیة أداة قیاس أخرى

األهداف األساسیة التي ترمي ألیها عملیة تقنین االختبارات، إذ تشتق المعاییر من عینة التقنین 

التي تمثل المجتمع األصلي المدروس ، والدرجات الخام المستخلصة من تطبیق االختبارات على 
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ییر ویتم ذلك باستخدام األسالیب اإلحصائیة المعینة . عینة التقنین التي هي مصدر المعا

فالمعاییر هي األساس للحكم من داخل الظاهرة موضوع التقویم ولیس من خارجه وتأخذ الصیغة 

الكمیة من اغلب األحوال، وتتحدد في ضوء  الخصائص الواقعیة للظاهرة.

  ) ٣٧، ١٩٨٧(حسانین، 

الدرجات وأنواعھا : ٦-١-٢
جة الخام :الدر١-٦-١-٢

عرفت الدرجة الخام بأنها النتیجة األصلیة المشتقة من تطبیق االختبارات أو أیة أداة 

  ) ٣٥، ١٩٨٧(حسانین، قیاس أخرى قبل أن تعالج إحصائیا.

:(ذ)الدرجة المعیاریة٢-٦-١-٢
وهي درجة تمتاز بسهولة حسابها وتفسیرها وفهمها ، وذلك إذا فهمنا معنى االنحراف 

على المكانة بالنسبة لتوزیع الدرجات وفقا لوحدات  )ذ(ري للقیم الخام ، وتدل قیمة المعیا

االنحراف المعیاري التي تقع أعلى أو اسفل المتوسط الحسابي ، وتستخدم هذه الدرجات مقیاسا 

مفیدا ، في حالة توزیع البیانات عن االعتدالیة وتظهر قیم هذه الدرجات عند حسابها في هیئة 

ویستخدم لحساب هذه الدرجة المعادلة  )٣- (و  )٣+(حیحة وكسور هذه القیم عادة بین إعداد ص

  . )/ ع )¯س - ذ = (س ( :تیةاآل

االنحراف المعیاري .  )ع(المتوسط الحسابي و )¯س(الدرجة الخام و )س(إذ تمثل 

ا یتصل في التعبیر عن مركز الفرد بالنسبة لتوزیع ما وذلك فیم )ذ(وتفید الدرجة المعیاریة 

)واحد(وانحراف معیاري = )صفر(بمتوسط وتباین الدرجات األصلیة بمتوسط حسابي = 

  ) ١٧٦- ١٧٤، ١٩٧٩(عالوي ورضوان، 

الدراسات المتشابھة : ٢-٢
).١٩٨٥دراسة (جواد، ناظم كاظم جواد، ١-٢-٢

ة الدرجة سنة الندی )١٦((تحدید المستویات المعیاریة للیاقة البدنیة لفرق الناشئین دون 

األولى بكرة القدم لمحافظة بغداد) . 

هدف البحث إلى التعرف على مستوى اللیاقة البدنیة لعینة البحث ووضع جداول معیاریة 

في مستوى اللیاقة البدنیة.

) العبا، واستخدمت ١٧٥وأستخدم الباحث المنهج الوصفي، واشتملت عینة البحث على (

كغم)، الوثب العمودي، الجلوس من ٢رمي الكرة الطبیة () متر،٦٠االختبارات آالتیة: (ركض 

وضع االستلقاء، الركض المتعرج، ثني ومد وتدویر الجذع، رفس الكرة إلى ابعد مسافة، ركض 

متر .   )٦٠٠

واستنتج الباحث أن هناك فروقا في مستوى اللیاقة البدنیة فضال عن أن جمیع الالعبین 

الجید . كما تم وضع مستویات معیاریة لكل االختبارات .  في جمیع االختبارات تحت المستوى 
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).١٩٨٩دراسة (األبحر، محمد عاطف، ٢-٢-٢
(وضع مستویات معیاریة لعدد من الصفات البدنیة لطالب كلیة التربیة الریاضیة في 

ریاضة المبارزة). 

ألداء، هدف البحث إلى وضع مستویات معیاریة لعدد من الصفات البدنیة هي: (سرعة ا

التوافق الحركي، الرشاقة، الدقة، القدرة العضلیة، الجلد العضلي، المرونة الحركیة، الجلد الدوري 

التنفسي، التوازن).

) طالبا یمثلون السنوات الدراسیة التي تدرس فیها ١٦٥واشتملت عینة البحث على (

) وهي اقل ١من (بدأیالمبارزة، وتوصلت الدراسة إلى وضع مستویات معیاریة في صورة تقدیر 

) وهي أعلى درجة.١٠درجة ویصل إلى (

إجراءات البحث -٣
منھج البحث١-٣

مته لطبیعة البحث.ءاستخدم الباحثان المنهج الوصفي بطریقة المسح لمال

مجتمع البحث وعینتھ  ٢-٣
اشتمل مجتمع البحث على العبي منتخب جامعة الموصل بكرة السلة والبالغ عددهم 

) العبین إلجراء التجربة اإلستطالعیة والمواصفات العلمیة لإلختبارات، ٥العبًا، ثم أخذ () ٢٠(

أما باقي العینة فأجریت علیهم اإلختبارات الرئیسیة.

وسائل جمع البیانات ٣-٣
استمارة استبیان١-٣-٣

في علم   صمم الباحثان استمارة استبیان  وعرضها على مجموعة من المختصین

ب والقیاس والتقویم وكرة السلة لتحدید القدرات الحركیة واالختبار الذي یالئم كل قدرة حركیة التدری

   .كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل/ قیاس وتقویم/د هاشم احمد سلیمانأ.

.كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل/ قیاس وتقویم/د عبد الكریم قاسمم.أ.  

.كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل/ قیاس وتقویم/د إیثار عبد الكریم غزالأ.م.   

.كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل/ قیاس وتقویم/سبهان محمود الزهیري .دأ.م.  

.كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل/ إدارة وتنظیم/ریاض احمد إسماعیلد أ.م.  

.كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل/ علم النفس الریاضي/د زهیر یحیىأ.م.  

.كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل/ علم التدریب الریاضي/د نبیل محمد عبد اهللاأ.م.  

.كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصلالنفس الریاضي// علم م.د مؤید عبد الرزاق حسو

.كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل/ علم النفس الریاضي/م. عصام محمد عبد الرضا
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وقد حصل الباحثان على ستة قدرات هي القوة االنفجاریة للرجلین والقوة االنفجاریة للذراعین 

والمرونة والرشاقة والسرعة االنتقالیة والدقة.

االختبارات٢-٣-٣
یانات البحث التي تحقق هدف احتاج الباحثان الى عدد من من اجل الحصول على ب

اختبارات القدرات الحركیة وكما یأتي: 

اختبارات القدرات الحركیة ١-٢-٣-٣

وهي لغرض الحصول على االختبارات المالئمة تم تحلیل محتوى المصادر العلمیة

،) (مجید١٩٨٨ ،) (جاد ومحمد١٩٨٧ ،) (عبد الجبار وبسطویسي١٩٨١ ،(عالوي ورضوان

) وقد استخلص الباحثان عدد من ٢ج ،١٩٩٦ ،) (حسانین١ج ،١٩٩٥ ،) (حسانین٢ج ،١٩٨٩

االختبارات المالئمة للقدرات الحركیة مراعیا في ذلك النقاط اآلتیة: 

أن تكون االختبارات واضحة ومفهومة ومناسبة لمستوى الالعبین.. ١

انیات.أن تكون اقتصادیة بالوقت والجهد واإلمك. ٢

أن یتوفر في االختبار عامل األمان.. ٣

أن تتمیز االختبارات بالتشویق واإلثارة.. ٤

ترشیح االختبارات المالئمة للقدرات الحركیة٢-٢-٣-٣

تم تثبیت االختبارات المالئمة للقدرات الحركیة وتم عرضها على مجموعة المختصین 

سم من القدرات واالختبارات وتعدیل وٕاضافة الذین سبق ذكرهم وبعد جمع االستبیان  تم حذف ق

قسم أخر منها حسب نسب اتفاق المختصین وعلیه تم ترشیح االختبارات التي حصلت على نسبة 

إلى " انه على الباحث وآخرون من أراء المختصین إذ یشیر بلوم، فأكثر%)  ٧٥اتفاق (

.من آراء المحكمین "فأكثر%)  ٧٥الحصول على الموافقة بنسبة (

  ) ١٢٦، ١٩٨٣، وآخرون(بلوم 
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  )١جدول (ال

یبین القدرات الحركیة واختباراتها ونسبة اتفاق الخبراء

نسبة اإلتفاقاإلختبارالقدرات الحركیة

%٧٥القفز العمودي من الثباتللرجلیناالنفجاریةالقوة 

للذراعیناالنفجاریةالقوة 
)كغم من وضع ٣رمي كرة طبیة زنة (

س على الكرسيالجلو 
٨٠%  

%٧٧التمریرة الصدریةالدقة

%٨٢باروالرشاقة

المرونة
ثني الجذع إلى األمام األسفل من 

الوقوف على صندوق مدرج
٧٥%  

واالختبارات التي تم ترشیحها هي: 

اختبارات القدرات الحركیة١-٢-٢-٣-٣
للرجلین.اختبار القفز العمودي من الثبات: لقیاس القوة االنفجاریة. ١

  )١٦٧، ١٩٨٧(حمودات وجاسم، 

كغــم مــن وضــع الجلــوس علــى كرســي : لقیــاس القــوة االنفجاریــة  ٣اختبــار رمــي كــرة طبیــة زنــة . ٢

  )١٠٠، ٢٠٠٠، محجوب وآخرون(للذراعین.

: لقیاس الدقة.)التمریرة الصدریة(اختبار دقة التمریر بالدفع . ٣

  ) ١٩٣-١٩٢، ١٩٩٩(الدیوجي، حمودات، 

  )٣٦٨، ١٩٩٥(حسانین، ار بارو: لقیاس الرشاقة.اختب. ٤

ود العمـقـوف علـى صـندوق مـدرج: لقیـاس مرونـةاختبار ثني الجذع إلى األمام األسفل مـن الو . ٥

  ) ٣٩٨، ١٩٨٧(عبد الجبار، وبسطویسي، الفقري وعضالت الفخذ الخلفیة.

  )٣٨١، ١٩٩٥حسانین، (متر من بدایة متحركة: لقیاس السرعة االنتقالیة. )٣٠(اختبار ركض . ٦

التجربة االستطالعیة  ٤-٣
العبـــین یمثلـــون منتخـــب جامعـــة الموصـــل بكـــرة  )٥(تـــم أداء التجربـــة االســـتطالعیة علـــى 

السلة وتم استبعادهم من العینة الرئیسیة وكان القصد من التجربة االستطالعیة:

معرفة المعوقات التي تواجه الباحثین.. ١

ء وقیاس االختبارات. التدریب على طریقة أدا. ٢

مدى صالحیة األجهزة واألدوات المستخدمة.. ٣
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صدق وثبات وموضوعیة االختبارات ٥-٣
صدق االختبارات ١-٥-٣

أن تكون وسیلة القیاس صادقة، إذا كانت تقـیس مـا تـدعي قیاسـه یقصد بصدق االختبار "

    )٤٤٨، ١٩٨٤(فان دالین، ."حةوالحاجة إلى هذه الصفة واض

الصدق الذاتي  -٢-١-٥-٣
صدق الدرجات التجریبیة لالختبارات بالنسبة للدرجات  الحقیقیة التي خلصـت قصد به "یو 

من شوائب أخطاء القیاس، وبذلك تصبح الدرجات الحقیقیة لالختبار هي المیزان الذي ننسب إلیـه 

بــــار ". صـــدق االختبـــار ، ویقــــاس الصـــدق الـــذاتي بحســــاب الجـــذر التربیعـــي لمعامــــل ثبـــات االخت

  ) ٦٥٣، ١٩٧٩(السید، 

ثبات االختبارات ٢-٥-٣
یعـــد الثبـــات مـــن أهـــم الصـــفات التـــي یتصـــف بهـــا االختبـــار الجیـــد ، ویقصـــد بـــه " إعطـــاء 

."فتـرتین مختلفتـین وفـي ظـروف مشـابهةالنتائج نفسها إذا مـا أعیـد تطبیقـه علـى العینـة نفسـها فـي 

  ) ٦٥٣، ١٩٨٥(الغریب، 

ات اختــار الباحثــان طریقــة إعــادة االختبــار . فقــد تــم إجــراء ومــن اجــل حســاب معامــل الثبــ

واعیــــد تطبیــــق االختبــــار  ٢٠٠٦/  ١١/  ٨لغایــــة  ٢٠٠٦/  ١١/  ٧االختبــــار األول للفتــــرة مــــن 

العبین من مجتمع البحث نفسـه ومـن غیـر المشـتركین  )٥(باألسلوب نفسه على عینة مكونة من 

بعد ذلك تم إیجـاد  ٢٠٠٦/  ١١/  ١٥لغایة  ٢٠٠٦/  ١١/  ١٤في التجربة األساسیة للفترة من 

معامل االرتباط البسیط بین درجات االختبارین.

موضوعیة االختبارات ٣-٥-٣
یعد " االختبار موضوعیا إذا كان یعطي الدرجات نفسها بغض النظر عن الشخص الذي 

جـاد الموضـوعیة وقام الباحثان بإی )٢٣٣، ١٩٧٩. (عاقل، یصححه ودون تدخل أحكامه الذاتیة "

االرتباط البسیط بین درجات المحكمین، (لكل إختبار حكمین).من خالل ایجاد معامل
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  )٢الجدول (

یوضح درجات الصدق والثبات والموضوعیة لمتغیرات البحث

اسم االختبار  ت
القدرة المراد

قیاسها

وحدة          

القیاس

معامل 

الثبات

الصدق 

الذاتي

درجة 

لموضوعیةا

القفز العمودي من الثبات  ١
القوة االنفجاریة 

للرجلین
  ٠.٩٨  ٠.٩٧  ٠.٩٥  سم

٢  
) كغم من ٣رمي كرة طبیة (

الجلوس على الكرسي

القوة االنفجاریة 

للذراعین
  ٠.٩٧  ٠.٩٤  ٠.٨٩  متر

٣  
دقة التمریر بالدفع (التمریرة 

الصدریة)
  ١.٠٠  ٠.٩١  ٠.٨٢  درجة  الدقة

  ٠.٩٦  ٠.٩٤  ٠.٨٨  ةثانیالرشاقةبارو  ٤

٥  
ثني الجذع إلى األمام األسفل 

من الوقوف
المرونة

سم
٠.٩٨  ٠.٩٦  ٠.٩٢  

٦  
) متر من بدایة ٣٠ركض (

متحركة
  ٠.٩٤  ٠.٩٣  ٠.٨٧  ثانیةالسرعة االنتقالیة

خطوات تنفیذ التجربة النھائیة ٦-٣
:تياآل قام الباحثان بإجراء االختبارات في یومین متتالین وكانت وفق الترتیب

اختبارات الیوم األول واشتملت على::أوًال◌ً 

اختبار القفز العمودي .. ١

اختبار الرشاقة .. ٢

اختبار المرونة .. ٣

ثانیا: اختبارات الیوم الثاني واشتملت على: 

اختبار قدرة الذراعین .. ١

اختبار السرعة االنتقالیة . . ٢

اختبار الدقة .. ٣

الوسائل اإلحصائیة٧-٣
الوسط الحسابي.. ١

االنحراف المعیاري.. ٢

الدرجة المعیاریة.. ٣

  )١٩٠-١٠١، ١٩٩٦(التكریتي، والعبیدي، الدرجة المعیاریة المعدلة (الدرجة التائیة).. ٤
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عرض النتائج  -٤

  )٣الجدول (

نة البحثالختبارات القدرات الحركیة لعییوضح األوساط الحسابیة والمنوال واالنحرافات المعیاریة

القدرات الحركیة
وحدة 

القیاس

الوسط     

¯س الحسابي
المنوال

المعیارياالنحراف

  ع  ±

٤٥.٦٤٥٩.٢٢سمالقوة االنفجاریة للرجلین

٤.١١٤٠.٢٣مالقوة االنفجاریة للذراعین

١٤.٥٣١٢٣.٩٨سمالمرونة

٤.٢٣٤٠.٣٠ثاالسرعة االنتقالیة

٧.٥٩٦.٩٠٠.٥٥ثاالرشاقة

٢٦.٦٧٢٦١.١١درجةالدقة

  ) ظهر:٣من الجدول (

) وبانحراف معیاري قدره ٤٥.٦بان الوسط الحسابي لقدرة القوة االنفجاریة للرجلین هو (

) بینما بلغ الوسط الحسابي لقدرة القوة االنفجاریة للذراعین ٤٥) وكان المنوال هو (٩.٢٢(

)، بینما بلغ الوسط الحسابي لقدرة المرونة ٤ل () والمنوا٠.٢٣() وبانحراف معیاري قدره ٤.١١(

)، بینما بلغ الوسط الحسابي لقدرة ١٢) وبمنوال (٣.٩٨) وبانحراف معیاري قدره (١٤.٥٣(

)، بینما بلغ الوسط ٤) وبمنوال هو (٠.٣٠) وبانحراف معیاري (٤.٢٣السرعة االنتقالیة (

) فیما بلغ ٦.٩٠) والمنوال هو (٠.٥٥) وبانحراف معیاري قدره (٧.٥٩الحسابي لقدرة الرشاقة (

  .)٢٦) والمنوال (١.١١) وبانحراف معیاري قدره (٢٦.٦٧الوسط الحسابي لقدرة الدقة (

منحنى كاوس: استخدمت طریقة توزیع كاوس الطبیعیة في تعیین المستویات المعیاریة 

  )٣٠١–٣٠٠ت، - ب وآخرون،(جرادات.بعد أن تم تقسیم المدى إلى ستة مستویات معیاریة
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                                    ٣٤.١٣%    ٣٤.١٣%  

  ٢.١٤%     ١٣.٥٩%                                         ١٣.٥٩%   ٢.١٤%

ع٣-ع٢-ع١-صفرع١+ع٢+ع٣+

جداً ضعیفضعیفمقبولمتوسطجیدجداً جید

٨٠٧٠٦٠٥٠٤٠٣٠٢٠

  )١الشكل (

بشكل عامیوضح منحنى كاوس لتوزیع المستویات والدرجات المعیاریة

ة عرض الدرجات والمستویات المعیاریة لقدرة القوة االنفجاری٢-٤
للرجلین.

  )٤الجدول (

والنسبة المئویة لقدرة یوضح الدرجات الخام والمستویات المعیاریة وعدد الالعبین لكل مستوى

القوة االنفجاریة للرجلین

النسبة المئویة  العدد       المستویات المعیاریةالدرجات الخام

صفر%صفرضعیف جدافما فوق٢٧.١٦٤

%١٦.٦٧ضعیف٣٦.٣٨٢-٢٧.١٦٥

%٤٢٦.٦٧مقبول٤٥.٦-٣٦.٣٨٣

%٦٤٠متوسط٥٤.٨١٨-٤٥.٦١

%٢١٣.٣٣جید٦٤.٠٣٦-٥٤.٨١٩

%٢١٣.٣٣جید جدافأكثر٦٤.٠٣٧

%١٥١٠٠المجموع
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) یتضح: بان عدد الالعبین في المستوى ضعیف بلغ العب واحد وبنسبة ٤من الجدول (

%)، ٢٦.٦٧) العبین وبنسبة (٤في مستوى المقبول (%)، بینما بلغ عدد الالعبین٦.٦٧مئویة (

ین فـي %)، وبلـغ عـدد الالعبـ٤٠) العبـین وبنسـبة (٦وبلغ عدد الالعبین في المسـتوى المتوسـط (

وكذلك الحال بالنسبة للمستوى جید جدا.)%١٣.٣٣(المستوى جید العبان وبنسبة

اریة عرض الدرجات والمستویات المعیاریة لقدرة القوة االنفج٣-٤
للذراعین.

  )٥الجدول (

والنسبة المئویة لقدرة یوضح الدرجات الخام والمستویات المعیاریة وعدد الالعبین لكل مستوى

القوة االنفجاریة للذراعین

النسبة المئویةالعددالمستویات المعیاریةالدرجة الخام

صفر%صفرضعیف جدافما فوق٣.٤٤

%٢١٣.٣٣ضعیف٣.٨٩-٣.٦٦

%٤٢٦.٦٧مقبول٤.١١٣٦-٣.٨٩١

%٥٣٣.٣متوسط٤.٣٣٩-٤.١١٣٧

%٤٢٦.٦٧جید٤.٥٦٤-٤.٣٤

صفر%صفرجید جدافاكثر٤.٥٦٥

%١٥١٠٠المجموع

) وبنسـبة مئویـة ٢) یتضح: بان عدد الالعبین في المسـتوى ضـعیف بلـغ (٥من الجدول (

%) فیما بلغ ٢٦.٦٧نسبة مئویة () وب٤%) فیما بلغ عدد الالعبین في المستوى مقبول (١٣.٣٣(

%) ویلـــغ عـــدد الالعبـــین فـــي ٣٣.٣٣) وبنســـبة مئویـــة (٥عـــدد الالعبـــین فـــي المســـتوى متوســـط (

  %).٢٦.٦٧) وبنسبة مئویة (٤المستوى جید (
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عرض الدرجات والمستویات المعیاریة لقدرة المرونة. ٤-٤
  )٦الجدول (

المئویة لقدرة المرونةلالعبین والنسبةیوضح الدرجات الخام والمستویات المعیاریة وعدد ا

النسبة المئویةالعددالمستویات المعیاریةالدرجة الخام

صفر%صفرضعیف جدافما فوق٢.٥٩

%٢١٣.٣٣ضعیف١٠.٥٤-٦.٥٧

%٧٤٦.٦٧مقبول١٤.٥٣-١٠.٥٥

%٣٢٠متوسط١٨.٥١٣-١٤.٥٤

%٢١٣.٣٣جید٢٢.٤٩٣-١٨.٥١٤

%١٦.٦٧اجید جدفما فوق٢٢.٤٩٤

%١٥١٠٠المجموع

) وبنسـبة مئویـة ٢یتضح: بان عدد الالعبین في المسـتوى ضـعیف بلـغ ( )٦(من الجدول 

%) ٤٦.٦٧) العبین وبنسبة مئویة (٧%) أما عدد الالعبین في المستوى مقبول فكان (١٣.٣٣(

نمـا بلـغ عـدد %) بی٢٠) العبـین وبنسـبة مئویـة (٣بینما بلغ عـدد الالعبـین فـي المسـتوى متوسـط (

%) وبلغ عدد الالعبـین فـي المسـتوى جیـد ١٣.٣٣) وبنسبة مئویة (٢الالعبین في المستوى جید (

  %).٦.٦٧العب واحد وبنسبة مئویة (لجدا 

عرض الدرجات والمستویات المعیاریة لقدرة السرعة االنتقالیة.   ٥-٤
  )٧(الجدول 

عبین یوضح الدرجات الخام والمستویات المعیاریة وعدد الال

المئویة لقدرة السرعة االنتقالیةوالنسبة

النسبة المئویةالعددالمستویات المعیاریةالدرجة الخام

صفر%صفرضعیف جدافما فوق٥.١١

%١٦.٦٧ضعیف٤.٨٢-٥.١٠

%١٦.٦٧مقبول٤.٥٢-٤.٨١

%٢١٣.٣٣متوسط٤.٢٣-٤.٥١

%٨٥٣.٣٣جید٣.٩٣-٤.٢٢

%٣٢٠جید جدافما فوق٣.٩٢

%١٥١٠٠المجموع
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) وبنسبة مئویـة ١بان عدد الالعبین في المستوى ضعیف بلغ () یتضح :٧من الجدول (

%) فبمـا بلـغ عـدد ٦.٦٧) وبنسـبة مئویـة (١%) وبلغ عدد الالعبین فـي المسـتوى مقبـول (٦.٦٧(

توى %) وبلـغ عـدد الالعبـین فـي المسـ١٣.٣٣) وبنسـبة مئویـة (٢الالعبین فـي المسـتوى متوسـط (

) ٣%) وبلـــغ عـــدد الالعبـــین فـــي المســـتوى جیـــد جـــدا (٥٣.٣٣) العبـــین وبنســـبة مئویـــة (٨جیـــد (

  %).٢٠العبین وبنسبة مئویة (

عرض الدرجات والمستویات المعیاریة لقدرة الرشاقة. ٦-٤
  )٨الجدول (

المئویة لقدرة الرشاقةیوضح الدرجات الخام والمستویات المعیاریة وعدد الالعبین والنسبة

النسبة المئویةالعددالمستویات المعیاریةالدرجة الخام

صفر%صفرضعیف جدافاكثر٩.٢٣

صفر%صفرضعیف٨.٦٩-٩.٢٢

%٣٢٠مقبول٨.١٤-٨.٦٨

%٥٣٣.٣٣متوسط٧.٥٩٣-٨.١٣

%٣٢٠جید٧.٠٥-٧.٥٩٤

%٤٢٦.٦٧جید جدافما فوق٧.٠٦

%١٥١٠٠المجموع

) العبـین وبنسـبة ٣عدد الالعبین فـي المسـتوى مقبـول بلـغ () یتضح: بان٨من الجدول (

ـــــة ٥%) فیمـــــا بلـــــغ عـــــدد الالعبـــــین فـــــي المســـــتوى متوســـــط (٢٠مئویـــــة ( ) العبـــــین وبنســـــبة مئوی

وبلـغ  )%٢٠) العبـین وبنسـبة مئویـة (٣) فیما بلغ عـدد الالعبـین فـي المسـتوى جیـد (%٣٣.٣٣(

  %).٢٦.٦٧ة () وبنسبة مئوی٤عدد الالعبین في المستوى جید جدا (
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عرض الدرجات والمستویات المعیاریة لقدرة الدقة.٧-٤

  )٩الجدول (

یوضح الدرجات الخام والمستویات المعیاریة وعدد الالعبین والنسبة

المئویة لقدرة الدقة

النسبة المئویةالعددالمستویات المعیاریةالدرجة الخام

صفر%صفرضعیف جدافما دون٢٣.٣

صفر%صفریفضع٢٤.٤-٢٣.٢

%٢١٣.٣٣مقبول٢٥.٦-٢٤.٣

%٦٤٠متوسط٢٦.٧-٢٥.٥

%٢١٣.٣٣جید٢٧.٧٨-٢٦.٦

%٥٣٣.٣٣جید جدافما فوق٢٧.٦

%١٥١٠٠المجموع

) وبنســبة مئویــة ٢) یتضــح: بــان عــدد الالعبــین فــي المســتوى مقبــول بلــغ (٩مــن الجــدول (

%) ٤٠) العبــین وبنســبة مئویــة (٦ســط (%) فیمــا بلــغ عــدد الالعبــین فــي المســتوى متو ١٣.٣٣(

) فیمـــا بلـــغ عـــدد %١٣.٣٣وبنســـبة مئویـــة ( ان) العبـــ٢وبلـــغ عـــدد الالعبـــین فـــي المســـتوى جیـــد (

  ).%٣٣.٣٣) وبنسبة مئویة (٥الالعبین في المستوى جید جدا (

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥

عبـي منتخـب جامعـة الموصـل بكـرة استنتج الباحثان مستویات لبعض القدرات الحركیـة لال

السلة.

التوصیات٢-٥
استخدام المستویات التي أسفر عنها البحث عند تقویم واختبار العبي كرة السلة بجامعة . ١

الموصل.

إجراء دراسة مشابهة على بقیة األلعاب المنظمة .. ٢

  ة لها .  إضافة قدرات أخرى لم یتناولها الباحثان وٕایجاد المستویات المعیاری. ٣
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المصادر العربیة
، ١): االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة الریاضیة، ط١٩٩٠إبراهیم، مروان عبد المجید (.١

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة .

): وضــع مســتویات لعــدد مــن الصــفات البدنیــة لطــالب كلیــة ١٩٨٩األبحــر، محمــد عــاطف (.٢

ة المبـــارزة، المـــؤتمر العلمـــي الریاضـــي الخـــامس لكلیـــات وأقســـام التربیـــة الریاضـــیة فـــي ریاضـــ

التربیة الریاضیة، جامعة البصرة.

): التطبیقـــات اإلحصـــائیة فـــي ١٩٩٦التكریتـــي، ودیـــع یاســـین، والعبیـــدي، حســـن محمـــد عبـــد (.٣

بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل.

): التقــویم والقیــاس فــي كــرة الســلة، دار ١٩٨٤( الــدایم، محمــد عبــد وحســانین، محمــد صــبحي.٤

الفكر العربي، القاهرة .

، دار الكتـب ٢): كـرة السـلة، ط١٩٩٩الدیوجي، مؤید عبـد اهللا قاسـم، وحمـودات، فـائز بشـیر (.٥

للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

، دار الفكــر٣): علــم الــنفس اإلحصــائي وقیــاس العقــل البشــري، ط١٩٧٩الســید، فــؤاد البهــي (.٦

العربي، القاهرة.

) التقویم والقیاس النفسي والتربوي، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة.١٩٨٥الغریب، رمزیة (.٧

): تقییم الطالب التجمیعي والتكویني (ترجمة) محمد أمـین ١٩٨٣بلوم، بنیامین، س واخرون (.٨

المفتي واخرون، دار ماكر وهیني، القاهرة.

): األهمیـة النسـبیة لـبعض القـدرات الحركیـة ١٩٨٨السـید (جاد، نجوى سلیمان، ومحمـد، ثنـاء .٩

) من دراسـات ٢) العدد (١١التي تسهم في اختیار ناشئي كرة السلة، بحث منشور في مجلد (

وبحوث جامعة حلوان.

ت.-، ب٣المكتبة المركزیة المعاصرة، طعزت،واخرون:مبادئ القیاس والتقویم،جرادات،.١٠

مسـتویات معیاریـة للیاقـة البدنیـة لفـرق الناشـئین دون سـن ): تحدیـد ١٩٨٥جواد، نـاظم كـاظم (.١١

) ســنة ألندیــة الدرجــة األولــى لكــرة القــدم لمحافظــة بغــداد، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، ١٦(

كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد.

): التقــــویم والقیــــاس فــــي التربیــــة البدنیــــة، مطبعــــة الرجــــوي، ١٩٧٩حســـانین، محمــــد صــــبحي (.١٢

مصر.

، دار الفكـر ٢، ط٢): التقـویم والقیـاس فـي التربیـة البدنیـة، ج١٩٨٧ن، محمد صـبحي (حسانی.١٣

العربي، القاهرة.

، ٣، ط٢): القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضــة، ج١٩٩٥حســانین، محمــد صــبحي (.١٤

دار الفكر العربي، القاهرة.
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، ٣، ط٢نیــة والریاضــة، ج): القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البد١٩٩٦حســانین، محمــد صــبحي (.١٥

دار الفكر العربي، القاهرة.

، ١اختباراتهـا، ط-العوامـل المـؤثرة علیهـا-): اللیاقة البدنیـة مكوناتهـا١٩٨٥حسین، حلمي (.١٦

دار المتنبي، مصر.

): التدریب العضـلي االزتـوني فـي ١٩٧٩حسین، قاسم حسن، وبسطویسي، احمد بسطویسي (.١٧

.مجال الفعالیات الریاضیة، بغداد

): كـــرة الســــلة، دار الكتـــب للطباعــــة ١٩٨٧حمـــودات، فـــائز بشــــیر، وجاســـم، مؤیــــد عبـــد اهللا (.١٨
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إستمارة إستبیان

االستاذ الفاضل..................................... المحترم

تحیة طیبة:

(وضـــع مســتویات لـــبعض القـــدرات الحركیـــة الخاصـــة فــي النیــة القیـــام بالبحــث الموســـوم

وبـالنظر لمـا تتمتعـون بـه مـن خبـرة ودرایـة فـي هـذا لالعبي منتخب جامعـة الموصـل بكـرة السـلة) 

جال یرجى إختیار أهم اإلختبارات لقیاس القدرات الحركیة، وأي إختبار آخر ترونه مناسبًا.الم

ولكم جزیل الشكر والتقدیر..

مالحظة:

) أمام أهم القدرات واإلختبار الذي یالئم كل قدرة.یرجى وضع إشارة (

الباحثان
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٣٠٠

  ت
القدرات 

الحركیة
اإلختبارات

اإلختبار 

المالئم

تعدیل ال

واإلضافة

١  
قدرة 

الرجلین

. الوثب الطویل من الثبات.١

. القفز العمودي من الثبات.٢

. الوثبات المتعددة.٣

. أي إختبار آخر مالئم.٤

٢  
قدرة 

الذراعین

كغم) من وضـع الجلـوس علـى كرسـي ٣. رمي كرة طبیة (١

مع تثبیت الجذع.

  م.. رمي كرة ید من وضع الجلوس الطویل إلى األما٢

. رمي كرة تنس ألبعد مسافة.٣

. أي إختبار آخر مالئم.٤

المرونة  ٣

. ثني الجذع إلى األمام األسفل من الوقوف.١

. ثني الجذع من الجلوس طوالً ٢

. إختبار مرونة المنكبین.٣

. إختبار مرونة الظهر.٤

. أي إختبار آخر مالئم.٥

٤  
السرعة 

االنتقالیة

دء العالي.متر) من الب٢٠. ركض (١

متر) من البدء العالي.٣٠. ركض (٢

متر) من البدء العالي.٤٠. ركض (٣

. أي إختبار آخر مالئم.٤

الرشاقة  ٥

. إختبار بارو للرشاقة. ١

متر) متعرج.٣٠. جري (٢

)متر.٤X٩. الركض المرتد (٣

. الجري المكوكي.٤

. أي إختبار آخر مالئم.٥

  الدقة  ٦

لى المستطیالت المتداخلة.. التصویب بالید ع١

. التصویب بالید على الدوائر المتداخلة.٢

. أي إختبار آخر مالئم.٣
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یوضح الدرجات الخام الختبارات القدرات الحركیة قید البحث

  ت
القوة االنفجاریة 

/سمللرجلین

القوة 

االنفجاریة 

  /مللذراعین

/سالمرونة

  م

السرعة 

/ثاالنتقالیة

  ا

/ثاةالرشاق
/ الدقة

درجة

١

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥

٣٠

٣٣  

٣٥  

٤٠  

٤٠  

٤٥  

٤٥  

٤٥  

٤٥  

٤٦  

٥٠  

٥٥  

٥٥  

٦٠  

٦٠  

٣.٧٠

٣.٨٠   

٣.٩٠   

٤   

٤   

٤   

٤.١٠   

٤.١٠   

٤.١٠   

٤.٢٠   

٤.٢٠   

٤.٣٥   

٤.٣٥   

٤.٤٠   

٤.٥٠   

١٠

١٠   

١١   

١٢   

١٢   

١٢   

١٣   

١٤  

١٤   

١٥   

١٥   

١٦   

٢٠   

٢١   

٢٣   

٣.٩٠

٣.٩٥  

٤  

٤  

٤.٠٥  

٤.٠٥  

٤.١٠  

٤.١٠  

٤.١٣  

٤.٢٠  

٤.٣٤  

٤.٦٤  

٤.٥٢  

٤.٧٠  

٤.٩٠  

٦.٩٠

٦.٩٠  

٦.٩٣  

٦.٩٥  

٧.١٠  

٧.٢٠  

٧.٤٨  

٧.٨٢  

٧.٨٤  

٧.٨٥  

٨.١٠  

٨.١٠  

٨.١٥  

٨.٢٧  

٨.٣٠  

٢٥

٢٥  

٢٦  

٢٦  

٢٦  

٢٦  

٢٦  

٢٦  

٢٧  

٢٧  

٢٨  

٢٨  

٢٨  

٢٨  

٢٨  


