
علم النفس الرياضي معمل 
، يقوم المعمل بإجراء االختبارات النفسية في المجال الرياضيمن خالل نظام لالختبارات النفسية

يوفر نظام اإلختبار عرض عن مسارات اإلختبار التخصصية في مجال عمم النفس حيث 
 :وذلك لقياس لالختبارات النفسية والحركيةCOGPROمن خالل نظاملمرياضة

 الغرض منو االختبار م
1.  2 Hand(Two-Hand Coordination) اختبار تآزر الذراعين 
2.  COG( Cognitrone ) التركيز-قياس االنتباه 
3.  DAUF( Sustained Attention ) االنتباه والتركيز ومواصمة االداء وسط مشتتات 
4.  RT 

( Reaction Test ) زمن رد الفعل 

5.  ZBA(Time/Movement 
Anticipation) 

ليدف المقطوعة  الوقت والسرعة والمسافة (توقع)القدرة عمي تقدير
متحرك 

6.  DT ( Determination Test ) سرعة رد الفعل واالنتباه والتركيز 
7.  LVT( Visual Pursuit Test ) قياس التتبع البصرى 

 



عرض وافر مناالختبارات المتخصصة في مجال عمم  (CogPro) يوفر نظام اإلختباركوجبرو
 .النفس الرياضى

 :توفر لكم إختبارات عمم النفس في مجال الرياضة المميزاتالتالية

  .تنقل معمومات عن إمكانات القدرة اإلدراكية -

  .ُتظهر نقاط الضعف والقوة فيما يتعمق بالشخصية -

  .تسمح بإجراء التداخالت حسب الطمب وبمراقبة النجاحات المحققة -

  .تساعد في التعرف عمى المواهب وصقمها -

 :إمكانية إختبار ظواىر اإلمكانية والظواىر الشخصية عمى حدسواء

التركيز، القدرة عمى القيامبردود أفعال، التحّمل، التوافق بين ): ظواىر اإلمكانية ومنيا -
العين واليد، القدرة عمى إتخاذ القرارات، سرعةاإلستيعاب، اإلستيعاب المحيطي، الحدث 

 .(الزمني الحركي

دوافع األداء، التسامح عند الغضب، حب المخاطرة، ): الظواىر الشخصية ومنيا -
 الطموح، التعامل مع الضغط، اإلندفاع أو الفعل اإلنعكاسي، مستوى المتطمبات

  



- 2 Hand (Two-Hand Coordination) اختبار قياس التأذر بين اليدين 

 

 

- COG ( Cognitrone ) التركيز-اختبار قياس االنتباه 

 

 
  



- DAUF ( Sustained Attention ) إختباراالنتباة والتركيز ومواصمة االداء وسط مشتتات 

 

 
 

- RT ( Reaction Test ) إختبار قياس زمن رد الفعل 

 

 
 

  



- ZBA ( Time/Movement Anticipation 

) 

 (توقع)اختبار قياس القدرة عمي تقدير
الوقت والسرعة والمسافة المقطوعة ليدف 

 متحرك

 

 
 

- DT ( Determination Test ) إختبار سرعة رد الفعل واالنتباه والتركيز 

 

 
 

  



- LVT ( Visual Pursuit Test ) إختبار قياس التتبع البصرى 

 

 

 

.  يقوم هذا االختبار بتقييم أداء التوجيه البصرى لمتراكيب البسيطة فى بيئة معقدة

 

 


