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شئين التنبؤ بمستوى االداء الفني بداللة اللكمة الجانبية والقدرة االنفجارية للذراعين أساساً النتقاء النا

 بالمالكمة

م. د احمد قاسم كاظم                         م.د سيف علي محمد                     م. م عباس فاضل علوان       

 كلية الصفوة الجامعة                     وزارة الشباب والرياضة              كلية الصفوة الجامعة                

  abbasfadhil612@gmail.com              saifali19s@gmail.com                

ahmadqassimtak@gmail.com 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 المست لص

تكمن من خالل اطالع الباحثين واستفساراتهم حول عمل المدربين في المؤسسات الخاصة مشكلة البحث       

اشئين وخبرة الباحثين المتواضعة الحظوا وجود ظاهرة تكمن في عشوائية اختيار باعداد وتطوير الالعبين الن

المدربين لالعبيهم باعتمادهم على االحكام الذاتية وقلة استخدام االختبارات الموضوعية  فضالً عن ندرة وجود 

قاييس المناسبة والتي ال تحدد المدراسات تخص التنبؤ لهذه الفئة العمرية بداللة مؤشرات بدنية ومهارية 

التعرف على مستوى اداء اللكمة الجانبية والقدرة االنفجارية للذراعين    الى وهدف البحث. لمستوى اعمارهم 

لالعبين المالكمة الناشئين وايجاد العالقة االرتباطية بين اختبار اللكمة الجانبية والقدرة االنفجارية للذراعين 

الختبارات المستخدمة واستنباط معادلة تنبؤيه لألداء الفني بداللة  اللكمة وايجاد معايير ) درجات ومستويات ( ل

الباحثون  الى وجود  فترضحيث أ الجانبية و القدرة االنفجارية للذراعين أساساً النتقاء الناشئين بلعبة المالكمة.

الباحثون المنهج الوصفي  للذراعين , أستخدم عالقة أرتباطية بين اختبار اللكمة الجانبية والقدرة االنفجارية

وقام الباحثون بتحديد مجتمع البحث بالطريقة   بأسلوب العالقات االرتباطية وذلك لمالئمته لطبيعة المشكلة

( العبا اما عينة البحث فقد تم 16(العمدية وهم العبوا الناشئين لنادي الحلة الرياضي والذين بلغ عددهم 

%( من المجتمع  100 (( العبا أذ شكلت نسبة مئوية مقدارها16عددها )اختيارها باالسلوب العمدي ايظ" وبلغ 

واستخدم الباحثون مجموعه من االختبارات الخاصة بالقدرة األنفجارية واالداء الفني لمهاره  االصلي للبحث

 وأستنتج الباحثون:اللكمة الجانبية 

 لذراعين لالعبين المالكمة الشبابتم التوصل الى قياس مستوى اللكمة الجانبية والقدرة االنفجارية ل

 تم ايجاد معايير ) درجات ومستويات لالختبارات المستخدمة (.

 تم ايجاد العالقات االرتباطية ومعادلة التنبؤ لمستوى االداء الفني .

 وبها أوصى الباحثون الى :

ئين الموهبين في لعبة =  على المدربين والخبراء التركيز على صفة القدرة االنفجارية عند أنتقاء الناش1

 المالكمة .

على المدربين في االلعاب الرياضية االخرى ضرورة االهتمام بألية االنتقاء واختيار الالعبين الموهبين  -2

 من حيث التركيز على الصفة االساسية للعبة .

ف االلعاب اجراء بحوث ودراسات أخرى تهتم في ألية المثلى عند أنتقاء الالعبين الموهبين في مختل -3

 الرياضية .
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Predicting the level of technical performance by indicating the Hook (side 

punch) and, the blasting power of arms as the basis of selecting juniors in 

boxing. 

Abstract 
The problem of the research is lurking in informing the researchers and their 

inquiries about the function of the coaches in the institutions that are specialized in 

preparing and developing the junior players and the modest experience of 

researchers. They observed a phenomenon lying in the randomness of coaches in 

picking their players depending on subjective judgments and lack of using objective 

tests, in the addition to the rarity of studies that pertain to predicting this age groups 

in terms of physical and skill indicators which do not determine the suitable 

standards for their age level. The research aimed to identify the level of the Hook 

(side punch) performance and the blasting power of arms for the junior players and 

finding the correlational between the Hook (side punch) test and the blasting power 

of arms and finding scales (grades and levels) for the used tests and deriving 

predictive formula for the technical performance by indicating the Hook (side 

punch) and, the blasting power of arms as the basis of selecting juniors in boxing 

.The researchers assumed that there is a correlation between the Hook (side punch) 

test and the blasting power of arms, they used the descriptive method due to its 

relevance to the nature of the problem, the researchers identified the research 

population by using   the purposive method which are the junior sixteen players of 

Hilla sport club .The research sample had been selected in the random method 

which are fourteen players formed 87.5% percentage from the original research 

population .The researchers used a set of tests for blasting power and technical 

performance of the Hook (side punch) skill when they concluded  : 

Researchers found the measurement of the Hook (side punch) and the blasting 

power of the arms for the junior players of boxing. 

Calibers had been found (grades and levels for the used tests). 

Correlations and predicting formulas had been found for technical performance 

level. 

The researchers recommended the following  

1-Coaches and experts should concentrate on the blasting power of arms in 

selecting talented juniors in boxing. 

2- Coaches should pay attention to the mechanism of selecting and choosing 

talented players in the other sports in term of focusing on the main characteristic of 

the game. 

3-Doing other studies and researches care about perfect mechanism in selecting 

talented players of different sports.   
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 التعريف بالبحث

 المقدمة  1-1

سعا  يفوق تصوره حد الخيال ومما ال شك  شهدت لعبة المالكمة في اآلونة االخيرة تقدما كبيرا و وتطورا وا

فيه ان هذا التقدم الملموس في عالم الرياضةةةةةة في االعوام االخيرة لم يأتي نتيجة محظ الصةةةةةدفة وانما اعتمد 

مية الصةةةحيحة والموضةةةوعية التي هي وليدة التجارب العديدة والخاصةةةة اوال واخيراً على اتباع االسةةةس العل

باتباع العوامل التي تسةةةهم بشةةةكل او باخر في رفع المسةةةتويات الرياضةةةية ولقد تطلل ذلك تتبع تلك العوامل 

  .المؤثرة على مستوى االداء حتى يتمكن من مواكبة التقدم للوصول الى افضل المستويات

شةةةةف للفورما الرياضةةةةية وتحقيس افضةةةةل مسةةةةتويات لالنجاز في المجال الرياضةةةةي ان امكانية وصةةةةول النا

التخصةةصةةي تكون افضةةل اذ امكن منذ البداية انتقاء وتوجيه الناشةةف لنوع النشةةاط الرياضةةي الذي يتالءم مع 

ة , اسةةتعداداته وميوله والتنبؤ بمدى تأثير عملية التدريل والممارسةةة على نحو هذه االسةةتعدادات بطريقة فعال

وهذه الطريقة سةةةةةةتعمل على توفير الكثير من االمكانيات التي قد تذهل سةةةةةةةدى عندما يكون هنا  خطأ في 

اختيار الناشةةف والذي سةةوف يفاجف الجميع بتوقف مسةةتواه عند حد معين, االمر الذي سةةيؤدي الى هدر كثير 

سةةةواء .ويرى الباحثون ان  من المال والجهد وما قد يرافس ذلك من مشةةةاكل تواجه الالعل والمدرب على حد

مواضةةيع االنتقاء على الر م من كثرتها في السةةنوات االخيرة اال انها لم تتطرق الى جميع المحاور ومازالت 

الحاجة ملحة إلجراء دراسةةةةةةات اخرى في مجاالت االنتقاء , ومنها االنتقاء وفس محددات معينة دون  يرها 

ميتها في التنبؤ بمستوى االداء الفني بداللة للكمة الجانبية والقدرة وهو ما اهتمت به هذه الدراسة التي تبرز اه

االنفجارية للذراعين اساسا النتقاء العبي المالكمة الناشئين , االمر الذي سيعطي صورة اولية للمتخصصين 

والمهتمين في هذا الموضةةوع ,وسةةيفتف االفاق الى دراسةةات مماثلة كثيرة تصةةل جميعها في خدمة الرياضةةة 

 .صورة عامة ولعبة المالكمة بصورة خاصةب

  -مشكلة البحث : 1-2

وضةةةةةمن ا لل دول العالم يعتمد على التخطيب المبني على اسةةةةةس علمية صةةةةةحيحة ان تطور لعبة المالكمة 

قة, ية التنبؤ  ودقي ها عمل ية والتوجيه ياتي في مقدمت تدريب ية وال قاء الموهوبين ووضةةةةةةع البرامج التعليم وانت

 واعدادهم بدنياً ومهارياً ونفسياً ..... الخ .  الطويلة االمد

ومن خالل اطالع الباحثين واسةةةةتفسةةةةاراتهم حول عمل المدربين في المؤسةةةةسةةةةات الخاصةةةةة باعداد وتطوير 

الالعبين الناشةةةةةئين وخبرة الباحثين المتواضةةةةةعة الحظوا وجود ظاهرة تكمن في عشةةةةةوائية اختيار المدربين 

م الذاتية وقلة اسةةةةةةتخدام االختبارات الموضةةةةةةوعية  فضةةةةةةالً عن ندرة وجود لالعبيهم باعتمادهم على االحكا

والتي ال تحدد المقاييس المناسةةةةبة دراسةةةةات تخص التنبؤ لهذه الفئة العمرية بداللة مؤشةةةةرات بدنية ومهارية 

 .لمستوى اعمارهم 

جارية للذراعين لالعبين لقياس مستوى اللكمة الجانبية والقدرة االنف الباحثون بأستخدام اختبارات ولهذا قام

المالكمة الناشئين , من اجل معرفة دورها في امكانية التنبؤ بمستوى االداء الفني لقدرات الالعبين بغية 

     توجيه وانتقاء الموهوبين استناداً الى اسس علمية وموضوعية .

 :اهداف البحث: 1-3

 ارية للذراعين  لالعبين الناشئين  بالمالكمة.التعرف على مستوى اداء اللكمة الجانبية والقدرة االنفج -1

 ايجاد معايير ) درجات ومستويات ( لالختبارات المستخدمة -2

ايجةةاد العالقةةة االرتبةةاطيةةة بين االداء الفني  واللكمةةة الجةةانبيةةة و بين االداء الفني  والقةةدرة االنفجةةاريةةة  -3

 للذراعين

اللكمة الجانبية و القدرة االنفجارية للذراعين أسةةةةةاسةةةةةاً النتقاء اسةةةةةتنباط معادلة تنبؤية لالداء الفني بداللة  -4

 الناشئين بالمالكمة.

 * مجاالت البحث :

 سنة لنادي الحلة الرياضي . 16المجال البشري :العبو الناشئين بلعبة المالكمة بأعمار دون  -

 . 2019/  28/9ولغاية    2019 /7/ 15المجال الزماني : للمدة من  -

المكاني :القاعة الخاصةةةة بتدريل فريس الناشةةةئين بلعبة المالكمة لنادي الحلة الرياضةةةي في محافظة المجال  -

 بابل .  
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 منهج البحث :  3-1

 استخدم الباحثون المنهج الوصفي باسلوب المسف وذلك لمالئمته وطبيعة مشكلة الدراسة . 

  3-2 مجتمع البحث وعينته

ي والذين بلغ طريقة العمدية وهم العبوا الناشئين نادي الحلة الرياضقام الباحثون بتحديد مجتمع البحث بال

حث نسبة مئوية ( العبا اما عينة البحث فقد تم اختيارها باالسلوب العمدي ايظا" أذ شكلت عينة الب16(عددهم 

 %( من المجتمع االصلي للبحث  100 (مقدارها

 االجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات 3-3

 جهزة واألدوات المست دمةاال 3-3-1

ونك كاميرا سامس - -صافرات  –قفازات مالكمه كراسي  –( كغم 50كيس لكم متوسب الحجم بوزن )  

 ظام لتحليل اللكمه المستقيمة واستخراج القدرة االنفجارية ن –ص/ ثا  300تصوير بسرعة 

 وسائل جمع البيانات  3-3-2

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية -

 استمارة استطالع المختصين -

 استمارة تفريغ البيانات  -

 -نية :اجراءات البحث الميدا 3-4

 -بارات المستخدمة في البحث:تحديد متغيرات الدراسة واألخت 3-4-1

  1جدول )

   خبير وم تص10يبين آراء ال براء والم تصين في تحديد متغيرات الدراسة حسب رأي )

النسبة  غير المتفقون  المتفقون االختبارات المرشحة

 المئوية

%90 1 9 القدرة االنفجارية للذراع ) اليمين  اختبار  

%80 2 8 القدرة االنفجارية للذراع ) اليسار  اختبار  

%100 0 10 اختبار اللكمة الجانبية ) ال طافية    

 

 : 1أختبار القدرة االنفجارية للذراعين 3-4-2

 النفجارية للعضالت المادة للذراعين .قياس القدرة االغرض من االختبار: 

تحليل لصورة /ثانية( , كيس مالكمة , نظام  300كفوف مالكمة , كاميرة تصوير بسرعة )األدوات :  

 اللكمة المستقيمة واستخراج القدرة االنفجارية 

درة لقا( الستخراج Kinoveaاستخدم الباحث نظام التحليل البايوميكانيك )برنامج مواصفات األداء: 

جدا  االنفجارية للعضالت المادة للذراعين عن اداء اللكمة المستقيمة وتصويرها بكاميرة سريعة

 ,لى الكيس عض/ثانية(  ,حيث يقف الالعل امام الكيس بوضع التهيؤ ويقوم بأداء اللكمة المستقيمة 300)

لمادة للذراع ارية للعضالت التسجيل : من خالل تصوير وتحليل البايوميكانيك يتم استخراج القدرة االنفجا

 عن اداء اللكمة المستقيمة ويتم حساب القدرة بوحدة القياس ) واط واجزائه ( .

                                                           
ر أهم القابليات البيوحركية والمتغيرات الوظيفية أثر تمرينات خاصة بأزمنة استشفاء مختلفة في تطوياحمد قاسم كاظم : اطروحة دكتوراه ،  1

 وأداء اللكمة المستقيمة للمالكمين الشباب
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   1شكل )

 يميل اختبار القدرة االنفجارية للذراعين

 : 1)اختبار اللكمة الجانبية )ال طافية  3-4-3

 اختبار اللكمة على الكيس:أسم االختبار : 

 .لفني للكمة الجانبية اليسار واللكمة الجانبية اليميناألداء اهدف االختبار : 

ت مالكمة , ( كغم, صافرة ,استمارة تسجيل , قفازا50كيس لكم متوسب الحجم بوزن)االدوات المستعملة : 

 كراسي .

مات جانبية : أداء اللكمة وبحسل الشروط الصحيحة لألداء ويقوم الالعل بأداء ثالث لكمواصفات األداء

ن تتصف أث لكمات يمين على الكيس من الوقفة االستعداد ويتم اختيار أفضل محاولة على يسار ثم ثال

 عاكسة.المحاولة باللكم بمقدمة القفاز ومتابعة ثقل الجسم للكمة والتغطية الصحيحة بالذراع الم

 لكمات .قي الالعودة إلى وقفة االستعداد ثم القيام بأداء اللكمة الثانية وهكذا بالنسبة لبا الشروط:

جالسين  بجانل الالعل على بعد )مترين( إذ يقوم كل مقوم وحده بتقييم  )*(بواسطة ثالثة مقومين  التسجيل :

 ( وكاالتي :1-10كل لكمة من اللكمات بواسطة إعطاء درجة من )

 درجات/ اللكم بمقدمة القفاز . 3

 درجات / متابعة ثقل الكتف للكمة . 4

 بالذراع المعاكسة .درجات / التغطية الصحيحة  3

 

                                                           
بالمالكمة  للطالب الجانبية اللكمة وتعلم الحركي والتوافق التوازن قدرتي تطوير في مساعده بأدوات حركي ــ بدني منهج سامر عبد الهادي : تأثير (1)

 . 56, ص2014معة بابل ,كلية التربية الرياضية , ,أطروحة دكتوراه غير منشورة , جا

 
 -:الذين قاموا بتقيم االداء الفني للكمة الجانبية همالمقومين:)*(
 جامعة كربالء .  -م .د سامر عبد الهادي أخمد         مدرس مادة المالكمة         كلية التربية البدنية والعلوم الرياضة  -1
 جامعة ذي قار . -ن       مدرس مادة المالكمة           كلية التربية البدنية والعلوم الرياضة م. م رامي عبد االمير حسو -2
 نادي الحلة الرياضي .مهند غافل                            مدرب لعبة المالكمة           -3
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  2الشكل )

 يوضح االداء الفني للكمة الجانبية

 التجارب االستطالعية 3-5
تعد التجربة االستطالعية واحدة من اهم االجراءات الضرورية التي يقوم بها الباحث قبل القيام بالتجربة 

نة صغيرة قبل قيامه ببحثه بهدف االساسية لذلك فهي عبارة عن "دراسة تجريبية اولية يقوم بها الباحث على عي

 (.1")اختيار اساليل البحث وادواته 

  الستطالعيةاالتجربة   3-5-1

ساًء في قاعة الساعة الثالثة م 15/7/2019قام الباحثون بإجراء التجربة االستطالعية  يوم االثنين بتاريخ 

 ( ناشئين وكان الغرض منها: 2نادي الحلة الرياضي على )

 ثناء التجربة الرئيسية.االمعوقات والصعوبات التي يمكن ان تواجه الباحثة  التعرف على -1

 لتعرف على الزمن الالزم ألداء االختبارات والقياسات والزمن الكلي لها.ا -2

 صالحية االجهزة واألدوات. التعرف على -3

 لتعرف على مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث.ا -4

 عد.كفاءة فريس العمل المسا -5

 التجربة الرئيسة 3-6

ينة البحث عطبقت التجربة الرئيسية من خالل تطبيس االختبارات والقياسات المستخدمة في البحث على افراد 

 1/8/2019تاريخ ( العبا ب16المتمثلة بالالعبين الناشئين  بالمالكمة  لنادي الحلة الرياضي والبالغ عددهم )

ة في نادي الحلة لثة عصراً وعلى القاعة التدريبية الخاصة بلعبة المالكمفي تمام الساعة الثا 2/9/2019لغاية 

 الرياضي بمحافظة بابل وبحضور فريس العمل المساعد .

 الوسائل االحصائية 3-7

 لمعالجة البيانات 21اصدراه  (SPSS)حثون الحقيبة االحصائية استخدم البا -1

م استخدام سابي +_ المقدار الثابت )بطريقة التتابع وتلدرجة المعيارية بطريقة التتابع = الوسب الحا -2

 برنامج االكسل الستخراجها ( 

  50÷ االنحراف المعياري( ×  5لمقدار الثابت= )ا -3

 

 

                                                           
والتربيةمجمع اللغة العربية : (1) م النفس  م عل ن المطابع االميرية , ص ,القاهرة , الهيئة العامة  1,جمعج 7لشؤو 9  . 
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 ومناقشتها. عرض النتائج وتحليلها-4

ل بعد ان توصل الباحثون الى النتائج عن طريس تطبيس االختبارات المستخدمة ولتحقيس هدف البحث المتمث

بإيجاد الدرجات المعيارية الختبار اللكمة الجانبية والقدرة االنفجارية للذراعين من خالل حصولهم على 

البيانات الخام أذ )يتطلل تحويل الدرجات الخام الى درجات معيارية والتي تعد وسيلة لتحديد الحالة النسبية 

 (2لذا قام الباحثون بعرض الجدول ) (1)ئجها (للدرجات الخام وبالتالي يمكن تفسير هذه الدرجات  وتقويم نتا

  2جدول )

تبارات القدرة يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وال طأ المعياري  واعلى قيمة وادنى قيمة الخ

 االنفجارية للذراعين) اليمين واليسار   واللكمة الجانبية التي طبقت على افراد عينة البحث

 ت
 االحصائيات                           

 االختبارات

وحدة 

الوسب  القياس

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

اعلى 

 درجة

ادنى 

 درجة

 17 20 2.82 18.14 واط اختبار القدرة االنفجارية للذراع اليمين 1

 15 18 1.32 16.13 واط اختبار القدرة االنفجارية للذراع اليسار 

 5 7 0.81 6.18 درجة اختبار اللكمة الجانبية 2

 

 درة االنفجارية للذراع اليمينعرض الدرجات المعيارية الختبار الق 1-1 – 4

  3)جدول

  اليمين القدرة االنفجارية للذراع  يبين الدرجات ال ام والدرجات المعيارية بطريقة التتابع الختبار
(0.282)المقدار الثابت = )  

خامال المعيارية الخام المعيارية الخام المعيارية  الخام المعيارية 

1 4.322 26 11.372 51 18.422 76 25.472 

2 4.604 27 11.654 52 18.704 77 25.754 

3 4.886 28 11.936 53 18.986 78 26.036 

4 5.168 29 12.218 54 19.268 79 26.318 

5 5.45 30 12.5 55 19.55 80 26.6 

6 5.732 31 12.782 56 19.832 81 26.882 

7 6.014 32 13.064 57 20.114 82 27.164 

8 6.296 33 13.346 58 20.396 83 27.446 

9 6.578 34 13.628 59 20.678 84 27.728 

10 6.86 35 13.91 60 20.96 85 28.01 

11 7.142 36 14.192 61 21.242 86 28.292 

12 7.424 37 14.474 62 21.524 87 28.574 

13 7.706 38 14.756 63 21.806 88  28.856 

14 7.988 39 15.038 64 22.088 89 29.138 

15 8.27 40 15.32 65 22.37 90 29.42 

16 8.552 41 15.602 66 22.652 91 29.702 

17 8.834 42 15.884 67 22.934 92 29.984 

                                                           

ن :1) وا ن رض ي , محمد نصر الدي ن عالو م النفس الرياضي ( محمد حس وعل وسف  القياس في التربية الرياضية  وز الي 1, ,القاهرة ,مؤسسة ر ,ص 988
1 7 9. 
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خامال المعيارية الخام المعيارية الخام المعيارية  الخام المعيارية 

18 9.116 43 16.166 68 23.216 93 30.266 

19 9.398 44 16.448 69 23.498 94 30.548 

20 9.68 45 16.73 70 23.78 95 30.83 

21 9.962 46 17.012 71 24.062 96 31.112 

22 10.244 47 17.294 72 24.344 97 31.394 

23 10.526 48 17.576 73 24.626 98 31.676 

24 10.808 49 17.858 74 24.908 99 31.958 

25 11.09 50 18.14 75 25.19 100 32.24 

 

 ة الختبار القدرة االنفجارية للذراع اليمينعرض الدرجات المعياري 1-2 – 4

  4جدول)

  الختبار  القدرة االنفجارية للذراع اليساريبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية بطريقة التتابع 

(0.132)المقدار الثابت = )  

 الخام المعيارية الخام المعيارية الخام المعيارية الخام المعيارية

1 9.662 26 12.962 51 16.262 76 19.562 

2 9.794 27 13.094 52 16.394 77 19.694 

3 9.926 28 13.226 53 16.526 78 19.826 

4 10.058 29 13.358 54 16.658 79 19.958 

5 10.19 30 13.49 55 16.79 80 20.09 

6 10.322 31 13.622 56 16.922 81 20.222 

7 10.454 32 13.754 57 17.054 82 20.354 

8 10.586 33 13.886 58 17.186 83 20.486 

9 10.718 34 14.018 59 17.318 84 20.618 

10 10.85 35 14.15 60 17.45 85 20.75 

11 10.982 36 14.282 61 17.582 86 20.882 

12 11.114 37 14.414 62 17.714 87 21.014 

13 11.246 38 14.546 63 17.846 88 21.146 

14 11.378 39 14.678 64 17.978 89 21.278 

15 11.51 40 14.81 65 18.11 90 21.41 

16 11.642 41 14.942 66 18.242 91 21.542 

17 11.774 42 15.074 67 18.374 92 21.674 

18 11.906 43 15.206 68 18.506 93 21.806 

19 12.038 44 15.338 69 18.638 94 21.938 

20 12.17 45 15.47 70 18.77 95 22.07 

21 12.302 46 15.602 71 18.902 96 22.202 

22 12.434 47 15.734 72 19.034 97 22.334 

23 12.566 48 15.866 73 19.166 98 22.466 

24 12.698 49 15.998 74 19.298 99 22.598 

25 12.83 50 16.13 75 19.43 100 22.73 
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 الختبار القدرة االنفجارية للذراع اليمين عرض الدرجات المعيارية 1-3 – 4

  الختبار  القدرة االنفجارية للذراع اليمينيبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية بطريقة التتابع  5جدول)

(0.08)المقدار الثابت = )  

لخاما المعيارية الخام المعيارية الخام المعيارية الخام المعيارية  

1 2.26 26 4.18 51 6.26 76 8.26 

2 2.34 27 4.26 52 6.34 77 8.34 

3 2.42 28 4.34 53 6.42 78 8.42 

4 2.5 29 4.42 54 6.5 79 8.5 

5 2.58 30 4.5 55 6.58 80 8.58 

6 2.66 31 4.58 56 6.66 81 8.66 

7 2.74 32 4.66 57 6.74 82 8.74 

8 2.82 33 4.74 58 6.82 83 8.82 

9 2.9 34 4.82 59 6.9 84 8.9 

10 2.98 35 4.9 60 6.98 85 8.98 

11 3.06 36 4.98 61 7.06 86 9.06 

12 3.14 37 5.06 62 7.14 87 9.14 

13 3.22 38 5.14 63 7.22 88 9.22 

14 3.3 39 5.22 64 7.3 89 9.3 

15 3.38 40 5.3 65 7.38 90 9.38 

16 3.46 41 5.38 66 7.46 91 9.46 

17 3.54 42 5.46 67 7.54 92 9.54 

18 3.62 43 5.54 68 7.62 93 9.62 

19 3.7 44 5.62 69 7.7 94 9.7 

20 3.78 45 5.7 70 7.78 95 9.78 

21 3.86 46 5.78 71 7.86 96 9.86 

22 3.94 47 5.86 72 7.94 97 9.94 

23 4.02 48 5.94 73 8.02 98 10.02 

24 4.1 49 6.02 74 8.1 99 10.1 

25 2.26 50 6.1 75 8.18 100 10.18 

 عرض المستويات المعيارية ومناقشتها 2–4 

عرض المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات ال ام  3-2-1

رية والدرجات المعيارية المعدلة وعدد الالعبين والنسب المئوية لكل مستوى في اختبار القدرة االنفجا

 للذراع اليمين ومناقشتها

  6جدول )

المستويات المعيارية والنسب 

المقررة لها في منحنى التوزيع 

 الطبيعي

الدرجات المعيارية  الدرجات ال ام

المعدلة بطريقة 

 التتابع

عدد 

 الالعبين

النسب 

 المئوية

 صفر ـــــــــ 20 – 1 4.322 – 9.68  4.86ضعيف )

 %28.57 4 40 – 21 9.962 – 15.32  24.52مقبول )

 %50 7 60 – 41 15.602 – 20.96  40.96متوسط )

 % 21.42 3 80 – 61 21.242 – 26.6  24.52جيد)

 صفر ـــــــــ 100 - 81 26.882 – 32.24  4.86جيد جداً)
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عرض المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات ال ام  4-2-2

رجات المعيارية المعدلة وعدد الالعبين والنسب المئوية لكل مستوى في اختبار القدرة االنفجارية والد

 للذراع اليسار ومناقشتها

  7جدول )

يبين المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات ال ام والدرجات 

 المئوية لكل مستوى في اختبار القدرة االنفجارية للذراع اليسارالمعيارية المعدلة وتحدد الالعبين والنسب 

المستويات المعيارية والنسب 

المقررة لها في منحنى التوزيع 

 الطبيعي

الدرجات  الدرجات ال ام

المعيارية المعدلة 

 بطريقة التتابع

عدد 

 الالعبين

النسب 

 المئوية

 صفر ـــــــــ 20 – 1 9.962 – 12.17  4.86ضعيف )

 %28.57 4 40 – 21 12.302 – 14.81  24.52قبول )م

 %42.85 6 60 – 41 14.962 – 17.45  40.96متوسط )

 %28.57 4 80 – 61 17.582 – 20.09  24.52جيد)

 صفر ـــــــــ 100 - 81 20.222 – 22.73  4.86جيد جداً)

 

ع الطبيعي والدرجات ال ام عرض المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في منحنى التوزي 4-2-2

والدرجات المعيارية المعدلة وعدد الالعبين والنسب المئوية لكل مستوى في اختبار اللكمة الجانبية 

 ومناقشتها

  8جدول )

يبين المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات ال ام والدرجات 

 عبين والنسب المئوية لكل مستوى في اختبار اللكمة الجانبيةالمعيارية المعدلة وتحدد الال

المستويات المعيارية والنسب 

المقررة لها في منحنى التوزيع 

 الطبيعي

الدرجات  الدرجات ال ام

المعيارية المعدلة 

 بطريقة التتابع

عدد 

 الالعبين

النسب 

 المئوية

 صفر ـــــــــ 20 – 1 2.26 – 3.78  4.86ضعيف )

 %21.42 3 40 – 21 3.86 –5.3  24.52)مقبول 

 %64.28 9 60 – 41 5.38 – 6.98  40.96متوسط )

 %14.28 2 80 – 61 7.06 – 8.58  24.52جيد)

 صفر ـــــــــ 100 - 81 8.66 – 10.18  4.86جيد جداً)
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ية  للتنبؤ باالداء الفني عرض ومناقشة نسب مساهمة القدرة االنفجارية للذراعين واللكمة اللجانب  4-3

 لالعبين المالكمة

  9جدول )

 يبين نسب مساهمة القدرة االنفجارية للذراعين واللكمة اللجانبية  للتنبؤ باالداء الفني لالعبين المالكمة

 المتغيرات
المقدار 

 الثابت
 المعامل

F المحسوبة   
درجة 

 الحرية

معامل 

 Rاالرتباط 

نسبة 

 المساهمة

 2 R 
 Sig المحسوبة

الةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةدرة 

االنةةةفةةةجةةةاريةةةة 

 للذراع اليمين

 

 

17.536 

0.07  
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0.000 

 

 

13 

0.85 0.72 

الةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةدرة 

االنةةةفةةةجةةةاريةةةة 

 للذراع اليسار

0.05 0.86 0.73 

 0.62 0.79 0.13 اللكمة الجانبية

فسرها العالقة ت (y)%( من التباينات لالنحرافات الكمية في قيم المتغير    77والجدول يفسر ايضاً ان )   

%( من التباينات ترجع الى عوامل عشوائية كأن تكون هنا    23الخطية الى انموذج االنحدار وان )  

دل ذلك على وجود توفيس  %100من  )2R(متغيرات لم يتضمنها النموذج وعلى العموم كلما اقتربت قيمة 

ؤ االتية لالداء بداللة القدرة االنفجارية للنموذج ومن خالل ما تقدم فأننا يمكن ان نحصل على معادلة التنب

 للذراعين واللكمة الجانبية .

المعامل  + )القدرة االنفجارية للذراع ×أالداء الفني= المقدار اليابت + )القدرة االنفجارية للذراع اليمين 

 المعامل  . × المعامل  + )اللكمة الجانبية × اليسار 

 اهم االستنتاجات والتوصيات :

 ستنتاجاتاال 5-1

 تم التوصل الى قياس مستوى اللكمة الجانبية والقدرة االنفجارية للذراعين لالعبين المالكمة الناشئين

يسار( واللكمة الجانبية والتي -تم ايجاد درجات ومستويات معيارية لكل من القدرة االنفجارية للذراعين ) يمين

 .لمالكمين لتحقيس االداء االفضلتعتبر من الدالالت الرقمية المهمة في تحديد مستوى ا

ظهر هنا  عالقة ارتباط بين المتغيرات المبحوثة واالداء الفني وهذا يدل الى ان تطوير هذه المتغيرات تعطي 

 مؤشر لالرتقاء وتعتبر عوامل حاسمة في تحقيس اداء افضل.

 االداء الفني  .تم ايجاد معادالت للتنبؤ تعتبر مؤشرات رقمية لها االمكانية في تقييم مستوى 

 التوصيات 5-2

ضرورة اعتماد المعايير التي تم ايجادها واعتبارها مؤشرات للتقييم مستوى االداء للقدرة االنفجارية للذراعين 

 واللكمة الجانبية  لما لها دور كبير جدا في رياضة المالكمة.

دريل ومقارنتها بشكل تتبعي ضرورة التركيز على المتغيرات اخرى واختبارات اخرى وتطويرها اثناء الت

 لما لها من اثر كبير في تحقيس افضل انجاز.

ضرورة استخدام معادالت التنبؤ في عمليات االنتقاء والتعرف على سير برامج التدريل والتنبؤ باالداء الفني 

 من خالل معرفة مستوى التطور الحاصل.
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 المصادر العربية واألجنبية:

وحة دكتوراه , أثر تمرينات خاصة بأزمنة استشفاء مختلفة في تطوير أهم القابليات احمد قاسم كاظم : اطر

 البيوحركية والمتغيرات الوظيفية وأداء اللكمة المستقيمة للمالكمين الشباب

سامر عبد الهادي : تأثير منهج بدني ــ حركي بأدوات مساعده في تطوير قدرتي التوازن والتوافس الحركي 

لجانبية للطالب بالمالكمة ,أطروحة دكتوراه  ير منشورة , جامعة بابل ,كلية التربية وتعلم اللكمة ا

 2014الرياضية , 

محمد حسةةةةن عالوي , محمد نصةةةةر الدين رضةةةةوان : القياس في التربية الرياضةةةةية وعلم النفس الرياضةةةةي  

 1988,القاهرة ,مؤسسة روز اليوسف ,
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تأثير است دام وسيلة مساعدة لتحسين دقة مهارة الرمية الحرة ونسبة االحتفاظ لدى العبي كرة السلة    

 على الكراسي المتحركة. 

 م .د نوفل قحطان محمد 

nufalq@gmail.com 

 الكلمات المفتاحية )دقة , كرة السلة (

 افظة االنبارمديرية تربية مح

 المست لص باللغة العربية : 

وضع الباحث اهداف بحثة في اعداد واستعمال وسيلة مساعدة مقترحة لمعرفة تأثيرها على الدقة لمهارة الرمية 

الحرة ونسبة االحتفاظ لالعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة , اتبع الباحث االجراءات البحثية وذلك 

تطالعية للتأكد من سالمة الوسيلة المستخدمة,   وكان فرض الباحث باتجاهين في وجود بالقيام بالتجربة االس

الفروق بين القياسيين القبلي والبعدي, تم تنفيذ البحث باختيار المنهج التجريبي على عينة من العبي كرة السلة 

ين ,تم تقسيمهم لمجموعتين ( العل , يمثلون نادي االنبار للمعوق12على الكراسي المتحركة والبالغ عددهم ) 

متساويتين , تخضع المجموعة التجريبية للمتغير المستقل ) الوسيلة المساعدة( عند تطبيس تمرينات الرمية 

الحرة, في حين تم حجل الوسيلة عن المجموعة الضابطة , وان كال المجموعتين تستخدم نفس تمرينات 

لى عدد من االستنتاجات ومنها ان التأثير االيجابي كان المنهج المعد من قبل المدرب, وقد توصل الباحث ا

واضحا للوسيلة المساعدة في تحسن دقة تهديف الرمية الحرة بكرة السلة وكذلك نسبة االحتفاظ للمجموعة 

التجريبية , وكانت اهم التوصيات التي خرج بها الباحث هو استخدام الوسيلة المساعدة المقترحة في عملية 

 يل لمهارة الرمية الحرة لالعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة . التعلم والتدر

 

The effect of using an aid to Improve the Accuracy of the Free - Throw skill and 

the percentage of basketball players Wheelchair. 

M.d. NAWFAL QAHTAN MOHAMMED 

nufalq@gmail.com  

Governorate Education Directorate Anbar 

Keywords: (Accuracy, Basketball) 

Abstract in English:  

The researcher set research objectives in preparing and using a proposed auxiliary 

means to know its effect the accuracy of the free throw skill and the percentage of 

basketball players possession on wheelchairs, the researcher followed the research 

safety of the method used, and the researcher was imposing two direction in the 

presence of the differences between the pre and post standards, the research was 

carried out by choosing the experimental approach on a sample of 12 wheelchair 

basketball players, representing AL Anbar club for the disabled, they were divided 

into two equal groups, the experimental group is subject to the independent variable ( 

the auxiliary method) when applying free throw exercises, while the method was 

withheld from group a control, and that both groups use the same curriculum exercises 

prepared by the trainer, and the researcher reached a number of conclusion, including 

that the positive effect was clear to the means to help improve the accuracy of the free 

throw in basketball as well as the percentage of retention of the experimental group, 

and the most important recommendation that the researcher came out with it is the use 

of the proposed auxiliary method in the learning and training process for the free throw 

skill of basketball players in wheelchairs 
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 التعريف بالبحث:

 مقدمة البحث واهميته: 1-2

منذ وقت مبكر ادركت الكثير من دول العالم المتقدم ان التطور في كافة المجاالت ال يأتي اال من خالل البحث  

العلمي للتوصل الى حقائس ونتائج علمية لخدمة مجتمعاتهم ليصبف التطور ظاهرة اساسية لكيان الدولة, كما 

 ين عديدة كالتربية, والتعليم, والتربية الرياضية, فضال عن الميادين االخرى.هو الحال في مياد

وتعد التربية الرياضية مجال حيوي لحركة االنسان كفرد وكرياضي يسعى العاملين فيه من معلمين ومدربين  

تعلمية او التدريبية الى االستفادة من العلوم المختلفة التي ترتبب فيها , واالتجاه نحو اختيار افضل االساليل ال

 لتحقيس الهدف المنشود والوصول الى تحقيس التطور في االداء المهاري وتحقيس االنجازات الرياضية.

ولتحقيس التطور في االداء المهاري يتجه الباحثين والمعلمين والمدربين الى االستعانة واالستفادة من افكار  

تعددة تختلف خصوصيتها في تحقيس  رض التعلم والتدريل مختلفة كالوسائل التعليمية المساعدة وادوات م

على الر م من بساطتها ولكن قد تختصر الوقت والجهد   ومواجهة بعض اخطاء التعلم السابقة, كما هو الحال 

في تعلم وتطوير المهارات الرياضية لفرق االلعاب الجماعية المختلفة ومنها لعبة لفئات تتجسد فيها معاني 

وهي كرة السلة على الكراسي المتحركة ,والتي يتصف فيها االداء المهاري بالصعوبة لمتطلباتها  االنسانية ,

في السيطرة على الكرسي والتحكم به عند اداء المهارات الخاصة للعبة كاالنتقال, والتوقف, والدوران 

عد االخيرة المهارة التي واالنطالق  واتقان المهارات المختلفة كالطبطبة والمناوالت والحجز والتصويل, وت

يتم من خاللها تسجيل االصابة, وترتكز صعوبة اداءها لغياب النقل الحركي بين اجزاء الجسم بسبل العوق 

 واالعتماد على كفاءة الذراع من الناحية الفنية والبدنية للوصول الى دقة التصويل سواء من الثبات او الحركة.

همية استخدام الوسائل واالدوات المساعدة في رفع مستوى االداء المهاري لقد اكدت العديد من الدراسات الى ا 

( والتي توصلت الى ان " استخدام الوسائل المساعدة في العملية التعليمية 2004ومنها دراسة )نصر حسين 

 (.79,  2004اثرت بشكل كبير في اكتساب مهارتي الطبطبة والتهديف بالقفز بكرة السلة".) االمير , 

هنا تظهر اهمية البحث لذهاب الباحث في الخوض ومواجهة مشكلة بحثية في المجال الرياضي, في  من 

دراسته تأثير استخدام وسيلة مساعدة لتحسين دقة مهارة الرمية الحرة ونسبة االحتفاظ لدى العبي كرة السلة 

ور لعبة كرة السلة ألصحاب على الكراسي المتحركة, من خاللها يسعى الى التوصل الى حقائس علمية تخدم تط

 الهمم على الكراسي المتحركة في العراق.

 مشكلة البحث: 1-2

من خالل مالحظة الباحث ألداء العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة التابع لنادي االنبار للمعوقين ,   

ة يمكن ألي فريس الحظ هنا  مستوى منخفض في دقة مهارة التصويل للرمية الحرة والتي تعد مهارة اساسي

ان يحصل من خاللها على النقاط قد تكون هي التي تحقس الفوز في المباريات , اذ وجد ان )كوع( ذراع 

الالعل عند التصويل يبرز الى الجانل وال يكون في وضعه المناسل , لذا اتجه الباحث الى دراسته هذه 

 بطرح التساؤل االتي:

ة لتحسين دقة مهارة الرمية الحرة ونسبة االحتفاظ لدى العبي كرة هل هنا  تأثير الستخدام وسيلة مساعد 

 السلة على الكراسي المتحركة. 

 اهداف البحث: 1-3

تصميم واستعمال وسيلة مساعدة مقترحة لتحسين دقة مهارة الرمية الحرة ونسبة االحتفاظ لدى العبي كرة 

 السلة على الكراسي المتحركة. 

سيلة مساعدة لتحسين دقة مهارة الرمية الحرة ونسبة االحتفاظ لدى العبي كرة التعرف على تأثير استخدام و

 السلة على الكراسي المتحركة.

التعرف على الفروق بين المجموعة الضابب والمجموعة التجريبية في دقة مهارة الرمية الحرة ونسبة االحتفاظ 

 لدى العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة.

 

 ث:فرضيات البح 1-4

هنا  فرق دال احصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لنتائج القياسات القبلية والبعدية في دقة مهارة 

 الرمية الحرة بكرة السلة على الكراسي المتحركة.
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هنا  فرق دال احصائيا بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية بين نتائج القياسات البعدية في دقة مهارة 

 لحرة بكرة السلة على الكراسي المتحركة. الرمية ا

 مجاالت البحث:  1-5

 المجال البشري : العبي كرة السلة لنادي االنبار على الكراسي المتحركة. 1-5-1

 . 2020/  2 /1الى  2020/  1 /5المجال الزماني : من  1-5-2

تربية االنبار,  –مدينة الرمادي   مركز التدريل لكرة السلة في  –المجال المكاني : الساحة الرياضية  1-5-3

 قسم النشاط الرياضي . 

 التعريف بالمصطلحات: 1-6

الوسائل المساعدة : هي " مجموعة من االجهزة واالدوات  والمواد التي يستخدمها المدرب او المعلم لتحسين 

                                                                                                      (.                                                                                                                           343, 2012 عملية التعلم وتقصير مدتها وتدريل الالعبين او المتعلمين على المهارات ".)الربيعي,

 اءات الميدانية: منهجية البحث واالجر

 منهجية البحث:   3-1

 تم تنفيذ البحث بالمنهج التجريبي , لمالئمته اجراءات ومشكلة البحث.  

 عينة البحث: 3-2

( العل كرة السلة على الكراسي المتحركة , يمثلوا نادي 12اختيرت العينة بالطريقة العمدية , وتمثل )  

ابع الى ممثلية اللجنة البار أولمبية في محافظة االنبار, تم تقسيم عينة االنبار للمعوقين في مدينة الرمادي , والت

( العبين لكل 6البحث بطريقة عشوائية وبأسلوب القرعة لمجموعتين ضابطة وتجريبية , وبواقع حال )

 مجموعة. 

 تكافؤ عينة البحث: 

مية الحرة بكرة السلة على الكراسي بعد تقسيم العينة قام الباحث بأجراء التكافؤ بين المجموعتين في متغير الر

 (.1المتحركة ) جدول 

  1جدول )

 يبين التكافؤ بين المجموعة الضابطة والتجريبية .

قيمة ت*  مج تجريبية مج الضابطة وحدة القياس االختبار

 المحسوبة

 المعنوية

 ع س   ع   س  

دقة الرمية 

 الحرة

  ير معنوي 0.40 1.21 3.33 1.41 3 درجه

 (.10,ودرجة حرية ) 0.05(, بمستوى داللة 2.228)ت( الجدولية )*قيمة 

( تكافؤ مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في دقة مهارة الرمية الحرة بكرة السلة , 1يتضف من جدول )

(, تحت مستوى الداللة 2.228( وهي اصغر من )ت( المحسوبة البالغة )0.40اذا كانت )ت( المحسوبة )

 (, مما يدل على التكافؤ.10= 2 -12درجة الحرية )( , امام 0.05)

 ادوات البحث ووسائل جمع المعلومات : 3-3

 ادوات البحث: 3-3-1

 حاسبة الكترونية .

 ملعل كرة سلة قانوني .

 كرات سلة قانونية.

 استمارة تسجيل .

 ( .12كراسي متحركة قانونية عدد )

 وسائل جمع المعلومات: 3-3-2

 جنبية.المصادر العربية واال

 التجربة والمالحظة.

 االختبار والقياس.
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 ادوات البحث: 3-3-2

 حاسبة الكترونية .

 ملعل كرة سلة قانوني .

 كرات سلة قانونية.

 استمارة تسجيل .

 ( .12كراسي متحركة قانونية عدد )

 الوسيلة المساعدة المقترحة :                                          3-4

 
سم 35سم من طرفها االمامي وبعرض  45سم وبعرض  50يلة المساعدة لوحه خشبية بطول تتضمن الوس

من طرفها الخلفي وترتبب بأنبوبه معدنية يمكن تثبيتها على الكرسي من اي جهة , كما وتثبت بطريقة تسمف 

سي وحسل الذراع لدورانها ورفعها عند االنتهاء من التمرين وكذلك نقلها وتثبيتها الى الجهة االخرى من الكر

 المصوبة لالعل , ولها عدت استخدامات هي :

 تستخدم في بداية التعلم لمهارة التهديف بكرة السلة من مكان ثابت لتكوين برنامج حركي 

 تستخدم في التمرين الثابت , او المتسلسل .

على الكراسي المتحركة تستخدم لتعديل السمات االساسية للبرنامج الحركي لمهارة التهديف لالعبي كرة السلة 

. 

طريقة العمل: عند قيام الالعل بالتهديف وفي حالة مس اللوحة بواسطة الكوع لالعل المصوب فهذا يعني ان 

هنا  خطأ في طريقة االداء الفني لمهارة التهديف مما يجعل المؤدي الى تصحيف االداء وبذلك فأنها توفر 

 تغذية راجعة لمسية . 

 عية :التجربة االستطال 3-5

على اربع العبين من ذوي  2020 /2/1قام الباحث بأجراء تجربة استطالعية في يوم ) الخميس ( الموافس  

االحتياجات على الكراسي المتحركة بكرة السلة , وكان الغرض من التجربة هو التأكد من سالمه وطريقة 

اقتراحها , وقد تمكن الباحث من  عمل الوسيلة المساعدة المثبتة على الكرسي المتحر  وتحقيس الهدف من

 التأكد من سالمة الوسيلة المساعدة وامكانية استخدامها.

 اختبار البحث: 3-6

 : اختبار الرمية الحرة بكرة السلة.اسم االختبار"

 : قياس دقة تصويل الرمية الحرة من خلف خب الرمية الحرة .الغرض من االختبار

 ,كرة سلة , استمارة تسجيل. االدوات: ملعل كرة سلة , هدف كرة سلة

 ( محاوالت للتصويل من خلف خب الرمية الحرة.10: يمنف كل العل )مواصفات االداء

التسجيل : تحتسل لكل العل نقطة واحدة عن كل رمية حرة ناجحة ) كرة تدخل السلة( ,وال تحتسل لالعل 

, 2019( نقاط." )جبار, 10ا هي )اي نقطة عندما ال تدخل الكرة السلة , واعلى نقاط يمكن الحصول عليه

67.) 

 اجراءات البحث:3-7

 االختبار القبلي . 3-7-1

تم اجراء االختبار القبلي لقياس مهارة الرمية الحرة بكرة السلة على الكراسي المتحركة للمجموعتين   

الرياضية عصرا في الساحة  4من يوم السبت , في تمام الساعة  2020 /1 /4الضابطة والتجريبية بتأريخ 
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تربية االنبار, قسم النشاط الرياضي , وقد راع الباحث  –,المركز التدريبي لكرة السلة في مدينة الرمادي   

 تطبيس اجراءات االختبار, وتثبيت الظروف التي تم فيها االختبار من الناحية الزمانية والمكانية.

 تطبيق التجربة الرئيسة.  3-7-2

باتباع المنهج المعد من قبل المدرب الذي يهدف الى تطوير التعلم ولكال تم تطبيس التجربة الرئيسة  

المجموعتين, اال ان االختالف كان في استخدام المجموعة التجريبية للوسيلة المساعدة المقترحة على الكرسي 

عة الضابطة المتحر  من قبل الباحث عند تنفيذ التكرارات الخاصة بتمرينات الرمية الحرة , بينما تنفذ المجمو

( وحدات في االسبوع من 3( اسابيع بواقع )4التمارين دون استخدام الوسيلة المساعدة , واستغرق المنهج )

 يوم االحد, والثالثاء, والخميس من كل اسبوع.

 االختبار البعدي. 3-7-3

 /2/2رئيسة بتأريخ تم اجراء اختبار الرمية الحرة بكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد انتهاء التجربة ال 

 من يوم  االحد , وبنفس االجراءات المتبعة لالختبار القبلي. 2020

 اختبار االحتفاظ: 3-7-4

لقياس االحتفاظ وبعد االنتهاء من المنهج واجراء االختبار البعدي وباالتفاق مع مدرب الفريس يتم حجل  

ى للباحث من قياس نسبة االحتفاظ , فهو " ( ايام , ليتسن7تمرينات الرمية الحرة على المجموعتين لمدة )

(, وقد تم قياسه في يوم  stalling) 1982,196مستوى بقاء الكفاءة في المهارة بعد فترة خالية من التدريل".

 , باالعتماد على قانون نسبة االحتفاظ وكما يلي : 2020 /2 /9)االحد ( الموافس 

 االحتفاظ   

 (.238, 2013" ) سليمان, 100×  ------------"نسبة االحتفاظ =  

 البعدي 

 

 الوسائل االحصائية: 3-8

 "الوسب الحسابي.

 االنحراف المعياري .

(T. للعينات المترابطة ) 

(T, 360- 153,  2003( للعينات المستقلة المتساوية العدد".)ابراهيم.) 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

 عرض النتائج وتحليلها. 4-1

 لنتائج وتحليل اختبار الرمية الحرة القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة.عرض ا 4-1-1

  2جدول )

وحدة  االختبار

 القياس

 س   اختبار بعدي اختبار قبلي

 ع         

 ع 

 ف

قيمة ت* 

 المحسوبة

 المعنوية

 ع س   ع س  

دقة الرمية 

 الحرة

 معنوي 6.81 0.54 1.5 1.04 4.5 1.41 3 درجة

  .5   ودرجة حرية = )05 0   ومستوى الداللة )2.571ية = )* )ت  الجدول

( للمجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي لدقة مهارة الرمية الحرة ,ان الفرق 2اتضف من جدول ) 

(, وهي اكبر من ) ت( 6.81كان معنوي لصالف االختبار البعدي , اذ كانت قيمة )ت( المحسوبة البالغة ) 

 (.5(, ودرجة الحرية )0,05( , بمستوى الداللة )2.571تي بلغت ) الجدولية ال
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 عرض النتائج وتحليل اختبار الرمية الحرة القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية. 4-1-2

  3جدول )

وحدة  االختبار

 القياس

 س   اختبار بعدي   اختبار قبلي

 ع         

 ع 

 ف

قيمة ت* 

المحسو

 بة

 المعنوية

 ع س   ع س  

دقة الرمية 

 الحرة

 معنوي 6.52 1.37 3.5 0.75 6.83 1.21 3.33 درجة

  .5   ودرجة الحرية = )05 0   مستوى الداللة )2.571* )ت  الجدولية = )

( للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لدقة مهارة الرمية الحرة ,ان الفرق 3اتضف من الجدول ) 

(, وهي اكبر من ) ت( 6.52االختبار البعدي , اذ كانت قيمة )ت( المحسوبة البالغة )كان معنوي لصالف 

 (.5(, ودرجة الحرية )0,05( , بمستوى الداللة )2.571الجدولية التي بلغت) 

 عرض النتائج وتحليل اختبار الرمية الحرة البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.4-1-3

  4جدول )

قيمة ت*  مج تجريبية مج الضابطة القياسوحدة  االختبار

 المحسوبة

 المعنوية

 ع س   ع   س  

دقة الرمية 

 الحرة

 معنوي 4.08 0.75 6.83 1.04 4.5 درجة

  .10  ودرجة الحرية = ) 0.05   مستوى الداللة 2.228* )ت  الجدولية = )

, ولصالف المجموعة التجريبية , اذ ( ان الفرق كان معنوي في اختبار دقة الرمية الحرة 4يتضف من جدول )

(, ومستوى الداللة 2.228(, وهي اكبر من )ت( الجدولية التي بلغت قيمتها )  4.08بلغت )ت( المحسوبة )

 (.10, ودرجة الحرية ) 0.05

عرض نتائج نسبة االحتفاظ للمجموعتين الضابطة والتجريبية لمهارة الرمية الحرة بكرة السلة  4-1-4

 المتحركة.على الكراسي 

  5جدول )

 مج ضابطة 

 ) الالعل(

 مج تجريبية  نسبة االحتفاظ

 )الالعل(

 نسبة االحتفاظ

1 50% 1 83.33% 

2 40% 2 57.14% 

3 33.33% 3 71.42% 

4 25% 4 75% 

5 66.66% 5 71.42% 

6 60% 6 66.66% 

 %71.82 س   %41.33 س  

 

ين ان افراد المجموعة التجريبية كانت نسبة االحتفاظ ( الخاص بنسبة االحتفاظ . اذا تب5يتضف من جدول )

 (. %41.33( , وهي اكبر من نسبة االحتفاظ ألفراد المجموعة الضابطة البالغة ) %71,82بوسب حسابي )

 مناقشة النتائج: 4-2

من خالل عرض وتحليل النتائج يتضف ان الباحث قد اثبت فرضيتا البحث , فقد كان التحسن في دقة مهارة 

(, وهذا دليل على التأثير االيجابي للتمرينات 2,3لرمية الحرة لكال المجموعتين كما موضف في جدول )ا
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والتكرارات المتبعة في المنهج , اذ ان من " اولى اهتمامات المدربين والمدرسين والمعلمين تعلم مهارات 

صة ومتسلسلة خالل االسبوع االلعاب الرياضية والبدنية واتقانها ضمن وحدات تدريبية وتعليمية متخص

والشهر والموسم والتركيز التام على كل وحدة تعليمية من خالل مجاالت التمرين وتكرارها واالنتقال الى 

 (.167, 2000وحدة تعليمية ثابتة بزيادة التمرينات ".)محجوب , 

لمجموعة الضابطة ( كان النتائج االحصائية واضحة في التحسن للمجموعة التجريبية عن ا4وفي جدول )  

نتيجة استخدامها الى الوسيلة المساعدة على الكراسي المتحركة , ويعزو الباحث هذا التحسن الى ان الوسيلة 

المساعدة المقترحة هي  ير معقدة وواضحة وحققت الهدف الذي من اجله تم تصميمها , وهذه الوسيلة قد 

كوع للوحة في حالة حدوث خطأ مما اثار الالعبين وفرت تغذية راجعة انية لحركة الذراع من خالل لمس ال

الى التركيز في تعديل المسار الحركي للذراع المصوبة عند تكرار االداء الالحس في عدم انفرج الذراع الى 

الجانل, لذلك ان "الوصول الى اداء حركي تام فأنه ال يحصل من خالل التمرين فقب بل البد من اضافة 

 .(Robby,1972,31 )التغذية الراجعة". 

( كانت نسبة االحتفاظ للمجموعة التجريبية اكثر من نسبة االحتفاظ للمجموعة الضابطة , وهذا 5وفي جدول )

يؤكد دور الوسيلة المساعدة في تحسن نسبة االحتفاظ, "فالوسائل المساعدة تساهم في ايجاد عالقة راسخة 

تعلم و تحقس تعلم وتدريل ذو اثر كبير ويبقى زمنا طويال, وطيدة بين ما تعلمه وما يترتل على ذلك وبقاء اثر ال

 2012وتأثير ايجابي فعال في مواصفات االداء الحركي الذي ينتج اساساً من التطور الحركي".)الربيعي , 

( وايضا " ابقاء المعلومات حية وذات صورة واضحة في ذهن المتعلم من خالل فهم وادرا  الحقائس 341,

استدعاء واستخدام هذه المعلومات بشكل فعال ومميز في المواقف المختلفة التي تحتاج لهذه  فضال عن امكانية

( , وبهذا الصدد يبين الباحث ان بعض الالعبين في بدايات تعلمهم 187, 2013المعلومات" .) سليمان ,

قوية , واخرين  يكونوا خاضعين لعوامل عديدة والتي تعود الى فروقهم الفردية, فنجد البعض يمتلك ذاكرة

لديهم مستوى منخفض من الذاكرة وهذا ينعكس على  القدرة السترجاع األداء , لذلك يحاول المدرب او 

 المدرس الى الزيادة في العدد لتكرارات ومحاوالت االداء والتمرين. 

 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات. 5-1

 من خالل نتائج البحث كانت االستنتاجات :

سن في دقة مهارة الرمية الحرة على الكراسي المتحركة لكال المجموعتين , ولكن االفضلية كانت حدوث تح

 للمجموعة التجريبية الستخدامها الوسيلة المساعدة المقترحة.

ساهمت الوسيلة المساعدة للمجموعة التجريبية بنسبة احتفاظ اكبر من المجموعة الضابطة في دقة الرمية 

 الحرة .

مساعدة ساهمت في تعديل وتشذيل السمات االساسية للبرنامج الحركي لمهارة الرمية الحرة على الوسيلة ال

 الكراسي المتحركة للمجموعة التجريبية.

 

 التوصيات : 5-2

 استخدام الوسيلة المساعدة المقترحة على العبي كرة السلة للكراسي المتحركة لما لها من تأثير ايجابي.

ف على تأثير الوسائل المساعدة في المجال التعليمي والتدريبي للمهارات الرياضية اجراء ابحاث اخرى للتعر

 . 

 المصادر العربية واالجنبية:

 المصادر العربية :

( : "االحصاء الوصفي واالستداللي في مجاالت وبحوث التربية البدنية 2003ابراهيم , مروان عبد المجيد  )

 الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع . والرياضية" , كتاب منهجي ,عمان , دار

( : "التصنيف الطبي والقانون الدولي لكرة السلة على الكراسي 2002ابراهيم , مروان عبد المجيد )

 , عمان ,دار الثقافة والنشر والتوزيع . 1المتحركة" ,ط

علم مهارتي الطبطبة ( : "تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في ت2004االمير , نصر عبد )

 والتهديف على العبي كرة السلة فئة الميني باسكت" ,رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية , جامعة بابل .
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( : "اثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض الصفات البدنية الخاصة لالعبي 2016االمين ,شريب محمد )

 جامعة عبد الحميد بن باديس , الجزائر.كرة السلة على الكراسي", معهد التربية البدنية, 

( : "بناء وتقنين اختبارات للمهارات االساسية بكرة السلة على الكراسي المتحركة" 2019جبار , نزار علي )

 ,اطروحة دكتوراه , كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , جامعة ديالى .

, لبنان , دار الكتل 1تربية البدنية والرياضية", ط( : "التعلم والتعليم في ال2012الربيعي , محمود داود )

 العلمية .

,دمشس, دار العراب ودار نور حوران للدراسات 1( : "التعلم الحركي , ط2013سليمان , خليل ابراهيم )

 والنشر والترجمة.

 ( : "جدولة التمرين" , بغداد.2000محجوب , وجيه )

 المصادر األجنبية :

 

    9 - Robby .D. Margnte(1972) : "the dynamics of  motor skills acquisition 

prentics" , Hill . Englewood , cliffs, New jersey.                    

10 - Stalling m. Loretta (1982) :" Motor learning from theory to practice" ,the c. r   

Mosby company .                                                                               
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 أهم المتغيرات الفسيولوجية النتقاء اشبال المدارس الت صصية ) مركز الموهبة الرياضية  بكرة القدم 

 م. د عبدهللا عباس محمد 

988abaas@gmail.com 
 م. د حسين حمزه نجم

l.com12hussein@gmai7 

 صفاء حاتم جليل

safaagalilaltaee@gmail.com 

 الكلمات المفتاحية )المتغيرات الفسيولوجية  اشبال المدراس الت صصية  

 المست لص باللغة العربية :

شبال وفس اهم المتغيرات الفسيولوجية لكرة بغية تحقيس اهداف البحث, المتمثلة في انتقاء الالعبين اال          

, وكان على الباحثون ان يتخذوا  مجموعة  2019-2018القدم في المدارس التخصصية للموسم الرياضي 

من االجراءات لغرض معرفة العوامل التي تشةةةةةةبعت في البطارية , وألجله تم اسةةةةةةتعمال المنهج الوصةةةةةةفي 

(العبا يمثلون المدارس التخصةةةةةصةةةةةية 30كرة القدم البالغ عددهم )وتحديد عينة البحث بالالعبين االشةةةةةبال ب

( لمعالجة البيانات االحصةةةةائية بعد اجراء االختبارات, spssالمختلفة, لقد تم اسةةةةتخدام الحقيبة االحصةةةةائية )

 وعلى ضوء النتائج تم التوصل الى االستنتاجات التالية :  

 الالعبين االشبال بكرة القدم. في ضوء القياسات واالختبارات المعينة تم انتقاء

من خالل تطبيس المعادالت المسةةةةتنبطة على الالعبين االشةةةةبال مع االخذ بنظر االعتبار بالدرجات المعيارية 

 تمت عملية انتقاء للمتميزين منهم.

The most important physiological variables for selecting the cubs of the 

specialized schools (Sports Talent Center) in football 

Asst.Dr Abdullah Abbas Muhammad 

988abaas@gmail.com 

Asst.Dr Hussein Hamza Najm  

12hussein@gmail.com7 

Safaa Hatem Jalil 

safaagalilaltaee@gmail.com 

Key words (the most important physiological variables, cubs of specialized 

schools( 

In order to achieve the objectives of the research, represented in selecting the cubs' 

players according to the most important physiological variables of football in the 

specialized schools for the 2018-2019 sports season, the researchers had to take a 

set of measures for the purpose of knowing the factors that saturated in the battery, 

and for this the descriptive method was used and the research sample determined 

the players The football cubs number (30) players representing different specialized 

schools. The statistical bag (spss) has been used to process statistical data after 

taking the tests, and in light of the results, the following conclusions were reached: 

1 - In light of the specific measurements and tests, the young football players were 

selected. 

2-By applying the inferred equations to the cubs' players, taking into consideration 

the standard scores, a selection process was carried out for the distinguished ones. 

 

 التعريف بالبحث -1

 :مقدمة البحث وأهميته
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شهد العالم تطورا واسعا في مجال الرياضي والسيما لعبة كرة القدم لما هذه للعبة من شعبية عالمية بين      

الشعوب والسعي من اجل تطوير هذه للعبة وايجاد الوسائل والسبل التعليمية والتدريبية  الحديثة من اجل 

 ططي والمهاري.االرتقاء بالجانل الخ

انتقاء اشبال وفقا المتغيرات الفسيولوجية في المراكز الموهبة التخصصية  لكرة القدم وتعد عملية      

وتوجيههم نحو للعبه المناسبة هي الخطوة االولى التي تتضمن كفاية الرياضيين الموهوبين في كرة القدم, ومن 

معدل ضربات القلل, ضغب الدم, يرات الفسيولوجية ومنها اجل االنتقاء الموهوبين البد من تحديد بعض المتغ

التي يمكن من خاللها االستدالل على موهبتهما وبالتالي ايجاد االختبارات  وضغب الدم االنقباضي واالنبساطي

المناسبة لهذه المؤشرات وتفسيرها, ومن هنا تكمن اهمية البحث في كيفية االنتقاء بداللة بعض المتغيرات 

 ( سنة .15-12جية لالعبي كرة القدم بعمر )الفسيولو

 :مشكلة البحث  2

تعد عملية االنتقاء في الميدان الرياضي من أهم العمليات التي تسبس عملية التدريل والتي تؤدي الى       

اختصار التكلفة والجهد والوقت ووصول االشبال الى أعلى المستويات عندما تستند العملية التدريبية على 

 الفسيولوجية. االسس

ومن خالل تجربة الباحثون  الميدانية لعمل المدربين وجدوا بانه ا لل المدربين يعتمدون على خبراتهم     

الشةةخصةةية في عملية االنتقاء متجاهلين االسةةس الفسةةيولوجية في عملية االنتقاء االشةةبال, ومما أدى الى هدر 

 اجهها الالعبون في الوصول الى المستويات العليا.في الجهد والوقت والمال والسيما الصعوبات التي يو

 أهداف البحث:3

 -:يهدف البحث التعرف على

 لتعرف على واقع انتقاء العبي اشبال المدارس التخصصية لمركز الموهبة الرياضية في محافظة بابل.

 ابل.ايجاد قيمة المتغيرات الفسيولوجية لدى العبي اشبال المدرسة الكروية في محافظة ب1-3-2

 فرضية البحث : 4

 هنا  عالقة مابين المتغيرات الفسيولوجية وانتقاء اشبال المدرسة التخصصية لمركز الموهبة الرياضية بابل.

 مجاالت البحث: 1-5

( 15-12العبو المدرسة التخصصية لتابعة لمركز الموهبة الرياضية بابل بعمر )المجال البشري: 1-5-1

 سنة.

 .2019\3\4ولغاية  2019 \1\ 4لمدة  : االمجال الزماني1-5-2

 ملعل المدرسة التخصصية للموهبة الرياضية في محافظة بابل.المجال المكاني: 1-5-3

 : منهج البحث وإجراءاته الميدانية-2

 استخدم المنهج الوصفي باالسلوب االرتباطي لمالئمته طبيعة البحث.

 2019بسثصسشف\ 2018صصية للموسم الرياضي تمثل مجمتع البحث بالعبي كرة القدم في المدارس التخ

 ( العبا.30والبالغ عددهم)

لبيان صالحية االختبارات  قام الباحثون بأعداد استبانه للخبراء والمختصين وكذلك بيان النسبة المئوية لكل 

 .%100منها وقد جاءت جميعها موافس بنسبة 

عبين االشبال للتأكد من مدى مالئمة االختبارات وضعت االختبارات بالصيغة النهائية وتم تطبيقها على الال

 ( العبا في المدرسة التخصصية لكرة القدم.3لعينة البحث اذ تم اجراء تجربة االستطالعية على )

ما ان تم االنتهاء من التجربة االستطالعية, حتى باشروا بالتجربة الرئيسية اذ اجريت االختبارات الصالحة 

 ( العبا في كرة القدم وتم انتقاء االشبال على وفس المتغيرات الفسيولوجية.30م )على االشبال والبالغ عدده

 

 

 

   يوضح مصفوفة البيانات البينية بين المتغيرات1جدول )
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 المتغيرات

معدل 

ضربات 

القلب قبل 

 الجهد 

معدل 

ضربات 

القلب بعد 

 الجهد

الضغط 

االنقباضي 

 قبل الجهد

الضغط 

االنقباضي 

 بعد الجهد

الضغط 

نبساطي اال

 قبل الجهد

الضغط 

االنبساطي 

 بعد الجهد

 684. 456. 753. 492. 211. 1.000 معدل ضربات القلب قبل الجهد

 002. -070.- 253. 345. 1.000 211. معدل ضربات القلب بعد الجهد

 618. 619. 403. 1.000 345. 492. الضغط االنقباضي قبل الجهد

 461. 151. 1.000 403. 253. 753. الضغط االنقباضي بعد الجهد

 879. 1.000 151. 619. -070- 456. الضغط االنبساطي قبل الجهد

 1.000 879. 461. 618. 002. 684. الضغط االنبساطي بعد الجهد

 

   يوضح العوامل التي تشبعت عليها المتغيرات 2جدول )

 

 العامل الياني  العامل االول  المتغيرات 

 -304.- 1.015 الجهدمعدل ضربات القلل قبل 

 -039.- 977. معدل ضربات القلل بعد الجهد

 311. 627. الضغب االنقباضي قبل الجهد

 498. 554. الضغب االنقباضي بعد الجهد

 873. -323.- الضغب االنبساطي قبل الجهد

 711. 238. الضغب االنبساطي بعد الجهد

 منهج البحث: 2-1

 باألسلوب االرتباطي لمالئمته طبيعة مشكلة البحث المراد حلها.استعمل الباحثون المنهج الوصفي 

 مجتمع البحث وعينته: 2-2

 مجتمع البحث:2-2-1

-12تحدد مجتمع البحث بالالعبين االشبال في المدرسة التخصصية بكرة القدم في محافظة بابل بأعمار  )  

 (. 30( سنة  والبالغ عددهم )15

 :عينات البحث2-2-2

( العبين تم اختيارهم بطريقة عشةةةةةةوائية من 3وتكونت هذه العينة من )ربة االسددددددتطالعية : عينة التج 1-

 مجتمع البحث.

بعد اسةةةتبعاد الالعبين المشةةةاركين في التجربة االسةةةتطالعية والبالغ العينة الرئيسدددية )عينة التطبيق   :  2-

 .( العل30( العل , أصبف عدد العبي عينة التجربة الرئيسية  )3عددهم )

 تجانس عينة البحث:   3-2-2

ومن اجل ضةةةةةةبب جميع المتغيرات التي تؤثر في دقة نتائج البحث لجأ الباحثون إلى التحقس من تجانس عينة 

البحث في متغيرات الطول والوزن والعمر وعن طريس اسةةةةةةتخدام معامل االلتواء وكما هو مبين في الجدول 

(3.) 

 لعمر ومعامل االلتواءيبين متغيرات )الطول الوزن ا  3الجدول)

 المنوال +ع سَ  وحدة القياس المتغيرات
معامل 

 االلتواء

 0.73 4.5 20.6  142.8 سم الطول

 0.78 1.69  8.45 41.7 كغم الوزن

 0.65 0.66 0.86 13.9 سنة العمر
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في هذه  ( مما يدل على تجانس إفراد عينة البحث1 -+ (إن قيم معامل االلتواء تنحصةةر بين ) 3يبين الجدول)

 لهم . المتغيرات أي بمعنى اعتدالية التوزيع الطبيعي

 وسائل البحث واألجهزة واألدوات المست دمة: 2-3

 الوسائل البحيية: 2-3-1

 المراجع والمصادر العربية. -1

 االنترنيت )شبكة المعلومات الدولية(.-2

 االختبار والقياس. -3

 فريس العمل المساعد. -4

 ست دمة بالبحث :األجهزة الم 2-3-2

 مقياس لقياس الضغب الدم.

Oximeter 

 ميزان طبي لقياس وزن الجسم.

 حاسبة الكترونية.

 األدوات المست دمة: 2-3-3

 شريب قياس لقياس األطوال والمسافات.-1

 (.2صفارة عدد ) -2

 ملعل كرة قدم قانوني . -3

 سلم الرشاقة -4

 شواخص واعمدة مختلفة

 أهم المتغيرات الفسلجية المستخدمة في البحث.استمارة استبيان لتحديد 

 األجراءات الميدانية للبحث : 2-4

بغية تحقيق اهداف البحث اتبع الباحيون االجراءات من قبل الفريق المسدددداعد اذا شددددتملت هذه االختبارات 

 على وفق التسلسل االتي: 

 فترة الراحة واثناء االداء .( م :حيث اجرى على كل الالعبين بأخذ القياسات خالل 30اختبار ركض )

 اختبار الوثل من الثبات حيث اعطيت محاولتان لكل العل وسجلت له أفضلها.

 ثا . 30اختبار الجلوس من االستلقاء وعلى الظهر خالل

 م .30الحجل على رجل واحده لمسافة 

 -اختيار المتغيرات الفسيولوجية لألشبال: 2-4-1

  RH:- (1اختبار قياس معدل ضربات القلب-1

  PWC170)د( من اختبار  1قياس معدل ضربات القلل قبل الجهد ) بالراحة ( وبعد ) -الهدف من االختبار:
 .  PWC170)د ( من اختبار  3 وبعد )

 جهاز التردميل ,   ساعة توقيت .  -األدوات المستعملة:

 10راحة تامة لمدة )يقوم المختبر باالستلقاء على األرض بشكل طولي وبعد  -وصف طريقة األداء: 

( دقائس يتم قياس معدل النبض عن طريس وضع السبابة على الشريان السباتي المار أعلى الرقبة 

. PWC170( دقائس من إختبار 3( دقيقة و )1وتحت الذقن . ثم نقيس معدل ضربات القلل بعد )

     .الذقن وأيضا ًعن طريس وضع السبابة على الشريان السباتي ألمار أعلى الرقبة وتحت

                                                           
   أسماء فريق العمل المساعد 
 جامعة بابل.-رياضة  في التربية البدنية وعلوم ال طالب دكتوراه- -اسر احمد ابراهيم ي-1
 دير مدرسة كرة القدم التخصصية في محافظة بابل م – اديب موسى-2
 صية لكرة القدم.مدرب في المدرسة التخص  -ينار دعباس -3
 64,ص8819 : اإلسكندرية , مطبعة االنتصار,أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته أمرهللا احمد السباطي؛.1
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 ( ليتم الحصول على معدل ضربات القلل خالل الدقيقة الواحدة.  6× الضرب ) العدد 

  -: 170PWC(2  170 إختبار القدرة على العمل البدني عند معدل نبض )-2
 ض / د( 170الهدف من االختبار: قياس القدرة على العمل البدني عند معدل نبض )

 ردميل ,   ساعة توقيت .تجهاز ال  -األدوات المستعملة :

ل بسرعة وصف طريقة األداء: يقوم المختبر بأجراء اإلحماء الالزم ثم الركض على جهاز التريد مي

( لمدة ) 6ْكغم / ساعة( وبزاوية ميل للجهاز )10ركض ) يس العمل ( دقائس بعدها مباشرة يقيس فر3ْْ

ية على الجهاز وبسرعة ركض المساعد معدل ضربات القلل ثم يستأنف العداء الركض مرة ثان

س فريس العمل ( دقائس أيضا , بعدها مباشرة يقي3( ولمدة )  8ْكغم / ساعة( وبزاوية ميل للجهاز )15)

 المساعد معدل ضربات القلل. 

عمل المساعد بحساب معدل ضربات القلل نهاية الجهد الثاني وتطبيس المعادلة يقوم فريس ال-التسجيل :

 الرياضية االتية :ـ

} Ps1 – 701N1 ) { –PWC 170 = N 1 + ( N2  
                                                     Ps2 – Ps1  

 التجربة االستطالعية :  2-4-2

( عصراً على عينة من خارج عينة البحث 3في تمام الساعة ) 2019\1\6إجريت التجربة االستطالعية يوم 

باح ( العبا والهدف من هذه3وعددها ) ثون عند التجربة هو التعرف على كافة المعوقات التي قد تواجه ال

مع الباحثون  تنفيذ التجربة الرئيسةةةةية ومن اجل التعرف على كفاية الفريس المسةةةةاعد والتأكد من تعاون العينة

 في التنفيذ.

 االختبارات القبلية : 2-4-3

( في تمام الساعة 11/1/2019االشبال بكرة القدم في  )قام الباحثون بأجراء االختبارات على الالعبين           

 ( عصراً .3)

 االختبارات البعدية : 2-4-4

تمام السةةةةاعة  ( وفي20/1/2019قام الباحثون بإجراء االختبارات البعدية بعد إكمال مدة تنفيذ التمرينات في)

 ( عصراً 3)

 الوسائل اإلحصائية : 5- 2-4

 ة واحدة . ( لعينtاختبار ) -5معامل االلتواء -4االنحراف المعياري  -3ي الوسب الحساب -2النسبة المئوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .122, ص  سابس؛ المصدر العمار قبع  .2
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 عرض النتائج ومناقشتها : 

   يوضح انتقاء الموهبين حسب الدرجات المعيارية4جدول )

 

 

 

 الالعبين

النبض 

قبل 

 الجهد

النبض 

بعد 

 الجهد

ضغب 

انقباضي 

قبل 

 الجهد

ضغب 

انقباضي 

بعد 

 الجهد

ضغب 

ي انبساط

قبل 

 الجهد

ضغب 

انبساطي 

بعد 

 الجهد

مجموع 

 االختبارات

عدد 

 االختبارات

الدرجة 

 النهائية

7 63.2 74.7 68.6 68.6 47.4 55.5 378 6 63 

18 61.1 52.7 68.6 53.8 69.1 64.1 369.4 6 61.56667 

14 65.4 64.2 54.7 71.2 53.9 42.8 352.2 6 58.7 

16 57.8 51.1 61.6 45.1 66.1 68.3 350 6 58.33333 

17 63.2 54.8 54.7 47.7 62.6 61.9 344.9 6 57.48333 

5 46.9 58.9 61.6 51.2 62.6 61.9 343.1 6 57.18333 

19 68.7 14.5 50 73.8 58.3 68.3 333.6 6 55.6 

4 61.1 58.9 50 71.2 40.9 47 329.1 6 54.85 

11 63.2 69.4 47.7 65.1 36.5 47 328.9 6 54.81667 

21 58.8 51.1 56.9 51.2 53.9 51.3 323.2 6 53.86667 

10 54.5 49 56.9 49.5 47.4 51.3 308.6 6 51.43333 

9 46.9 45.9 61.6 47.7 62.7 42.8 307.6 6 51.26667 

28 43.6 50.1 54.7 53.8 53.9 51.3 307.4 6 51.23333 

1 52.8 48.5 54.7 45.1 53.9 51.3 306.3 6 51.05 

15 52.3 45.9 40.7 51.2 58.3 55.5 303.9 6 50.65 

23 46.9 52.7 61.6 49.5 49.6 42.8 303.1 6 50.51667 

6 43.6 48.5 54.7 40.8 58.3 55.5 301.4 6 50.23333 

13 49.1 47.4 40.7 47.7 60.4 55.5 300.8 6 50.13333 

24 43.6 50.1 50 46 49.6 47 286.3 6 47.71667 

8 52.3 48.5 38.4 44.2 49.6 47 280 6 46.66667 

20 54.5 43.3 45.3 44.5 45.3 47 279.9 6 46.65 

22 35.9 45.9 54.7 47.7 47.4 47 278.6 6 46.43333 

2 46.9 45.9 50 42.5 49.5 38.5 273.3 6 45.55 

12 44.7 44.3 47.7 42.5 40.9 42.8 262.9 6 43.81667 

27 41.4 49 38.4 42.5 40.9 47 259.2 6 43.2 

25 39.2 47.4 31.4 40.8 40.9 40.7 240.4 6 40.06667 

3 41.4 48.5 38.4 40.8 36.5 34.3 239.9 6 39.98333 

30 35.9 48.5 43.1 45.1 32.2 30 234.8 6 39.13333 

26 35.9 43.3 33.8 39.1 36.5 38.5 227.1 6 37.85 

29 32.6 45.9 36.1 40.8 36.5 34.3 226.2 6 37.7 
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بعد الجهد الباحثون بتحويل الدرجات الخام في المتغيرات المبحوثه )معدل ضةةةةةةربات القلل قبل الجهد واقام 

ات ,الضةةةةغب االنقباضةةةةي قبل الجهد وبعد الجهد ,الضةةةةغب االنبسةةةةاطي قبل وبعد الجهد ( لغرض توحيد وحد

 القياس وتصبف الدرجات اكثر معنى ودالله .

ت  لتصةةةبف ي حصةةةل الالعل عليها افقيا  يقسةةةمها على عدد االختبارابعد ذلك تم جمع الدرجات المعيارية الت

ختيار العدد ادرجة واحده تعبر عن مسةةةةةةتوى األفراد  بعد ذلك اقام الباحثون بترتيل درجات االعبين النهائية 

هم وانتقاء المناسةةةل من االعلى الى االسةةةفل حتى يسةةةتطيع المدرب او المعني باختيار الالعبين المناسةةةبين من

 ( يبين الدرجات المعيارية والموهبين منهم .4لمؤهلين حسل كلن درجته كما في الجدول )ا

نقباضدددي مناقشدددة نتائج االختبارات قبل وبعد الجهد لكل المتغيرات معدل ضدددربات القلب  والضدددغط اال 3-1

 - والضغط االنبساطي:
ويعزى  (قت الراحة ) قبل الجهد ( الختبار معدل نبض القلل و4من خالل النتائج التي ظهرت في الجدول )

 عن التحسةةن الباحثون تلك الفروق في معدل النبض اثناء الراحة الى التدريبيين الذي اعدهما الباحثون فضةةالً 

لالحمال  الوظيفي الذي حدث في الجهاز القلبي الوعائي , إذ يتميز بناء الجسةةةةم الرياضةةةةي بالتكيف السةةةةريع

عبين  قد في عملية التدريل , إذ أن التدريبات التي خضةةةةةعت اليها الالالتدريبية عند تعرضةةةةةه الى تكرارات 

ه ادت الى زيادة كفاءة عمل القلل وكذلك زيادة االقتصةةةةةةاد في عمل عضةةةةةةلة القلل وانخفاض عدد ضةةةةةةربات

ناتج القلبي باالضةةافة الى انخفاض معدل الضةةربات في الدقيقة الواحدة خالل وقت الراحة نتيجة زيادة حجم ال

 ضربة من ضربات القلل . في كل 

 فةةةةةقةةةةةد اتةةةةةفةةةةةس كةةةةةل مةةةةةن ) فةةةةةوكةةةةةس وريسةةةةةةةةةةأن خةةةةةريةةةةةبةةةةةب ( الةةةةةى " أن بةةةةةبء الةةةةةنةةةةةبةةةةةض 

 ) انةةةخةةةفةةةاض عةةةدد ضةةةةةةةةةربةةةاتةةةه ( فةةةي وقةةةت الةةةراحةةةة , يةةةعةةةد احةةةد الةةةظةةةواهةةةر الةةةمصةةةةةةةةةاحةةةبةةةة 

   (2( )1)للحالة التدريبية الجيدة " 

قلل اثناء الراحة ( الى أن " التدريل له اثر واضف في معدل سرعة ال Fox & Mathewsكما اكد كل من ) 

 , إذ يةةةةةةنةةةةةةخةةةةةةفةةةةةةض هةةةةةةذا الةةةةةةمةةةةةةعةةةةةةدل لةةةةةةدى الةةةةةةفةةةةةةرد الةةةةةةمةةةةةةدرب مةةةةةةع االرتةةةةةةبةةةةةةاط 

 ( 3)بحالته التدريبية. 

فمن خالل ذلك يتفس الباحثون مع االراء بان معدل ضةةةةةةربات القلل وقت الراحة يعد من اهم المؤشةةةةةةرات 

ض في معدل ضةةربات الضةةرورية لمعرفة كفاية الجهاز الدوري والتنفسةةي الذي يمتلكه الرياضةةي , فاالنخفا

القلل وقت الراحة والعودة الى االسةةتشةةفاء السةةريع يدل على مدى تطور الجهاز التنفسةةي , إذ اشةةار ) محمد 

علي القب ( الى أن هنا  عدة امور تحدث عند تطور الجهاز الدوري اثناء الراحة ومنها ) تغيرات في حجم 

 ( 4)الضربة , زيادة في كمية الدم والهيموكلوبين ( القلل , نقصأن في معدل ضربات القلل , وزيادة في حجم 

فقد ذكر )كاظم جابر( "أن ضةةغب الدم يتغير بصةةورة كبيرة تحت تأثير المجهود العضةةلي , وهذا التغير ناتج 

عن كمية الدم المدفوع في الدقيقة  لتغطية الحاجة المتزايدة لالوكسةةةةةةجين , فيرتفع ضةةةةةةغب الدم االنقباضةةةةةةي 

( ملم/زئبس الى 120ع شةةةةةةةدة الحمل البدني وخاصةةةةةةةة في فعاليات التحمل , إذ يرتفع من )ارتفاعاً طردياً م

( مم/زئبس , وسةةةةةبل هذا االرتفاع نتيجة الزيادة في الدفع القلبي الذي يرافس االرتفاع في شةةةةةدة الحمل 200)

 (5)البدني" .

 وبصةةةةةةةةةةفةةةةة عةةةةامةةةةة "يةةةةزداد ضةةةةةةةةةةغةةةةب الةةةةدم االنةةةةقةةةةبةةةةاضةةةةةةةةةةي نةةةةتةةةةيةةةةجةةةةة الةةةةحةةةةمةةةةل الةةةةبةةةةدنةةةةي 

( او قد ال يتغير بالمقارنة مع القياس %30-10( ويقل ضةةةةةغب الدم االنبسةةةةةاطي حوالي )%30-15حوالي )

 (6)القبلي" .

                                                           
)1(Fox , E,L (1984) : Sport Physiology , Saunders college publishing company .  

 .  98, ص 1989, وزارة التعليم العالي , جامعة البصرة ,  2, ج موسوعة االختبارات والقياسات في التربية البدنية والرياضةريسأن خريبط :  (2)
)3( Fox & Mathews ( 1976 ) The physiologyical asis of physical Education and Athletics , 2 ed W.B. Saunders 
company .  

 .  56, ص 1999, دار الفكر العربي , القاهرة ,  وظائف االعضاء والتدريب الرياضيمحمد علي القط :  (4)
 . 266, ص 1999,كاظم جابر امير : مصدر سبق ذكرة (5)
 .  87ص 1997,د الفتاح , محمد صبحي حانين : مصدر سبق ذكره ,ابو العال احمد عب (6)
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كما اكد على ذلك كل من )محمد حسةةةةن عالوي و ابو العال احمد( على أن "زيادة ضةةةةغب الدم اثناء النشةةةةاط 

 (1)حجم الضربة " . الرياضي ترجع الى زيادة الدفع القلبي على حساب زيادة معدل القلل وليس على حساب

فقد يرى الباحثون "أن تغيرات ضغب الدم اثناء العمل العضلي ترتبب بمدى تناسل مستوى زيادة الدفع القلبي 

ونقص مقاومة سريأن الدم , فيزداد الضغب االنقباضي مع زيادة شدة الحمل البدني ويكون تأثير الدفع القلبي 

 (2)على الضغب االنبساطي. على زيادة الضغب االنقباضي اكثر من تأثيره

ويمكن تفسير ذلك الى أن هنا  "زيادة كبيرة في اتساع االوعية الدموية بالعضالت العاملة , ففي بداية أي 

عمل عضلي او خالل فترة اداء االعمال العضلية لفترة قصيرة تتسع االوعية الدموية , ويعني هذا أن كمية 

 (3)ت العضالت العاملة اثناء العمل العضلي اكثر منها اثناء الراحة.كبيرة من الدم تنتقل الى شرايين وشعيرا

 االستنتاجات والتوصيات :-5

 االستنتاجات: أستنتج الباحيون ما يلي 5-1

ضربات  بناء بطارية اختبارات  مختصة لالعبي كرة القدم في المدراس التخصصية في بابل وفقا )معدل

 القلل والضغب االنقباضي واالنبساطي(.

 اسةةةةةةتخةةدام الةةدرجةةات المعيةةاريةةة والمسةةةةةةتويةةات في انتقةةاء االعبين وفقةةا المتغيرات الفسةةةةةةيولوجيةةة  

 .)معدل ضربات القلل , والضغب االنقباضي واالنبساطي(

 التوصيات: 5-2

 -في ضوء ما تقدم من نتائج يوصي الباحثون بما يأتي:       

في الجسم  شرات لتكيف االجهزة الوظيفيةضرورة عناية المدربين بالقياسات الوظيفية , بوصفها كمؤ

 الضغب االنقباضي واالنبساطي(. –ولتأثيرها في كشف الحالة التدريبية وخاصة )معدل ضربات القلل 

 االشبال. عملية االنتقاء لالعبيناعتماد على المتغيرات الفسيولوجية  في ضوء هذه الدراسة  في 

 المصادر
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يف وانتقاء ناشئي كرة السلة في )مراكز الموهبة الرياضية  وفق اهم المحددات الجسمية والقدرات تصن

 البدنية والحركية

 أ.د محمد جاسم الياسري

Mohammed yasri56@gmail.com 

 م.م محمد حسن شعالن

Mohammedshaalan0@gmail.com 

 م. م. سعد محمود فرمان

Saadmahmood501@gmail.com 

 المفتاحية )التصنيف   ناشو كرة السلة   المحددات الجسمية والقدرات الحركية والبدنية الكلمات 

 المست لص باللغة العربية

بغية تحقيس اهداف البحث , المتمثلة في تصنيف وانتقاء الالعبين الناشئين وفس اهم القدرات البدنية والجسمية 

, كان على الباحثين  2019- 2018راق للموسم الرياضي والحركية لدى الالعبين الناشئين بكرة السلة في الع

ان يتخذوا مجموعة من االجراءات والتدابير لغرض معرفة العوامل التي تشبعت في البطاريات , والجله تم 

( العباً ناشئاً 90استعمال المنهج الوصفي  وتحديد عينة البحث بالالعبين الناشئين لكرة السلة البالغ عددها )

( لمعالجة البيانات االحصائية spssمدارس التخصصية المختلفة , لقد تم استخدام الحقيبة االحصائية )يمثلون ال

بعد اجراء االختبارات البدنية والحركية والقياسات الجسمية. وعلى ضوء النتائج تم التوصل الى االستنتاجات 

 التالية:

والقدرات المبحوثة , تم تصنيف الالعبين الناشئين في ضوء القياسات واالختبارات المعنية بالمحددات الجسمية 

 بكرة السلة الى ثالث اصناف يمثلون مراكز اللعل.

من جراء الدراسة العاملية للمحددات والقدرات المبحوثة تم استنباط ثالث بطاريات اختبارية تمثل كل واحدة 

 منها صنفا معنيا من اصناف الالعبين الناشئين بكرة السلة.

طبيس المعادالت المستنبطة على الالعبين مع االخذ بنظر االعتبار نتائجهم بالدرجات المعيارية من خالل ت

 والرتل المئينية , تمت عملية االنتقاء للمتميزين منهم.

Classification and selection of basketball beginners in (sports talent centers) 

according to the most important physical determinants and physical and motor 

abilities 

Prof Mohammed jassim alyasryi 

Mohammed yasri56@gmail.com 

M Mohammed hasan shaalan 

Mohammedshaalan0@gmail.com 

M saad Mahmood Farman 

Saadmahmood501@gmail.com 

 Abstract 

In order to achieve the objectives of the research, represented in the classification 

and selection of emerging players according to the most important physical, 

physical and kinetic capabilities of the emerging basketball players in Iraq for the 

2018-2019 sports season, the researchers had to take a set of measures and 

measures for the purpose of knowing the factors that saturated in the globles, and 

for it the use of The descriptive approach and the determination of the research 

sample for the (90) beginners basketball players representing different specialized 

schools. The statistical bag (spss) was used to process statistical data after 

conducting physical, kinetic and anthropometric tests. In light of the results, the 

following conclusions were reached: 
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In light of the measurements and tests concerned with the physical determinants 

and the abilities researched, the emerging basketball players were classified into 

three categories representing the playing centers. 

As a result of the global study of the determinants and capabilities researched, 

three test batteries, each representing a specific type, were developed from the 

types of emerging basketball players. 

By applying the inferred equations to the players, taking into account their results 

in standard degrees and percentile ranks, the selection process was carried out for 

the distinguished among them. 

 التعريف بالبحث:-1

 مقدمة البحث واهميته:1-1

ان المجال الرياضي في اي دولة من دول العالم يكون شأنه شأن باقي المجاالت االخرى, وان تطوره من 

لخاصة بأدبيات التربية الرياضية نستطيع ان عدمه يتبع تطور هذه المجاالت المتعددة , ومن خالل القراءات ا

 نستخلص ان تطور المستوى الرياضي مرتبب بتقدم ورقّي الشعوب.

اهم ما يميز العل كرة السلة عن بقية االلعاب هي القياسات الجسمية والقدرات البدنية والحركية باإلضافة الى 

 المتغيرات االخرى قد تكون العقلية او النفسية ...الخ .

خالل مالحظة الباحثين للشأن السلوي وجد ان تقسيم مراكز اللعل الخاصة بكرة السلة يفتقر الى من 

الموضوعية وبعيد عن مواصفات االعبين في كل مركز من مراكز اللعل , اذ وجد ان هنالك خصوصية 

ان كل هذه للمركز الذي يشغله االعل من حيث االمكانيات البدنية والحركية وكذلك القياسات الجسمية و

 المؤشرات تأخذ بعين االعتبار عن توجيه االعبين حسل مراكز اللعل.

 مشكلة البحث:1-2

لقد اكد الباحثون في هذا البحث واهميته على مسألة فائدة االختبارات في تحديد مراكز اللعل بكرة السلة اذ 

اكز االخرى وهنا تتجلى اهمية وجد ان هنالك تباين في مستويات الالعبين من خالل المركز الواحد او المر

البحث ومشكلته في تحديد القدرات الخاصة بكل مراكز اللعل من خالل بناء بطارية نموذجية لالعبين 

 الناشئين بكرة السلة .

 أهداف البحث :1-3

 تحديد القدرات البدنية والحركية والمحددات الجسمية المستخلصة من التحليل العاملي.

 فس القدرات البدنية والحركية والمحددات الجسمية من المستخلصة التحليل. تصنيف الناشئين على و

 انتقاء المتميزين من العبي كرة السلة الناشئين حسل االصناف  بمراكز اللعل.

 مجاالت البحث: 1-4

 المجال البشري :العبو كرة السلة )الناشئين( في المدارس التخصصية بكرة السلة في العراق 

  2019-3-1الى  2019-1-1ي : منالمجال الزمان

 المجال المكاني : قاعات المراكز التخصصية واالندية بكرة السلة في العراق 

 منهجية البحث واجراءاته :-2

 منهج البحث 2-1

 استخدم المنهج الوصفي باألسلوب االرتباطي لمالئمته طبيعة البحث 

 مجتمع البحث وعينته: 2-2

 ( العبا90والبالغ عددهم ) 2019-2018السلة في المدارس التخصصية تمثل مجتمع البحث بالعبي كرة 

 بعدها قام الباحثون بمجموعة من االجراءات كاالتي:

بغية بناء بطارية اختبار )بدنية , جسمية , حركية (على الالعبين الناشئين البد للباحثين من ترشيف اختبارات 

على مسف العديد من المراجع النظرية والسيما االختبارات لقياس القدرات المبحوثة وألجل هذا تم االعتماد 

 (4:78( )2:86( )85:1السابقة لكال من )
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لبيان صالحية االختبارات قام الباحث بأعداد استبانة للخبراء والمختصين وكذلك بيان االهمية النسبية لكل 

 منها وقد جاءت جميعها بنتائج صالحه وذات اهمية نسبية متباينة 

ختبارات بالصيغة النهائية وتم تطبيقها على الالعبين الناشئين للتاكد من مدى مالئمة االختبارات وضعت اال

( العبا ناشئا في اندية الدوري العراقي في االختبارات 30لعينة البحث اذ تم اجراء تجربة استطالعية على )

 (اختباراً.21رات الى )البدنية والقياسات الجسمية واالختبارات الحركية وقد بلغ عدد االختبا

ما ان انتهى الباحثون من التجربة االستطالعية , حتى باشروا بالتجربة الرئيسية اذ اجريت االختبارات 

( العبا ناشئا في كرة 90( اختبارا وقياسا على مجموعة من الالعبين والبالغ عددهم )21الصالحة والبالغة )

لى وفس القدرات البدنية والحركية والمحددات الجسمية كما في السلة وفي ضوء النتائج تم تصنيف الناشئين ع

 (1الجدول )

  1جدول )

 يبين اعداد ناشئو كرة السلة حسب تصنيفاتهم

 عدد االعبين في كل صنف

 26.000 1 االصناف 

2 33.000 

3 31.000 

 90.000 المجموع

 استخراج التقديرات االحصائية لكل صنف من االصناف الثالثة : 

بعد ان تم تصنيف الالعبين الناشئين في ضوء المؤشرات المبحوثة , تم استخراج نتائج افراد الصنف االول 

والثاني والثالث وعولجت احصائيا بغية معرفة توزيعها الطبيعي , جميعها جاءت اعتدالية كما بينها الجداول 

(2,3,4) 

  2جدول )

  العبا عند كل القدرات والمحددات 26د الصنف االول )يبين التقديرات االحصائية التي حصل عليها افرا

 المبحوثة التي خضعوا لها في القياس النهائي

 اعلى قيمة اقل قيمة المتغيرات
الوسب 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطا 

 المعياري
 االلتواء

 التوزيع التفلطف

القوة المميزة بالسرعة 

 للرجل اليمين

 اعتدالي 1.503- 235.- 10166. 79399. 10.4782 11.60 9.14

القوة المميزة بالسرعة 

 للرجل اليسار

 اعتدالي 653.- 050. 09797. 76515. 10.0984 12.00 8.69

القدرة االنفجارية 

 للذراعين

445.00 699.00 544.606

6 

4.94439 0.9111 

 

 اعتدالي 474. 966.

 اعتدالي 386.- 192. 40660. 3.17564 45.6885 52.00 39.00 تحمل القوة للرجلين

 اعتدالي 171.- 630.- 12121. 1.02216 22.2951 24.00 20.00 تحمل القوة للذراعين

 اعتدالي 1.214- 313. 68173. 3.32450 49.8197 59.00 43.00 25×8تحمل السرعة 

القوة المميزة بالسرعة 

 للذراعين

 اعتدالي 706.- 304.- 20838. 1.62746 11.5738 14.00 8.00

قدرة االنفجارية ال

 للرجلين

 اعتدالي 1.730 414. 24681. 1.92765 45.1311 51.00 39.00

 طول الجسم
171.00 194.00 184.213

1 

 اعتدالي 870.- 312.- 73556. 3.74490

 اعتدالي 966.- 013. 89225. 2.96867 84.0656 99.00 72.00 وزن الجسم

 اعتدالي 1.342- 127.- 63013. 4.92146 84.4918 93.00 76.00 طول الذراع
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 اعتدالي 416.- 220.- 35567. 2.77784 33.0164 38.00 27.00 عرض الصدر

 اعتدالي 867.- 236.- 40117. 3.13320 43.1803 49.00 37.00 عرض الكتفين

محيب الصدر في حالة 

 الشهيس

 اعتدالي 1.458- 053. 31153. 2.43314 91.9880 96.18 88.00

الة محيب الصدر في ح

 الزفير

 اعتدالي 842.- 571.- 65150. 5.08837 77.5872 86.88 69.11

 اعتدالي 1.254- 471. 40279. 3.14585 36.9261 43.00 33.00 محيب الساق

 اعتدالي 673.- 444.- 07574. 59158. 7.4725 8.20 6.15 التوافس الحركي

 اعتدالي 1.391- 244. 05464. 1.78059 14.3582 17.20 11.90 الرشاقة

 اعتدالي 347.- 042. 04837. 37775. 2.1787 2.87 1.58 التوازن الثابت

 اعتدالي 1.004- 039. 27353. 3.94658 63.3607 85.00 45.00 التوزان المتحر 

 اعتدالي 1.049- 730.- 65791. 2.13847 52.2131 59.00 43.00 المرونه البدنية

( العبا  حصل على توزيعات اعتدالية في جميع 26عدد االفراد فيه )( ان الصنف االول الذي 2يبين الجدول )

القدرات البدنية والحركية والمحددات الجسمية التي خضعوا لها وذلك لقلة التقديرات عند مؤشرات معامل 

االلتواء ومعامل التفلطف والخطأ المعياري المتحققة , اذ معظمها جاء صفريا مما يؤكد حسن توزيع افراد 

 نة عند كل منها العي

  3جدول )

  العبا عند كل القدرات والمحددات 33يبين التقديرات االحصائية التي حصل عليها افراد الصنف الياني  )

 المبحوثة التي خضعوا لها في القياس النهائي

 اعلى قيمة اقل قيمة المتغيرات 
الوسب 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطا 

 المعياري
 االلتواء

 التوزيع  التفلطف

القوة المميزة بالسرعة 

 للرجل اليمين

 اعتدالي 346. 008.- 27270. 1.02037 10.1886 12.10 8.12

القوة المميزة بالسرعة 

 للرجل اليسار

 اعتدالي -007.- 221. 29361. 1.09858 10.0293 11.90 8.00

القدرة االنفجارية 

 للذراعين

445.00 501.00 462.071

4 

 اعتدالي 1.386- 797. 94924. 756664.

 اعتدالي 1.840- 105.- 29979. 1.12171 43.2143 45.00 42.00 تحمل القوة للرجلين

 اعتدالي 790.- 602. 36583. 1.36880 23.2143 26.00 22.00 تحمل القوة للذراعين

 اعتدالي 1.051- 054.- 20634. 513724. 52.2857 59.00 44.00 25×8تحمل السرعة 

زة بالسرعة القوة الممي

 للذراعين

 اعتدالي 1.650-  354.- 50779. 1.89997 13.0714 15.00 10.00

القدرة االنفجارية 

 للرجلين

 اعتدالي 1.217 751.- 63425. 2.37316 44.6429 48.00 39.00

 طول الجسم
182.00 187.00 184.642

9 

 اعتدالي 1.277- 220.- 49843. 1.86495

 وزن الجسم
72.00 92.00 84.4286 2.53646 1.7469

4 

 اعتدالي 1.047- 332.-

 اعتدالي 1.363- 086. 36981. 2.12535 84.5000 93.00 77.00 طول الذراع

 اعتدالي 031.- 119.- 82447. 3.08488 33.1429 38.00 27.00 عرض الصدر

 اعتدالي 636.- 622. 74993. 2.80600 43.2143 49.00 40.00 عرض الكتفين
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حالة محيب الصدر في 

 الشهيس

 اعتدالي 1.516- 461. 85790. 3.20998 91.3336 96.18 88.00

محيب الصدر في حالة 

 الزفير

 اعتدالي -368.- 450.- 18134. 67852. 79.2164 80.03 78.00

 اعتدالي 1.549- 459. 91948. 3.81456 37.5664 43.00 33.00 محيب الساق

 اعتدالي 134. 683.- 17650. 66042. 7.4686 8.20 6.00 التوافس الحركي

 اعتدالي 1.375- 154. 44951. 1.68191 14.1586 16.90 12.00 الرشاقة

 اعتدالي 562.- 082.- 09338. 34939. 2.3543 2.87 1.78 التوازن الثابت

 اعتدالي 346.- -404.- 96840. 2.23592 63.9286 75.00 45.00 التوزان المتحر 

 اعتدالي 605.- 771.- 35714. 1.33631 53.3571 55.00 51.00 المرونه البدنية

( العبا , قد حققوا توزيعات اعتدالية 33( هو ان افراد الصنف الثاني والبالغ عددهم )3ان ما يبينه الجدول )

عند جميع القدرات والمحددات البدنية والحركية والجسمية عند قياسها , وذلك لقلة اقيام الخطأ المعياري 

وكذلك اقيام االلتواء والتفلطف القريبة من الصفر, وهذا هو المطلوب لبيان حسن انتشار العينة  المتحقس لها

 عند كل قياس معني بهذا القدرات او المحددات .

  4الجدول)

  العبا عند كل القدرات والمحددات 31يبين التقديرات االحصائية التي حصل عليها افراد الصنف اليالث )

 ا لها في القياس النهائيالمبحوثة التي خضعو

 اعلى قيمة اقل قيمة المتغيرات 
الوسب 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطا 

 المعياري
 االلتواء

 التوزيع التفلطف

القوة المميزة بالسرعة 

 للرجل اليمين

 اعتدالي 1.284- 571.- 16007. 73353. 10.6010 11.33 9.23

القوة المميزة بالسرعة 

 للرجل اليسار

 اعتدالي 595.- 810.- 16054. 73571. 10.3962 11.21 9.00

القدرة االنفجارية 

 للذراعين

677.00 699.00 690.904

8 

2.20917 1.7913

9 

 اعتدالي 1.165- 670.-

 اعتدالي 836. 272. 63371. 2.90402 43.6667 51.00 39.00 تحمل القوة للرجلين

 اعتدالي 975. 840.- 46242. 2.11907 22.7619 25.00 17.00 تحمل القوة للذراعين

 25×8تحمل السرعة 
43.00 59.00 50.0476 5.51794 1.2041

1 

 اعتدالي 1.365- 530.

القوة المميزة بالسرعة 

 للذراعين

 اعتدالي 610. 992. 24513. 1.12335 12.1905 15.00 11.00

القدرة االنفجارية 

 للرجلين

 اعتدالي 1.033- 392.- 39584. 1.81397 46.2381 49.00 43.00

 طول الجسم
171.00 191.00 182.619

0 

5.55406 1.2120

0 

 اعتدالي 702.- 468.-

 وزن الجسم
76.00 99.00 86.1429 3.21519 1.3562

7 

 اعتدالي 375.- 205.-

 طول الذراع
76.00 93.00 84.3810 5.67870 1.2391

9 

 اعتدالي 1.475- 208.-

 اعتدالي 916.- 401.- 75458. 3.45791 33.5714 38.00 27.00 عرض الصدر

 اعتدالي 737.- 229. 68479. 3.13809 42.6190 49.00 38.00 عرض الكتفين
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محيب الصدر في حالة 

 الشهيس

 اعتدالي 1.641- 115. 62511. 2.86464 91.8100 96.18 88.00

محيب الصدر في حالة 

 الزفير

69.11 80.90 77.0000 4.71582 1.0290

8 

 اعتدالي 1.142- 898.-

 اعتدالي -834.- 805. 70528. 3.23201 36.5062 43.00 33.00 محيب الساق

 اعتدالي 951.- 717. 09886. 45305. 7.3162 8.12 6.66 التوافس الحركي

 اعتدالي 1.211- 588. 44634. 2.04538 14.0405 17.44 11.39 الرشاقة

 اعتدالي 1.270 089.- 05717. 26199. 2.2090 2.78 1.59 التوازن الثابت

 التوزان المتحر 
45.00 85.00 64.1429 6.80799 2.5767

1 

 اعتدالي 992.- 229.-

 اعتدالي 624.- 863.- 99671. 4.56748 52.1905 58.00 44.00 المرونه البدنية

وزيعهم ( العبا , اذ جاء ت31( بشان افراد عينة الصنف الثالث , البالغ عددهم )4والحال نفسه يبينه الجدول )

)افراد العينة( عند كل القياسات المعنية بالقدرات والمحددات المبحوثة اعتداليا, وهو يمثل حسن توزيعهم 

 وصالحيتهم الجراء معالجات احصائية لتقويمهم بدنيا وحركيا وجسميا وبالتالي امكانية بناء المعايير لهم .

 ( 84: 5:   )الوسائل واالساليب االحصائية

بي, االنحراف المعياري, الخطأ المعياري, االلتواء , التفلطف, برنامج تصنيف التماييز, التحليل )الوسب الحسا

 العاملي , الرتل المئينية(

 نتائج البحث:-3

في دراسة سابقة للباحثين, تم استخالص مجموعة من المحددات الجسمية والقدرات البدنية والحركية المعنية 

( ولبيان 0.3+-( محدد بتشبع مقبول يزيد عن )21بلغت في مجموعها ) بالعبين الناشئين كرة السلة ,

( ومنها نستنبب المعادالت المعنية بكل صنف , ومن تطبيس هذه 5,6,7تفاصيلها نعرضها في الجداول )

 المعادالت باستعمال الدرجات المعيارية والرتل المئينية تتم عملية االنتقاء.

  5ختبارات الصنف االول كما في الجدول )العوامل التي تشبعت عليها اال 3-1

  5جدول )

 يبين القدرات البدنية والحركية والمحددات الجسمية المست لصة من التحليل العاملي للصنف االول

ترتيل حسل  االختبارات التي تشبعت عليه اهمية العامل العامل

 تشبع

 0.97 محيب الصدر في حالة الشهيس 0.158291523 االول

 0.95 الصدر في حالة الزفير محيب

 0.95 محيب الساق

 0.71 عرض الكتفين

 0.51 تحمل السرعة

 

 الثاني

 

0.1466627 

 0.40 تحمل السرعة

 0.82 طول الجسم

 0.73 طول الذراع

 0.72 القوة المميزة بالسرعة للرجل اليسار

 0.65 تحمل القوة للرجلين

 0.30 ذراعطول ال 0.131900278 الثالث

 0.38 القوة المميزة بالسرعة للرجل اليسار

 0.85 المرونة البدنية

 0.74 عرض الصدر

 0.69 التوازن الثابت 
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 0.53 التوافس الحركي

 0.30 القوة المميزة بالسرعة للذراعين

 0.37 تحمل القوة للذراعين

 0.39 محيب الساق 0.128306646 الرابع

 0.45 فينعرض الكت

 0.35 25×8تحمل السرعة 

 0.79 القدرة االنفجارية للذراعين

 0.65 التوافس الحركي

 0.61 الرشاقة

 0.40 القوة المميزة بالسرعة للرجل اليمين

 0.31 طول الذراع 0.1190346 الخامس

 0.35 التوازن الثابت

 0.58 القوة المميزة بالسرعة للذراعين

 0.70 لقوة للذراعينتحمل ا

 0.50  القوة المميزة بالسرعة للرجل اليمين

 0.49 وزن الجسم

 

 السادس

0.108779307 

 

 0.38 25×8تحمل السرعة 

 0.42 طول الذراع

 0.32 القوة المميزة بالسرعة للذراعين

 0.30 تحمل القوة للذراعين

 0.32 التوزان المتحر 

 0.70 رعة للرجل اليمينالقوة المميزة بالس

 0.38 وزن الجسم

 0.52 عرض الكتفين 0.113139078 السابع

 0.36 التوازن الثابت

 0.59 الرشاقة

 0.32 القوة المميزة بالسرعة للرجل اليمين

 0.67 وزن الجسم

 0.61 القدرة االنفجارية للرجلين

  6الياني كما في الجدول ) العوامل التي تشبعت عليها االختبارات الصنف3-2

  6جدول )

 يبين القدرات البدنية والحركية والمحددات الجسمية المست لصة من التحليل العاملي للصنف الياني

 ترتيل حسل تشبع االختبارات التي تشبعت عليه اهمية العامل العامل

 0.97 محيب الصدر في حالة الشهيس 0.21128875 االول

 0.95 ة الزفيرمحيب الصدر في حال

 0.93 محيب الساق

 0.87 عرض الكتفين

 0.45 وزن الجسم

 

 

 

 0.79 الرشاقة 0.187738294

 0.69 طول الذراع

 0.62 القوة المميزة بالسرعة للرجل اليمين
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 0.59 تحمل القوة رجلين الثاني

 0.48 طول الجسم

 0.31 تحمل السرعة

 0.36 الكتفينعرض  0.173996725 الثالث

 0.45 طول الذراع

 0.59 القوة المميزة بالسرعة للرجل اليمين

 0.79 تحمل القوة ذراعين

 0.60 طول الجسم

 0054 القدرة االنفجارية للرجلين

 0.40 تحمل السرعة

 0.36 القوة المميزة بالسرعة ذراعين

 0.43 طول الذراع 0.16213539 الرابع

 0.89 بتتوازن ثا

 0.70 القدرة االنفجارية للرجلين

 0.56 توازن متحر 

 

  7العوامل التي تشبعت عليها االختبارات الصنف اليالث كما في الجدول ) 3-3

  7جدول )

 يبين القدرات البدنية والحركية والمحددات الجسمية المست لصة من التحليل العاملي للصنف اليالث

 ترتيل حسل تشبع ختبارات التي تشبعت عليهاال اهمية العامل العامل

 0.93 محيب الصدر في حالة الزفير 0.186871815 االول

 0.93 محيب الصدر في حالة الشهيس

 0.65 محيب الساق

 0.61 تحمل القوة رجلين

 الثاني

 

 0.56 عرض الكتفين 0.197907219

 0.78 الرشاقة

 0.71 قدرة انفجارية ذراعين

 0.630 مرونة البدنيةال

 0.57 القوة المميزة بالسرعة للرجل اليسار

 0.37 تحمل القوة رجلين 0.144727311 الثالث

 0.78 الرشاقة

 0.64 تحمل السرعة

 0.58 تحمل القوة ذراعين

 0.36 تحمل القوة رجلين 0.123177208 الرابع

 0.77 القوة المميزة بالسرعة ذراعين

 0.74 سرعةتحمل ال

 0.63 وزن الجسم

 تحويل الدرجات ال ام الى درجات معيارية لغرض تطبيق المعادالت: 3-4

ان وحدات القياس المعنية باالختبارات )البدنية , الحركية , الجسمية( تختلف الواحدة عن االخرى, ولغرض 

( 4:92ستخدام معادلة )ثورندايك( ) توحيد وحدات القياس واستعمالها في تطبيس المعادالت , قام الباحثون با

 لغرض تحويل الدرجات الخام الى درجات معيارية لتصبف ذات معنى وداللة , كما في ادنا:
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 س   -س                

 50+10     × ـــ    ت= ـــــــــــــــــــــــــــ

 ع                      

 بحسب االصناف اليالثة : تطبيق المعادالت التي يتمتع بها افراد العينة 3-5

( من 5,6,7بعد استخراج العوامل التي تشبعت في كل صنف من االصناف الثالثة وبعودة الى الجداول       )

اهمية االختبارات التي تشبعت عليها والتي ستكون منها بطاريات اختبارية  لألصناف الثالثة في قياس القدرات 

حقيقة علمية هي ان التباين حاصل في نسبة االهمية لكل عامل من  )البدنية , الجسمية , الحركية( نالحظ

العوامل المتشبعة فهي تأتي بأهمية كل عامل تنازليا, لذلك استخدم الباحثون معادلة الوسب الموزون لقياس 

:   )  مقدار ما يتمتع به الالعل من قدرات )بدنية , جسمية , حركية( بغية االنتقاء والمعادلة على النحو التالي

3  :14 ) 

اهمية العامل  المعيارية للعوامل المتشبعة+ الدرجةمعدل × اهمية العامل االول                                  

 معدل الدرجة المعيارية للعوامل المتشبعة+الخ...× الثاني 

 ـــــــــــــمقدار القدرات ص = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع قيم اهمية العامل للعوامل المقبولة                                            

وبعد تطبيس المعادالت المعنية بكل صنف من االصناف ولجميع افراد عينة البحث , جاء نتائج كل العل 

 (8من المعادلة حسبما مبين في الجدول )

  8جدول )

 اليالثة على اصناف البحث: يبين تطبيق المعادالت

 الصنف اليالث الصنف الياني األولالصنف  ت

 61.95196 54.85961 46.444 

 58.6567 47.72941 53.97655 

 57.72469 44.50098 49.24741 

 51.78215 48.52776 48.98359 

 60.01523 52.82253 49.8567 

 57.47032 46.96883 44.79215 

 52.1963 50.60834 48.11875 

 51.03727 47.07992 49.76912 

 54.13374 49.79439 43.39839 

 57.42218 56.58698 47.71775 

 59.42075 45.16419 52.33943 

 55.07048 53.55695 48.97889 

 52.14101 53.71236 51.41563 

 54.93436 45.16542 50.71346 

 60.65122 51.8039 52.34617 

 58.78999 51.80582 55.43663 

 52.64881 56.61947 48.77468 

 58.22049 48.70238 50.37019 

 59.66677 51.95788 44.8041 

 53.96157 51.75186 51.02589 

 59.35165 44.8071 55.2108 

 53.4434 50.39324 48.16436 

 52.60556 50.41864 48.9956 
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 53.20319 46.05319 52.10241 

 53.60579 54.4668 45.73485 

  50.44526 50.76849 

  54.33689 50.35346 

  49.43408 55.08802 

  46.41685 43.614 

  52.3527 46.89176 

  53.76642 47.63581 

  50.18186  

  43.07294  

 

 تقويم واختيار )انتقاء  المؤهلين من الناشئين بكرة السلة: 3-6

صناف الثالثة اصبف من الضروري ان يحددوا الالعبين بعد تطبيس المعادالت على العبي اال 

االساسين المفضلين لالختيار من قبل  المدرب او اي من المعنين . ومن اجل بيان الدرجات التي حصل عليها 

 افراد عينة البحث في كل صنف من االصناف الثالثة.

دقة في ترتيل الالعبين بالنسبة تم استخدام المعايير المئينية والتي تمتاز في اعطاء صورة واضحة وصا

لألخرين في الصنف الواحد فضال عن مساهمتها في تحديد مركز اللعل بالنسبة لزمالئه الالعبين. وازاء هذا  

 1استخدم الباحثون الرتل المئينية المقابلة للدرجات الخام المعنية بالعل المعني وباستخدام المعادلة التالية ) 

 :105 ) 

 ( عدد االفراد الذين لديهم نفس الدرجة  0.5عدد االفراد تحت الدرجة الخام+)                       

 المئينية= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرتبة

 العدد الكلي لألفراد                                                

 

( بعد ان قام الباحثون في ترتيل درجات المعادلة 9كذا جاءت نتائج الالعبين كما مبين في الجدول )ه

 للصنف الواحد تنازليا لألصناف الثالثة.

 

  9جدول )

 يبين الرتب المئينية للدرجات ال ام ال اصة بمؤشرات الالعبين لألصناف اليالثة بكرة السلة للناشئين
 

 الصنف الثالث نيالصنف الثا األولالصنف 

الدرجة 

 ال ام

الرتبة 

 المئينية

الدرجة  التكرار

 ال ام

الرتبة 

 المئينية

الدرجة  التكرار

 ال ام

الرتبة 

 المئينية

 التكرار

62 98.07692 1 56 96.9697 2 55 95.16129 3 

61 96.15385 2 54 89.39394 3 52 88.70968 4 

59 94.23077 3 53 86.36364 3 51 77.41935 2 

58 82.69231 3 52 75.75758 2 50 74.19355 4 

57 67.30769 3 51 72.72727 4 49 59.67742 3 

55 51.92308 1 50 62.12121 5 48 54.83871 6 

54 50 2 49 42.42424 2 47 29.03226 2 

53 46.15385 4 48 36.36364 2 46 22.58065 2 

52 28.84615 4 47 30.30303 2 45 14.51613 1 

51 11.53846 3 46 25.75758 3 44 12.90323 2 
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   45 15.15152 2 43 6.451613 2 

   44 9.090909 2    

   43 1.515152 1    

 الصنف الثالث 31  الصنف الثاني 33  الصنف االول 26 المجموع

 

 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات:

في ضوء القياسات واالختبارات المعنية بالمحددات الجسمية والقدرات المبحوثة , تم تصنيف الالعبين 

 الناشئين بكرة السلة الى ثالث اصناف يمثلون مراكز اللعل.

ة العاملية للمحددات والقدرات المبحوثة تم استنباط ثالث بطاريات اختبارية تمثل كل واحدة من جراء الدراس

 منها صنفا معنيا من اصناف الالعبين الناشئين بكرة السلة.

من خالل تطبيس المعادالت المستنبطة على الالعبين مع االخذ بنظر االعتبار نتائجهم بالدرجات المعيارية 

 مت عملية االنتقاء للمتميزين منهم.والرتل المئينية , ت

 التوصيات:

 من الضروري اعتماد البطارية المبني تحليال لمعرفة المستويات التي عليها العبي كرة السلة.

 استخدام البطارية المستخلصة للفرق المتقدمة بكرة السلة لتشخيص القدرات التي يمتلكها االعل المتقدم.

 تنبطة من عملية التحليل العاملي في تقييم وانتقاء االعبين في كرة السلة .باإلمكان استعمال المعادلة المس

اجراء دراسة تحليلية لالختبارات المرشحة باستعمال التدوير المائل لبيان المتغيرات المركبة والمؤثرة في 

 عملية التقييم لالعبي كرة السلة

 رض عملية االنتقاء.باإلمكان اجراء اختبارات عقلية او مهارية او فسيولوجية لغ

 المصادر والمراجع:

احمد عبد المجيد الحسناوي :انتقاء الالعبين الناشئين بحسل خطوط اللعل لفرق كرة القدم لمنتديات الشباب 

 2013في الفرات االوسب, اطروحة دكتوراه , جامعة بابل , 

 .1989التعليم العالي , , بغداد : مطابع   االختيار في كرة السلةريسان خريبب مجيد ) وآخرون( : 

سوسن هدود : القيمة الكمية لألداء المهاري على وفس القياسات الجسمية والصفات البدنية للتنبؤ في انتقاء 

 . 2005الناشئين بالكرة الطائرة . أطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية للبنات , 

جسمية والقدرات الحركية وفس انموذج الناشئين دالة في انتقاء عفراء عبد العباس عبد هللا : المحددات ال

 ( سنة , رسالة ماجستير , جامعة بابل .12-11اشبال كرة السلة بعمر )

 2018, عمان , دار الصفا للنشر والتوزيع ,  مبادى االحصاء التربويمحمد جاسم الياسري: 

إلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية وديع ياسين التكريتي و حسن محمد العبيدي : التطبيقات ا

 الرياضية  , الموصل , دار الكتل للطباعة . 
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)) تأثير تمرينات خاصة في تطوير السرعة الحركية للذراعين و الرجلين و بعض المهارات األساسية 

 ألنتقاء العبات الشابات بالريشة الطائرة   

 أ.م.د   محب حامد رجا                                             محمد رفيق محمد زمان           

com.gmail@24mohammedrafeeqmohammed 
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خاصة في تطوير السرعة الحركية للذراعين و الرجلين و بعض المهارات األساسية تمرينات . اعداد 1

 ألنتقاء العبات الشابات بالريشة الطائرة.
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 منهجية البحث واجراءاته الميدانية
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( انديـة استعمل الباحث الطريقة 2( العبات يمثلون )6( و بالغ عددهم )2020 – 2019لعام ), نادي كيوان( 

 العشوائية ألختيار العينة.

 االستنتاجات :

راً في حققت التدريبات البدنية و المهارية للذراعين والرجلين لبعض الالعبات اندية محافظة كركو  تطو -1

 جميع المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث.

استخدام العرض وتصحيف أخطاء األداء الفني للمهارات تأثير في تطوير مستوى األداء الفني للمهارات  -2
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 ضرورة استخدام طرائس تدريل مختلفة لتطوير الجانل البدني خاصة مع العبات الشابات. -1
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The research aims at: 
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Preparing special exercises for training methods to develop the kinematic speed of 

the arms and legs and some basic skills for selection young female players in 

badminton. 

Identifying the effect of special exercises for training methods in developing the 

kinematic speed of the arms and legs and some basic skills for young female players 

in badminton. 

The researcher hypothesizes the following: 

There are differences between the experimental and control research groups in 

developing the kinematic speed of the arms and legs and some basic skills of 

selection young female players in badminton. 

The researcher concludes the following: 

Physical and skill training by training methods for the arms and legs of the female 

players of Kirkuk Governorate clubs in the experimental group achieved a 

development in all physical and skill variables under study. 

The use of analysis, presentation, and correction of technical performance errors in 

skills affects the development of the technical performance level for basic skills. 

Recommendations: 

Through the conclusions reached, the researcher recommends a number of 

recommendations as follows: 

The necessity to use repetitive training in developing the physical aspect, especially 

with young female players. 

The necessity of giving concern to the physical aspect in order to develop the 

skillful aspect. 

 التعريف بالبحث -1

 المقدمة واهمية البحث 1-1

أصبف النشاط الرياضي بشقيه التنافسي و الترفيهي موضع اهتمام الباحثين و المهتمين بالشأن الرياضي       

و اخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الدول المتقدمة رياضياً فقد سعت هذه الدول الى كًل ما من شانه االسهام في 

لرياضي , أذ عمدت الى استخدام االساليل المتاحة جميعها التي من شأنها االفادة من الموارد تنمية الجانل ا

ويعد علم التدريل الرياضي البداية الرئيسية لتحقيس   المتوافرة لديه سواًء كانت هذه الموارد بشرية ام مادية.

 النتائج الجيدة للوصول إلى المستويات العالمية.

ث في التعرف على تأثير ان الوسائل التدريبية مهمة جدا في تطوير السرعة الحركية وتكمن اهمية البح    

للرجلين و الذراعين لالعبات الشابات للتغطية جميع اجزاء الملعل و بعض المهارات االساسية للريشة 

المختلفة  الطائرة ألن السرعة الحركية للرجلين و الذراعين تؤدي الى الوصول لجميع الريش و اداء الضربات

 بدقة و بأداء عالي.

 مشكلة البحث 1-2

العباً ثم مدرباً لألندية و المنتخل الجامعة للطالب ومتابعته الميدانية للعبة , خالل خبرة الباحث من      

ومن خالل مشاهدته لبعض مباريات  البطوالت نم العديد في وشار وطالبات في لعبة الريشة الطائرة 

وجد إن ا لل المدربين فقد  طالع اراء بعض الخبراء والمدربين في مجال االختصاص بطوالت النسوية و است

يعمدون على إعطاء تمارين للمهارات االساسية فقب  و اهمال بعض الصفات البدنية و الحركية المهمة 

 لالعبين.

ومعرفة تأثيرها في تكمن مشكلة البحث في التعرف على تأثير تمرينات خاصة بالوسائل التدريبية للعبة       

تطوير السرعة الحركية للرجلين و الذراعين و بعض المهارات االساسية للريشة الطائرة األساسية لالعبات 

 شابات اندية محافظة كركو .
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 اهداف البحث 1-3

 يهدف البحث في التعرف على :

سية مهارات األساتمرينات خاصة في تطوير السرعة الحركية للذراعين و الرجلين و بعض ال. اعداد 1

 ألنتقاء العبات الشابات بالريشة الطائرة.

هارات تمرينات خاصة في تطوير السرعة الحركية للذراعين و الرجلين و بعض الم. التعرف على تأثير 2

  األساسية ألنتقاء العبات الشابات بالريشة الطائرة.

 فرض البحث 1-4

ن و بعض تطوير السرعة الحركية للذراعين و الرجلي ي. توجد فروق بين االختبارين القبلي و البعدي ف1

 المهارات األساسية ألنتقاء العبات الشابات بالريشة الطائرة .

 مجاالت البحث 1-5

 (.2019/2020ابات اندية محافظة كركو  للريشة الطائرة)شالمجال البشري: العبات  1-5-1

 25/12/2019الى  2/11/2019المجال الزماني:  1-5-2

 المجال المكاني: القاعة المغلقة نادي سوالف محافظة كركو . 1-5-3

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -3

  منهج البحث : 3-1

استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة لمالئمته لطبيعة  

امل األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعـة إذ إن المنهج التجريبي هو "محاولة لضبب العو,  البحث

في التجربــة ما عدا عامالً واحداً يتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على 

 .(1)المتغير أو المتغيرات التابعـة" 

 التصميم التجريبي : 1 -1 -3

 يم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي و  البعدي. سيستخدم الباحث التصميم التجريبي بتصم

 

 

 

 

 

 مجتمع البحث وعينته : 2 – 3

العبات شابات محافظة كركو  لمجموعة واحدة تمثلت بأندية ) نادي اشتمل مجتمع البحث على            

 .دية( ان2( العبات يمثلون )6( و بالغ عددهم )2020 – 2019لعام )سوالف , نادي كيوان( 

 وسائل جمع البيانات و األدوات واألجهزة المست دمة :   4 – 3

 وسائل جمع البيانات : -1

 المصادر العربية واألجنبية.  -

 المقابالت الشخصية لغرض جمع المعلومات حول مكونات الوحدات التدريبية واستخدام الوسائل التدريبية. -

 االختبارات والقياس.  -

 المست دمة :األدوات واألجهزة  -2

ملعل  -( نوع يونيكس.8مضارب تنس عدد ) -( نوع يونكس.8مضارب ريشة عدد  ) -ساعة توقيت.  -

حبال  -صناديس خشبية. -(.10ريش بالستيكية يونيكس )يابانية الصنع(._ كرات تنس عدد ) -الريشة الطائرة.

شريب  -سلم بالستيكي. -رملية.اوزان  -شواخص بالستيكية. -شريب قياس. -مطاطية ذات الالوان متعددة.

 قماش لون داكن. -اطواق بالستيكية -جاكيت مثقل_ اقالم تأشير -الصس ملونة

 االختبارات البدنية وشملت : 1 – 5 – 3
                                                           

(  2004,  بغداد ) : دليل البحاث لكتابة االبحاث التربية الرياضية؛  , رافع صالح الكبيسي ( نوري إبراهيم الشوك1)
 .59ص

 وسائل تدريبية االختبار البعدي االختبار القبلي  واحدة مجموعة
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  1)اختبار حركة الذراع في االتجاه االفقي. 

 : قياس السرعة الحركية للذراع.هدف االختبار

سافة بينهما شبية مبطنة بالجلد وموضوعتين افقياً بحيث تكون الموصف االختبار : جهاز عبارة عن دائرتين خ

ة ( بوص8( بوصة يوضع الجهاز على منضدة بارتفاع مناسل يجلس المختبر امام الجهاز على بعد )24)

لمسطف االيسر وعند سماع اشارة البدء يقوم بلمس المسطف اي الدائرة اليمنى باطراف اصابعه, ثم يقوم بلمس ا

 ثا( مع ساعة ايقاف.20)دورة( يكرر هذا العمل اكبر عدد ممكن من المرات في ) بنفس اليد

 ثا(.20: يحسل عدد الدورات التي يقوم بها المختبر من خالل )التسجيل

  1)اختبار حركة الرجل باالتجاه االفقي. -2

 : قياس السرعة الحركية للرجلين.هدف االختبار

ا ( بوصة وارتفاعه18بت عليها في المنتصف عارضة طولها )وصف االختبار : جهاز عبارة عن لوحة مث

على  ( بوصة بحيث توضع عمودياً على لوحة بحيث يجعل المختبر على كرسي امام الجهاز وتكون القدم6)

انية من فوق الجانل االيمن عند سماع االشارة يقوم المختبر بنقل القدم الى الجانل االيسر والعودة مرة ث

 ثا( ومع وجود ساعة ايقاف.20املة( تكرر هذه خالل )العارضة )دورة ك

 ثا(.20: يحسل عدد الدورات التي يقوم بها المختبر في )التسجيل

  1)ثا. 10اختبار ثني و مد الذراعين) شناو   من وضع االنبطاح المائل  -3

 الهدف من االختبار: قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين.

لبدء والنهاية املعل ريشة الطائرة , وساعة توقيت الكترونية , وصفارة إلعطاء اشارة  االدوات الالزمة :

 وصف.

 لشروط :ثا ا 10مواصفات االداء : من وضع االنبطاح المائل ثني و مد الذراعين اقصى عدد ممكن في 

 خذ الالعل الوضع الصحيف )االسناد االمامي(.ا -1

 ي كل مرة يقوم فيها بثني الذراعين ثم مدها كامال .الالعل بصدره االرض ف يجل ان يلمس -2

 السرعة في االداء. -3

 قب.لكل العل محاولة واحدة ف -4

 حساب الدرجات :

 احدة عن كل مرة يقوم فيها الالعل بثني ومد الذراعين وبالطريقة الصحيحة .تحتسل عدة و -1

 ثواني. 10حتسل وتسجل لالعل عدد مرات اداء ثني ومد الذراعين لمدة ت -2

  1)ثا. 10الحجل ألقصى لكل رجل مسافة في  -4

 ساعة توقيت , بور  للتأشير , صافرة , شريب قياس استمارة تسجيل. االدوات المست دمة :

بأقصى  ويقف الالعل خلف خب البداية و بعد سماع الصافرة يقوم بالحجل بخب  مستقيم  وصف االداء :

 سرعة.

وم بالحجل على ثا من الخب البداية ثم يق 10عل بالحجل برجل اليمين لمدة يقوم الال تعليمات االختبار :

 رجل اليسار للمدة نفسها.

 .( ثانية10تسجل المسافة بالمتر من إعطاء إشارة البدء للمختبر حتى انتهاء )طريقة التسجيل : 

                                                           
, 1995, , )القاهرة: دار الفكر العربي(1, ج1, طقويم في التربية البدنية والرياضيةالقياس والت ؛ محمد صبحي حسانين (1)

 .210ص
 35, ص1995, سبق ذكرهمصد ,  محمد صبحي حسانين (1)

 ,لكتاب للنشرامركز  )القاهرة ,:  اساسيات القياس و االختبار في التربية الرياضية ؛عبد المنعم احمد جاسم الجنابي  (1)
 .188ص (2019

 .186ص , مصدر سابق تم ذكرهعبد المنعم احمد جاسم الجنابي ,  (1)
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 االختبارات المهارية وشملت : 2 – 5 – 3

 :  1). اختبار ضربة اإلبعاد األمامية 1

 ضربة اإلبعاد األمامية. اسم االختبار:

 قياس أداء ضربة اإلبعاد األمامية. الغرض من االختبار:

ل سةةةم(, اسةةةتمارة معلومات, ملع244مضةةةارب ريشةةةة , حبل, قوائم إضةةةافية بارتفاع ) األدوات المطلوبة:

 مخطب بتصميم االختبار.

 وصف األداء : 

كل مختبربعةد أن يتم شةةةةةةرح االختبةار للمختبرين ي عطى ال ( 5)مختبرون وقتةا منةاسةةةةةةبةا ليحمةاء ثم يعطى 

 محاوالت تجريبية. 

 (.x يقف المختبر في المنطقة المحددة ب ) 

حاولة, في اللحظة التي يرسةةل المدرب له الريشةةة يسةةتطيع التحر  إن كان هذا التحر  ضةةروريا إلنجاح الم

ددة بالدرجات ثم الحبل باتجاه المنطقة المح وعليه ضرب الريشة بضربة إبعاد أمامية ليرسلها من فوق الشبكة

 ( محاوالت فقب.10( محاولة تحسل له أفضل )12و يعطى المختبر)

 تقويم األداء: 

خلفي سةةةةم( بعد الخب ال 50( نقاط في حالة سةةةةقوط الريشةةةةة في المنطقة المحددة بمسةةةةافة )3يعطى المختبر)

 للملعل.

خلفي سةةةةم( بين الخب ال 76المنطقة المحددة بمسةةةةافة ) ( نقاط في حالة سةةةةقوط الريشةةةةة في5يعطى المختبر)

 للملعل وبداية خب اإلرسال الزوجي البعيد.

ال سةةةةم( بعد خب اإلرسةةةة 70( نقاط في حالة سةةةةقوط الريشةةةةة في المنطقة المحددة بمسةةةةافة)4يعطى المختبر)

 الزوجي البعيد.

نهاية  سةةةةم( التي تبدأ من 124ة)يعطى المختبر نقطتين في حالة سةةةةقوط الريشةةةةة في المنطقة المحددة بمسةةةةاف

 ( وتنتهي بالخب الوهمي الممتد أسفل الحبل.4النقطة )

تسةةةقب  تعطى الدرجة األعلى في حالة سةةةقوط الريشةةةة على خب بين نقطتين وال تعطى أية نقطة للريشةةةة التي

 خارج حدود الملعل أو تعلس بالشبكة.

 ( نقطة.50( محاوالت هو)10في أفضل) يكون الحد األعلى للنقاط التي يستطيع المختبر تسجيلها

 : 1).اختبار ضربة اإلبعاد ال لفية2

 ضربة اإلبعاد الخلفية. اسم االختبار:

 قياس أداء ضربة اإلبعاد الخلفية. غرض االختبار:

,  (, مضارب ريشة, شريب الصس , شريب قياس5األدوات المطلوبة: ملعل الريشة مخطب كما في الشكل )

 ريش. استمارة معلومات ,

 

 وصف األداء :

كل مختبر) ( 5بعةد أن يتم شةةةةةةرح االختبةار للمختبرين يعطى المختبرون وقتةا منةاسةةةةةةبةا ليحمةاء ثم يعطى 

 محاوالت تجريبية. 

                                                           

أطروحة ) : تأثير برنامج تدريبي بريش مختلفة السرعات في تطوير مهارات لعبة الريشة الطائرة ؛ معين محمد طه (1)
 .64ص (2001,  كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد, دكتوراه, 

ب العقلي والبدني المهاري في دقة وسرررررعة االسررررتجابة الحركية ليعبي الريشررررة الطائرة   اثر التدري ؛مازن هادي كزار (1)
 .51-50ص (2003, جامعة بابل , كلية التربية الرياضية,  غير منشورة رسالة ماجستير)
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 (. x يقف المختبر في المنطقة المحددة ب ) 

لعكس اويقوم المدرب باإلرسةةال بحيث تصةةل إلى جهة يسةةار المختبر ) إذا كان ماسةةكا مضةةربه بذراع اليمين 

 صحيف( بحيث يستطيع ضربها ضربة إبعاد خلفية 

 ( محاوالت. 10( محاولة وتحسل له أفضل)12يعطى المختبر)

منه محاولة  يسةتطيع المختبر التحر  إلنجاح المحاولة ويسةتطيع كذلك تر  أية ريشةة يعتقد بأن ردها ال تنتج

 وال تحسل هذه المحاولة.  ناجحة, وإذا اعتقد المدرب بأن إرساله  ير صحيف ينادي ) إعادة(

 ة.( نقط40( محاوالت هو)10يكون الحد األعلى من النقاط التي يستطيع المختبر تسجيلها في أفضل )

 تقويم األداء :

ب وسب خسم( الممتدة من  198( نقطة في حالة سقوط الريشة في المنطقة المحددة بمسافة)1يعطى المختبر)

 القريل.الساحة أسفل الشبكة حتى خب اإلرسال 

بدأ من تسةةم( والتي 198يعطى المختبر نقطتين وثالث في حالة سةةقوط الريشةةة في المنطقة المحددة بمسةةافة )

 خب اإلرسال القريل وتنتهي بخب اإلرسال الزوجي البعيد.

شة في المنطقة المحددة بمسافة )4يعطى المختبر) سقوط الري خب نهاية  سم( والممتدة بعد76( نقاط في حالة 

 .الساحة

ن خب سةةم( والتي تفصةةل بي80يعطى المختبر نقطتين في حالة سةةقوط الريشةةة في المنطقة المحددة بمسةةافة )

 اإلرسال الزوجي البعيد مع خب اإلرسال الفردي البعيد.

 الريشة التي تعلس بالشبكة أو تخرج خارج حدود الملعل ال تعطى أية نقطة.

 :  1)اختبار مهارة الضربة الساحقة األمامية

 قياس االداء مهارة الضربة الساحقة ض االختبار : ر

سةةةةم( , حبل مطاطي , 213األدوات المطلوبة: مضةةةةارب ريشةةةةة , ريش طبيعي , قوائم إضةةةةافية بارتفاع )

 (7استمارة تسجيل البيانات, ملعل ريشة مخطب بتصميم االختبار. كما في الشكل )

  وصف األداء:

( ويقوم برد الريشة المرسلة له من منطقه مقابلة )      ( بضربه   xيقف الالعل في المكان المخصص له)   

سةةةاحقه قوية محاوال إسةةةقاطها في المنطقة ذات الدرجة األعلى بشةةةرط أن تمر الريشةةةة من فوق الشةةةبكة ومن 

( محاوالت 10سم( ويقوم الالعل بأداء )213سم( وبارتفاع )60تحت الحبل المثبت خلف الشبكة على بعد )

 وة الضربة الساحقة .مع مالحظة ق

 تقويم األداء :

 تعطى الدرجة بحسل مكان سقوط الريشة 

 إذا لم تعبر الريشة من فوق الشبكة ومن تحت الحبل أو سقطت خارج المناطس المحددة تعطى صفرا

 الريشة التي تقع على خب بين منطقتين تعطى الدرجة األعلى 

 ( 5-4-3-2-1الدرجات مقسمه حسل المناطس )

 ( درجة50( وهي )10النهائية هي مجموع درجات المحاوالت ) الدرجة

 

 

 

 : 1)اختبار مهارة الضربة الساحقة ال لفية -4

                                                           

ل أثره إلى تأثير العرض والتنفيذ المباشر والمؤجل في تعلم بعض مهارات الريشة الطائرة وانتقا ؛مازن هادي كزار  -1
 .74ص (2008 , , جامعة بابل , كلية التربية الرياضية أطروحة دكتوراه: )  بعض مهارات التنس األرضي

  
: ) عمان , دار الرضوان للطباعة والنشر ,  و المنافسة الريشة الطائرة بين الممارسة؛ وسام صالح عبد الحسين  (1)

 .78( ص 2013
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  رض االختبار: قياس دقة مهارة الضرب الساحس الخلفي. 

مارة حبل مطاطي, است سم(,213األدوات المطلوبة: مضارب ريشة, ريش طبيعي, قوائم إضافية بارتفاع ) 

 , ملعل ريشة مخطب بتصميم االختبارتسجيل البيانات

  وصف األداء

ه على ( ويمسك مضرب بقبضة خلفية ويقوم برد الريشة المرسلة إليxيقف الالعل في المكان المخصص له )

قاطها في جهة يسار الالعل )الالعل األيمن( وبالعكس من المنطقة المقابلة بضربه ساحقه قوية محاوال إس

شبكة على ى بشرط أن تمر الريشة من فوق الشبكة ومن تحت الحبل المثبت خلف الالمنطقة ذات الدرجة األعل

 ة( محاوالت مع مالحظة قوة الضربة الساحق10سم( ويقوم الالعل باداء )213سم وبارتفاع ) 60بعد 

 تقويم االداء
 حسل مكان سقوط الريشةتعطى الدرجة ب -1

 بل أو سقطت خارج المنطقة المحددة تعطى صفراً ذا لم تعبر الريشة من فوق الشبكة ومن تحت الحإ -2

 لريشة التي تقع على خب بين منطقتين تعطي الدرجة األعلى.ا -3

 (.5-4-3-2-1جات مقسمه حسل المناطس )الدر -4

 ( درجة.50( وهي )10لدرجة النهائية هي مجموع درجات المحاوالت )ا -5

 االختبارات القبلية :  1 – 7 – 3

ام الساعة ) في تم 2019 /31/10الختبارات القبلية لعينة البحث في يوم الخميس المصادف تم البدء بأجراء ا

بارات من ( صباحاً القاعة المغلقـة نادي سوالف الرياضي وقد ثبت الباحث الظروف المتعلقة باالخت 9,30

وفرها عند تمن أجل حيث الزمان والمكان واألدوات المستخدمـة وطريقـة التنفيذ وكذلك فريس العمل المساعد 

 إجراء االختبارات البعديـة.

 تجربة البحث الرئيسة : 2 – 7 – 3

لسبت المصادف اأعد الباحث تدريبات بدنية و مهارية للمجموعة بوحدات تدريبية صباحية ابتداًء من يوم       

الحركية بالوسائل التدريبية لتطوير السرعة  25/12/2019الى يوم االربعاء المصادف  2/11/2019

للتعرف  للذراعين والرجلين و بعض المهارات االساسية للريشة الطائرة على العبات اندية محافظة كركو 

 على مدى فاعلية هذه التمارين قي تطوير السرعة الحركية لدى العبات كما في الملحس.

ريس الزمن الشدة عن ط استخراج الشدة التي استخدمت في التدريبات استخدمت المعادلة الستخراجوتم        

 الزمن المطلوب عند الشدة المطلوبة مع مراعات نوع وطبيعة التدريبات المستخدمة وكاآلتي :

=  (1)1الشدة المطلوبة  -
افضل زمن عند اقصى شدة× 100

الزمن المطلوب عند الشدة المطلوبة
 

 االختبارات البعدية : 3 – 7 – 3

( صباحاً  9,30تمام الساعة )  2020/  1/  2ة  يوم الثالثاء الموافس أجرى الباحث االختبارات البعدي     

أتبع الباحث الطريقة  القاعة المغلقـة  نادي سوالف الرياضي بعد االنتهاء من التمرينات البدنية و المهارية , وقد

 نفسها وتحت الظروف البيئية نفسها التي أديت بها االختبارات القبلية.

 صائية :الوسائل اإلح 8 – 3

 )إلحصائي استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية المالئمة لمعالجة بيانات البحث وذلك باستخدام البرنامج ا

SPSS ). 

 

 ليلها ومناقشتها :عرض النتائج وتح -4

ألنها في جداول حث يتضمن هذا الباب عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها وذلك وفقاً للبيانات التي جمعها البا

 تعد أداة توضيحية للبحث.حظة الفروق والمقارنة بينها إذ تسهل مال

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات البدنية: 1 -4

                                                           
(  2008: ) بغداد , الدار الجامعية ,  2, ط لميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيالتطبيق امحمد رضا ابراهيم ؛  (1)

 . 103ص
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  1الجدول )

لية   للصفات القيم اإلحصائية ) الوسط الحسابي   االنحراف المعياري   قيمة )ت  المحسوبة   مستوى االحتما

 البدنية في االختبارين القبلي و البعدي

 ت

 المعالم االحصائية

 

 المتغيرات

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة

مستوى 

 االحتمالية

Sig 

داللة 

 الفروق

 ع + س   ع + س  

 0.28 69.17 2.88 50.33 ثا 20سرعة الحركية للذراع 1
-

10.273 
0.00 

 معنوي

2 
سرعة الحركية 

 ثا20للرجلين

 اليمين
32.33 1.15 55.67 0.28 -28.00 0.00 

 معنوي

 اليسار
30.33 1.15 55.50 0.50 -27.12 0.00 

 معنوي

3 
حجل لكل رجل 

 ثا 10

 اليمين
20.00 1.00 40.33 4.04 -8.45 0.01 

 معنوي

 اليسار
 معنوي 0.00 11.00- 1.52 22.67 1.00 19.00

 معنوي 0.00 62.00- 1.25 14.33 1.00 4.00 ثا10ثني ومد الذراعين 4

   0,05( ≥ Sigنوي إذا كانت قيم مستوى االحتمالية  )* مع

ختبار ( نالحظ أن هنا  فروقاً معنوية في السرعة الحركية للذراع بين اال1ومن خالل مالحظة الجدول )

 القبلي والبعدي ولصالف االختبار البعدي.

ت التدريبية بتطوير السرعة فيعزو الباحث ذلك إلى فاعلية التمرينات المستخدمة في الجزء الرئيسي في الوحدا

( بأن " عمليـة تقنين العمل  1999الحركية للذراع , وهذا يتفس مع ما أشار إليه ) يوســف الزم كماش , 

التدريبي بصورة سليمة سوف يصحبه تقدم في مستوى عمل أجهزة وأعضاء الجسم وبالتالي تطوير الصفات 

 .(1)البدنية لتحقيس أفضل مستوى رياضي "

لنسبة للتطور الحاصل في السرعة الحركية للرجلين يمين ويسار في االختبارين القبلي والبعدي ولصالف أما با

االختبار البعدي , فيعزو الباحث سبل هذا التطور إلى تأثير التمرينات المستخدمة بالوسائل التدريبية  في 

مناسبة , وأن استخدام التمرينات البدنية الوحدة التدريبية , وكذلك من استخدام تمارين تكرارات و فترات راحة 

بالوسائل التدريبة التي اعتمدها الباحث كان لها دور فعال في تطوير السرعة الحركية من خالل استخدام الشدد 

( أن التدريل المستمر المنتظم والمبرمج والتكرارات بشكل  2005المناسبة , حيث يرى ) عماد الدين , 

 .(2)1مطلوب تحقيقهصحيف تؤدي إلى التطور ال

                                                           
 . 21( ص 1999: ) عمان , مكتبة دار الخليج ,  تدريب –تعليم  –المهارات األساسية في كرة القدم يوسف الزم كماش ؛  (1)

عداد الفريق في األلعاب الجماعية ) نظريات   وتطبيقات  التخطيط واألسس العلمية لبناءعماد الدين عباس أبو زيد ؛  (2) وا 
  .155( ص 2005: ) دار المعارف , مصر ,  (
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( نالحظ التطور الحاصل في القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين الحجل 1و من خالل مالحظة الجدول )

لكل رجل و الذراعين ثني ومد الذراعين في االختبارين القبلي والبعدي ولصالف االختبار البعدي , فيعزو 

دمة في الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية , وكذلك من الباحث سبل هذا التطور إلى تأثير التمرينات المستخ

خالل استخدام تمارين بتكرارات و فترات راحة مناسبة , كما يرى الباحث أن سبل التطوير في االختبارات 

القبلية والبعدية لعضالت القوة المميزة بالسرعة للرجلين والذراعين سببها هو استخدام التمرينات بالوسائل 

التي أعتمدها لتنمية القوة المميزة بالسرعة والتي كانت باتجاه تنمية القوة السريعة ألهميتها في اللعل  التدريبية

( بأن " صفة القوة المميزة بالسرعة يمكن تنميتها عن  1988, حيث يؤكد ) كاظم الربيعي وموفس المولى , 

 .(3)1طريس تطوير القوة أو السرعة أو كليهما "

 مناقشة نتائج االختبارات المهارية:عرض وتحليل و 2 –4

  2الجدول )

الية   القيم اإلحصائية ) الوسط الحسابي   االنحراف المعياري   قيمة )ت  المحسوبة   مستوى االحتم

 للمهارات قيد البحث في االختبارين القبلي و البعدي

 وحدة القياس المهارات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
   قيمة )ت(        

 المحسوبة

مستوى 

 االحتمالية*

(Sig) 

داللة 

 فروق
 ع س   ع س  

 0030. 19.654 - 1.000 43.00 2.082 25.67 درجة الضربة االمامية
 معنوي

 0030. 19.053 - 1.000 29.000 1.732 18.00 درجة الضربة الخلفية
 معنوي

 0040. 15.588 - 0.577 29.33 1.528 20.33 درجة الساحقة األمامية
 معنوي

 0010. 8.167 - 0.289 27.83 1.528 19.33 درجة الساحقة الخلفية
 معنوي

  0,05( ≥ Sig* معنوي إذا كانت قيم مستوى االحتماليـة  )

لالختبارات الخاصة باألداء الفني  الفني لألداء نتائج من الباحث إليه ما توصل تفسير اجل و من        

 فروق وجود يظهر والذي( 2) ضربة االمامية من خالل الجدولال لمهارة للمهارات  باللعل  حيث كانت

التمرين بالوسائل  إلى في ذلك السبل الباحث يعزو و البعدي  االختبار ولصالف إحصائية داللة ذات معنويـة

فوق  تدريبية منوعة من خالل تحديد أماكن وسائل باستخدام ضربة االمامية لمهارة الفني التدريبية في األداء

المنطقة الخلفية للملعل يضمن وصول الريشـة إليه باألسلوب الصحيف  لتكون الريشـة المرسلـة من خاللها 

 وكذلك األداء بتكرارات دون التوقفـات وإمكانيـة أدائها حتى دون النظر للمنطقة المراد إرسال الريشة إليها

األداء  قبل للمهارة الريش وكذلك العرض والتحليلوالتكرار المستمر خالل الوحدات التدريبية وبعدد كبير من 

مما ساعد على  واالختبـارات و التشابه في تمارين والتدريل  اللعل المستخدمة خالل بالريش  وبعده و التنويع

الحصول لهذا الفـارق المعنوي لصالف االختبار ألبعدي وحصول التطور في األداء الفني لمهارة الضربـة 

" إن تمارين تدريل القوة المميزة بالسرعة يجل أن  (2010مخلد محمد جاسم ,ا ما اكده )االمامية , و هذ

                                                           
(  1988 ,: ) بغداد , دار الحكمة للطباعة والنشر  اإلعداد البدني بكرة القدمكاظم عبد الربيعي , موفق مجيد المولى ؛  (3)

 . 25ص
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تتشابه قدر اإلمكان مع حركات الجسم المستخدمة عند أداء المهارة الرياضية , إذ يجل تنفيذ تمارين القوة 

 (1)للعضالت المنتجة لحركات ضرب الريشة بمنتهى الدقة واالنسيابـية"

 داللة ذات معنويـة فروق وجود يظهر والذي (2) الجدول من خالل تفاصيل الخلفية ضربةال و مهارة      

 ة في األداءبالوسائل التدريبي التمرين إلى ذلك سبل الباحث يعزو والذي البعدي االختبار ولصالف إحصائية

لخلفية او خب المنطقة امن خالل تحديد اماكن في  منوعة تدريبية وسائل باستخدام الخلفية ضربة لمهارة الفني

 .وتحقيس الثبات األداء على للتطبع حالة يعطي الذي والتكرار األداء خالل القاعدة

( "بأن  ألعاب المضرب من الرياضـات ذات المواقف المتـغيرة فمن  1987و هذا ما أكـده )عبد الستار,  

االستجابة مع عامل الدقة ألن لعبة  الضروري االهتمام بتدريبات سرعة االستجابة الحركية وأن ترتبب سرعة

الريشـة الطائرة تتطلل رد فعل مركل ومتغير ألن مواقف اللعبة  ير متكررة كما أن عمليات االنتباه وتركيز 

االنتباه والتدريل عليها في مواقف متغيرة عديدة قد زادت من المستوى العالي لتركيز االنتباه من اجل اختيار 

 .(1)في أقل زمن ممكن"االستجابات الصـحيحة و

 وجود تظهر والذي( 2) المبينة في الجدول التفاصيل ظهرت نتائجاالمامية  الضربة الساحقة و مهارة       

 التمرين إلى ذلك سبل الباحث يعزو والذي ألبعدي االختبار ولصالف إحصائية داللة ذات معنوية فروق

 وسائل باستخدام الضربة الساحقة االمامية لمهارة الفني ءبالوسائل التدريبية المستخدمة في زيادة دقة األدا

األداء لضربة  فيها خالل الريشة لسقوط مساحات محددة في المنطقة االمامية تحديد صعوبات منوعة من خالل

الساحقة والتي توجل وصول الريشة إليها وان ال تتجاوز الريشة المؤداة هذه المناطس كي تسهم في تطور 

التكرار لضربة  الصحيف وتحقيـس الهدف المنشود من األداء لضربة الساحقة االمامية وكذلك مستوى األداء

خالل الوحدات التدريبية, إذا بني على أساس علمي في تنظيم عملية التدريل وبرمجته وكذلك استعمال 

 .(2)التكرارات المثلى وفترات الراحة البيـنية المؤثرة "

 ذات معنوية فروق وجود تظهر والذي( 2) المبينة في الجدول كماالخلفية  ةالضربة الساحق و مهارة       

بالوسائل التدريبية  التمرين إلى ذلك سبل الباحث يعزو والذي ألبعدي االختبار ولصالف إحصائية داللة

 الضربة لمهارة الفني او المهاري المستخدمة في زيادة السرعة الحركية والوصول الى الريش بدقة األداء

 لسقوط مساحات محددة في الخب الخلفي تحديد تدريبية منوعة من خالل وسائل باستخدام الساحقة الخلفية

األداء لضربة الساحقة الخلفية والتي توجل وصول الريشة إليها كي تسهم في تطور مستوى  فيها خالل الريشة

, " ألن السرعـة والتنويع والتغير ة األداء الصحيف وتحقيس الهدف المنشود من األداء لضربة الساحقة الخلفي

في اللعل من حالة إلى  أخرى ) دفاعية أو هجومية ( تتطلل أن يكون لدى الالعل درجة عالية من السرعة 

حيث ان لعـبة الريشة الطائرة من األلعاب التي تتملك مواقف متغيرة سريعة , فجاء  (1)وسرعة رد فعل " 

 وربطها بعامل الدقة مناسباً لجعل االستجابة متكاملة بسرعتها ودقتها . االهتمام لتدريبات السرعة الحركية

 االستنتاجات والتوصيات : -

 االستنتاجات : 1 – 5
بات البدنية و المهارية للذراعين والرجلين لبعض الالعبات اندية محافظة كركو  تطوراً في حققت التدري -1

 جميع المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث.

                                                           
ب كلية باستخدام كرات حديدية مثقله في تطوير القوة الخاصة واالنجاز لطياثر برنامج تدريبي مخلد محمد جاسم ؛  (1)

 . 102( ص  2010لية التربية الرياضية ,ك -: ) أطروحة دكتوراه , جامعة بابل التربية الرياضية بقذف الثقل
 . 109( ص 1987: ) بغداد , مطبعة لتعليم العالي ,  ألعاب المضربعبد الستار حسن الصراف ؛  (1)
تأثير أساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين والذراعين في دقة التصويب البعيد  بالقفز سعد محسن إسماعيل ؛  (2)

 .98( ص1996: ) أطروحة دكتوراه , جامعه بغداد ,  عاليا في كرة اليد
 

جامعة الموصل , مديرية مطبعة الجامع ,  : ) الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق؛ سعد محمد قطب و لؤي غانم  سعيد  (1)
 . 184( ص 1985
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استخدام العرض وتصحيف أخطاء األداء الفني للمهارات تأثير في تطوير مستوى األداء الفني للمهارات  -2

 . االساسية

 التوصيات:

 ام التدريل طرائس تدريل مختلفة لتطوير الجانل البدني خاصة مع العبات الشابات.ضرورة استخد -1

 ل المهاري.رورة االهتمام بالجانل البدني من اجل تطوير الجانض -2

 المصادر
 .1994: ) القاهرة , دار الفكر العربي ,  2ط, الريشة الطائرة أمين انور الخولي ؛  -1

بري فرج : ) عمان , , )ترجمة( جمال ص تدريل القوة البليومتر  لتطوير القوة القصوىتودور بومبا ؛  -2

 (. 2010دار دجلة , 

 (.2001: ) عمان؛ دار وائل ؛  ياضيالتعليم وجدولة التدريل الروجيه محجوب ؛  -3

 2, ط الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة في االلعاب والفعاليات والعلوم الرياضيةقاسم حسن حسين ؛  -4

 (. 2009: ) القاهرة , دار الفكر , 

ز : ) القاهرة , مرك 1, ط نظريات التدريل الرياضي تدريل وفسيولوجيا القوةالسيد عبد المقصود ؛  -5

 ( . 1997الكتاب للنشر , 

 (. 2009: )البصرة , مطبعة النخيل ,  1, ط التدريل الرياضي الحديثماجد علي موسى التميمي؛  -6

 (.  2010: ) بيروت , دار الكتل العلمية,  الريشة الطائرة بين التعلم والتدريل مازن عبد الهادي كزار؛  -7

 (. 2007: ) القاهرة , دار الفكر العربي ,  الفني و التربوي العاب المضرب االعدادامين انور خولي ؛  -8

: ) بغداد ,  دليل البحاث لكتابة االبحاث التربية الرياضيةنوري إبراهيم الشو  , رافع صالف الكبيسي ؛  -9

2004 .) 

الفكر  , )القاهرة: دار1, ج1, طالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسانين ؛  -10

 .1995العربي(, 

: )القاهرة , مركز  اساسيات القياس و االختبار في التربية الرياضيةعبد المنعم احمد جاسم الجنابي ؛  -11

 (.2019الكتاب للنشر, 

معين محمد طه ؛ تأثير برنامج تدريبي بريش مختلفة السرعات في تطوير مهارات لعبة الريشة  -12

 (.2001, جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية , الطائرة : )أطروحة دكتوراه, 

مازن هادي كزار؛ اثر التدريل العقلي والبدني المهاري في دقة وسةةةةةرعة االسةةةةةتجابة الحركية لالعبي  -14

 (.2003الريشة الطائرة , )رسالة ماجستير  ير منشورة , جامعة بابل , كلية التربية الرياضية, 

: ) عمان , دار الرضوان  لريشة الطائرة بين الممارسة و المنافسةاوسام صالح عبد الحسين ؛  -15

 (.2013للطباعة والنشر , 

 المصادر االنكليزية

. The Crowood press .England : The skills of the Games Badmintonpeter Reper .

1995p 519   

  Peter Roper.Badminton(The skills of the game).GrowoodSportGuides. Britsh 

Library.1995 p32.  

Bo omosegaed, physical training for badminton international badminton 

federation, p36.   
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 دور وكفاءة مدرسي التربية الرياضية في عمليتي االنتقاء والتوجيه النفسي في المدارس اإلعدادية

 

 م.د عباس مجيد قادر جيدم.سعدهللا سعيد م أ.م.د امينة كريم حسين
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 الكلمات المفتاحية )االنتقاء  التوجيه النفسي 

 المست لص بالغة العربية

 كفاءة دور معرفة,االنتقاء عملية في الرياضية و البدنية التًربية أستاذ ءةكفا دور معرفة :الدراسة من الهدف

 التوجيه النفسي. عملية في الرياضية و البدنية التًربية أستاذ

 ,اإلعدادية في االنتقاء عملية في دور الرياضية التًربية أستاذ لكفاءة البحث فرضيات

 .االعدادية في التوجيه النفسي عملية يف دور الرياضية و البدنية التًربية أستاذ لكفاءة

 المنهج اختيار تم: المتبع المنهجوعشوائية بطريقة اختيرت و رياضية  تربية من مدرسي30  :الدراسة عينة

 . الدراسة طبيعة لمالئمة الوصفي

 خصوصا والرياضية البدنية التبنية وتدريس عموما التدريس يعتبر االستبيان أداة :المستخدمة البحث األداة

 تطوير مهمة عاتقها على تأخذ التي المستقبل, إعداد أجيال في كبيرة أهمية لذا التي هنالم من العراقفي 

 لدهنة تكن ومهما , تحقيقها تحاول والتي النامية الدول أهداف أهم  تعتبر التنمية , التي ودعم المجتمع وبناء

 واجتماعيا ورياضيا وثقافيا وأخالقيا وتربويا علميا الطاللإعداد  هدف فإن ومهمات أهداف من التدريس

 . األهداف تلك بين من األساسي الهدف سيظل

 بجمع الباحثون يقوم دراسته ففيها بداية عند األول للباحثين المنطلس السابقة الدراسات و النظرية الخلفية تعد

 ,و عليها المتحصل النتائج ر  تفسي  ي تساعد و الدراسة بموضوع ارتباط لذا التي و النظريةو  المعلومات

 . بها االستدالل كذلك

 التوجيه النفسي و االنتقاء عمليتي وكذا الرياضية التًربية مدرسي كفاءة تناولنا النظرية الخلفية هذه وفي

 مفتاح يعتبر كما التعليمية, المراحل جميع  ي األساسية العناصر أحد الرياضية التًربية مدرس  ,باعتبار

 تقع التي األعماق  فمن التعليم صالح يكوف صالحه و مدرسي كفاءة ,ومقدار دراسي برنامج  ألي النجاح

 .في المرحلة االعدادية خاصة االنتقاء  النفسي و التوجيه عمليتي عاتقه على

 , التعلم و التدريس  يف أداءهم تطوير جوهرها ف تستهد الرياضية التًربية لمدرسي التدريسية فالكفاءات

 المدرس. مهنة  ي حصرها يتم حيث مهارات و كفاءات على أساسا وتستند

The role and competence of physical education teachers in the processes of 

selection and psychological guidance in preparatory schools 

Amina Karim Hussein 

 

M.SAADULLA SAEED M.Abbas Majeed Qadi 

 

College of Physical Education and Sports Sciences / University of Kirkuk 

972@yahoo.comamena Sadullasaeed8@gmail.com  

 

Keywords: (Selection, psychological guidance) 

Abstract in rabic: 

 The aim of the study: To know the role of the competence of a professor of physical 

education and sports in the selection process, to know the role of the competence 

of a professor of physical education and sports in the process of psychological 

guidance. 

Research hypotheses for the competence of a professor of physical education, a role 

in the selection process in middle school, 

mailto:972@yahoo.com
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The proficiency of a professor of physical education and sports has a role in the 

process of psychological guidance in middle school. 

The study sample: 30 physical education teachers were chosen randomly, and the 

curriculum followed: the descriptive approach was chosen to suit the nature of the 

study. 

The research tool used: the questionnaire tool. Teaching in general and teaching 

physical and sports adoption, especially in Iraq, are among the professions that are 

therefore of great importance in preparing future generations, which take upon 

themselves the task of developing and building society and supporting 

development, which are considered the most important goals of developing 

countries which they are trying to achieve, whatever they are For teaching to be 

weak in terms of goals and tasks, the goal of preparing the student scientifically, 

educationally, ethically, culturally, mathematically and socially will remain the 

primary goal among those goals. 

The theoretical background and previous studies are the first starting point for 

researchers at the beginning of his study, in which researchers collect information 

and theory, which is therefore related to the subject of the study and helps explain 

the results obtained, as well as inferring them. 

In this theoretical background, we dealt with the competence of the teachers of 

physical education, as well as the selection and psychological guidance process, 

considering the physical education teacher as one of the basic elements in all 

educational stages. It is also considered the key to the success of any academic 

program. The processes of orientation and psychological selection, especially in the 

middle school. 

The teaching competencies of PE teachers aim at its core to develop their 

performance in teaching and learning, and are mainly based on competencies and 

skills, which are limited to the profession of the teacher. 
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 ــ التعريف بالبحث :1

 مقدمة البحث واهميته: 1-1

يشهد عالم اليوم تطورا علميا وتقنيا هائال في مختلف مجاالت الحياة , وي عد التطور العلمي معيارا            

يقاس به تقدم الدول وتطورها , فالدول التي تمتلك العلم والتقنية هي بال شك الدول األقوى , وهذا يفسر 

الكبير باألبحاث العلمية وتطبيقاتها إذ أخذت الدول تتسابس فيما بينها من اجل التفوق في المجال العلمي االهتمام 

والتقني متخذة من التربية أداة لتحقيس هذا التفوق فبفضل التربية وكفاءتها استطاعت كثير من الدول ان تحقس 

 (.12لمجتمعاتها تقدما هائال في مجاالت الحياة المختلفة  )محسن:

يعتبر التدريس عموما وتدريس التًربية البدنية والرياضية خصوصا في العراق من المهن التي لذا أهمية 

كبيرة في إعداد أجيال المستقبل, التي تأخذ على عاتقها مهمة تطوير وبناء المجتمع ودعم التنمية ,التي تعتبر 

لدهنة التدريس من أمداف ومهمات فإن هدف أهم أهداف الدول النامية والتي تحاول تحقيقها , ومهما تكن 

إعداد التلميذ علميا وتربويا وأخالقيا وثقافيا ورياضيا واجتماعيا سيظل الهدف األساسي من بين تلك األهداف 

. 

وان المتتبع للخطوات الدقيقة التي تتبعها الدول المتقدمة في ايصال رياضيها الى مصاف الصفوة وصعودهم 

لعالمية يرى بان أولى هذه الخطوات هي: االختيار الدقيس لهؤالء االبطال والمستند الى الى منصات التتويج ا

( ,  Selectionكثير من دقائس االمور وحيثياتها العلمية , وهذا االختيار هو ما يطلس عليه عملية االنتقاء )

منذ البداية عملية وبهذا الخصوص تشير المصادر الى ان الوصول الى المستوى الرياضي العالمي يتطلل 

االعداد الجيد لفترات طويلة الن البطل ال يولد بين يوم وليلة وان عملية االعداد هذه مرتبطة بعوامل كثيرة 

كي نحقس النتائج المطلوبة , واول هذه العوامل هي العملية الصحيحة في االنتقاء لذلك يجل ان تخضع 

درات االفراد ومعرفة قابليتهم البدنية واالجتماعية والنفسية عملية االنتقاء لمعايير علمية رياضية من خالل ق

والعقلية والوظيفية , النها في النهاية تسهل الطريس على المدرس في قطع شوط كبير في عملية تعليمهم 

 ( .1,  2004وتحسين مستواهم واكسابهم خططاً وامكانيات جديدة )خاطر , 

 مشكلة البحث: 1-2

ذ التًربية البدنية والرياضية مسؤولية انتقائهم واكتشاف استعداداتهم الخاصة في حيث يقع على عاتس أستا

وقت مبكر والذي يعتبر عصل العملية التعليمية في حصة التًربية البدنية والرياضية وتوجيهيهم نحو نوع 

العقلية  الرياضة المناسبة السيما في مرحلة المراهقة,حيث يتم نضج القدرات المتعددة ومن كل النواحي

والبدنية والحركية والمهارية وتنمية شخصيتهم واتساع حاجاتهم المختلفة لشا يساعد على النمو السوي ومن 

هذا المنطلس اختًرت هذا الموضوع المتعلس بدور كفاءة أستاذ التًربية البدنية والرياضية في عمليتي االنتقاء 

   والتوجيه في المدارس اإلعدادية. 

 :بحث هدف ال 1-3-   

 .االنتقاء عملية في الرياضية و البدنية التًربية أستاذ كفاءة دور معرفة -

 التوجيه النفسي. عملية في الرياضية و البدنية التًربية أستاذ كفاءة دور معرفة -

 البحث: فرضيات 1-4

 .االعدادية في االنتقاء عملية في دور الرياضية التًربية أستاذ كفاءة - 

 .االعدادية في التوجيه النفسي عملية في دور الرياضية و البدنية التًربية أستاذ كفاءة  -

 ــ منهج البحث وجراءته الميدانية: 2

 منهج البحث : 2-1

 . الدراسة طبيعة لمالئمة الوصفي المنهج استخدم الباحثون

   :مجتمع البحث وعينته 2-2

 كبير الدراسة لهذه البحث ألن مجتمع  ترتيل أو مسبس تخطيب دون العشوائية بالطريقة العينة إختيار تم

 اخترت لذا اإلمكانيات ونقص الوقت لضيس العينة كامل على اإلستبيان بتوزيع القيام وال نستطيع ما نوعا

 الكلية العينة مدرسي من 03 العينة تمثلت قد و النتائج تعميم ويمكن المجتمع من العينة جزء لكون عشوائيا

 ية .اعداد 51 على موزعين  
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 األدوات المست دمة: 2-3

 سؤال 24 من مكون استبيان استمارة إعداد تم لقد

 في توضع ثم معن   موضوع حول منهجية بطريقة المركبة األسئلة من مجموعة" أنو على االستبيان ويعرف

 استمارة

  146 ص عالوي  (" فيها الواردة األجوبة على للحصول وهذا المعنين   أشخاص إلى ترسل

 :محورين على الدراسة هذه في لألساتذة الموجه االستبيان استمارة نفتتكو

 12إلى 1 العبارة من االنتقاء بعملية خاصة مغلقة أسئلة من مجموعة من يتكون: األول المحور

 .12الى  1 العبارة النفسي من التوجيه بعملية خاصة مغلقة أسئلة مجموعة من يتكون :الثاني المحور

   :-لألداة و متريةالسيك ال صائص 2-4

 من التحليل في تدخل ان يجل التي العناصر لكل االستبيان شمول  "بالصدق يقصد : الصدق 2-4-1

عفت ( " يستخدمه من لكل مفهومة تكون بحيث , أخرى ناحية من ومفرداتها فقراتها ووضوح  ناحية

 ( 161ص الطناوي,

 المحكمين: صدق- 

 أن حيث االختصاص ذوي من المحكمين   األساتذة من مجموعة على القياس أداة عرض تم هذا ألجل و

 ومدى تحتو, اندرجت الذي للمجال الفقرات مالئمة حيث من بآرائهم تزويده المحكمين   من طلل الباحثون

 االستبيان لنحصل من أسئلة عدة حذف تم المحكمين   مالحظات ضوء على و للفقرات اللغوية الصيا ة وضوح

  .116 ص   عالوي  المالحس) في موضف هو كما استبيان من مكونة ةأدا على األخير في

 الدراسة قمنا أداة صدق من وللتأكيد لقياسه أعد ما يقيس سوف أنو من التأكد " كذلك االستبيان بصدق ويقصد

 50 االستبيان, على بتوزيع قمنا حيث لو أعد ما يقيس االستبيان أن من للتأكد كأداة المحكمين   صدق باستخدام

 والتوجيهات المالحظات على وباالعتماد , أساتذة

 العبارات بعض حذف تم حيث , المحكمين   معظم عليها اتفس التي التعديالت بإجراء قمنا المحكمون أبداها التي

 . المالحظات االعتبار بعين   األخذ و وجه أكمل على اآلخر بعضها صيا ة وتغير

  :-الداخلي االتساق صدق

 على حساب يعتمد والذي لألسئلة, الداخلي االتساق حساب طريس عن االستبيان صدق من حقسالتّ  جرى لقد

يوضف  التالي والجدول اليه, تنتمي الذي لالستبيان الكلية والدرجة العبارات بين   بيرسون االرتباط معامل

 :إليها المتوصل النتائج

 الكلية لالستبيان يبين معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة  1رقم ) جدول

 االرتباط السؤال االرتباط السؤال االرتباط السؤال

1 0.49* 9 0.45* 17 0.56** 

2 0.72** 10 0.52** 18 0.54** 

3 0.41* 11 0.57** 19 0.74** 

4 0.75** 12 0.64** 20 0.63** 

5 0.50** 13 0.73** 21 0.47* 

6 0.66** 14 0.50** 22 0.47* 

7 0.56** 15 0.46*   

8 0.32* 16 0.65**   

 

 (0.05( , *دال عند )0.01**دال عند)

 مستوى عند إحصائيا دالة لالستبيان الكلية بالدرجة االسئلة ارتباط معامالت جميع أن الجدول من يتضف

 يان.لالستب الداخلي االتساق صدق على مؤشرا يعتبر ما( 0.05( , )0.01)الداللة 

 

 

 :ثبات2-4-2
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  :كرو نباخ ألفا

 معدل تقدير أساس على القائمة كرو نباخ أللفا الثبات معامل طريس عن للمقياس ثبات من التأكد تم

 :إليها الدتوصل النتائج يوضف التالي والجدول لالستبيان الكلية الدرجة و األسئلة بين   االرتباطات

 كرو نباخ معامل ألفا االستبيان

 0.801 االستبيان

 

 , للمحكمين   الذاتي التقدير فيه يقل الموضوعي االختبار  "أن الباحثين   بعض يذكر  :الموضوعية2-4-3

 اختلف مهما المختبرين أداء تقويم طريقة في اختالف وجود عدم أو قلة تعني االختبار فموضوعية

  إسماعيل  الحميد عبد( . " موضوعي االختبار على ذلك دل المحكمين   بن   التباين قل فكلما , المحكمون

   31 ص

  :ومناقشتها وتحليلها النتائج عرض-3 

 وصف نتائج العينة : 3-1

 االنتقاء عملية في دور لها الرياضية  التربية مدرسي كفاءة :األولى الفرضية

 عينة افراد إجابات خالل من األولى بالفرضية ال اص األول المحور نتائج تفسير يوضح 2) رقم جدول

 الدراسة

 االحصائية الداللة اللةمستوى الد 2كا  السؤال

 دالة 0.00 10.13 1السؤال رقم 

 دالة 0.00 14.22 2السؤال رقم 

 دالة 0.00 17.30 3السؤال رقم 

 دالة 0.02 7.10 4السؤال رقم 

 دالة 0.00 15.20 5السؤال رقم 

 دالة 0.04 6.35 6السؤال رقم 

 غير دالة 0.79 07  7السؤال رقم 

 دالة 0.00 12.10 8السؤال رقم 

 دالة 0.04 22.10  9السؤال رقم 

 دالة 0.00 31.01  10السؤال رقم 

 دالة 0.02 6.25 11السؤال رقم 

 دالة 0.00 18.10 12السؤال رقم 

 

 مناقشة وتحليل فرضية األولى :

 ةعملي في دور لها الرياضية التربية كفاءة مدرسي أن على ينص اعتقاد من االولى الجزئية الفرضية تنطلس

 المتحصةةل والنتائج , الفكري النظري والتراث السةةابقة للدراسةةات القراءات مختلف من وانطالقا , االنتقاء

 تربيع كا الداللة اختبار قيم معظم فإن (2)رقم أعاله إليه المشةةار الجدول في علمية إحصةةائية بطرائس عليها

 جاءت

 نالحظتثناء قيمة كا تربيع للسؤال السابع حيث (باس0.05( , )0.01) ألفا الداللة مستوى عند إحصائية دالة

 أي  لصاح دالة تاتي لم الفروق هذه لكن السابس السؤال على الدراسة عينة أفراد اجابات في تفاوت هنا  أن

 االنتقاء عملية في دور الرياضية و البدنية التربية استاذ لكفاءة" القائلة الباحثون فرضية قبول تم ومنه بديل

 المرحلة اإلعدادية .في الطالب 

 هي الكفاءة باعتبار طالبه في ايجابيا اثر يحدث من هو الكفء األسةةتاذ كون في التالية النتيجة تفسةةير يمكن

 الوضعيات من مجموعة من اشكالية وضعية على بالتعرف تسمف مهارات و لمعارف شاملة و منظمة جملة

 (45,ص  ونيالحثر صالف محمد(اقتدار و بفاعلية حلها من التمكن و
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 من جزء البدنية ,فالتربية تقدمه و المجتمع بناء في الكفء االسةةةةتاذ يلعبه الذي الدور الى باإلضةةةةافة هذا

 البدنية التربية درس اصةةةبف ,لذلك المجتمع في الالئس الفرد تكوين هدفه تجريبي ميدان فهي العامة التربية

 و أسةةتاذ كفاءة على يقتصةةر هذا ,فكل اضةةيةالري الحركة دعم اجل من المواهل عن للكشةةف فعاال وسةةطا

 عملية مستمرة يتم من خاللها اختيار افضل العناصر . االنتقاء تجربته , ألن و خبرته

 التوجيه النفسي عملية في دور لها الرياضية  التربية مدرسي كفاءة اليانية: الفرضية

 عينة افراد إجابات خالل من انيةالي بالفرضية ال اص اليانيالمحور نتائج تفسير يوضح 3) رقم جدول

 الدراسة

 االحصائية الداللة مستوى الداللة 2كا  السؤال

 دالة 0.00 8.50 1السؤال رقم 

 دالة 0.00 11.85 2السؤال رقم 

 دالة 0.00 40.10 3السؤال رقم 

 دالة 0.00 10.24 4السؤال رقم 

 دالة 0.00 15.32 5السؤال رقم 

 دالة 0.00 8.15 6السؤال رقم 

 دالة 0.01 9.15  7السؤال رقم 

 دالة 0.00 10.16 8السؤال رقم 

 غير دالة 0.90 0.25  9السؤال رقم 

 غير دالة 0.06 4.30  10السؤال رقم 

 غير دالة 0.15 5.20 11السؤال رقم 

 دالة 0.04 6.20 12السؤال رقم 

 

  :اليانية الفرضية تحليل و مناقشة

 عملية في دور لذا الرياضةةية  التربية أسةةتاذ كفاءة أن على ينص اعتقاد من لثانيةا الجزئية الفرضةةية تنطلس

 والنتائج , الفكري النظري والتراث السةةةابقة للدراسةةةات القراءات مختلف من وانطالقا , التوجيه النفسةةةي

 الداللة اراختب قيم معظم (فإن3رقم ) أعاله إليه المشار الجدول في علمية إحصائية بطرائس عليها المتحصل

 دالة جاءت تربيع كا

 والحادي العاشر و التاسع للسؤال تربيع كا قيمة ( باستثناء0.05( , )0.01) ألفا الداللة مستوى عند إحصائية

 الفروق لم هذه لكن السابقة االسئلة على الدراسة عينة أفراد اجابات في تفاوت هنا  ان نالحظ ,حيث عشر

 في عملية دور الرياضية  التربية أستاذ لكفاءة" القائلة الباحث فرضية قبول تم ومنو بديل اي  لصالف دالة تأتي

 " المرحلة االعدادية في التوجيه النفسي

 والرياضية البدنية التربية تدريس ميدان في كافية خبرة لديهم االساتذة معظم ان في التالية النتيجة تفسير يمكن

 مما

 خالل من التوجيه النفسي بعملية يقومون معضهم ان و الب الموهوبينالط مع العمل و التأقلم على يساعدهم

 التي الخدمات من مجموعة تتضمن إنسانية عملية التوجيه النفسي ,باعتبار المدرسية في الرياضة المشاركة

 فهم على لمساعدتهم لألفراد تقدم

التي  المشكالت علي التغلل في مومواهبه بقدراتهم واالنتفاع منها, يعانون التي المشكالت وإدرا  أنفسهم

 (.76تواجههم )مرسي ,ص

 توجيه يتم كما حالة, كل مع يتناسل بما معهم التعامل و الطالب بين التمييز له يمكن االستاذ خبرة على بناءا و

 االتصال ذلك في يستعملون حيث الكفاءة من المزيد كسل اجل من الخارجية االندية الى الموهوبين الطالب

 . النوادي مدربي بين يسوالتنس
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 الرياضة دور" حول القادر عبد مزاري و مراد معسكر الباحثين دراسة مع جزئيا الدراسة هذه نتيجة تتفس

 االكتفاء عدم ان الى فيها توصل التي و" الرياضة النوادي الى توجيهيها و المواهل انتقاء في المدرسية

  .ميوله و طالل كل قدرات و استعدادات يناسل اضيري بتوجيه االخير هذا يتوج بل االنتقاء بمجرد

 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات: 4-1

 : يلي ما إلى توصلنا

  االنتقاء عملية في دور الرياضية التًربية مدرسي لكفاءة أن أي األولى الفرضية تحقس-

 .االنتقاء مليةع في دور الرياضية التًربية مدرسي لكفاءة أن أي الثانية الفرضية تحقس-

التوجيه  و االنتقاء عمليتي في الرياضية التًربية مدرسي لكفاءة دور يوجد أنه هو استنتاجه يمكن ما أي-

  . النفسي 

 التوصيات: 4-2

 لهم تعد و خاصة عناية لهم توفر بحيث خاصة مدراس بإنشاء ذلك و المواهل ذوي الطالب رعاية ضرورة-

 البرامج.

 . تدريبية و تأهيلية برامج إقامة خالل من التوجيه النفسي و االنتقاء عملية في المدرس كفاءة إبراز-

 . التعليمية المواقف في التالميذ قدرات تتحدى تربوية خبرات توفير-

 كفاءته بحكم الموجه و المرشد المدرس بدور القيام من تمكنهم التي المعلومات و بالمهارات المدرسين تزويد-

  .التوجيه و االنتقاء عملية في عدهتسا خبرته التي و

 المتميزين الطالب عن الكشف في علمية طرائس و أدوات استخدام-

 نضج يتم حيث المراهقة مرحلة في خاصة التالميذ لتقويم المقننة العلمية المقاييس و االختبارات توفير-

  .القدرات المتعددة
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 عه  مزاياه وأسسه وصعوباتهانوامفاهيمه واهتماماته  واهدافه  وخصائصه و االنتقاء

 من وجهة نظر علم النفس الرياضي

 زمن كريم حسن م.د. 

dr.zman2020@gmail.com 

 الكلمات المفتاحية ) االنتقاء, علم النفس الرياضي(

 الملخص باللغة العربية:

تمامات, واهداف, وخصائص وانواع, مزايا وأسس يهدف البحث الى التعرف على كل من مفاهيم واه

ولقد استخدمت الباحثة المنهج النظري التحليلي   وصعوبات االنتقاء من وجهة نظر علم النفس الرياضي

لمالئمته لطبيعة البحث ولقد تضمن البحث المحاور التالية )عناصر البحث مشكلة, واهمية, واهداف البحث, 

في علم النفس الرياضي, خصائص االنتقاء وأنواعه في علم النفس الرياضي, مزايا مفهوم االنتقاء واهتماماته 

  واسس االنتقاء وصعوباته في علم النفس الرياضي, الخاتمة(.

 

Selection his concepts. And his goals. And its properties and types. Its 

advantages. Foundations and difficulties.) 

From the point of view of sports psychology. 

Analytical research  

Zaman kareemm hasan M.DR 

2020 

@gmail.com2020dr.zman  

Keywords : (selection. Sports psychology) 

Abtract in Arabic 

         The aim of this search to identify all concepts, intrests, goals, properties, 

pranches, basises, advantages and selection difficulties From the point of view of 

sports psychology. Auther use therotical analysis curriculum to fit nature of the 

search. The search contain those axes Search elements Problem, emportance and 

goals The concept of selection and his interests in sports psychology selection 

properties Advantages, foundations and difficulties of selection in sports 

psychology The end. 

 المقدمة البحث

ركز اهتمام العديد من الباحثين والعلماء , من أجل رفع مستويات األداء يعد االنتقاء في علم النفس الرياضي م

والوصول إلى األرقام القياسية, وذلك باالعتماد على األسس العلمية, والتكثيف من البحوث والتجارب العلمية 

في   التي تؤثر نتائجها بدرجة كبيرة على المستوى الرياضي ومردوده خالل المنافسات, حيث أصبف مفهومه

مجال علم النفس الرياضي أكثر اتساعا وأهمية من ذي قبل, وارتبطت به مجموعة من العلوم, تغذيه وتضفي 

عليه الصبغة العلمية "كالبيوميكانيك, والطل الرياضي, وعلم الفيزيولوجيا الرياضي, وعلم النفس..." مما 

 دفع اليوم بالرياضة إلى درجة االحتراف والعالمية.

معرفة وإبراز استعداد الرياضيين نتقاء في علم النفس الرياضي وسيلة وعملية مهمة من اجل االولهذا فإن 

"بدنيا, مهاريا وسيكولوجيا" يتوجل اللجوء إلى مختلف التقنيات والوسائل واالختبارات الحديثة في عملية 

االهتمام من طرف المدربين, االنتقاء, حيث يعتبر االنتقاء في علم النفس الرياضي  من األساسيات التي تولى ب

 .سواء في بداية الموسم الرياضي أو قبل المنافسات الرسمية

وتبعاً لذلك فإن علم النفس الرياضي من العلوم الحديثة التي انفردت بإقبال الناس عليها إقباالً شديداً حتى 

أصبحت اساسا جوهريا لفهم  أصبحت المعرفة النفسية من اكثر فروع المعرفة اإلنسانية شيوعاً بين الناس كما

العديد من المشكالت التربوية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والسياسية والرياضة و يرها من 

 المشكالت.

mailto:dr.zman2020@gmail.com
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ن تعدد فروع أويشتمل علم النفس الرياضي حاليا على العديد من الفروع النظرية والتطبيقية ومما ال شك فيه 

التكيف  نسان على ممارسة العديد من األنشطة البشرية وقدرته علىعلم النفس الرياضي هو نتاج قدرة اإل

 لمواقف الحياة المختلفة. 

وانواعه   مفاهيمه واهتماماته  واهدافه  وخصائصه ))االنتقاء وسيتناول بحثنا الموسوم بعض ما يتعلس في

 مزاياه وأسسه و صعوباته من وجهة نظر علم النفس الرياضي   
 المحاور األتية:

 الً:  عناصر البحث مشكلة, واهمية, واهداف البحث.او

 ثانياً: مفهوم االنتقاء واهتماماته في علم النفس الرياضي.

 ثالثاً: خصائص االنتقاء وأنواعه في  علم النفس الرياضي.

 رابعاً: مزايا واسس االنتقاء وصعوباته في علم النفس الرياضي.

 ساً: الخاتمة .خام

 اوالً: عناصر البحث 

حلها المنهجية, عناصر أي بحث لها اهمية كبيرة في تحديد مساراتها العلمية وتنظيمها, وبيان خطواتها ومرا ان

 ودراستنا هذه تشمل العناصر االتية:

 مشكلة البحث.

 اهداف البحث.

 اهمية البحث.

 مشكلة البحث

ما في شيء يحير الفرد  أن كل المشكلة تستوجل البحث, والمشكلة في هذا الصدد تنبع من الشعور بصعوبة 

 .(1)ويقلقه, فضال عن عدم ارتياح يشكل تفكيره, حتى يتعرف على ما يحيره, ويجد بعض الوسائل لحله 

وهنا يمكن القول بأن المشكلة أو مشكالت موضوع البحث قد تخص باحثاً معيناً, بمعنى أنها أثارت انتباهه, 

من أجل مناقشة نظرية اجتماعية معينة أو من أجل تقديم والحت عليه وبدأ يستقصى جوانبها المتعددة, أما 

, فالمشكلة االجتماعية هي طريقة السلو  التي ينظر اليها النظام االجتماعي (2)حلول مجتمعية لهذه المشكلة 

 .(3)على انها تمثل تعدياً على احد او بعض المعايير والقيم االجتماعية المتعارف عليها

,  امضة أو مبهمة issue, أو قضية situationقول إن مشكلة البحث هي موقف ومن هذا المنطلس يمكن ال

 (4) يحاول الباحث أن يصل إلى المفاتيف أو المداخل التي تمكنه من حلها

ية االنتقاء ولهذا فقد تمحورت مشكلة هذا البحث حول االنتقاء من وجهة نظر علم النفس الرياضي, وتعد عمل 

  محددات ر األساس للوصول الى االنجاز الرياضي رفيع المستوى, ولهذا فأن هنافي علم النفس الرياضي حج

د نوعية االداء ة( تعد اساسية في عملية االنتقاء الرياضي, كما وتسهم في تحديبيولوجية, الحركية, سيكولوجي)

 الرياضي.

ية االنتقاء ياضي, هي عملإّن من بين المشاكل والتطلعات التي يواجهها العاملون في مجال علم النفس الرو 

اتية, لها أثرها ذوالتوجيه للرياضيين ذوي المواهل الرياضية, فكثيراً ما يتم هذا األخير بناًء على اعتبارات 

ة فيه, وعليه السيف على النتائج المستقبلية وعلى الشخص الممارس لها كاالنقطاع عن الممارسة أو عدم الجديّ 

كانات المادية , النفس الرياضي في شيء, بل يعتبر إهداراً للوقت والجهد واإلمفاالنتقاء الخاطف ال يخدم علم 

هم عوامل أبالموازاة مع ذلك يعد االنتقاء والتوجيه الرياضي الجيّد و المبني على محددات موضوعية, من 

 مستقالً. صالنجاح في علم النفس الرياضي, لما يمكن أن يوفره من إمكانية النجاح و التفوق في نوع التخص

 اهداف البحث

                                                           
1  .71ص ,2007 عمان, وزيع,للنشر والت اهجالمن دار, 1ط هجه,العلمي ومنا البحث ,عمار الطيب كشرود -

2  .73ص, 1985,  رةالقاه جامعةمكتبة نهضة الشرق,  ,1طالبحث االجتماعي,  اسسعبد الوهاب ابراهيم,  -

3  .272ص, 2000النهضة العربية,  دار, 1ط ماع,في علم االجت دراسات, صبحي محمود قنوص  -

4  .49ص ,2009االنجلو المصرية,  مكتبة القاهرة,, 1طاالجتماعي,  البحث تصميم ,علي احمد الطراح - 
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الهدف هو فهم الظواهر ومعرفة اسبابها, والبحث عن األسباب له  اهداف نظرية وأهداف عملية, وهذه هي 

نفسها أهداف العلم, فالتفكير العلمي يهدف إلى اكتشاف حقائس الكون, وهذا هو الهدف النظري ثم العمل على 

, والهدف هو الكشف عن العوامل (1)هو الهدف العمليإيجاد الحلول لمشكالت اإلنسان والطبيعة وهذا 

 .(2)المؤدية بشكل مباشر او  ير مباشر

 اال ان اهدف هذا البحث تهدف الى ما يلي:

 التعرف على ماهية االنتقاء وعلم النفس الرياضي.

 التوصل الى اهتمامات واهمية مفهوم االنتقاء في علم النفس الرياضي

 قاء وعلم النفس الرياضي.معرفة  ما يهدف اليه االنت

 الوصول الى اهم الخصائص والمحددات والواجبات االنتقاء في علم النفس الرياضي

 ياضي.التعرف على انواع  االنتقاء ونماذجه واهم الفوائد والمزايا االنتقاء في علم النفس الر

 الوصول الى اهم الصعوبات التي تواجه االنتقاء في علم النفس الرياضي.

 البحث اهمية

إن أهمية اية دراسة تكمن في أهمية المشكلة وبمقدار ما يمكن أن تحقق ه من فائدة للعلم والمجتمع, ولهذا فأن 

االحساس بالمشكلة والشعور بها يكون الدافع الطبيعي الذي يحفز العقل على التفكير ويدفعه إلى البحث 

 . (3)واالستقصاء

والنفسية, تبعاً  الختالف خصائص األفراد في القدرات البدنية والعقليةولقد ظهرت الحاجة إلى االنتقاء, نتيجة 

فراد ذوي المواهل لنظرية الفروق الفردية, وعليه , فإّن االنتقاء و التوجيه, يؤدي إلى التعرف المبكر على األ

لمحدد والذي يقترحه او القدرات البدنية والتقنية المالئمة والنشاط الرياضي المختار, كما يجل أن يتّم في العمر 

والتوجيه, حتى  المختصون بمدى تطور الناشئين, لذلك يجل األخذ بعين االعتبار األساليل العلمية في االنتقاء

ي علم النفس فنسهم في رفع المستوى الرياضي, وعليه فإّن أهمية هذا البحث تتمحور حول مدى اهمية االنتقاء 

لم النفس عى المستويات الرياضية كافة, وكذلك لما لالنتقاء في الرياضي لما له من اهمليه للرياضيين عل

 .اضي فائدة واهمية علمية وعمليةالري

 ثانياً: مفاهيم االنتقاء واهتماماته في علم النفس الرياضي

إن  المفهوم هو تجريد االحداث أو وصف مختصر لوقائع كثيرة, تهدف إلى تبسيب التفكير عن طريس االشارة 

الوقائع برمز عام وهو رمز أو رسم لفئة ألنه ال يشير إلى شيء معين, وفي بعض األحيان ال  إلى فئات من

 (4)يدر  البعض أن المفاهيم هي بناءات منطقية وتجريدات, ويؤدي ذلك إلى خلب المفاهيم بالظواهر الفعلية.

 ومن اهم المفاهيم الواردة في البحث هي 

 علم النفس الرياضي   فسعلم الن االنتقاء الرياضي  )االنتقاء 

هو عملية تستهدف إلى اختيار األفراد, الذين تتوفر لديهم خصائص و سمات وقدرات واستعدادات  االنتقاء

لممارسة هذا  كبيرة يتطلبها نشاطهم الرياضي, أّي من خالل تحديد صالحية أو عدم صالحية هؤالء األفراد, 

 (5).النوع من الرياضة

                                                           
1  .26, ص2011, بيروتمجد الجامعية,  مؤسسة, 1طالبحث العلمي في علم االجتماع,  اساليب زيباري,طاهر حسو ال - 

2  .164ص , 1971 القاهرة,االنجلو المصرية,  مكتبة, 3طالبحث االجتماعي,  اصول عبد الباسط محمد حسن, -
 

3  .158ص مصدر سابق,عبد الباسط محمد حسن,  -

4  .90ص ,1983المعرفة الجامعية,  دار, 3طاالجتماع والمنهج العلمي,  علمعلي,  مدعلي مح- 
دار الفكر , 2,وان : القياس في التربية الرياضية و علم النفس الرياضي, طمحمد حسن عالوي, محمد نصر الدين رض - 5

 .93,ص1988العربي, القاهرة,
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عملية اختيار انسل لعناصر بين الناشئين الرياضيين, ممن يتمتعون باستعدادات : هو األنتقاء الرياضي

وقدرات خاصة تتفس مع متطلبات نوع النشاط الرياضي, أي اختيار من تتوافر لديهم الصالحية, ويمكن التنبؤ 

 (1)لهم بالتفوق في ذلك النشاط 

هل الرياضية من بين عدد من الرياضيين, كذلك على أنه االختيار األنسل للموا ويعرف االنتقاء الرياضي

 (2). الرياضة العليا بحيث تتوفر فيهم مؤشرات الكفاءة الرياضية, ويمكن التنبؤ لهم بالوصول إلى مستويات

هو العلم الذي يبحث في الحياة العقلية شعورية كانت او ال شعورية بمظاهرها الداخلية  علم النفس

 (3)والخارجية.

ية والرياضية, هو العلم الذي يدرس سلو  وخبرة اإلنسان تحت تأثير ممارسة التربية البدن علم النفس الرياضي

 ومحاولة تقويمها لالستفادة منها من مهاراته الحياتية.

الدراسة العلمية للسلو  والخبرة والعمليات العقلية المرتبطة بالرياضة وكذلك يعرف علم النفس الرياضي هو 

وياتها وممارساتها بهدف وضعها وتفسيرها والتنبؤ بها لالستفادة من المعارف في مختلف مجاالتها ومست

 (4)والمعلومات المكتسبة في التطبيس العملي. 

 اما االهتمامات وأهمية مفهوم االنتقاء في علم النفس الرياضي

مية بالغة في أه يعتبر االنتقاء في علم النفس الرياضي, جوهر العملية الرياضية والتدريبية , لما يحمله من

ء على أساس التحضير والتنبؤ لمستقبل العيّنة المختارة في هذا النوع من الرياضة , حيث يتم هذا االنتقا

النتقاء في مجال علم اوتتضف أهمية  .اإلمكانيات البدنية, التقنية, االجتماعية, النفسية, الفيزيولوجية والتربوية

صة, عن المبكر عن األفراد ذوي االستعدادات والقدرات الخاالنفس الرياضي من خالل وظيفته بالكشف 

لعالية مع اوكذلك اختيار نوع النشاط الرياضي المناسل لتلك القدرات والتي تمكنهم من الوصول للمستويات 

دريل على اختصار الوقت الالزم لتحقيس البطولة, وكذلك قصر اإلمكانات المتاحة في عمليات التعليم والت

 ذين يمكنهم الوصول إلى المستويات العالية في األنشطة الممارسة.األفراد ال

 ومن اهم االهتمامات االنتقاء في علم النفس الرياضي هي 

 .الرياضي من أجل تحسين أداء الرياضي يدرس العوامل النفسية في األداء انه

 وتفسيره. الرياضي فهم السلو  

 التي تؤثر فيه.الرياضي, والعوامل  ومعرفة أسباب حدوث السلو 

 وان  مهمات علم النفس الرياضي في عملية االنتقاء تتمحور في ما يلي 

 لدى علم النفس الرياضي مهمات عديدة ومتنوعة منها

 رفع المستوى الرياضي.

ات تطوير السمات الشخصية من خالل) استقطاب الفعاليات الرياضية لنوع معين من الناس يتصفون بسم

 السمات الشخصية المعينة من خالل مزاولة النشاط الرياضي(. شخصية معينة, وتنمية

 الصحة النفسية.

 ثبات المستوى الرياضي.

 الكشف عن المواهل الرياضية.

 تكوين الميول والر بات وتطويرها

 (5)المساهمة في ارساء اسس البحث العلمي في التربية الرياضية.

فة عامة اختيار ألفضل الرياضيين لممارسة نشاط وتستهدف عملية االنتقاء في علم النفس الرياضي بص

رياضي معين و الوصول إلى مستويات عليا في هذا النشاط وقد ظهرت الحاجة إلى هذه العملية نتيجة اختالف 

                                                           
  .13,ص  2002محمد لطفي طه: األسس النفسية النتقاء الرياضيين, القاهرة,  - 1

2 -Jürgen Weineck: Manuel d'entraînement, 4e édition révisée et augmentée, vigot. CF. RÖTHIG 
1983.314. 

, مؤسسة عالم الرياضة 1د. عبد الحكيم رزق عبد الحكيم, و م.م. محمد سيد حامد, مدخل في علم النفس الرياضي, ط  - - 3

 .21, ص 2018للنشر, 
 .21, ص2012, دار العراب للدراسات والنشر والترجمة, 1د. حامد سليمان حمد, علم النفس الرياضي,  ط - 4
 (23-28, ص )2000, 2ب, د. كامل لويس, علم النفس الرياضي, طد. نزار الطال - 5
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الالعبين في استعداداتهم النفسية والبدنية والعقلية وقد أصبف من المسلم له أن إمكانيات وصول الرياضي إلى 

ا في مجال علم النفس الرياضي تصبف أفضل إذا أمكن من البداية انتقاء الرياضي وتوجيهه المستويات العلي

إلى نوع الرياضة المناسبة والتي تتالءم مع استعداداته وقدراته المختلفة والتنبؤ بدقة بمدى تأثير عملية التدريل 

تحقيس التقدم المستمر في نشاطه على نمو وتطوير تلك االستعدادات والقدرات بطريقة فعالة تمكن الالعل من 

 (1)الرياضي وذلك فهو جوهر عملية االنتقاء

 ولهذا فإن اهمية االنتقاء في علم النفس الرياضي هي :

عملية االنتقاء في علم النفس الرياضي, تساعد في استثمار الجهد البشري في هذا الميدان, كما أنها تأتي بأفضل 

المكثف المتقن, ما  سية, الفسيولوجية واالجتماعية, إلى التدريل الرياضي العناصر من الناحية البدنية, النف

 (2).يساعد في إحراز أفضل النتائج

حمله من أهمية ييعتبر االنتقاء في علم النفس الرياضي, محورا أساسيا في العملية الرياضية والتدريبية, لما 

قاء على جملة ع معين من الرياضة حيث يبنى االنتبالغة في التحضير والتنبؤ لمستقبل النخبة المختارة في نو

 من المحددات األساسية: )تقنية, بدنية, فيزيولوجية وتربوية, ونفسية(

وأن أهمية االنتقاء في علم الرياضي تتضف من خالل وظيفته بالكشف المبكر عن األفراد ذوي االستعدادات 

ات وتمكنه من الوصول للمستويات العالية مع اختصر والقدرات الخاصة, وكذلك اختيار نوع النشاط لتلك القدر

الوقت الالزم لتحقيس البطولة وكذلك قصر اإلمكانيات المتاحة في عمليات التعليم والتدريل على األفراد الذين 

 .(3) الوصول على المستويات العالية في األنشطة الممارسة يمكنهم

ته في إعداد األبطال فقب, إنما يعني أيضا اختيار نوع ان االنتقاء في علم النفس الرياضي ال تقتصر أهمي

 (4) .النشاط الرياضي الذي يالئم الرياضي لغرض إشباع ميوله ور باته عند ممارساته

 االقتصاد في الوقت والجهد والمال.

مواهل  قل هذه الالتوصل الى إختيار الطرق العلمية المناسبة النتقاء افضل العناصر مع تحديد الوقت الالزم لص

 والوصول بها إلى افضل مستويات اآلداء.

 الالعبين. تصميم وإعداد البرامج التدريبية مع االطمئنان إلمكانية انجازها اعتمادا  على خصائص وقدرات

 التنبؤ بالمستويات المستقبلية لألداء البدني والفني.

 اكتساب الالعل الثقة في النفس في التدريل والمنافسات.

 .وخصائص وانواع االنتقاء في علم النفس الرياضي ثاليا: اهداف

 .االكتشاف المبكر للرياضيين في مختلف األنشطة الرياضية

 تركيز الجهود والميزانيات على افضل الالعبين الواعدين.

ي الممارة تطوير مستوى الرياضة من خالل تحسين مستويات االداء لالعبين ما ينعكس ايجابيا على الر بة ف

 النشاط.ومواصلة 

 تكريس الوقت والجهد و التكاليف في تدريل من يتوقع لهم تحقيس المستويات العالي.

 )5)توجيه عملية التدريل لتنمية وتطوير الالعل في ضوء ما يجل الوصول إليه. 

ويات العليا التوصل المبكر الى أفضل المستوى للناشئين في الرياضة, مما يساعد على الوصول بهم الى المست

 كرا او البقاء أطول فترة ممكنة.مب

 توجيه المبتدئين الى الرياضة التي تناسل إمكاناتهم ومؤهالتهم البدنية وميولهم واتجاهاتهم.

 .توجيه الجهود واإلمكانات الى أفضل المبتدئين الذين يتوقع لهم الوصول الى المستويات العليا

                                                           
 كرة القدم".  الرياضي, أكاديمية العلم هاشم احمد سليمان. "مقالة بعنوان االنتقاء في-  - 1

 .1ص  net.badnia www http أنظر
 .11,ص 1990,دار العلم للماليين,  1ريسان خريبط, وإبراهيم رحمة محمد: طرق اختيار الرياضيين, ط - 2
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, اإلسكندرية,  ,1محمد حازم أبو يوسف:أسس اختيارا لناشئين في كرة القدم, ط - 3

 .21,ص2005
 .4,ص1997,مستغانم,02لة العلمية للثقافة البدنية والرياضية, عدد لمجفيصل عياش: االنتقاء الرياضي, ا - 4
لرياضي بين األسلوب التقليدي والتقنية الحديثة في مجال التدريب", المركز العربي للنشر, يحي السيد الحاوي:"المدرب ا - 5

 .38-37ص , 1,2002ط
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 (1)لمبتدئين. تطوير المستوى الرياضي من خالل تحسين األداء ألفضل ا

 .(2)تحديد الصفات المثلى التي تطلبها االنشطة الرياضية المختلفة.

 تحسين اسلوب االنتقاء من حيث التأثير والتنظيم. 

 صقل ورعاية الموهوبين وضمان تقدمهم في رياضته الشخصية.

ت المناسبة لنوع االقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة وتخصيص المال الالعبين ذوي االستعدادات والقدرا

 (3)الفعالية الرياضية التخصصية.

رياضية وهذا يعني تحديد المؤهالت النموذجية, البدنية, النفسية, مهارية, التي تطلبها الفعاليات وااللعاب ال 

لرياضية مع االتحديد الدقيس لمستلزمات الرياضي بحيث يحقس التفوق في نوع معين من الفعاليات او االلعاب 

 لنموذج االفضل للرياضين.مراعاة ا

 بذل الجهد الالزم في تعليم وتدريل العناصر الموهوبة بشكل عام .

  )4)اعداد مناهج التدريل المقننة في تطوير الصفات البدنية والنفسية و يرها بما ينسجم مع امكاناته. 

بهم الى المستويات  الوصول على تعمل التي الوسائل بكل بها واالهتمام الشبابية المواهل تسرب مكافحة

 (5)العالية. 

د للتفوق في تحديد المواصفات والمتطلبات المورفولوجية والبدنية والحركية التي يجل توافرها في الفر

 النشاط الرياضي.

 االكتشاف المبكر لذوي االستعدادات والقدرات العالية.

 هم واتجاهاتم.توجيه الرا بين في الممارسة الرياضية الى المجاالت المناسبة لميول

 لعالية.اتركيز عملية التدريل لتطوير امكانيات وقدرات من يتوقع له تحقيس المستويات واإلنجازات 

 كما ان لدى علم النفس اهداف عديدة لتحقيق و تنفيذ عمليه االنتقاء منها ما يلي :

 تؤثر فيه. فهم السلو  الرياضي وتفسيره, ومعرفة أسباب حدوث السلو  الرياضي والعوامل التي

واهر الرياضية التنبؤ بما سيكون عليه السلو  الرياضي, وذلك استناداً الى معرفة العالقة الموجودة بين الظ

 ذات العالقة بهذا المجال.

تكون اآلراء  ضبب السلو  الرياضي والتحكم فيه بتعديله وتوجيهه وتحسينه الى ما هو مر وب فيه, و الباً ما

دقاء, الحياة,  مثل معرفة افضل الطرق لتنشئة االطفال رياضياً, اكتساب االصحول كيفية ضبب وتوجيه 

 التأثير على اآلخرين, ضبب الغضل.

 الصحة النفسية.

 تطوير السمات الشخصية 

 تعزيز الثقة بالنفس.

 التعاون.  

 (6)احترام القوانين.

 خصائص ومحددات االنتقاء في علم النفس الرياضي  اما

 لتي يتميز بها االنتقاء في علم النفس الرياضي هي من اهم الخصائص ا

 ن تتم عملية االنتقاء من قاعدة كبيرة من اإلفراد .ا - 1

 تميز باالستمرارية وعدم الثبات على مرحلة واحدة من مراحلها. ت - 2 

                                                           
, 2018, 1د.إياد نور الدين محمد, اإلنتقاء وفق بعض المحددات البدنية والوظيفية وتأثيرة في تعلم بعض المهارات, ط -1

 .22مؤسسة عالم الرياضة للنشر, االسكندرية, ص
 .48,ص1994, 18ي, القاهرة, العدد االتحاد الدولي أللعاب القوى: مجلة العاب القوى, مركز التنمية اإلقليم - 2
عماد الدين عباس ابو زيد , التخطيط واالسس العلمية لبناء الفريق في االلعاب الجماعية, دار المعارف, االسكندرية,  - 3

 .67, ص 2007
, دار الكتب والوثائق, بغداد, 1ريب الرياضي ) نظم تدريب الناشىء للمستويات العليا( ط عامر فاخر شيفاني, علم التد - 4

 .127ص 2011
 .17, ص 2001عمر عبد هللا عيش, االنتقاء والتوجه الرياضي للناشئين الموهوبين في كرة القدم, جامعة الجزائر,  - 5
 (9-10ص ) , مصدر سابق ,  مدخل في علم النفس الرياضيد. عبد الحكيم رزق عبد الحكيم, و م.م. محمد سيد حامد,  - 6
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 العتماد على الخبرة في االنتقاء سواء كانت الخبرة الشخصية أو الخبرة العلمية.ا - 3

ا وحدة واحدة متكاملة من الجوانل امل خالل عملية االنتقاء من حيث النظر لشخصية المنتقي على أنهالتك - 4 

 الوظيفية.

 (1).الفردية وهي الخصائص الخاصة بالفرد والتي تميزه عن أقرانه ومستوى إدراكه وإمكانيته 

 ان تتم عملية االنتقاء من قاعدة كبيرة من اإلفراد. 

 في االنتقاء سواء كانت الخبرة الشخصية أو الخبرة العلمية.االعتماد على الخبرة 

 ومحددات االنتقاء في علم النفس الرياضي

 والعمر المورفولوجية, والصفات الوراثية, الصفات في تتمثل  :البيولوجية المحددات

 .البدنية والصفات الحيوية, األجهزة وصفات والبيولوجي, الزمني

 الحركية االستعدادات في تتمثل :بالرياضة المرتبطة المعرفية الحركية المحددات

 .والخاصة العامة المعرفية والقدرات والخاصة العامة

 الوجدانية االنفعالية الشخصية والسمات وسمات العقلية, القدرات في تتمثل : النفسية السيكولوجية المحددات

 ( 2)والميول.  واالتجاهات اإلدراكية والقدرات

 المحددات المورفولوجية, المحددات البيولوجية, المحدداترى من وجهة نظر مختلفة وهي وهنا  محددات اخ

 الخاصة المحددات وكذا حركية, والحس البدنية بالقدرات والمحددات الخاصة النفسية, السيكولوجية

 (3) .االختيار أو االنتقاء سن وكذلك محددات للنجاح, باالستعدادات

  )4) اء  في علم النفس الرياضيالواجبات المرتبطة باالنتق

ل وضع نماذج ألفضل التحديد الجيد للصفات النموذجية التي يطلبها نوع النشاط الرياضي ويتم ذلك من خال -1

  .ءمستوى من الرياضيين فيكل نوع من النشاط الرياضي حتى يمكن االسترشاد منها في عملية االنتقا

يمكن التعرف عليها  يث أننا إذا لم نستطع التنبؤ باالستعدادات التي لمالتنبؤ ويعتبر من أهم واجبات االنتقاء ح

  في المراحل األولى)مراحل اكتشاف المواهل( فال فائدة من عملية االنتقاء

 .العمل على رفع فاعلية عمليات االنتقاء من خالل إجراء األبحاث والدراسات المتخصصة

 ء وذلك في ضوء األسس العلمية بمختلف جوانبها.مراعاة التنظيم الجيد لخطوات عملية االنتقا

 أنواع االنتقاء

يها أفراد تهدف عملية االنتقاء في علم النفس الرياضي دراسة أوجه النشاط البدني والنفسي التي يشتر  ف

ء األهداف المجتمع جميعا, أي أوجه الشبه بينهما كاإلدرا  والتفكير والتذكر والتعلم والتدريل, ومن ضو

 قة ومن انواع االنتقاء هي :الساب

 االنتقاء بغرض التوجيه إلى اللعبة الرياضية التي تناسل المواهل.

 االنتقاء لتشكيل الفرق المتجانسة ومن هنا يتطلل استخدام الدراسات النفسية للفرق الرياضية.

 (5)االنتقاء للمنتخبات القومية من بين الرياضيين ذوي المستويات العليا. 

 ن أجل التوجيه لنوع الفعالية المناسبة للفرد.االنتقاء م

 لفريس.ااالنتقاء لتشكيل فرصة متجانسة من خالل استخدام الدراسات النفسية وأهميتها بالنسبة ألعضاء 

 (6)االنتقاء للمنتخبات القومية من بين المبتدئين ذوي المستويات العليا.

                                                           
, موقع الكتروني, االسس العلمية لإلنتقاء –خصائصة  –أهدافة  –اهميتة  –تعريفة  –اإلنتقاء الرياضي مفهومة  - 1
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 مراحل االنتقاء في علم النفس الرياضي

 النتقاء الى ثالث مراحل رئيسة  ولكل مرحلة لها اهميتها الخاصة ومنهاتقسم عمليات ا

سة التربية البدنية المرحلة األولى ) االنتقاء المبدئي( لهذه المرحلة أهمية خاصة من حيث تمكن المبتدأ من ممار

دأ والتنبؤ بتمع مراعاة ميله واتجاهه وتفضيلة لنوع من أنواع الرياضة دون سواه فهي تكشف عن إمكانات الم

ة, اذ ان النجاح بما يستطيع ان يحققه من مستوى في المستقبل  اذا ما أستمر في اللعبة أو النشاط بكفاءة عالي

 ذا التنبؤ.في اكتشاف استعدادات وقدرات المبتدئين في المرحلة األولى من االنتقاء يسهم في تعيين صدق ه

ث يتم من خالل لخاص اي التخصصي هو أكثر االنواع تعقيداً حيمرحلة الثانية) االنتقاء الخاص( ان االنتقاء ا

مجموعة ذات تخصصات متعددة تعني بإجراء القياسات والفحوصات واالختبارات التخصصية لتقويم 

في  مستويات المبتدئين المتقدمين بشكل موضوعي تهدف الى انتقاء افضل المبتدئين من بين من نجحوا

امكاناتهم بعد  م توجيههم إلى نوع الفعالية او اللعبة الرياضية التي تتالءم معاختبارات المرحلة األولى وت

 اجتيازهم فترة تدريبية ما بين عام واربعة اعوام طبقاً لنوع الفعالية او اللعبة.

المرحلة الثالثة) االنتقاء التأهيلي( تستهدف هذه المرحلة تحديداً أكثر دقة لخصائص الفرد وقدراته وامكاناته 

عد انتهاء المرحلة الثانية من التدريل وانتقاء المبتدئين األكثر كفاءة لتحقيس المستويات الرياضية العالية اذ ب

يتركز االهتمام في هذه المرحلة على قياس مستوى نمو الخصائص المورفولوجية والوظيفية الالزمة لتحقيس 

مبتدأ او امكاناته لتحقيس النتائج الرياضية العالية االنجاز العالي, فهي المرحلة التي يتبين من خاللها قدرة ال
(1). 

  2)نماذج  انتقاء الرياضيين 

 اوالً: انموذج )بومبا( اقترح بومبا ثالث خطوات لينتقاء في علم النفس الرياضي 

لعضلية الخطوة األولى : تتضمن قياس القدرات االدراكية والحركية والتحمل والقوة العضلية والقدرة ا

 هارات.والم

 الخطوة الثانية: قياس السمات الفسيولوجية.

 الخطوة الثالثة: تتضمن القياسات المورفلوجية.

 (3)اور( -ثانياً:  انموذج )بار

 ور خمس خطوات لالنتقاء في علم النفس الرياضيا -اقترح بار

 داء.تقييم الرياضيين من خالل الخصائص المورفولوجية والفسيولوجية والنفسية لمتغيرات األ

 مقارنة قياسات زأوزان واطوال الرياضيين بجداول النمو بالعمر البيولوجي.

 وضع برامج للتدريل ذات الضغب يتميز بالشدة لفترة قصيرة ثم دراسة تفاعل الرياضيين.

 تقويم عائلة كل رياضي من حيث القياسات المورفولوجية وممارسة االنشطة الرياضية.

 ة لتحليل علمي من خالل نماذج األداء.اخضاع الخطوات االربع السابق

 .رابعاً: فوائد ومزايا واسس االنتقاء  والصعوبات في علم النفس الرياضي

, بل يفيد ال تقتصر وظيفته على اختيار أكفأ الرياضيين الموجودين في اال الرياضيان االنتقاء الرياضي 

فيد تطور ية واالتحاديات الرياضية, كما يأيضا في توزيع األعمال على المدربين في مكاتل اللجنة الدول

تي يجنيها الرياضيين الناشئين إلى المستويات أعلى ونقلهم من مستوى أو درجة إلى أخرى, أما الفوائد ال

الحركة الرياضية  الرياضي الناشف من اختيار الفعالية أو اللعبة, ويكفي أن بعض الخسائر التي يمكن أن تتكبدها

 رات الرياضية تمكن إساءة االختبا

ى إليها فالرياضي الناشف  ير الكفء أقل تطور أو مستوى من  يره, ولقد دلت بحوث ودراسات عديدة اليرق

حسن هائل تالشك على أن استخدام الطرق المورفولوجية والفزيولوجية والسيكولوجية في االختبار يؤدي إلى 

 عين شائع.ن األفراد هي القدرة على أداء عمل مفي المستويات الرياضية, وهذا ليس بمستغرب, فالفوارق بي
                                                           

د.إياد نور الدين محمد, اإلنتقاء وفق بعض المحددات البدنية والوظيفية وتأثيرة في تعلم بعض المهارات,  مصدر سابق,  - 1

 .24ص
, 2008وطرائق التدريب الرياضي, مكتب الفضلي, بغداد, محمد رضا ابراهيم المدامغة: التطبيق الميداني لنظريات  - 2
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  مايضمن والرياضي الضعيف يحتاج إلى مدة أطول من التدريل, ومن ثم إلى عقبات أكبر, ومع هذا فليس هنا

 .وصوله إلى مستوى المهارة المطلوبة

ة  ير خسارإن الرياضي الناشف الضعيف في مستواه يتطلل وقتا وجهدا أكثر من ذوي المستوى الجيد وتلك 

 منتظرة تتحملها الحركة الرياضية.

 .ضيةكم من األخطاء يرتكبها الرياضي الناشف  ير الكفء مما يؤدي إلى تلف األدوات واألجهزة الريا

و المؤسسة أوالرياضي الناشف القاصر مصيره في أكبر الظن أن يتر  عمله طائعا أو كارها مما يظهر النادي 

 البديل و اإلنفاق على تدريبهم لفترة تطول أو تقصر.أو االتحاد إلى التفتيش من 

هذا وان توافس الرياضيين معه فعاليتهم, ولعبهم قد يجعله مصدرا للمشاكل و المتاعل وانخفاض الروح 

 (1) .المعنوية لآلخرين

 :اما مزايا االنتقاء في علم النفس الرياضي  

ستوى ممكن ميستغرقه الناشف للوصول إلى أفضل  إن االنتقاء األسلوب العلمي يقصر الوقت الذي يمكن أن

 .لألداء

  .رة من الناشئينإن االنتقاء من خالل األسلوب العلمي يساعد المدربين في العمل مع أفضل الخامات المتواف

 .إن انتقاء الناشئين باألسلوب العلمي يمكن أن يوفر الفرصة للعمل مع مدربين أفضل

 العالية. ف الفرصة للناشئين الموهوبين فعال للوصول إلى المستوياتإن انتقاء باألسلوب العلمي يتي

  .اءإن درجة تجانس الناشئين الموهوبين تكون واحدة تقريبا مما يحفزهم مع تقدم مستويات األد

 (2). إن انتقاء الناشئين من خالل األساليل العلمية يعطيهم الثقة أكبر حيث يؤثر ذلك ايجابيـا في التدريل

 صعوبات التي تواجه االنتقاء في علم النفس الرياضي. ومن ال

يم في حين أن االعتماد على الخصائص الجسمية الثابتة لتحديد والتنبؤ بالرياضي الموهوب أثناء عملية التقي

 .هنا  عوامل أخرى نفسية, اجتماعية...وهي متغيرة

النتقاء ال اختبارات التي تجرى أثناء عدم وجود قياسات ومعايير ثابتة تحدد قدرات الرياضي الموهوب, فاال

 .تعبر سوى عن نسبة قليلة من قدرات الرياضي الحقيقية

 .أثناء عملية االنتقاء من الصعل الحكم على الرياضي الموهوب نظرا ألن الموهبة هي حالة نادرة

المتواصلة عدم وجود سن ثابت بالنسبة لظهور الموهبة, فهي مرتبطة بتطور قدرات الرياضي المختلفة و

 (3). جسمية, نفسية, حركية...( مما يطرح مشكلة اكتشافها وانتقائها وتوجيهها نحو التخصص(

   -اسس االنتقاء في علم النفس الرياضي فيما يلي:
 : أي يجل أن تكون طرق التشخيص والقياس مبنية على أساس علمي. األساس العلمي لالنتقاء• 

 النفسي(. وأن تشمل جميع الجوانل المتعلقة بالالعل )البدني والجسمي : بحيث يجل شمول جوانب االنتقاء• 

ة وإنما : حيث أن االنتقاء في المجال الرياضي ال يتوقف عند مرحلة معيناستمرارية القياس والتش يص• 

 القياسات تكون مستمرة لجميع المراحل. 

 لمختلفة. كانية التعديل وفس الظروف ا: أي يجل أن تكون المقاييس مرنة مع إممالءمة مقاييس االنتقاء• 

ات تطوير وتحديث : ويتعلس ذلك بالنتائج من عمليات االنتقاء بحيث تخدم كذلك عمليالقيمة التربوية لالنتقاء• 

 برامج التدريل. 

 (4) .: ومراعاة الفروق الفردية والجوانل النفسية المتعلقة بالالعلالبعد اإلنساني لالنتقاء• 
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 ال اتمة 

د ان انتهينا من تقديم عرض موجز عن عالقة مفهوم االنتقاء بعلم النفس الرياضي من حيث توضيف المفهوم بع

وتبيان اهميته والتطرق الى األهداف ثم عرض الخصائص والمحددات والواجبات وبعد ذلك تم التطرق الى 

أن االنتقاء عملية مهمة وضرورية انواع االنتقاء واهم نماذجه والمزايا واألسس المرتبطة به نستطيع القول ب

من وجهة علم النفس الرياضي تمكنه من الوصول الى االرتقاء والتطور نحو االفضل, ويعد احد المرتكزات 

االساسية في الوصول الى المستويات المتقدمة اذا ظهرت الحاجة اليه نتيجة الختالف خصائص االفراد في 

عاً لنظرية الفروق الفردية اذ ان لكل نشاط او لعبة رياضية متطلبات او القدرات البدنية والعقلية والنفسية وتب
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 فاعلية برنامج نفسي لعدد من المهارات العقلية في بناء اليقة بالنفس

 أ. د عكلة سليمان الحوري

Ogla.slemanhory@gmail.com                                                  

 قصي فهمي عقيل البناء 

Qusay.fahmi@gmail.com       

 قلية   اليقة بالنفس                       الكلمات المفتاحية ) المهارت الع

 المست لص باللغة العربية:

المرحلة االولى / قسم التربية البدنية وعلوم تمثلت مشكلة البحث في ضعف االهتمام بالجانل النفسي لدى طلبة 

 تعليمية .الرياضية عند مقارنة بالنواحي البدنية والمهارية والخططية التي يتلقوها من خالل المناهج ال

 وهدفت الدراسة الى : 

إعداد برنامج نفسي لعدد من المهارات العقلية يتزامن مع منهج الكرة الطائرة لطلبة قسم التربية البدنية  -1

 وعلوم الرياضة في جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/المرحلة االولى.

الثقة بالنفس لدى طلبة قسم التربية التعرف على فاعلية استخدام عدد من المهارات العقلية  في بناء  -2

 البدنية وعلوم الرياضة/المرحلة االولى/كلية التربية االساسية .

واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة البحث , و حددت عينة البحث بكلية التربية   

( طالبا موزعين على 20)االساسية جامعة الموصل قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة والبالغ عددهم 

 . A,Bشعبتين)مجموعتين( 

 ( جلسة مقسمة الى جلستين في كل أسبوع .  14ونفذت جلسات البرنامج النفسي بواقع ) 

 واستنتج الباحثان ما يأتي:

فاعلية البرنامج النفسي المتضمن عدد من المهارات العقلية في تطوير الثقة بالنفس لدى طلبة قسم  -1

 علوم الرياضة / المرحلة االولى .التربية البدنية و

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي في الثقة بالنفس ولصالف االختبار البعدي  -2

لدى المجموعة التجريبية في جميع المجاالت )العالقات االجتماعية , التحدي , اتخاذ القرار, السعادة 

  . خوف , الصحة النفسية(والرضا , الضغوط النفسية , التردد وال

The effectiveness of a psychological program for a number of mental skills in 

building self-confidence 

Prof. Dr. Ogla Suleiman Al-Houry 

Ogla.slemanhory@gmail.com 

Qusay Fahmy Aqeel AL-Banaa 

Qusay.fahmi@gmail.com 

Keywords:( mental skills, self-confidence) 

Abstract 

The research problem was the weak interest in the psychological aspect of the first 

stage students / Department of Physical Education and Sports Science when 

compared to the physical, skill and planning aspects they receive through 

educational curricula. 

The study aimed to: 

1- Preparing a psychological program for a number of mental skills that coincide 

with the volleyball curriculum for students of the Department of Physical Education 

and Sports Science at Mosul University / College of Basic Education / First Stage. 

2-Knowing the effectiveness of using a number of mental skills in building self-

confidence among students of the Department of Physical Education and Sports 

Science / First Stage / College of Basic Education. 
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The researchers used the experimental approach to its relevance and the nature of 

the research, and the sample of the research in the College of Basic Education, 

University of Mosul, Department of Physical Education and Sports Science, and 

the number (20) students divided into two groups (two groups) A, B. 

The psychological program sessions were implemented with (14) sessions divided 

into two sessions each week. 

The researchers concluded the following: 

1 -The effectiveness of the psychological program that includes a number of mental 

skills in developing self-confidence among students of the Department of Physical 

Education and Sports Science / First Stage. 

2-There are significant differences between pre and post-test in self-confidence and 

in favour of the post-test in the experimental group in all fields (social relations, 

challenge, decision-making, happiness and contentment, psychological pressure, 

hesitation and fear, mental health). 

 

 . التعريف بالبحث 1

 المقدمة واهمية البحث  1-1

( إحدى أهم الموضوعات الحيوية التي تالقي اهتماماً كبيراً في مجال علم تعد المهارات النفسية)العقلية 

( كالهما بأن الدراسات والبحوث التطبيقية توصلت sadeghi, et al.2010النفس الرياضي وهذا ما ذكره )

 81 ,2010إلى أن استخدام المهارات العقلية تعد من أهم المجاالت التي يعتني بها علم النفس الرياضي . )

sadeghi, et al, ) 

ومما الشك فيه ان المهارات النفسية والعقلية تمثل بعدا مهما وبارزا في العملية التعليمية والسيما في المجال 

الرياضي , فهي تؤدي دوراً اساسياً في تطوير واتقان االداء للمهارات الحركية , إذ اصبف ينظر الى القدرات 

تغيرات التي يجل العناية بها جنبا الى جنل مع المتطلبات البدنية والخططية النفسية والعقلية بوصفها احدى الم

, إذ يتقارب الطلبة بالمستوى العام بدرجة كبيرة من حيث المستوى البدني والحركي والخططي , ويحدد 

ستوى الجيد العامل النفسي نتيجة المتعلمين في اثناء التعلم إذ يؤدي دورا رئيساً في تحقيس االداء الصحيف والم

 في اتقان المهارات.

( الى ان تنمية المهارات النفسية والقدرات العقلية والتي تتمثل في االسترخاء وتركيز 1997ويؤكد  )عالوي,

االنتباه والتصور العقلي ومواجهة القلس وادارة الضغوط النفسية يجل ان تسير جنبا الى جنل مع تنمية 

من برامج التعليم ويجل التركيز عليها كما في المهارات االساسية واالنشطة العناصر اللياقة البدنية والحركية 

 (167, 1997الرياضية المختلفة.)عالوي,

إن ما نشهده من التقدم العلمي الحاصل في العالم بمجال البحث في علم النفس الرياضي الذي كان وال يزال 

ية التي تنتاب الالعبين وسيما الطلبة الذين يتلقون يبحث في إيجاد البرامج النفسية المناسبة للمشكالت النفس

مناهج تعليمية لبعض الفعاليات الرياضية المختلفة , إذ يذهل العلماء والباحثون مذاهل شتى في تصنيف 

البرامج النفسية التي من شأنها أن تؤثر في مستوى أداء الطلبة من الناحية المهارية و تضمن لهم أفضل حالة 

تنفيذ وتطبيس المهارات وتحسين االداء , ومن بين البرامج التي تشهد اهتماما متزايداً من  نفسية مثلى في

المهارات العقلية الذي يعد أحدى المحددات المهمة تدريل الباحثين في علم النفس الرياضي التطبيقي برنامج 

 السيما كرة الطائرة.في إحراز النجاح وتحقيس المستوى األفضل في األداء لأللعاب الرياضية جميعا و

(  "  إلى أن تنمية المهارات العقلية التي تتمثل في االسترخاء وتركيز 1996وهذا ما اشار اليه )شمعون, 

االنتباه والتصور العقلي واالسترجاع العقلي يجل أن تسير جنبا إلى جنل مع تنمية عناصر اللياقة البدنية في 

ها كما هي الحال في المهارات األساسية لألنشطة الرياضية المختلفة  البرامج الطويلة المدى ويجل التركيز علي

 (.362, 1996". )شمعون, 
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ومن المعروف ان المهارات األساسية بالكرة الطائرة تتأثر ايجاباً في حالة زيادة مستوى األعداد النفسي الجيد 

لمواقف اللعل المختلفة  لسرعة المطلوبةاألداء الحركي يتميز بالقوة والحيوية وا( مما تجعل المهارات العقلية)

, اذ إن هذه الصفات والقدرات جميعها من العوامل الرئيسة لتحقيس اإلنجاز الرياضي األفضل واالرتقاء 

 بمستوى هذه اللعبة ورفع مستوى الطلبة .

ه من فاعلية وتأتي أهمية البحث  في استخدام المهارات العقلية بأعداد برنامج نفسي للوقوف على حقيقة ما ل

في تنمي وبناء الثقة بالنفس ودورها المهم في رفع مستوى المهارات االساسية وتحسينها لدى طلبة قسم التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة بكرة الطائرة .

  مشكلة البحث   1-2
لقدرة على يعد موضوع المهارات العقلية من المواضيع المهمة الرتباطها المتالزم بموضوع الثقة بالنفس وا

التي تسهم مواجهة القلس والتصور والتركيز وادارة الضغوط والدافع حول تحقيس االنجاز الرياضي االمثل 

في تحديد مستوى األداء المهاري سواء في اثناء تعلم المهارات االساسية بكرة الطائرة او في االختبارات 

سابقان ومتخصصان في هذه اللعبة وبمالحظة  بخبرة الباحثان النهما العبانالموضوعة لتلك المهارات , و

المحاضرات العملية ومتابعتها التي يتلقاها الطلبة لمادة كرة الطائرة وبالمالحظات والتوصيات من مدرس 

المادة من المشكالت والمعوقات و يرها من االسباب التي تعيس االرتقاء بمستوى االداء المهاري وتحسينه 

لمادة الكرة الطائرة , لوحظ إن مستوى الطلبة متواضع إلى حد بعيد , إذ لم يحققوا  للطلبة ضمن المنهج المقرر

المستوى الرياضي المطلوب . ويجد الباحثان ان ضعف االهتمام بالجانل النفسي, لديهم ربما يكون أحد 

نل النفسي االسباب الهتمام بعض المدرسين بالنواحي البدنية والمهارية والخططية وعدم التركيز على الجا

( في وحداتهم التدريسية لما له من أهمية كبيرة في اإلعداد الرياضي المتكامل للوصول المهارات العقلية)

بالطالل إلى االداء الصحيف للمهارات االساسية بالكرة الطائرة ضمن المنهج الدراسي المقرر بالكرة الطائرة  

. 

المهارات  تضمن عدد من المهارات العقلية للتعرف على فاعليةباعداد برنامج ي الباحثان قام تقدم ما على وبناء

 أدائهم في عالية بدرجة تؤثر التي لطلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةالعقلية في بناء الثقة بالنفس  

 .ونتائجهم

 اهداف البحث   3-1

رة لطلبة قسم إعداد برنامج نفسي لعدد من المهارات العقلية الذي يتزامن مع منهج الكرة الطائ 1-3-1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل / كلية التربية األساسية / المرحلة األولى . 

التعرف على فاعلية استخدام عدد من المهارات العقلية  في بناء الثقة بالنفس لدى طلبة قسم التربية  2-3-1

ية الذي يتزامن مع تطبيس منهج البدنية وعلوم الرياضة / المرحلة األولى / كلية التربية األساس

 الكرة الطائرة.

 فروض البحث 4-1
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام عدد من المهارات العقلية  في بناء  الثقة بالنفس  لدى  1-4-1

هج طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / المرحلة األولى / كلية التربية األساسية والمتزامن مع تطبيس من

 الكرة الطائرة  .

 

 مجاالت البحث  5-1

طلبة المرحلة األولى/ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية التربية األساسية  : المجال البشري  1-5-1

 ( .2020-2019جامعة الموصل ) /

 30/1/2020لغاية  13/10/2019المجال الزماني : الفترة من   2-5-1

ة وعلوم الرياضة ومالعبها في كلية التربية  المجال المكاني : قاعات قسم التربية البدني 3-5-1

 . األساسية في جامعة الموصل
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 منهج البحث واجراءاته الميدانية: -2

 منهج البحث 2-1
تم استخدام المنهج التجريبي نظرا لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة باالستعانة بطريقة المجموعات المتكافئة عن 

 طريس القياس القبلي والبعدي.

 تمع البحث وعينتهمج 2-2

حدد مجتمع البحث عمدا بطلبة السنة الدراسية األولى ألقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية  

( من طلبة السنة الدراسية 55( والبالغ عددهم )2020-2019األساسية ) جامعة الموصل ( للعام الدراسي )

( طالب 6ناث الن البحث يقتصر على الذكور فقب وأستبعد )( إناث وتم استبعاد اال19( ذكور و)36األولى )

( 20( طالباً أل راض الثبات , وتكونت عينة البحث من )10من العينة أل راض التجربة االسةةةةةةتطالعية و)

( حيث قسةةةمت العينة الى مجموعتين متسةةةاويتين إذ تم تقسةةةيم عينة  A , Bطالباً توزعوا على مجموعتين ) 

( A( طالب لكل مجموعة لتكون )10تجريبية وضةةةةابطة بالطريقة العشةةةةوائية بواقع ) البحث الى مجموعتين

 المجموعة التجريبية التي يطبس عليها جلسات البرنامج النفسي .

  تجانس وتكافؤ العينة 2-3

 تجانس العينة في متغيرات )الطول  الكتلة  العمر  2-3-1

تلك المؤشرات من التأثير في نتائج االختبارات من حيث  لغرض التأكد من أن أفراد العينة متجانسين ولمنع  

الفروق تطلل معرفة تجانس العينة عن طريس منحنى التوزيع الطبيعي إذ استخدم الباحثان قانون معامل 

لذا تمت عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث لضبب المتغيرات  االلتواء لمؤشرات )الطول والكتلة والعمر(

 اآلتية: 

   مقاساً بالسنتمتر. ؤ في الطول:التكاف 

 . التكافؤ في الكتلة : مقاساً بالكيلو  رام 

 . (  يبين ذلك1. والجدول )التكافؤ في العمر الزمني : مقاساً بالشهر 

  1الجدول )

 يبين تجانس العينة في الطول والكتلة والعمر

 الوسيط ع± سَ  وحدة القياس المؤشرات
معامل 

 االلتواء
 معامل االختالف

 3.71 0.43 171 7.41 171.44 سم لطولا

 5.21 0.40 67 6.35 67.7 كغم الكتلة

 7.56 0.74 235 22.18 238.8 شهر العمر

( إن عينة البحث متجانسة في مؤشرات الطول والكتلة والعمر فكانت القيم لمعامل االلتواء 1يبين الجدول )  

إذ انه كلما كانت قيم معامل ±( 3ورة بين )( وهي جميعها قيم محص0.74,  0.40,  0.43على التوالي)

دّل ذلك على أن الدرجات موزعة توزيعاً إعتدالياً, أما أذا زادت فأن معنى ذلك ±( 3االلتواء محصورة بين )

 (151,  2000أن هنا  عيباً في اختيار العينة. )عالوي , ورضوان, 

( مما يدل على أن العينة متجانسة  7. 57,   5.21,  3.71وكانت قيم معامل االختالف على التوالي )  

 %( دل ذلك على تجانس أفراد العينة .30%( إذ انه كلما كانت القيم اقل من )30وجميعها قيم اقل من )

 وسائل وادوات جمع البيانات 2-4

 المصادر العلمية واالجنبية المتعلقة بموضوع البحث الحالي. .1

 الدراسات السابقة. .2

 االستبيان. .3

 بالنفس. مقياس الثقة .4
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 تحديد متغيرات البحث 2-5

 تحديد أهم المهارات العقلية 2-5-1

المصادر العلمية  من أجل تحديد أهم المهارات العقلية التي يعتمد عليها الباحثان في بحثهما وبعد االطالع على

مجال للوقوف الذات العالقة بالبحث ومراجعة الدراسات السابقة قام الباحثان بتحليل  دراسات سابقة في هذا 

ة على على أهم المهارات العقلية. بعدها تم عرض استمارة استبيان تضمنت مجموعة من المهارات العقلي

صين تم السادة الخبراء والمختصين في مجال علم النفس الرياضي , وفي ضوء نتائج اراء الخبراء والمخت

لى "ان ثر اذ يشير بلوم بهذا الخصوص ا( فاك%75تحديد المهارات العقلية التي حصلت على نسبة اتفاق )

, 1983( فاكثر من أراء المحكمين". )بلوم وآخرون, %75على الباحث الحصول على الموافقة بنسبة )

 (3( ملحس)126

(  2والجدول )  والمهارات العقلية التي تم االتفاق عليها هي )التصور العقلي, االسترخاء , ادارة الضغوط( .

 يبين ذلك

  2جدول )

 يبين النسب المئوية التفاق ال براء والم تصين حول تحديد أهم المهارات العقلية

 نسبة االتفاق الرافضين الموافقين عدد ال براء الكلي المهارات العقلية ت

 %100 0 13 13 التصور العقلي  1

 %84.6 2 11 13 االسترخاء  2

 %84.6 2 11 13 ادارة الضغوط 3

 

  ة بالنفس وتصحيحه بصورته النهائيةوصف مقياس اليق  2-5-2

( والمعدل من قبل 2009وهو المقياس الذي اعتمده الباحثان وهو المقياس المعد من قبل )عرب و كاظم ,    

( ويصحف المقياس من خالل خمسة بدائل هي )تنطبس علي دائما , تنطبس علي ,  2020) الحوري والبناء , 

( 1, 2, 3, 4,5علي تماما( , ويتم حساب الدرجة بإعطاء الدرجات ) احيانا , ال تنطبس علي ,  ال تنطبس

( للعبارات السلبية وبعد عرض المقياس على الخبراء كجزء من تطبيس 5, 4, ,3, 2, 1للعبارات االيجابية و)

( محاور وهي 7( موزعة على )1( فقرة , ملحس )45االسس العلمية و استقر المقياس بصورته النهائية على )

( 4, التحدي ) (71,  66,  51,  41,  39,  22,  21,  17,  6( فقرات وهي )9لعالقات االجتماعية ): ا

( , السعادة 61,  52,  49,  48,  40,  36)( فقرات 6( , أتخاذ القرار )54,  50,  29,  9فقرات )

 31,  8فقرات ) (6( الضغوط النفسية )72,  67,  64,  46,  44,  30,  16,  10)( فقرات  8والرضا )

( 6, الصحة النفسية ) (68,  60,  58,  4,  2,  1( فقرات )6( , التردد والخوف )79,  74,  56,  34, 

( هي 45( والدرجة )225( وتكون الدرجة القصوى للثقة بالنفس )57,  43,  38,  37,  25,  20فقرة )

 ( درجة.135للمقياس هو ) 1أدنى درجة , والمتوسب الفرضي

 طوات بناء البرنامج النفسي لتنمية المهارات العقليةخ 2-6

من عدد من  بعد االطالع على عدد من المصادر واألبحاث التي اهتمت بالمنهج التجريبي وكذلك االستفادة   

( 2002( ,)عبدالحفيظ, 2007( , )راتل ,2000المؤلفات في مجال االعداد النفسي منها)العربي وماجدة 

( , 1999راسات في مجال البرامج النفسية الرياضية ومنها دراسة)الخياط,( والد2002,)عالوي,

امج النفسي ( , ولتحقيس أهداف البحث المتمثلة  في التعرف على اثر البرن2004( , )الدفاعي,2009)الطائي,

التربية االساسية ة كلية لتنمية المهارات العقلية في بناء الثقة بالنفس على طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياض

د تحقيقها, حيث جامعة الموصل وإمكانية تطبيس البرنامج عليهم البد من بناء برنامج يتالءم مع األهداف المرا

 اعتمد الباحثان في بناء البرنامج اإلجراءات االتية : 

  .اعتماد المنهج العلمي في التصدي لمشكلة البحث والتخطيب لمعالجتها 

                                                           
 عدد البدائل  ÷  عدد الفقرات × موع البدائل المتوسط الفرضي = مج:  1
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  بوصفهم مختلفين من حيث التكوين والسلو  والحالة النفسية وانتقاء أفضل النظر إلى عينة البحث

 السبل لتجاوز مشاكلهم. 

  توجيه المعالجات لغرض محدد هو تعديل سلو  الطلبة وتطويرهم للوصول إلى ما هو مناسل

 ومقبول.

 .االطالع على األدبيات الخاصة باالعداد النفسي وطرائقها ونماذجها 

عدد من الخبراء المختصين في مجال علم النفس , للتأكد من مدى مناسبة البرنامج  عرض البرنامج على

( و 2لتحقيس حاجات الطلبة وفيما يتعلس بالفنيات المستخدمة والزمن الذي تحتاجه لتحقيس األهداف.ملحس )

(3) 

 تطبيق تجربة البحث النهائية  2-7

 ها قام الباحثان باالجرءات التالية لتحقيس أهداف البحث:وبعد اختيار عينة البحث وتحديد التصميم التجريبي ل 

  تطبيس البرنامج النفسي بصيغته النهائية على المجموعة التجريبية للبحث على قاعة كلية التربية

 األساسية / جامعة الموصل  .

  .توضيف األهداف وخطة البرنامج النفسي من قبل الباحث على أفراد عينة البحث 

 ( جلسة بواقع جلستين في كل أسبوع االحد 14سل الخطة الموضوعة واستغرقت )نفذت الجلسات ح

( 40)الساعة الثانية عشر ظهرا( , االربعاء )الساعة الواحدة ظهرا( والمدة الزمنية للجلسة الواحدة )

 27/11/2019( أسبوعا ابتداء" من يوم االربعاء المصادف 7وقد استغرق تطبيس البرنامج ). دقيقة

 من يوم االحد .      12/1/2020 ولغاية 

  تم إجراء القياس القبلي للثقة بالنفس  للمجموعتين التجريبية والضابطة في يوم االربعاء المصادف

20/11/2019 . 

  تم االجراءات كافة لتطبيس البرنامج وتم إجراء االختبارات البعدية والقياس البعدي النهائية للثقة بالنفس

 من يوم الخميس.   16/1/2020للمجموعتين بتاريخ 

 الوسائل اإلحصائية  2-8

تحقيقا أل راض البحث الحالي استخدمت الوسائل اإلحصائية التي تم حسابها باستخدام الحاسوب   

 .   SPSS)اآللي

 ومناقشتها عرض النتائج -3

 عرض ومناقشة نتائج الهدف االول  3-1
من مع منهج الكرة الطائرة لطالب قسم التربية البدنية وعلوم أعداد برنامج نفسي لعدد من المهارات العقلية يتزا

 الرياضة / المرحلة األولى / كلية التربية االساسية / جامعة الموصل . 

وقد تحقس هذا الهدف من خالل اعداد البرنامج النفسي المتضمن ثالث مهارات عقلية هي )االسترخاء , 

( جلسة مع جلستي 14( جلسات نفسية وبمجموع )4منهم ) التصور العقلي , ادارة الضغوط النفسية( وكل

االفتتاح والختام , أذ استوفى هذا البرنامج الشروط العلمية المتعارف عليها علميا , ويعد هذا البرنامج احد اهم 

 لمكملة لتحقيس هدف البحث االخر .االدوات ا

 عرض ومناقشة نتائج الهدف الياني 3-2

عدد من المهارات العقلية في بناء الثقة بالنفس لدى طالب قسم التربية البدنية  التعرف على فاعلية استخدام

وعلوم الرياضة/ المرحلة االولى / كلية التربية االساسية المتزامن مع تطبيس منهج الكرة الطائرة الكورس 

 االول .

التجريبية في اختبار عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة و 3-2-1

 اليقة بالنفس

لغرض التعرف على اثر البرنامج النفسي لعدد من المهارات العقلية على بناء الثقة بالنفس قام الباحثان بتطبيس 

( جلسة على مدى سبعة أسابيع بواقع 14المقياس في االختبار القبلي ثم طبس البرنامج التجريبي المكون )

االختبار البعدي على العينتين الضابطة والتجريبية البالغ عدد العبي كل منهما جلستين لكل اسبوع ثم أجري 

 ( 3( طالب وبعد تحليل استجابات الالعبين في ضوء بدائل االجابة جاءت النتائج كما في الجدول )10)
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  3الجدول )

ق لليقة بالنفس   المحسوبة والجدولية وداللة الفروtيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار اليقة بالنفس

 المجموعة

 االختبارات

  tقيمة )

 المحتسبة

 

  tقيمة )

 الجدولية

 

داللة 

 الفروق
 البعدية القبلية

 ع -س ع -س

 معنوي 2.61 3.14 12.68 151.95 11.39 138.40 الضابطة

 معنوي 2.61 7.82 12.31 179.03 12.54 136.70 التجريبية

( وبانحراف 138.40( يتبين الوسب الحسابي للمجموع الضابطة قد بلغ باالختبار القبلي )3من خالل الجدول)

( 12.68( وبانحراف معياري )151.95( في حين كان الوسب الحسابي لالختبار البعدي )11.39معياري )

االختبار التائي واظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة ولمعرفة صحة الفروق بين االختبارين تم استخدام 

( وبذلك كانت الفروق المعنوية ر م ان المجموعة 2.61( هي اكبر من القيمة التائية الجدولية )3.14)

الضابطة لم تتدرب على البرنامج النفسي لعدد من المهارات العقلية وهذا مؤشر على ان مدرس مادة كرة 

م التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية قد اهتم بشكل جيد في موضوع بناء الطائرة في قس

الثقة بالنفس عند الطلبة خالل فترة المحاضرات ومن خالل توجيهاته للطالب وهذا مؤشر جيد على في 

في االختبار البعدي  موضوع الثقة بالنفس لطالبهم في المحاضرات لما لها من دور إيجابي في تحسين النتائج

( من ان الطالل 2012الذي اظهرته النتائج في االختبارات البعدية وهذا يتفس مع ما توصل اليه )الجنابي, 

من خالل ممارسته لأللعاب الرياضية خالل الكورسات الدراسية يتعرض الى الكثير من المواقف سواء كان 

ها مختلف االدراكات نحو نفسه ونحو االخرين والتي قد يتعلم مهارة جديدة او يتدرب عليها والتي ينتج عن

تكون على اال لل إيجابية وهذا ما يجعل الطالل يبذل اقصى جهد ممكن باألداء البدني ويعمل على السيطرة 

على مزاجه واعصابه اي االنضباط تجاه كل الحاالت التي تحدث خالل تطبيس المنهج الدراسي لكي يكسل 

الءه ومسؤولي ادارة القسم واالهل وبالتالي تحقيس النجاح والتفوق وهذا ما يعرف بتنظيم ود استاذ المادة وزم

الذات واظهار اكبر قدر من االحترام للقوانين واالعراف الرياضية والجامعية ر م انها لم تكن موجهة مباشرة 

 ( 100, 2012. )الجنابي,

( ان الوسب الحسابي قد بلغ باالختبار القبلي 6)اما فيما يتعلس بالمجموعة التجريبية فقد اظهر الجدول 

( 179.03( في حين كان الوسب الحسابي باالختبار البعدي )12.54( وبانحراف معياري )136.70)

( ولمعرفة قيمة الفروق بين االختبارين تم استخدام االختبار التائي واظهرت 12.31وبانحراف معياري )

( وبذلك كانت الفروق 2,61( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية )7.82) النتائج ان القيمة التائية المحسوبة

معنوية ويعود ذلك الى دور مدرس  المادة ومتابعة االدارة والطالل والمنهج الدراسي واالهل كما هو الحال 

ى هذه مع المجموعة الضابطة الى جانل جلسات البرنامج النفسي وهي المتغير المستقل الوحيد الذي طرأ عل

المجموعة , أذ عدت المهارات العقلية من ضرورات المناهج التدريسية والتدريبية الحديثة وهي من اهم 

الحاجات االنسانية على مستوى الفرد والجماعة والبرامج النفسية اصبحت عملية تربوية ومهنية متطورة لها 

مهارات العقلية الضرورية . )الفسفوس قيم ومفاهيم محددة وا راض واضحة واساليل مقننة تستجيل جميعا لل

 ,2006  ,49 ) 

اذ قدمت جلسات البرنامج النفسي على ضوء استعدادات وقدرات الطلبة التي تسعى الى جعل المتدرب قادرا 

على توجيه ذاته وحياته بنفسه وتحديد اهدافه بالحياة وتحقيس مطالبه في ضوء معايير المجتمع . )الحوري 

 (39, 2012والعزاوي ,

كما انه يساعد على تعلم اساليل جديدة للتعرف على سلوكيات اكثر فاعلية ليكونوا جديرين بالثقة فهم بحاجة 

الى زيادة السلوكيات المقبولة اكاديميا والتقليل من السلوكيات  ير المقبولة اكاديميا وتعلم سلوكيات جديدة  ير 
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الذي يوفر الوقت و الجهد والمال لتعديل السلو   ير  موجودة لديهم وان تعديل السلو  هو الشكل االقتصادي

المر وب فيه فهو يركز على السلو  الظاهر القابل للمالحظة ويحدد اجراءات التعديل التي تناسل كل سلو  

 (201, 2019بشكل دقيس .)الحوري ,

التجريبية عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة و 3-2-2

 لمجاالت اليقة بالنفس 

  4الجدول )

  المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة وداللة tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 الفروق لمجاالت اليقة بالنفس للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 المجاالت المجموعة

 االختبارات

  tقيمة )

 المحتسبة

 

  tقيمة)

 وليةالجد

 

مستوى 

 الداللة

داللة 

 الفروق
 البعدية القبلية

 ع -س ع -س

 الضابطة

العالقات 

 االجتماعية
 معنوي 0.000 2.61 2.67 4.12 30.31 4.16 28.44

  يرمعنوي 0.004 2.61 1.08 3.21 15.28 3.02 13.01 التحدي

  يرمعنوي 0.011 2.61 1.34 3.78 17.45 3.69 15.37 أت اذ القرار
السعادة 

 والرضا
 معنوي 0.000 2.61 3.45 4.10 22.64 4.25 20.53

الضغوط 

 النفسية
 معنوي 0.000 2.61 2.96 4.58 21.09 4.79 19.13

التردد 

 وال وف
 معنوي 0.000 2.61 3.08 3.25 22.57 3.47 20.68

الصحة 

 النفسية
 معنوي 0.000 2.61 2.65 4.82 22.61 5.01 21.24

 جريبيةالت

العالقات 

 االجتماعية
 معنوي 0.000 2.61 5.73 4.18 33.47 4.45 27.50

 معنوي 0.000 2.61 5.80 3.88 19.54 3.96 13.25 التحدي

 معنوي 0.000 2.61 4.57 4.24 21.38 4.52 15.51 أت اذ القرار

السعادة 

 والرضا
 معنوي 0.000 2.61 6.69 3.47 25.05 3.78 19.84

الضغوط 

 فسيةالن
 معنوي 0.000 2.61 8.37 3.47 27.05 3.61 19.11

التردد 

 وال وف
 معنوي 0.000 2.61 4.44 3.97 25.18 4.07 20.56

الصحة 

 النفسية
 معنوي 0.000 2.61 6.28 4.11 26.22 4.25 20.93

الختبارات ( تبين ان المجموعة الضابطة ومن خالل االختبارات البعدية ومقارنتها مع ا4من خالل الجدول )

 ( المحتسبة .tالقبلية  قد حصلت على القيم االتية في اختبار )

( الجدولية t( وهي اكبر من قيمة   )2.67( المحتسبة هي )tففي مجال العالقات االجتماعية تبين ان قيم )

( وبذلك فأن مجال العالقات االجتماعية قد تطور لدى المجموعة 0.000( عند مستوى الداللة )2.61)

ضابطة ر م انها لم تتمتع بالبرنامج النفسي وهذا يدل على ان المنهج الدراسي الذي يتلقاه الطالل خالل هذه ال

الفترة من محاضرات نظرية وعملية له تأثير على جانل العالقات االجتماعية ومحبة الطلبة الساتذتهم وكسل 
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ء االفضل والتعاون البيني بين الطلبة ثقتهم وبسرعة من خالل مدرس المادة وتشجيعه لهم بأستمرار لالدا

ومشاركة الطلبة لمناسبات زمالئهم والثقة المتبادلة بينهم وسرعة التعارف واالندماج خالل الدروس العملية 

 وسماع المدرس لرأي الطالب والمشاركة والتفاعل في المناقشات التي يشجع عليها المدرس. 

 (166,  2008)الحوري ,                                                         

( على التوالي وبمستوى 1.34( , )1.08( المحتسبة وهي )tاما في مجال التحدي واتخاذ القرار فكانت قيمة )

( وبذلك فأن هذين المجالين 2.61( الجدولية )t(على التوالي وهي اقل من قيمة )0.011( ,)0.004داللة )

 البرنامج على المجموعة التجريبية. لم يتطورا خالل فترة تطبيس 

( 2.61( الجدولية )t( وهي اكبر من قيمة )3.45( المحتسبة )tاما في مجال السعادة والرضا فقد كانت قيمة )

وبهذا النتيجة فأن السعادة والرضا لدى طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة قد تطورت بشكل ايجابي يدل 

ي المتبع عمليا ونظريا وهذا يحسل لمنهاج قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة على رصانة المنهج الدراس

كون منهجهم قد اهتم بأحالم وطموحات الطلبة وتركيزهم على مستقبلهم وأرضائهم لمدرسيهم في المواد 

د الطلبة العملية والنظرية وخاصة في كرة الطائرة والشعور بالرضا المتبادل بين الطالل واالستاذ وتثمين جهو

 ( 134,  2012كما ان تحسن المستوى يحسن من السعادة والرضا . )الجنابي , 

( 2.61( الجدولية )t( وهي اكبر من قيمة )2.96( المحتسبة )tاما في مجال الضغوط النفسية فكانت قيمة )

ى تجاوز الضغوط وهذا تاكيد على ان المنهج المتبع مع طالب التربية البدنية وعلوم الرياضة ساعد كثيرا عل

التي عانى منها الطلبة في بداية الحياة الدراسية الجامعية ويعود ذلك الى تجاوز الحرج والضيس وااللم الذي 

يتعرض له الطالل في بداية الكورس الدراسي العملي وتحقيس التطور في المهارة لجميع الطلبة واهتمام 

 المدرس بي وتصاعد مستواي كرياضي .

 ( 65,  2003)طه ,                                                             

( 2.61( وهي اكبر من القيمة الجدولية )2.65( المحتسبة)tوأخيرا وفي مجال الصحة النفسية فكانت قيمة )

اعي وهذا دليل اخر على ان المناهج المتبعة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة على انها مناهج رصينة تر

الجوانل النفسية في كل تفاصيلها واسهمت في تحسين حالة الصحة النفسية لدى الطلبة من خالل تنمية الشعور 

 (  167,  2008بالثقة ومواجهة الحياة الرياضية الجامعية بكل ثبات واتزان وثقة . )الحوري , 

جاالت اذ اظهرت النتائج ان ( تبين ان المجموعة التجريبية قد تطورت وفي كافة الم7من خالل الجدول )

( واتخاذ 5.80( والتحدي )5.73( المحتسبة كانت على التوالي في مجاالت العالقات االجتماعية )(tقيمة

( والصحة 4.44( والتردد والخوف )8.37( والضغوط النفسية )6.69( والسعادة والرضا )4.57القرار)

( ويعزو الباحثان ذلك الى فاعلية البرنامج النفسي 2.61)( الجدولية t( وجميعها اكبر من قيمة )6.28النفسية )

المعد من قبل الباحث والذي شمل مجاالت االسترخاء والتصور العقلي وادارة الضغوط النفسية الى درجة 

 ايجابية واضحة .

ففي مجال العالقات االجتماعية تطور مستوى المجموعة التجريبية سوآءا من حيث تحمل المسؤولية 

حة عن االخطاء المرتكبة فيما بين الزمالء وتطور العالقات البيئية وحل المشكالت لبعضهم البعض والمسام

والمشاركة في االفراح واالحزان فيما بينهم والتواصل مع الزمالء بأسلوب الحوار و المناقشة واالقناع بأساليل 

نية واالجتماعية واالخالقية لتحل ومهارات تعمل جميعها على كسل الثقة بالنفس واكتساب المهارات االنسا

 ( 113,  2003محل الممارسات السلبية السابقة في موضوع العالقات االجتماعية. )كفافي , 

أما في مجال التحدي فيرى الباحثان ان مفردات البرنامج النفسي قد افاد المجموعة التجريبية من خالل 

البيتي خالل الجلسات االرشادية مما ادى الى نشوء المناقشات العلمية والنقد الموضوعي واعطاء الواجل 

اعتزاز عالي في النفس وبناء رصين للشخصية والنظرة المتفائلة الى المستقبل والشعور بالقدرات الداخلية 

,  2008والتحكم باالنفعاالت وبالتالي رفع مستوى التحدي مع المرونة خالل المواقف المختلفة . )مبار  , 

65) 

اتخاذ القرار فيعزو الباحثان معنوية الفروق الى فاعلية البرنامج النفسي الذي نما تنظيم االفكار  أما في مجال

بما يخدم االلتزام  بالحضور واالستفادة من التدريل والمنهج المتبع والتركيز على االفكار التي تؤثر ايجابيا 

كبت االفكار السلبية التي تؤثر على االداء  على االداء واالستماع الى التوجيهات من قبل المدرس والقدرة على
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 2012والتعامل بكفاءة عالية مع المشاكل التي تواجههم من اجل ان يكون القرار سليم . )الحوري و العزاوي , 

 ,108 ) 

وفي مجال السعادة والرضا فيعزو الباحثان الفروق الى ان الطلبة اكتسبوا المعرفة المرتبطة بشخصيتهم 

محور الذي تدور حوله العملية التربوية وان الهدف التربوي اصبف ال يعني اكتساب الطالل كم باعتبارهم ال

هائل من المعلومات فقب بل العناية بشخصيته ككل في جوانبها العقلية والنفسية كي تجعل منه انساناً متزناً 

 (Mooij,2002,472. ) واثقاً من قدراته وامكانياته التي بدورها ستولد له الشعور بالسعادة والرضا

وفي مجال الضغوط النفسية يعزو الباحثان معنوية الفروق الى البرنامج النفسي الذي تناول عدد من المهارات 

العقلية المهمة ومنها ادارة الضغوط النفسية التي احتوت على اربع جلسات وهي )التفاعل بالمحيب مع وجود 

ديث الذاتي واستبدال التفكير السلبي بالتفكير االيجابي وتحرير الضغوط النفسية واستراتيجيات التفكير والح

الروح والعقل المانترا ( اذ عملت هذه الجلسات على تنمية مهارات اعضاء المجموعة في التعبير عن ذواتهم 

وتفاعلهم لتنظيم الذات واكتساب الثقة وتحسين العالقات مع االخرين واكتساب مهارات التفكير االيجابي 

 ( 121,  2002ديث الذاتي الذي مكنهم من ادارة الضغوط النفسية بجدارة. )الصوالحة , والح

اما في مجال التردد والخوف فيعزو الباحثان هذه الفروق الى ان الطلبة اكتسبوا المعرفة المرتبطة    

الالعل كما بشخصية الطالل الذي تدور حوله العملية التربوية وان الهدف التربوي اصبف ال يعني اكساب 

كبيرا من المعلومات فقب  وانما اكساب القوة الشخصية بجوانبها العقلية والنفسية كي نجعل منه انساناً واثقاً 

 مدركاً ينظر الى المستقبل بطالقة عالية دون خوف او تردد .

                                                           (Weinberg , 1995 , 96) 

اما في مجال الصحة النفسية يعزو الباحثان  هذا الفرق المعنوي الى البرنامج النفسي الذي راع كل     

العوامل التي تصل لصالف الصحة النفسية من خالل تعريف الطلبة بقدراتهم الواقعية التي تدعم المفهوم 

تراف بجهود االخرين عليهم االيجابي للنفس واالعتزاز بالذات والزمالء والتمسك بهم ونكران الذات واالع

من مدرسين وزمالء والتركيز على االشياء التي يمكن السيطرة عليها ومواكبة التمارين التي يطبقها مدرس 

المادة علية وتبني المواقف التي تشير الى االيمان بالمقدرة الذاتية والسعي الشباع الحاجات وحل المشكالت 

 (78,  1994النفسية بعينها . )المعمري , 

 عرض وتحليل ومناقشة االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لمتغير اليقة بالنفس 3-2-3

  5جدول )

  المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة وداللة tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 التجريبيةالفروق في القياس البعدي لليقة بالنفس للمجموعتين الضابطة و

 المتغيرات

 االختبارات البعدية

  tقيمة )

 المحتسبة

  tقيمة)

 الجدولية

 

مستوى 

 الداللة

sig 

 

داللة 

 الفروق
 التجريبية الضابطة

 ع -س ع -س

اليقة 

 بالنفس
 معنوي 0.00 2.40 7.97 12.31 179.03 12.68 151.95

قة بالنفس في القياس البعدي للمجموعة الضابطة ( ان الوسب الحسابي للث5يتبين من خالل الجدول )

( , بينما بلغ الوسب الحسابي في القياس البعدي للمجموعة التجريبية 12.68( وبانحراف معياري )151.95)

( في حين بلغت قيمة  7.97( المحتسبة )t( , وجائت نتيجة  قيمة )12.31( وبانحراف معياري )179.03)

(t( الجدولية )ومستوى2.40 ) (عند نسبة خطأ 0.00الداللة )( ≤لصالف 18( ودرجة حرية )0.05 )

المجموعة التجريبية , ولما كانت قيمة مستوى الداللة اصغر من قيمة الداللة المعتمدة , فهذا يعني وجود فروق 

 ذات داللة معنوية في االختبار البعدي للمجموعة التجريبية وبذلك تحققت فرضية البحث , ويعزو الباحثان

( التي تبنت محاولة 14هذه النتائج إلى البرنامج النفسي الذي ساعد في تنمية الثقة بالنفس من خالل  جلساته )

االرتقاء بهذا المتغير وبطريقة متكاملة حتى يمكن زيادة الثقة بالنفس في تنمية بعض المهارات المقررة في 
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علوم الرياضة / التربية االساسية , وهذا ما أوضحته المنهج لمادة كرة الطائرة لطلبة اقسام التربية البدنية و

نتائج المجموعة التجريبية التي تناولت ثالثة من اهم المهارات العقلية التي يحتاجها الطالب في الدروس 

العملية وهي االسترخاء والتصور العقلي وادارة الضغوط , التي تعد عنصرا مهما وجوهريا في العملية 

ة والنظرية والعملية وفي خلس جماعة يسودها جو من االلفة والمحبة واالحترام والتخلص التدريسية والتربوي

من كل ما يعيقها من مشكالت في جوانل الحياة العملية الرياضية وهذا يدل على ان جلسات البرنامج النفسي 

ان الجلسات  صممت باألصل لمعالجة محاور الثقة بالنفس وقد حققت الغايات التي وضعت من اجلها , أذ

االرشادية ساهمت على نحو واضف في تعديل العالقات االجتماعية وساهمت في زيادة التحدي وطورت عملية 

اتخاذ القرار وحققت السعادة والرضا للطلبة ومكنتهم من ادارة الضغوط النفسية بكفاءة ايجابية بعيدا عن التردد 

 (98,  1989 والخوف وصوال الى الصحة النفسية المرجوة . )زكي ,

 االستنتاجات والتوصيات  -4

 االستنتاجات : 4-1

 :في ضوء نتائج البحث ومناقشتها في حدود عينة البحث استنتج الباحيان فيما يأتي 

فاعلية البرنامج النفسي المتضمن عدد من المهارات العقلية في تطوير الثقة بالنفس لدى طلبة قسم  -1

 مرحلة االولى .التربية البدنية وعلوم الرياضة / ال

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي في الثقة بالنفس ولصالف االختبار البعدي  -2

لدى المجموعة التجريبية في جميع المجاالت )العالقات االجتماعية , التحدي , اتخاذ القرار, السعادة 

  . ية(والرضا , الضغوط النفسية , التردد والخوف , الصحة النفس

 التوصيات و المقترحات  4-2

 مما سبق وفي ضوء ما توصل اليه الباحيان من استنتاجات يوصيان بما يأتي:
تعميم نتائج الدراسة الحالية على طالب كليات و أقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة / المرحلة  -1

 االولى . 

ي مجال االرشاد النفسي واعتماد البرنامج حث المدرسين على االهتمام باألعداد النفسي للطلبة خاصة ف -2

 الحالي كدليل عمل لتحسين المهارات العقلية . 

حث المدرسين في كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة على تنظيم محاضرات تثقيفية تدور  -3

ها حول المفاهيم النفسية التي يحتاجها الطالل في الدروس العملية وخاصة الثقة بالنفس وتعزيز

 وتنميتها . 

اعتماد مجاالت الثقة بالنفس التي تبناها الباحث في المقياس الحالي بشكل منفرد او بمجموعة منها او  -4

 جميعها من خالل الدراسات المستقبلية للثقة بالنفس .

 :المصادر العربية واالجنبية

 المصادر العربية:

عي والتكويني, )ترجمة( محمد امين المفتي (: تقييم تعلم الطالل التجمي1983بلوم, بنيامين وآخرون ) .1

 وآخرون, دار ماكروهيني, القاهرة.

(: فاعلية برنامج ارشادي نفسي لتنمية الروح الرياضية والسلو  االجتماعي 2012الجنابي, سعد عباس) .2

 لالعبي كرة الطائرة , أطروحة دكتوراه , كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , جامعة بابل.

(: فاعلية برنامج ارشادي نفسي لتنمية الروح الرياضية والسلو  االجتماعي 2012, سعد عباس)الجنابي .3

 لالعبي كرة الطائرة , أطروحة دكتوراه , كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , جامعة بابل.

,  , مطبعة ابن االثير 1(: مبادئ علم النفس التدريل الرياضي , ط2008الحوري , عكلة سليمان )  .4

 الموصل , العراق .

, دار  1(: االعداد النفسي للرياضيين , ط2012الحوري , عكلة سليمان و العزاوي , كامل عبود ) .5

 الكتاب الثقافي , اربد , االردن .

, شركة دار االكاديميون  1(: مفاهيم حديثة في علم النفس الرياضي , ط2019الحوري , عكلة سليمان )  .6

 المملكة االردنية الهاشمية للنشر والتوزيع , عمان ,
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(: تأثير التدريل العقلي على دقة وسرعة اإلرسال في التنس, 1999الخياط, عمر محمد عبد الرزاق ) .7

 رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, الجامعة األردنية.

قته (: أثر برنامج ارشادي نفسي مقترح في تنمية الثقة بالنفس وعال2004الدفاعي , انتصار مزهر)  .8

بمستوى االنجاز الرياضي , رسالة ماجستير  ير منشورة , كلية التربية الرياضية للبنات , جامعة بغداد 

. 

, دار الفكر العربي, 4المفاهيم والتطبيقات, ط –(: علم النفس الرياضي 2007راتل, أسامة كامل ) .9

 القاهرة.

,مركز  1ريل العقلي ,ط(:الالعل والتد2001شمعون,محمد إبراهيم و إسماعيل,ماجدة محمد) .10

 الكتاب للنشر , القاهرة , مصر.

, دار الفكر   العربي, 1(: التدريل العقلي في المجال الرياضي, ط1996شمعون, محمد العربي ) .11

 القاهرة, مصر.

(: أثر برنامج مقترح في بعض المهارات النفسية واألداء 2009الطائي, أحمد سعيد رشيد حسين ) .12

 يد, رسالة ماجستير  ير منشورة, كلية التربية األساسية, جامعة الموصل.المهاري لالعبي كرة ال

( : الروح الرياضية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى بعض 2003طه , عادل حمدي ) .13

 منتخبات جامعة المينا , رسالة ماجستير  ير منشوره , كلية التلربية الرياضية , جامعة المينا , مصر .

(: طرق البحث العلمي والتحليل 2002خالص محمد وباهي, مصطفى حسين )عبد الحفيظ, إ  .14
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 الفقرة ت

تنطبق 

علي 

 دائما

تنطبق 

 علي
 أحيانا

التنطبق 

 علي

التنطبق 

علي 

 تماما

      اتردد في اداء بعض المهارات الحركية الصعبة  1

      اخشى الظهور بمستوى  ير الئس أمام الجمهور  2

      ارتبك عندما اتكلم امام زمالئي والمدرس  3

      اعضاء الفريس يحبونني  4

      اشعر بالحرج من انتقادات الغير  5

      لم يتحقس حلمي  اشعر بالتعاسة اذا 6

      اشعر ان المدرس  ير راٍض عني  7

      اكسل ثقة االخرين بسرعة  8

      اخشى اللعل أساسياً ألول مرة  9

      اشعر ان مستواي افضل من زمالئي  10

      احتاج الى من يشجعني عندما اقوم باالداء الصحيف  11

      استثير زمالئي في بعض االمور  12

      اجد الجرأة في الدفاع عن وجهة نظري  13

      أبذل كل جهدي لكي اظهر بمستوى الئس  14

      اشعر بالسعادة عندما احقس الفوز  15

      اشعر بالضيس واأللم عندما ينتقدني احد  16

17 
اشعر باني  ير قادر على مواكبة زمالئي في أداء 

 المهارات 

     

      خجال عن ارائي في بعض المواقف اتنازل  18

      اشعر بأني أقل مستوى من بعض الالعبين  19

      اشعر بخيبة امل عندما اخطف في اداء بعض المهارات  20

      اشار  زمالئي في نشاطاتهم االجتماعية  21

      اتخذ قراراتي الشخصية من دون استشارة الزمالء  22

      ثقون بي اعضاء الفريس ي 23

      اشعر بالطمأنينة عندما انفذ ما يطلل مني المدرس 24

      المدرسون راضون عني  25

      اشعر بالرضا ان مستوي تصاعد في المحاضرات  26

      افضل ان يحدد لي المدرس واجباتي داخل الساحة  27

      افضل ان اتخذ القرارات الشخصية بنفسي  28

      من مواجهة الخصم  اتردد 29

      يعجبني التعرف على طلبة جدد في الفرق الرياضية  30

      اتمسك بالرأي عندما اكون على حس  31

      اجد صعوبة في مواجهة الفريس ألول مرة  32

      اشعر بأنني اقل مستوى من زمالئي  33

      انفذ توجيهات المدرب من بدون تردد  34

      ر بان هنا  من ينتقدني اشع 35

      ارتبك عند اللعل مع العبين اقوياء 36

      استطيع ان اسهم في تحقيس الفوز  37
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      اشعر بأني محظوظ في معظم الدروس العملية   38

      يعجبني المدرس الذي يسمع اراء الطالب  39

      ار ل ان تثمن جهودي عندما اقوم بعمل ناجف  40

      امتنع عن االستفسار عن االمور الغامضة  41

      اشار  في المناقشات الرياضية الجامعية  42

      اشعر ان زمالئي راضين عن ادائي العملي 43

      تحديس المدرس لي يثير ارتباكي  44

      اشعر باأللم إذا هزمت في المنافسة  45

  2ملحق )

 اهداف الجلسات النفسية والمهارات العقلية ومكان تنفيذهاالتوزيع الزمني وعناوين و

الجلس

 ات

المهارة 

 العقلية

عنوان 

 الجلسة
 اهداف الجلسة الفنيات المست دمة

زمن 

 الجلسة

مكان 

 تنفيذها

الجلسة 

 األولى

 

 

التعارف 

والتعريف 

 بالبرنامج

المحاضرة 

والمناقشة الجماعية 

والفردية والجبات 

 المنزلية

أفراد العينة وشرح الهدف من  التعرف على• 

 البرنامج.

بناء عالقة مهنية بين الباحث وأعضاء • 

 مجموعة البرنامج بشكل جمعي وفردي .

خلس جو من األلفة والتقبل والثقة المتبادلة • 

 بين كل العل من أفراد المجموعة والباحث.

االتفاق على مواعيد الجلسات ومكانها • 

 ومدتها.

 المهارات النفسية.تعريف الطلبة على • 

 د 40
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 الجلسة

 الثانية

االسترخا

 ء

مفهوم 

وفائدة 

االسترخاء 

,التدريل 

على 

االترخاء 

 التعاقبي

المحاضرة 

والمناقشة الجماعية 

 والتعزيز والتغذية

الراجعة والتقويم 

 والواجبات المنزلية

التعرف على االسترخاء يشكل عام وفوائده • 

لالعل كرة الطائرة والتاكيد على اهمية اتقان 

أعضاء المجموعة ممارسة االسترخاء 

 التعاقبي.

الوصول الى حالة الشعور بالهدوء واالمان • 

وتطوير الصحة العقلية من خالل جلسات 

 االسترخاء التعاقبي

تطوير الثقة بالنفس وتقدير الذات وتطوير • 

الذاكرة عن طريس جلسات االسترخاء , 

 وقطع اإلتصال بالعالم المحيب.

 د 40

 

 الجلسة

 الثالثة

 

التدريل 

على 

االسترخاء 

 التخيلي

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيز و التغذية 

الراجعة و التقويم   

و الواجبات 

 .المنزلية

رف على االسترخاء التخيلي  ومدى التع• 

أهمية لالعل كرة الطائرة بشكل عام و 

أعضاء المجموعة نحو ممارسة االسترخاء 

 التخيلي.

تغيير المكان بالخيال وتصور تفاصيله إذا • 

 لم يكن قادراً على تغيير الجّو المحيب به.

استخدام القدرة على التخيل و التي تمثل • 

ي ونفس إحدى مميزات العقل البشر

اإلجراءات المتبعة في تدريل التصور العقلي 

 و قطع اإلتصال بالعالم المحيب.

 د 40
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الجلسة 

 الرابعة

 

تدريل 

االسترخاء 

 الذاتي

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيز و التغذية 

 الراجعة و

التقويم و الواجبات 

 .المنزلية

التعرف على االسترخاء الذاتي كونه أحد • 

اع االسترخاء الذي يستطيع الالعبين انو

 ممارسته في كل مكان وزمان .

أيصال الطالب الى القدرة على تحديد • 

مناطس التوتر وممارسة االسترخاء في 

الوصول إلى االسترخاء الكامل لجميع أجزاء 

 الجسم

ممارسة االسترخاء و الوصول إلى • 

 االسترخاء الكامل مع تقليل الزمن المطلوب .

يد المجموعات العضلية حتى يمكن توح• 

الوصول إلى إسترخاء كامل لجميع أجزاء 

الجسم في فترة وجيزة وبوقت واحد مع قطع 

 اإلتصال بالعالم المحيب.

 د 40

الجلسة 

 الخامسة

تدريل 

االسترخاء 

 العضلي

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيزو التغذية 

الراجعة و التقويم                

الواجبات  و

 المنزلية.

التعرف على االسترخاء العضلي واهمية • 

تطبيقاته على أعضاء المجموعة المتدربة 

لفائدتها الكبيرة في تعلم المهارات االساسية 

 في لعبة الكرة الطائرة .

الوصول الى صفاء العقل وراحة الجسم من • 

أجل أداء أفضل مع التهدئة والمحافظة على 

 الطاقة .

على سرعة االستشفاء وإعادة حيوية  التعود• 

العقل والجسم مع تكامل العقل والجسم لتعزيز 

الثقة في النفس و إعداد العقل والجسم لنوعية 

صور جيدة لألداء و قطع اإلتصال بالعالم 

 المحيب.

 د 40

 

الجلسة 

 السادسة

 

التصور 

 العقلي

التدريل 

على 

التصور , 

مهارة 

االرسال 

 انموذجا

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيزو التغذية 

الراجعة و التقويم                  

و الواجبات 

 .المنزلية

التدريل على التصور العقلي تنميته لدى • 

 أعضاء المجموعة.

تعزيز فهم التصور العقلي وتطبيقاته • 

 الميدانية في لعبة كرة الطائرة

تنشيب مهارة التصور من خالل ربطها • 

ء المحيطة وتخيل االداء المثالي في باالجوا

 الملعل .

 د 40

 

الجلسة 

 السابعة

 

تدريل 

التصور 

العقلي, 

مهارة 

االستقبال 

 انموذجا

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيزو التغذية 

الراجعة و التقويم                  

و الواجبات 

 المنزلية.

 التعرف على التصور العقلي والتأكيد على• 

أعضاء المجموعة  بضرورة التصور 

للمهارات النها تخدم التطور في ممارسة 

 الكرة الطائرة.

تنمية السمات الشخصية االهم لدى الطلبة • 

والتعود على استخدام التصور العقلي المرتبب 

بتطور مهارة االستقبال بأنواعها المتوقعة في 

 المباريات لتحقيس أفضل األداء.

 د 40
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العقلي وتطبيقاته  تعزيز فهم التصور• 

الميدانية من خالل التكرار والممارسة على 

 مهارة االستقبال بأنواعها .

 

الجلسة 

 الثامنة

 

تدريل 

التصور 

العقلي , 

مهارة 

التمرير 

 انموذجا

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيزو التغذية 

الراجعة و التقويم                  

 و الواجبات المنزلية

التعرف على التصور العقلي ومدى اهتمام • 

أعضاء المجموعة نحو ممارسة الكرة 

 الطائرة.

تنمية الخصائص الشخصية لدى الطالب • 

وأهمية تطوير الذات من خالل التصور 

 العقلي .

تنشيب التصور العقلي المرتبب بتطور •  

مهارة  التصور من خالل تصور التمرير من 

العل لتحقيس أفضل امام الرأس لالمام لكل 

 األداء.

توضيف اهمية التصور العقلي وفوائده • 

وانعكاسه على مستوى الطلبة خالل ممارسة 

 اللعبة .

 د 40

 

الجلسة 

 التاسعة

 

تدريل 

التصور 

العقلي , 

مهارة 

الضرب 

الساحس 

 انموذجا

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيزو التغذية 

       الراجعة و التقويم         

و الواجبات 

 .المنزلية

التعرف على التصور العقلي لمهارة • 

الضرب الساحس والتأكيد على ان اتقان هذه 

 المهارة هو عملية الحسم للهجمة .

تنمية الخصائص الشخصية المناسبة للعبة • 

كرة الطائرة بشكل عام وهي لعبة تعاونية 

وتحسم من خالل الضرب الساحس الذي يتقنه 

 عبين في كرة الطائرة الحديثة .أ لل اال

ممارسة وتكرار التصور العقلي للضرب • 

الساحس بمراحلها الثالثة )التحضيري , 

والرئيسي , والختامي( وتطبيقاته الميدانية 

واالستفادة من التجارب لالعبين الدوليين في 

 هذا المجال .

 د 40

 

الجلسة 

 العاشرة

ادارة  

 الضغوط

التفاعل 

بالمحيب مع 

ود وج

الضغوط 

 النفسية

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيزو التغذية 

الراجعة و التقويم                  

و الواجبات 

 .المنزلية

التعرف على ادارة الضغوط النفسية • 

المتوقعة خالل االداء العملي للدرس وتفاعل 

 المجموعة بذلك .

القدرة على مواجهة الضغوط النفسية من • 

التفاعل مع المحيب وايجاد البدائل لكل خالل 

 حالة ضغب سلبي

القدرة على اثبات التحمل النفسي الذي هو • 

االساس للقيام بالواجبات المهارية والتكنيكية 

 عند الشعور بالضغب النفسي .

 د 40

الجلسة 

الحادية 

 عشر

استراتيجي

ات التفكير 

والحديث 

 الذاتي

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيزو التغذية 

الراجعة و التقويم                  

التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية • 

واالداء الرياضي وان الضغوط المعتدلة 

تكون افضل الضغوط النتاج افضل القدرات 

. 

 د 40
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و الواجبات 

 .المنزلية

القدرة على تشخيص المشاكل التي تسبل • 

في  الضغوط وان التشخيص الدقيس يساعد

 سرعة تجاوز هذه الضغوط  .

القدرة على التدريل على الحديث الذاتي • 

وترتيل االفكار السلبية على شكل هرم 

ومحاولة معالجة المواقف االقل استثارة ثم 

 االعلى ثم الموقف االصعل .

 

 الجلسة

الثانية 

 عشر

 

استبدال 

التفكير 

السلبي 

بالتفكير 

 االيجابي

المحاضرة و 

شة الجماعية و المناق

التعزيزو التغذية 

الراجعة و التقويم                  

و الواجبات 

 المنزلية.

التعرف المشاكل التي تواجه الطلبة • 

وادارتها من خالل تحويل التفكير السلبي عن 

 االداء الى تفكير ايجابي.

القدرة على تخيل االحداث التي تسبل • 

الحلول  الضغوط النفسية ومواجهتها من خالل

التطبيقية من خالل عزل المحيب والتركيز 

 على االداء نفسه .

تصور القدرة على القيام بالواجبات المهارية •

 والتكنيكية عند الشعور بالضغب النفسي .

 د 40

 الجلسة

الثالثة 

 عشر

تحرير 

الروح 

 والعقل

 )المانترا(

المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التعزيزو التغذية 

ة و التقويم                  الراجع

و الواجبات 

 المنزلية.

التعرف على ادارة الضغوط  من خالل • 

 التدريل االيحاء الذاتي .

القدرة على مواجهة الضغوط النفسية من •

 خالل التدريل على التأمل واالفكار الهادئة .

القدرة على القيام ب تحرير العقل والروح •

 ( .)ادارة التفكير او المانترا

 د 40

 الجلسة

الرابعة 

 عشر

 

جلسة الختام 

وتقييم 

 البرنامج

أسلوب المحاضرة و 

المناقشة الجماعية و 

التغذية الراجعة و 

النمذجة و تقويم 

الفائدة من المهارات 

 العقلية.

التعرف على مدى تحقيس األهداف • 

 المرسومة مسبقا للبرنامج.

إجراء حوار مفتوح ومختصر فيما يتعلس • 

 لسات السابقة.بالج

تقديم الشكر ألعضاء المجموعة على • 

 االلتزام والتعاون مع الباحث.

 د 40

14 

 أسبوع

3 

مهارات 

 عقلية

   

الزمن 

 الكلي

 د 560

  3ملحق )

 أسماء السادة الخبراء المختصين الذين استعان الباحث بآرائهم  في بعض إجراءات البحث

 صدق مقياس الثقة بالنفس  . أ.

 د  صالحية الجلسات المرشحة للبرنامج النفسي .تحدي ب.

 ب ا مكان العمل الت صص أسماء السادة ال براء ت

 علم النفس الرياضي أ.د. ناظم شاكر الوتار 1
التربية البدنية وعلوم الرياضة    

 جامعة الموصل/
  

 علم النفس الرياضي أ.د. عصام محمد رضا 2
 التربية البدنية وعلوم الرياضة

 معة الموصلجا/
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 علم النفس الرياضي مؤيدعبد الرزاق الحسوأ.د. 3
نية وعلوم الرياضة دالتربية الب

 جامعة الموصل/
  

 علم النفس الرياضي أ. د. نبراس يونس محمد 4
التربية بنات / جامعة 

 الموصل
  

 علم النفس الرياضي أ. د. نغم محمود العبيدي 5
ضة   التربية البدنية وعلوم الريا

 جامعة الموصل/
  

 علم نفس رياضي أ.م.د. وليد ذنون يونس 6
 التربية البدنية وعلوم الرياضة

 جامعة الموصل /
  

 علم النفس الرياضي أ.م.د. ثامر محمود ذنون 7
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  انتقاء عملية أثناء الجسمية والقياسات الفسيولوجية االختبارات است دام أهمية

  u13 الكاراتيه رياضة العبي

 الجزائر-للكاراتيه جيجل رابطة مستوى على ميدانية دراسة

 بوحاج مزيان .د.أ-

m.bouhadj@univ_bouira.dz.   

 بوبلوط حسام-

bouira.dz-h.boubellout@univ.  

 جامعة البويرة . -م بر العلوم الحديية في األنشطة البدنية والرياضية 

 .الكاراتيه رياضة االنتقاء  الجسمية  القياسات الفسيولوجية  االختبارات :المفتاحية الكلمات

 :العربية باللغة المست لص

 والقياسات الفسيولوجية االختبارات استخدام أهمية على الضوء تسليب إلى الدراسة هذه هدفت    

 استخدام أهمية وإبراز سنة,13 من أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية

 أهمية معرفة إلى باإلضافة الرياضي, االنتقاء عملية نجاح في ومساهمتها الفسيولوجية االختبارات

 عينة على الدراسة أجريت حيث الالعبين, أفضل اختيار في ودورها الجسمية القياسات اءإجر

 حجم لصغر  قصدية بطريقة العينة اختيار وتم جيجل, رابطة من كاراتيه مدرب 25 من متكونة

 وتم , البحث وطبيعة لمالئمته المسحي باألسلوب الوصفي المنهج استخدام تم ,كما الدراسة مجتمع

 في المتمثلة اإلحصائية األساليل تطبيس وبعد والمعلومات البيانات لجمع استبيان استمارة بـ نةاالستعا

 :التالية النتائج إلى التوصل تم2 كا

 .الالعبين انتقاء عملية أثناء الفسيولوجية االختبارات باستخدام المدربين اهتمام عدم -

 .الالعبين انتقاء عملية اءأثن الجسمية القياسات بإجراء المدربين اهتمام عدم -

The importance of using physiological tests and anthropometrics during the 

selection process Karate U13 players 

A field study at the level of Jijel Karate Association - Algeria 

Prof. Meziane Bouhadj 

bouhadj@univ_bouira.dzm. . 

Houssam boubellout 

bouira.dz-h.boubellout@univ . 

Key words: physiological tests, physical measurements, selection, karate.  

Abstract in English 

     This study aimed to shed light on the importance of using physiological tests 

and anthropometrics during the selection process for karate players under 13 years 

of age, and to highlight the importance of using physiological tests and their 

contribution to the success of the sports selection process, in addition to knowing 

the importance of conducting anthropometric measurements and their role in 

selecting the best players. The study was based on a sample consisting of 25 

karate coaches from the Jijel League, and the sample was chosen in an intentional 

way due to the small size of the study population, and the descriptive method of 

the survey method was used for its suitability and the nature of the research. The 

following results: 

- Coaches' lack of interest in using physiological tests during the selection 

process. 

- Lack of coaches' interest in making physical measurements during the selection 

process. 

about:blank
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 :بالبحث التعريف1- 

 :وأهميته البحث مقدمة1-1 

 الميادين على المنافسات خوض قبل وتنهار تتحقس القياسية األرقام و الرياضية االنجازات أصبحت       

 وبذلك ,61( ,2014بسكري, المليك عبد )العلمية والبحوث الدراسات إليه توصلت ما بفضل الرياضية

 شأنا األخيرة اآلونة في العليا المستويات رياضة أخذت حيث العلمية, المختبرات في تعد المباريات أصبحت

 بطولة من مضطرد تقدم في واألرقام المستويات وأصبحت عامة, بصفة الرياضية المحافل مجال في كبيرا

 , 2012الجبور, مفضي نايف)الرياضي للتدريل الحديثة التقنيات بفضل وذلك ألخرى دورة ومن ألخرى
 تستعين التي بالرياضات تعلس ما إذا النتائج, حيث من واضحة فروقا الحالي العالم في ونشهد ,23( 

 الحديثة التكنولوجية و التقنية الوسائل فان نللباحثي بالنسبة أما الهدف, لبلوغ كوسائل الحديثة باآلليات

 األهداف بلوغ ألجل والتنظيم التقدير حسن لهم تكفل ومضبوطة دقيقة معطيات على الحصول لهم تضمن

 .(2018,54داسة, الدين بدر)المرجوة

 حديثة وسائل باستخدام الجديد التطور حالة مع يتفس تنظيميا هيكال اتخذ الحديث الرياضي التدريل إن    

 وسائل واعتماد سابقا عليها المعتمد التقليدية األساليل تلك عن بعيدا الرياضي التدريل عملية في علمية

 من العديد تطوير في الرياضي التدريل تأثير معرفة إلى يؤدي مقنن أسلوب وفس جديدة وأساليل

 الرياضي التدريل يميز ما همأ وإن ,3( ,2014خزعل, مجيد عادل)والوظيفية والمهارية البدنية المؤشرات

 المختلفة, ومعلوماته معارفه تشكيل في أساسا عليها يعتمد التي األخرى العلوم وأسس بنظريات ارتباطه

 إلى يرجع السبل ولعل المختلفة العلوم من المترابب المزيج ذلك محصلة هو الرياضي التدريل فان وبهذا

 شمس)الرياضية المستويات أعلى لتحقيس لينسان البدني داءاأل بتطوير االرتقاء إلى يهدف العلم هذا أن

 وصغر الرياضية المستويات تقدم أن الدراسات معظم أكدت حيث, 01( , 2018الفكي, عمر األمين الدين

 إلى الناشف وتوجيه الممارس النشاط لطبيعة طبقا الرياضيين واختيار  العلمي, التقدم إلى يرجع األبطال سن

 أعلى إلى وصوله إمكاناته من ونريد وإمكاناته, استعداداته مع يتناسل والذي رياضيال النشاط نوع

 عملية أصبحت لذلك والمال, والوقت الجهد من لكثير واستثمار التدريبية العملية في واالقتصاد المستويات

 محمد )القمة حون لالنطالق األولى والقاعدة األساسي المحور هي محدداتها مختلف على باالعتماد االنتقاء

 أحد الجسمية والقياسات الفسيولوجية االختبارات تعتبر حيث , 26( ,2017 مصطفى, حمو زروال,ولد

 موضوعي وصف تقدم التي الهامة األمور من تعتبر فهي االنتقاء, عملية ونجاح لدعم األساسية الركائز

 العملية من الهدف يخدم بما الصحيف التقويم وبالتالي الموضوعي التقييم إلى تقود التي المتغيرات لكل

 .الناشئين لالعبين خاصة الرياضية النتائج تقدم وهو التدريبية

 الجسم أجهزة جميع تشمل مختلفة فسيولوجية تغيرات حدوث إلى يؤدي الرياضي التدريل أن حيث ,

 والهوائية هوائيةالال التغيرات وتشمل أيضا, واألنسجة الخاليا مستوى على التغيرات هذه وتحدث الحيوية

 السنوات خالل الرياضة فسيولوجيا مع وعمقه التعامل لسعة ونظرا الرياضي, لألداء الالزمة الطاقة إلنتاج

 تطوير في أسهمت التي المهمة الفسيولوجية والحقائس المعلومات على الحصول الباحثون استطاع األخيرة,

 االختبارات على االعتماد أهمها من ولعل , (5 ,2018عماد وجدي الرومي, أبو )الرياضي التدريل

 ذات تعتبر والتي لالعبين, الرياضي األداء وتقييم بمراقبة تسمف التي الجسمية والقياسات الفسيولوجية

 بالتنبؤ تسمف والتي الفسيولوجية المتغيرات وقياس دراسة خالل من الرياضي, المجال في كبيرة أهمية

 هو التكوينية العملية في واالختبارات القياسات استعمال من األساسي والغرض للرياضي, الصحية للحالة

 والبدنية والعقلية والنفسية الوظيفية القدرات كل تنمية خالل من المستويات ألعلى بالالعبين الوصول

 متقيي وكذا والفسيولوجية البدنية الناحية من والجماعية الفردية الصفات ودراسة متكاملة, كوحدة والخططية

 في العالي المستوى العبي وتقويم تدريل عمليتي بتوجيه تسمف مزدوجة مقاربة يمثالن الالعبين قدرات

 .(648 ,2015 باشا, ماهور صبيرة حجيج, مولود)والمستقبل الحاضر

 الطاقة تحرير يكون التي والقوية السريعة الفردية والرياضات القتالية الفنون من الكاراتيه رياضة تعتبر    

 الوظيفية التغيرات من العديد فإن كبيرة, بنسبة هوائي ال و و ضعيفة بنسبة الهوائي بالنظامين يهاف

 زمنية بمدة يتميز والذي الكبير البدني المجهود نتيجة المختلفة الجسم أجهزة على تطرأ والبيوكيميائية 

 تمنحنا التي , الجسمية ياساتوالق الفسيولوجية االختبارات إجراء منا يتطلل ذلك كل فان وعليه قصيرة,
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 أن حيث العليان للمستويات والوصول المثالي األداء تحقيس بغية الرياضي صحة عن الدقيقة العلمية الداللة

 أجهزته تكيف ومدى الفسيولوجية بقدراته وثيقا ارتباطا يرتبب الكاراتيه رياضة العل مستوى تطور

 التغيرات مختلف قياس الضروري من أنه لنا يوضف ذلك كل الشدة, العالي البدني المجهود مع الوظيفية

 وسالمة  الرياضي األداء وتطوير تنمية بهدف للرياضي الصحية البدنية اللياقة ومؤشرات الفسيولوجية

 .الفردية صحته على مضاعفات في الوقوع خطر وتجنل الوظيفية أجهزته

 :البحث مشكلة2-1 

 لها فهي دقيس, بشكل الفسيولوجية االختبارات استعمال على باألساس ترتكز االنتقاء عملية نجاح إن     

 تقيس فهي جوانل عدة من أهميتها وتأتي خاصة, االنتقاء وعملية عامة الرياضي المجال في كبيرة أهمية

 المصاحبة الفسيولوجية المتغيرات وقياس دراسة خالل من ومباشرة مباشرة  ير بصورة البدني الجهد

 الجسمي التركيل من كل تشمل التي الجسمية القياسات نجد الفسيولوجية االختبارات جانل إلى لألداء,

 الجسمي والتكوين ,(الجسمي الهيكل ضمن وتوزيعهما العضلي, الهيكل أجزاء العظمي, الهيكل أجزاء )

 إلى اونسبته وسوائل معادن ضامه, أنسجة والعضالت, العظام الشحمية,  ير الكتلة الشحمية, الكتلة )

 سطف ومساحة الجسم حجم الجسم, وطول كتلة من المتكون الجسمي المقاس إلى باإلضافة ,( الكلي المكون

 بنجاح تبشر والتي السليم لالنتقاء الخطوات أولى عن يعبر مؤشر الجسمية القياسات هذه تعتبر حيث الجسم,

 .التخصصية الرياضة في مستقبلي

 رياضة العبي النتقاء المهمة األمور من الجسمية والقياسات يولوجيةالفس االختبارات استخدام إن      

 يجل علمية ومعايير وأسس لمقاييس تخضع الرياضات كباقي رياضة األخيرة هذه تعتبر حيث الكاراتيه,

 ذلك وكل والكوميتيه, الكاتا سواء المناسل للتخصص توجيههم المدرب يستطيع لكي الالعل, في توفرها

 باستخدام االهتمام أن حيث المستوى, رفيع الرياضي اإلنجاز إلى والوصول االستمرار علالال ليستطيع

 األحمال لتحمل الكبيرة االستعدادات اكتشاف إلى يسعى الجسمية القياسات وإجراء الفسيولوجية االختبارات

 الكوميتيه, المقنن النزال يف أو الكاتا الحركية الجملة في سواء الكبيرة والتكرارات العالية الشدة ذات البدنية

 وجسمية بدنية بقدرات يتميز أن البد المتخصص الكاراتيه العل و  الشاق, التدريبي الموسم خالل

 التعرض وتجنل , الفيزيولوجي الوظيفي التكيف يحقس لكي وعالي متميز مستوى ذات وفسيولوجية

 القلبي الجهاز مستوى على وتشوهات يمةمستد عاهات أو خطيرة إلصابات يؤدي قد والذي الزائد, للتدريل

 الجسمية والقياسات الفسيولوجية االختبارات على فاالعتماد الرياضي, مشواره تعرقل قد والتي الوعائي

 أنه إذ الرياضي, والتدريل الممارسة عن المبكر التوقف الرياضيين يجنل الذي األساسي العامل يعتبر

 في المصداقية من نوع إلى يؤدي ما وهذا دقيقة, علمية أسس وفس قاءاالنت عملية إجراء المدربين على يجل

 .الكاراتيه رياضة مستوى بارتقاء يسمف االنتقاء,والذي عملية

 :البحث أهداف 3-1 

 أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الفسيولوجية االختبارات تطبيس أهمية على التعرف 1-3-1

 .سنة 13 من

 13 من أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية القياسات إجراء أهمية على فالتعر 1-3-2

 .سنة

 :  البحث فرضية4-1 

 العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية والقياسات الفسيولوجية االختبارات باستخدام المدربون يهتم1-4-1 

 .u13 الكاراتيه رياضة

 :البحث مجاالت5-1 

 رئيسي مدرب منصل يشغلون جيجل, لوالية الكاراتيه أندية من مدرب 25 في تمثل :البشري المجال 1-5-1

 .الرابطة لدى رسمية بصفة ومسجلين بالنادي,

 . جيجل لوالية الكاراتيه أندية مستوى على الميدانية الدراسة أجريت :المكاني المجال 1-5-2

 ,2020 جويلية شهر أواخر  اية الى 2020 لأفري شهر من الدراسة انطلقت :الزماني المجال -1-5-3

 .األساسية والدراسة االستطالعية الدراسة متضمنة

 :الميدانية وإجراءاته البحث منهج2- 
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 :البحث منهج1-2 

 البحث هذا وفي النتائج, إلى الوصول بغرض الباحث يختاره الذي المنهج تحدد التي هي المشكلة طبيعة إن

 .البحث طبيعة و لمالئمته المسحي باألسلوب  وصفيال المنهج الباحثان استخدم

 معين مكان وفي معينة جماعة في الموجودة للظواهر شامل مسف عن عبارة أنه على الوصفي المنهج ويعرف

 التخطيب إليه وصل بما واالستعانة القائمة األوضاع ووصف كشف الباحث يحاول بحيث محدد, ووقت

 .( 1993,113عمر, ريان محمد)للمستقبل

 :وعينته البحث مجتمع2-2 

 تأخذ طريقها عن والتي كمفردات محدود مقدار أو بحصة األصلي المجتمع تمثيل يستهدف إجراء هو

 على العينة من إليها التوصل يتم التي النتائج تعميم بغرض وذلك بالدراسة, المتعلقة البيانات أو القياسات

 .( 2003,20رضوان, نالدي محمد)العينة منه المسحوب األصلي المجتمع

 (30) عددهم بلغ والذي للكاراتيه نادي (28) من وذلك , الكاراتيه رياضة مدربي في البحث مجتمع يتمثل و

 الباحث يقوم لكي+البحث لمجتمع حقيقيا تمثيال تمثل التي المصغرة الوحدة فهي العينة أما رئيسي, مدرب

 قصدية بطريقة البحث عينة اختيار تم حيث161( , 1978حمزة, اللطيف عبد ), العلمية دراسته مجمل بإجراء

 الدراسة عينة استبعاد تم حيث الدراسة مجتمع من %100 سحل بنسبة رئيسي مدرب 25 في تمثلت والتي

 .الدراسة مجتمع حجم لصغر نتيجة الطريقة بهذه العينة اختيار وكان مدربين, 05 في المتمثلة االستطالعية

  :البحث أدوات3-2 

 االستبيان, أشهرها, ومتنوعة عديدة أدوات طريس عن الدراسة, مجال الميدان من العلمية المادة جمع عملية تتم

 ).والمقاييس االختبارات الرسمية, والتقارير اإلحصاءات اإلدارية, والسجالت الوثائس المالحظة, المقابلة,

  .(18 ,2007زرواتي, رشيد

 :كاآلتي البحث أداة كانت وقد

 :الستبيانا1-3-2 
 طريس القائمة, واألساليل الظروف على البيانات لجمع الحقائس على للحصول كأداة باالستبيان االستعانة تم

 به, المرتبطة العناصر وكل وفروضه , البحث موضوع مع تتماشى التي األسئلة من مجموعة بإعداد وذلك

 جمع وسائل من وسيلة االستبيان أن ىإل (2003,167 رشوان, حسين الحميد عبد( الصدد هذا في أشار إذ

 مجموعة يضم كشف أو استمارة عن ذلك ويأتي واالجتماعية, النفسية البحوث من كثير في انتشرت البيانات,

 كمية موضوعية بيانات على الحصول بغية األفراد توجه والتي البحث موضوع حول المكتوبة األسئلة من

 .عالية افةكث وذات الحجم كبيرة جماعات من وكيفية

 :أنواع ثالثة االستبيان أسئلة في تناولنا وقد

 لألجوبة, مسبس تحديد في خاصيتها وتكمن األحيان أ لل في بسيطة صيا ة لها أسئلة وهي :المغلقة األسئلة -

 :في النوع هذا ونجد " ال " أو " نعم " بـ إما اإلجابة المستجوب من يتطلل إذ

 .(19/18/16/12/11/08/07/06/02/01):رقم األسئلة-

 إجابة اختيار إال عليه وما المفتوحة األجوبة من عريض جدول المبحوث نجد هنا :مفتوحة النصف األسئلة -

 :في النوع هذا ونجد ممكنة إضافات إلى المجال فتف النوع هذا في أيضا يمكن كما واحدة,

 . (17/14/13/9/5/4/3/):رقم األسئلة-

 عن والتعبير آرائهم, إبداء في المستجوبين الى الكاملة الحرية تعطي لنوعا هذا في :المفتوحة األسئلة -

  1998عبيدات, ذوقان ).اآلراء تحديد في كبيرة درجة له النوع وهذا حرية, بكل المطروح المشكل

 ):20/15/10.(رقم األسئلة :في النوع هذا ونجد 139( ,

 :التالي النحو على البحث فرضيات حسل محورين في وعرضها األسئلة ترتيل الضروري من كان وقد-

 :األول المحور

 العبي انتقاء عملية أثناء الفسيولوجية االختبارات بتطبيس المدربون يهتم :األولى الفرعية الفرضية ويمثل

 .سنة13 من أقل الكاراتيه رياضة

 . 10-01 من :العبارات :التالية األسئلة المحور هذا ويتضمن

 :الياني المحور



99 

 

 رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية القياسات بإجراء المدربون يهتم :الثانية الفرعية الفرضية ويمثل

 :التالية األسئلة المحور هذا ويتضمن سنة,13 من أقل الكاراتيه

 .(20 إلى 11)رقم العبارات-

 :لألداة العلمية األسس4-2 

 باالعتماد الباحثون قام البحث أداة صدق من وللتأكد لقياسه وضع ما يقيس أنه من التأكد االستبيان صدق يعني

 الخبرة ذوي من أساتذة أربعة على االستبيان عرض تم حيث المحكمين, صدق أي الظاهري الصدق على

 العبارات تعديل تم حيث للبحث, الرئيسية المحاور مع وتوافقها العبارات صيا ة في للنظر العلمية, والكفاءة

 02.(*رقم ملحس)المحكمين األساتذة هاإلي اإلشارة تم التي

  :االستطالعية التجربة 5-2-

 أثناء تقابله التي وااليجابيات السلبيات على بنفسه للوقوف للباحث علميا تدريبا االستطالعية التجربة تعد

 5 وقوامها , البحث عينة خارج عينة على االستطالعية التجربة إجراء تم حيث األساسية, الدراسة إجراء

 :ذلك من الهدف وكان األصلي, المجتمع من اختيارهم تم مدربين

 .االستبيان عبارات وضوح مدى معرفة -

 .لها فهمهم ومدى الفسيولوجية واالختبارات القياسات بإجراء المدربين اهتمام مدى معرفة-

 .األساسية الدراسة إجراء خالل مصادفتها المحتمل الصعوبات ببعض التنبؤ-

  :البحث في المست دمة إلحصائيةا الوسائل6-2 

 :الوصفية المعالجة1-6-2 

 .العينة عدد /100 × التكرارات عدد :المئوية النسبة

 :التحليلية المعالجة2-6-2 
  0.05.الداللة مستوى عند 1dd الحرية لدرجة الجدولية2 كا حساب

 أما معبرة, إحصائية داللة توجد هأن القول يمكن الجدولية2 كا يساوي أو أكبر الحسابي2 كا كان إذا حالة في

 .دالة  ير أي إحصائية داللة توجد ال أنه القول نستطيع فهنا الجدولية2 كا يساوي أو أقل الحسابي2 كا كان إذا

 .ن  (2 /ن   1  _ن2)=كا :يلي فيما2 كا صيغة تتمثل

 .المتوقعة القيم :ن   المالحظة, القيم :1ن , المجموع يمثل :ن

 :التالي القانون نستعمل متوقعةال ن   قيمة ولحساب

 .الكلي المجموع / المقابل عمود × المقابل مجموع =ن  
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  :ومناقشتها النتائج عرض3- 

  :األول الهدف نتائج عرض1-3 

 الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الفسيولوجية االختبارات تطبيس أهمية على التعرف الباحثان أراد

 .سنة 13 من أقل

 (01):رقم الجدول

 :األول بالمحور ال اصة المدربين إجابات نتائج

 التوزيع 

 العبارات

 

 اإلجابات

 

 التكرار

 النسبة

 %المئوية

2 كا

 المحسوبة

 2كا

 المجدولة

 مستوى

 الداللة

 

DF 

 الداللة

 اإلحصائية

 العبارة

01 

  01 0.05 3.84 01 40% 10 نعم

 60% 15 ال دال غير

 بارةالع

02 

  %32 08 يتوفر نعم

3.24 

 

3.84 

 

0.05 

 

01 

 

 68% 17 يتوفر ال دال غير

 العبارة

06 

  %48 12 نعم

0.04 

 

3.84 

 

0.05 

 

01 

 

 %52 13 ال دال غير

 العبارة

08 

 يستوجب

 إجرائها

11 %44  

0.36 

 

3.84 

 

0.05 

 

01 

 

 دال غير

 يستوجب ال

 إجرائها

14 %56 

 العبارة

09 

 بنسبة تساهم

 كبير

04 16%  

4.87 

 

5.99 

 

0.05 

 

02 

 

 دال غير

 بنسبة تساهم

 متوسطة

13 52% 

 بنسبة تساهم

 ضعيفة

08 32% 

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه ,نالحظ (01) : رقم والعبارة (01)رقم الجدول نتائج خالل من

2 كا قيمة من أصغر وهي)01(المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث , df 1الحرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى

 لتكوين يخضعون ال  أنهم أي بال أجابوا الذين للمدربين %60 نسبة سجلنا حيث (3.84)بـ المقدرة المجدولة

 فسيولوجيا مجال في لتكوين يخضعون الذين المدربين بينما الرياضي, التدريل فسيولوجيا مجال في

 رياضة مدربي أ لل أن :نستنتج ومنه جدا, ضعيفة نسبة هي و% 40 نسبة سجلنا دفق  الرياضي التدريل

 النتائج تقدم حول عائقا يشكل مما الرياضي التدريل فسيولوجيا مجال في للتكوين يخضعون ال الكاراتيه

 .االنتقاء عملية ونجاح الرياضية

 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه نالحظ (02):رقم العبارة يخص فيما*

 المقدرة المجدولة2 كا قيمة من أصغر وهي)3.24 (المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث ,  1dfالحرية ودرجة

 خاصة أجهزة على يتوفر ال ناديهم بــان أجابوا الذين للمدربين %68 نسبة تسجيل تم ,حيث (3.84)بـ

 ناديهم أن على أجابوا للذين%32بـ قدرت ضعيفة نسبة سجلنا حين في , الفسيولوجية االختبارات بإجراء

 جيجل لوالية الكاراتيه أندية أ لل :أن نستنتج ومنه , الفسيولوجية االختبارات إلجراء أجهزة على يتوفر

 .الفسيولوجية باالختبارات خاصة أجهزة على تتوفر ال

 ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال أنه نالحظ (06):رقمّ  للعبارة بالنسبة*

)3.84 (بـ المقدرة المجدولة2 كا قيمة من أصغر وهي)0.04 (المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث ,  1dfالحرية

 جميع تسجيل على دائم بشكل يحرصون ال أنهم أي ال بـ أجابوا الذين للمدربين %52 نسبة سجلنا حيث

 أنهم أي بنعم أجابوا للذين %48بـ  قدرت سابقتها مع متقاربة نسبة سجلنا حين في , االختبارات نتائج

 الضروري من :أن نستنتج ومنه الفسيولوجية, باالختبارات الخاصة الالعبين نتائج تسجيل على يحرصون
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 أداء وتقييم تقويم أجل من البدنية أو الفسيولوجية سواء االختبارات نتائج جميع تسجيل على الحرص

 .نتائجهم تقدم مدى ومراقبة الالعبين

 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه نالحظ (08) :رقم العبارة يخص فيما*

 المقدرة المجدولة2 كا قيمة من أصغر وهي)0.36 (المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث , 1dfالحرية ودرجة

 يستوجل ال بالنادي الناشئين الالعبين لتحاقا أن بـ أجابوا الذين للمدربين %56 نسبة سجلنا حيث (3.84)بـ

 االختبارات إجراء يستوجل بأنه المدربين بعض يرى حين في الفسيولوجية, االختبارات إجراء

 عليهم يستوجل ال بأنه يرون المدربين أ لل :أن نستنتج ومنه %,44 بـ نسبتهم وقدرت الفسيولوجية

 . إجاباتهم حسل إلجرائها ووسائل مركز  ياب إلى يعود أمر وهو الفسيولوجية االختبارات إجراء

 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه نالحظ (09):رقم العبارة يخص فيما

 المقدرة المجدولة2 كا قيمة من أصغر وهي)4.87 (المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث ,  2dfالحرية ودرجة

 بنسبة تساهم الفسيولوجية االختبارات بأن أجابوا الذين للمدربين %52 نسبة تسجيل تم ,حيث (5.99)بـ

 اختاروا الذين للمدربين  %32 نسبة سجلنا حين ,في وانتقائهم الناشئين الالعبين وتقييم متابعة في متوسطة

 تفكان (كبيرة بنسبة تساهم)األول االقتراح اختاروا الذين أما ضعيفة, بنسبة تساهم وهو الثالث االقتراح

 الفسيولوجية االختبارات بأن يرون المدربين أ لل :أن نستنتج ومنه %16 بـ قدرت جدا ضعيفة نسبتهم

 صبيرة حجيج, مولود)الباحث قول مع يتعارض ما وهو , الالعبين وانتقاء تقييم في متوسطة بنسبة تساهم

 هو التكوينية لعمليةا في واالختبارات القياسات استعمال من األساسي الغرض أن (2015باشا, ماهور

 والبدنية والعقلية والنفسية الوظيفية القدرات كل تنمية خالل من المستويات ألعلى بالالعبين الوصول

 تقييم وكذا والفسيولوجية البدنية الناحية من والجماعية الفردية الصفات ودراسة متكاملة, كوحدة والخططية

 .الالعبين قدرات

  :الياني الهدف نتائج عرض2-3 

 أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية القياسات إجراء أهمية على التعرف الباحثان أراد

 .سنة 13 من

 :الياني بالمحور ال اصة المدربين إجابات نتائج(02):رقم الجدول

  

 التوزيع

 

 العبارات

 

 اإلجابات

 

 التكرار

 النسبة

 %المئوية

2 كا

 المحسوبة

 2كا

 المجدولة

 وىمست

 الداللة

 

DF 

 الداللة

 اإلحصائية

 العبارة

11 

 يتطلب نعم

 إجراؤها

 دال غير 01 0.05 3.84 0.36 %44 11

 

 يتطلب ال

 إجراؤها

14 %56 

 العبارة

12 

  %36 09 يتوفر نعم

1.96 

 

3.84 

 

0.05 

 

01 

 

 64% 16 يتوفر ال دال غير

 العبارة

16 

  %28 07 أهتم نعم

4.84 

 

3.84 

 

0.05 

 

01 

 

 72% 18 أهتم ال دال

 العبارة

17 

 غياب

 الوسائل

15 %60  

01 

 

3.84 

 

0.05 

 

01 

 

 دال غير

 40% 10 ال برة نقص

 العبارة

19 

  12% 03 نعم

5.35 

 

5.99 

 

0.05 

 

02 

 

 48% 12 ال دال غير

 40% 10 أحيانا
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 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه ,نالحظ (11) : رقم والعبارة (02)رقم الجدول نتائج خالل من

2 كا قيمة من أصغر وهي)0.36(المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث , df 1الحرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى

 الكاتا مصارعي انتقاء بأن أجابوا الذين للمدربين %56 نسبة سجلنا حيث (3.84)بـ المقدرة المجدولة

 أن :نستنتج ومنه األول, لالختيار % 44 نسبة سجلنا بينما  الجسمية القياسات اءإجر يتطلل ال والكوميتيه

 .الجسمية القياسات إجراء يتطلل ال الدقيقة التخصصات حسل الالعبين انتقاء أن يرون المدربين أ لل

 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه نالحظ (12):رقم العبارة يخص فيما*

 المقدرة المجدولة2 كا قيمة من أصغر وهي)1.96(المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث , 1dfالحرية ودرجة

 األجهزة على يتوفر ال ناديهم بــان أجابوا الذين للمدربين %64 نسبة تسجيل تم ,حيث (3.84)بـ

 أن على جابواأ للذين  %36بـ قدرت ضعيفة نسبة سجلنا حين في , الجسمية القياسات إلجراء الضرورية

 جيجل لوالية الكاراتيه أندية أ لل :أن نستنتج ومنه , الجسمية القياسات إلجراء وسائل على يتوفر ناديهم

 .االنتقاء عملية خالل الجسمية القياسات إلجراء الالزمة واألجهزة الوسائل على تتوفر ال

 ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند يةإحصائ داللة ذات فروق توجد أنه نالحظ (16):رقمّ  للعبارة بالنسبة*

)3.84 (بـ المقدرة المجدولة2 كا قيمة من أكبر وهي)4.84 (المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث ,  1dfالحرية

  االنتقاء بعملية القيام عند أنهم أي أهتم ال بـ أجابوا الذين للمدربين %72 نسبة سجلنا حيث

 للذين %28بـ  قدرت جدا ضعيفة نسبة سجلنا حين في , دقيس بشكل واألوزان األطوال بقياس يهتمون ال

 ال الكاراتيه رياضة مدربي معظم :أن نستنتج ومنه المذكورة, بالقياسات يهتمون أنهم أي بنعم أجابوا

 .الالعبين وأوزان أطوال بقياس كبير بشكل يهتمون

 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه نالحظ (17) :رقم العبارة يخص فيما*

 المقدرة المجدولة2 كا قيمة من أصغر وهي)01 (المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث , 1dfالحرية ودرجة

 القياسات إجراء من تمنعهم التي الصعوبات أن بـ أجابوا الذين للمدربين %60 نسبة سجلنا حيث (3.84)بـ

 من يمنعهم الذي األمر هو الخبرة نقص نبأ المدربين بعض يرى حين في الوسائل,  ياب هو الجسمية

 على الوسائل  ياب بأن يرون المدربين أ لل :أن نستنتج ومنه % 40 بنسبة الجسمية القياسات إجراء

 .الجسمية القياسات إجراء عملية يعرقل الذي السبل هو األندية مستوى

 0.05 الداللة مستوى عند ةإحصائي داللة ذات فروق توجد ال أنه نالحظ (19):رقم العبارة يخص فيما

 المقدرة المجدولة2 كا قيمة من أصغر وهي)5.35 (المحسوبة2 كا قيمة بلغت حيث ,  2dfالحرية ودرجة

 تكوينية ودورات أيام لهم يوفر ال النادي بأن أجابوا الذين للمدربين %48 نسبة تسجيل تم ,حيث (5.99)بـ

 الثالث االقتراح اختاروا الذين للمدربين  %40 نسبة ناسجل حين ,في الجسمية القياسات إجراء كيفية حول

 نسبتهم فكانت نعم وهو األول االقتراح اختاروا الذين أما التكوينية, والدورات األيام لهم تخصص ما أحيانا

 حول التكوينية والدورات األيام تخصص ال األندية أ لل :أن نستنتج ومنه %12 بـ قدرت جدا ضعيفة

 .إجاباتهم ,حسل االنتقاء عملية نجاح يعيس الذي األمر وهو الجسمية, ياساتالق إجراء كيفية

 :النتائج مناقشة-3-3 

 بتطبيس بأن نستخلص  فإننا 01/02/06/08/09 :رقم والعبارات 01:رقم الجدول خالل من      

  باهتمام تحظى ال سنة, 13 من أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الفسيولوجية االختبارات

 لتطبيس الالزمة واألدوات األجهزة القتناء الكافي الدعم يملكون ال أ لبهم وأن  المدربين قبل من كبير

 الفسيولوجية االختبارات تلك لتطبيس الالزمة والمعرفة الخبرة يملكون ال وأنهم الفسيولوجية, االختبارات

 .التدريل فسيولوجيا المج في النظرية التكوينية واأليام الدورات  ياب ,مع

 ذات تعتبر الفسيولوجية االختبارات :أن (2015باشا, ماهور صبيرة حجيج, مولود )من كل يؤكد حين في

 للحالة بالتنبؤ تسمف التي الفسيولوجية المتغيرات وقياس دراسة خالل من الرياضي المجال في كبيرة أهمية

 .للرياضي الصحية

 .تتحقق لم لىاألو الجزئية الفرضية فإن :ومنه

 القياسات إجراء بأن نستخلص  فإننا 11/12/16/17/19 :رقم والعبارات 02:رقم الجدول خالل من 

 المدربين قبل من كبير  باهتمام تحظى ال سنة, 13 تحت الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية

 مجال في الالزمة الخبرة اكتساب في تساعدهم التي التكوينية الدورات  ياب من يشتكون أ لبهم وأن ,
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 حين في الجسمية, القياسات إلجراء الضرورية الوسائل يملكون ال وأنهم الرياضي, التدريل فسيولوجيا

 الركائز أحد تعتبر الجسمية والقياسات االختبارات بأن (2018عماد, الرومي,وجدي أبو)الباحثان يؤكد

 .ياضيالر االنتقاء عملية ونجاح لدعم األساسية

 .تتحقق لم اليانية الجزئية الفرضية فإن :ومنه

 الفرضيتين أن لنا يتضف المدربين, على الموزع االستبيان خالل من عليها المتحصل النتائج مناقشة بعد   

 أن على بالحكم لنا يسمف ما وهذا ,تتحقق لم المدروسة للمشكلة كحلول الباحثان اقترحها التي الفرعيتين

 االختبارات باست دام المدربون يهتم " :مفاده اعتقاد من تنطلس والتي محققة غير ةالعام الفرضية

 .سنة13 من أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية والقياسات الفسيولوجية

 :والتوصيات االستنتاجات4-

 :االستنتاجات1-4 

 من أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية ثناءأ الفسيولوجية االختبارات بتطبيس المدربين اهتمام عدم-

 .سنة13

 .سنة13 من أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية القياسات بإجراء المدربين اهتمام عدم -

 أ لبهم وأن للمدربين, بالنسبة كبيرة أهمية يمثلون ال الجسمية, والقياسات الفسيولوجية االختبارات إجراء -

 .لتطبيقها الدقيقة العلمية الطرق يجهلون

 :التوصيات2-4 

 إشراف تحت الرياضي, التدريل فسيولوجيا مجال في للمدربين تكوينية وأيام دورات إجراء على الحرص-

 .المجال في متخصصة كفاءات

 .الحديثة الفسيولوجية القياسات أجهزة بعض باقتناء خاصة مالية مبالغ تخصيص-

 .الرياضي التدريل فسيولوجيا ميدان في مختصين على تتوفر خاصة مراكز إلى وزيارات بتنقالت القيام-

 التدريل مجال في الحديثة المستجدات مختلف على اإلطالع بضرورة الالعبين تشجيع على الحرص-

 .الرياضي

 لتطبيس العلمية الطرق حول  بنصائحهم واألخذ التدريل فسيولوجيا مجال في المختصين استشارة ضرورة-

 .االنتقاء عملية أثناء الجسمية القياسات وإجراء الفسيولوجية االختبارات

 .الناشئين لالعبين الرياضي االنتقاء لعملية الكبيرة باألهمية واعين األندية رؤساء يكون أن ضرورة-

 :العربية المصادر
 عمان, والتوزيع, للنشر أمجد دار ,1ط الرياضي, واالستشفاء اللياقة استعادة :عماد وجدي الرومي, أبو -1

 .2018 األردن,

 التدريل عالم في التقنية القياس ووسائب وسائل إيجاد في الحديثة التكنولوجيات دور :داسة الدين بدر -2

 .2018 بسكرة, جامعة ,13 العدددفاتر, مجلة الرياضي,

 عمان, والتوزيع, والنشر باعةللط الفكر دار وأساليبه, أدواته مفهومه العلمي, البحث :عبيدات ذوقان -3

1998. 

 والنشر للطباعة الهدى دار ,1ط االجتماعية, العلوم في العلمي البحث وأدوات مناهج :زرواتي رشيد -4

 .2007 الجزائر, مليلة عين والتوزيع,

 عبيلال واإلدارية والفنية واالنثروبومترية الفسيولوجية المتطلبات أهم :الفكي عمر األمين الدين شمس -5

 .2018 السودان, والتكنولوجيا, للعلوم السودان جامعة ماجستير, رسالة القدم, كرة

 الطاقة أنظمة وفس والذراعين للرجلين االنفجارية القدرةب خاصة تمرينات استخدام :خزعل مجيد عادل -6

 ربيةالت وبحوث دراسات مجلة الطائرة, الكرة لالعبي والوظيفية البدنية الجوانل بعض تطوير في

 .2014, البصرة جامعة ,1818 العدد,41 المجلد الرياضية,

 .2003 اإلسكندرية, الجامعة, شباب مؤسسة العلمي, البحث أصول :رشوان حسين الحميد عبد -7

 .1978 مصر, العربي, الفكر دار ,2ط , العلمي البحث مناهج :حمزة اللطيف عبد -8

 القدم, كرة في التكتيكية الخطة تحديد أجل من سيولوجيةالف الخصوصيات استعمال :بسكري المليك عبد -9

  .2014 , 3 الجزائر جامعة ,7 العدد الرياضي, البدني النشاط وتقنيات علوم مجلة
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 مصر, العربي, الفكر دار والرياضية, البدنية التربية في االستداللي اإلحصاء :رضوان الدين محمد -10

2003. 

 .1993 القاهرة, الجامعية, المطبوعات ديوان وتقنياته, مناهجه ميالعل البحث :عمر ريان محمد -11

 المجال في الحديثة التكنولوجيا ظل في االنتقاء تقنيات تطور :مصطفى حمو ولد زروال, محمد -12

 الجزائر البيض, جامعة ,3 العددوالرياضية, البدنية النشاطات وتقنيات علوم في تفوق مجلة الرياضي,

,2017. 

 للبراعم باألداء وعالقتها واالنثروبومترية الفسيولوجية القياسات :باشا ماهور صبيرة حجيج, دمولو -13

 ,1 قسنطينة منتوري اإلخوة جامعة ,44 العدد اإلنسانية, العلوم مجلة الجزائرية, القدم كرة في الشابة

  .2015 الجزائر,

 والتوزيع, للنشر العربي المجمع ةمكتب ,1ط الرياضي, التدريل فسيولوجيا :الجبور مفضي نايف -14

  .2012عمان,األردن,

 :01رقم ملحق

 للمدربين موجه استبيان استمارة

 :بعد أما طيبة تحية

 وتقنيات علوم في الثالث الطور في التكوين متطلبات ضمن علمية ميدانية دراسة اجراء اطار في    

 االختبارات استخدام أهمية :بحث بعنوان يالرياض البدني التحضير تخصص والرياضية, البدنية النشاطات

 منكم نرجو سنة, 13 من أقل الكاراتيه رياضة العبي انتقاء عملية أثناء الجسمية والقياسات الفسيولوجية

 في تفيدنا نتائج إلى الوصول أجل من صدق بكل المطروحة األسئلة عن باالجابة وذلك االستمارة هذه ملء

 كبير وأملنا العلمي, البحث سوى آخر  رض ألي نستعملها ولن علوماتالم هذه بسرية ونتعهد بحثنا,

 .البحث هذا إلنجاح

 .معنا تعاونكم لحسن والتقدير واالمتنان الشكر جزيل منا تقبلوا األخير في

 

 الباحثان                                                                    

   أنثى      ذكر :الجنس-

  سنة 50 فوق            سنة 50-25             سنة 25 من أقل :لسنا-

   جامعي              ثانوي    متوسب      ابتدائي  :الدراسي المستوى-

 ..............................:عليها المتحصل الدرجة و الحزام-

 الرياضي؟ التدريل فسيولوجيا مجال في لتكوين خضعت أن لك سبس هل :1س

   ال    نعم     

 الفسيولوجية؟ االختبارات إلجراء والوسائل األجهزة بعض على ناديكم يتوفر هل :2س

  اليتوفر   يتوفر نعم     

 تطبيقها؟ على تحرص التي الفسيولوجية االختبارات هي ما :3س

  الالهوائية القدرات اختبارات    الهوائية القدرات اختبارات     

 الفسيولوجية؟ االختبارات تطبيس عند تواجهها التي الصعوبات هي ما :4س

   الخبرة نقص      الوسائل  ياب            

  كمدرب؟ إليك بالنسبة التطبيس سهلة تراها التي الفسيولوجية االختبارات هي ما :5س

  المعملية االختبارات               الميدانية االختبارات           

 الفسيولوجية؟ االختبارات نتائج جميع تسجيل على تحرص هل :6س

  ال             نعم              

 الالعبين؟ أفضل اختيار في يساعد  الفسيولوجية االختبارات تطبيس هل :7س

   ال             نعم             
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 االختبارات وتطبيس إجراء ليستوج الكاراتيه بأندية  سنة 13 من اقل الالعبين التحاق هل :8س

 الفسيولوجية؟

    إجرائها يستوجل ال      اجرائها يستوجل نعم     

 ؟ الالعبين وتقييم متابعة في تساهم الفسيولوجية االختبارات تطبيس بأن ترى هل :9س

    ضعيفة بنسبة تساهم     متوسطة بنسبة تساهم        كبيرة بنسبة تساهم     

 سنة؟ 13 من أقل الالعبين انتقاء في كبيرة أهمية لها الفسيولوجية االختبارات بيستط هل :10س

………………………………………………………………………………………

… 

 الجسمية؟ القياسات إجراء يتطلل والكوميتيه الكاتا العبي انتقاء هل :11س

     إجراؤها يتطلل ال    إجراءها يتطلل نعم        

  الجسمية؟ القياسات إلجراء الضرورية األجهزة ىعل ناديكم يتوفر هل :12س

    اليتوفر           يتوفر نعم        

 سنة؟ 13 من أقل الالعبين انتقاء عند كبير بشكل عليها تركز التي الجسمية القياسات ماهي :13س

    للجسم السفلي الطرف قياسات       للجسم العلوي الطرف قياسات    

 تخصص حسل سنة 13 من أقل الالعبين النتقاء مناسبة تراها التي الجسمية ساتالقيا ماهي :14س

 ؟ الكوميتيه

   العضالت محيطات     العظام أطوال       

 سنة؟ 13 من أقل لالعبين االنتقاء عملية أثناء بها تهتم التي المحيطات ماهي :15س

       ………………………………………………………………………... 

 بشكل الالعبين وأطوال أوزان بقياس تهتم هل سنة, 13 من أقل الالعبين انتقاء عملية أثناء :16س

  أهتم ال            أهتم نعم          دقيس؟

 الجسمية؟ القياسات إجراء عند تواجهها التي الصعوبات هي ما :17س

    الخبرة نقص         الوسائل  ياب      

 بالالعبين؟ خاصة كشوف في الجسمية تالقياسا نتائج بتسجيل تهتم هل :18س

         ال      نعم       

 الجسمية؟ القياسات إجراء كيفية حول تكوينية ودورات أيام النادي لكم يخصص هل :19س

   أحيانا        ال     نعم       

 سنة؟ 13 من أقل الالعبين انتقاء عملية أثناء ضرورية الجسمية القياسات هل :20س

………………………………………………………………………………………

  المحكمين األساتذة قائمة:02رقم ملحق…

 والجامعة الكلية الت صص واللقب االسم

- والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد الرياضي التدريل مزاري فاتف.د.أ

 البويرة جامعة

- والرياضية دنيةالب النشاطات وتقنيات علوم معهد الرياضي التدريل منصوري نبيل.د

 البويرة جامعة

 الرياضي التدريل بوزكرية فوزي.د

 النخبوي

 جيجل جامعة- واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 محند وازو أيت.أ

  واعمر

 جيجل جامعة- واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية الرياضي التدريل
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   سنة13-12لم فعاليات العاب القوى لألعمار )است دام االنتقاء في درس التربية الرياضية وتأثيره لتع

 ا.م.د. فراس طلعت حسين

 وزارة التربية

Firasaliali9@gmail.com 

 م.د. علي مناتي احمد

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية

Alhamrani2003@gmail.com 

 اب القوى   تعلم   الع الكلمات المفتاحية )االنتقاء   درس   تأثيره

 المستل ص بالغة العربية:

فةةةةي قلةةةةة اكتشةةةةةاف المواهةةةةل الرياضةةةةية بواسةةةةطة درس التربيةةةةة الرياضةةةةةية  تكمةةةةن مشةةةةكلة البحةةةةث   

أمةةةا اهةةةداف البحةةةث هةةةي معرفةةةة اسةةةتخدام االنتقةةةاء فةةةي درس التربيةةةة الرياضةةةية , لفعاليةةةات العةةةاب القةةةوى 

, واسةةةةتخدم الباحثةةةةان لعينةةةةة البحةةةةث ( سةةةةنة 13-12وتةةةةأثيره لةةةةتعلم فعاليةةةةات العةةةةاب القةةةةوى لالعمةةةةار )

المةةةةنهج التجريبةةةةي , عينةةةةة البحةةةةث مةةةةن طةةةةالب ثانويةةةةة المتميةةةةزين للتربيةةةةة بغةةةةداد الكةةةةرخ الثانيةةةةة للعةةةةام 

( طالبةةةةةاً , اذ تةةةةةم اختيةةةةةار شةةةةةعبتين بطريقةةةةةة القرعةةةةةة 52(, وبلةةةةةغ عةةةةةددهم )2020-2019الدراسةةةةةي  )

خةةةةرى تمثةةةةل المجموعةةةةة التجريبيةةةةة ألجةةةراء البحةةةةث تمثةةةةل احةةةةدهما المجموعةةةةة التجريبيةةةة االولةةةةى , واال

الثانيةةةة , تةةةم اجةةةراء االختبةةةارت البدنيةةةة الخاصةةةة بانتقةةةاء علةةةى جميةةةع الطةةةالب , بعةةةد تةةةرتيبهم تنازليةةةا تةةةم 

( نتةةةةةائج مةةةةةن المجمةةةةةوع العةةةةةام لطةةةةةالب المجوعةةةةةة االولةةةةةى باسةةةةةتخدام الةةةةةدرجات 12اختيةةةةةار افضةةةةةل )

موعةةةةة الثانيةةةةة بعةةةةد ذلةةةةك تةةةةم اجةةةةراء ( طةةةةالب عشةةةةوائما مةةةةن المج12المعياريةةةةة التائيةةةةة , وتةةةةم اختيةةةةار )

ان عمليةةةةة االنتفةةةةاء فةةةةي درس التربيةةةةة االختبةةةةارات القبليةةةةة والبعديةةةةة لعينةةةةة البحةةةةث , واسةةةةتنتج الباحثةةةةان 

 الرياضية يجل تبنى علـى االسس العلمية لالنتقاء وليس بشكل عشوائي .     

The use of selection in the physical education lesson and its effect to learn 

athletics activities for ages (12-13) years 

Prof. FIRAS TALAAT HUSSEIN 

Ministry of Education 

Firasaliali9@gmail.com 

Prof. ALI MANANI AHMED 

AL-Mustansiriya university college of physical education and sports sciences 

Alhamrani2003@gmail.com 

Keywords: (Key words: selection, lesson, impact  learning, athletics) 

:Abstract in Arabic 
   The research problem lies in the lack of discovery of athletic talents by means of 

the physical education lesson for athletics activities. As for the objectives of the 

research, knowledge of the use of selection in the lesson of physical education and 

its impact on learning athletics activities for ages (12-13) years for the research 

sample, and the researcher used the experimental method, the research sample of 

high school students The Excellence in Education Baghdad Al-Karkh Second for 

the academic year (2019-2020), and their number reached (52) students, as two 

divisions were chosen by lottery method to conduct the research, one represents the 

first experimental group, and the other represents the second experimental group. 

After their ranking in descending order, the best (12) results were selected from the 

general total of the students of the first group using the standard grades T, and (12) 

students were randomly selected from the second group, after which the pre and 

post tests were conducted for the research sample, and the researcher concluded 
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that the exclusion process in the physical education lesson Selection should be 

based on scientific foundations, not randomly. 

 التعريف بالبحث: –1

 مقدمة البحث وأهميته:1–1

مةةةن الضةةةروري والمهةةةم وجةةةود دراسةةةات خاصةةةة الهةةةدف منهةةةا اكتشةةةاف المواهةةةل الرياضةةةية حتةةةةى    

يةةةل اوسةةةمة فةةةي البطةةةوالت العربيةةةة واالسةةةيوية والعالميةةةة الوصةةةول الةةةى مسةةةتويات عاليةةةة فنيةةةا لغةةةرض ن

فةةةي مختلةةةف الفعاليةةةات الرياضةةةية وفةةةس التخطةةةيب السةةةليم والمنطقةةةي تبعةةةا لظةةةروف الدولةةةة مةةةن امكانيةةةات 

 ماديـــة وبشرية فضال عن البنية التحتية للمنشئات الرياضية .

ف الطةةةرق العلميةةةة كةةةان تكةةةون نةةةرى العةةةالم يسةةةعى الةةةى اكتشةةةاف المواهةةةل الرياضةةةية واقتنائهةةةا بمختلةةة   

عةةةةن طةةةةرق االختبةةةةارات المعمليةةةةة الجهةةةةزة الجسةةةةم المختلفةةةةة كةةةةذلك القياسةةةةات الجسةةةةمية فضةةةةال عةةةةن 

االختبةةةارات الميدانيةةةة للقةةةدرات البدنيةةةة والحركيةةةة والمهاريةةةة , لةةةذا تعتبةةةر االختبةةةارات هةةةي االسةةةاس فةةةي 

عةةةن طةةةرق الصةةةدفة او مةةةن  انتقةةةاء المواهةةةل الرياضةةةية مةةةن خةةةالل الكشةةةافين او عةةةن طريةةةس المشةةةاهدة

 خالل درس التربية الرياضية ...الخ .

يسةةةاهم درس التربيةةةة الرياضةةةية فةةةي تكةةةوين وتوجيةةةه المواهةةةل بشةةةكل صةةةحيف فةةةي ممارسةةةة الفعاليةةةة    

الرياضةةةة المناسةةةبة لهةةةم وخاصةةةة فةةةي مرحلةةةة الدراسةةةة المتوسةةةطة , اذ ان مرحلةةةة الدراسةةةة االبتدائيةةةة هةةةي 

اف المواهةةل وعةةدم التوجةةه لرياضةةة معينةةة بسةةبل عةةدم اكتمةةال النمةةو مرحلةةة التكةةوين االولةةى فةةي اكتشةة

الحركةةةي بشةةةكل كامةةةل , لةةةذلك فهةةةو يسةةةاعد فةةةي كشةةةف القةةةدرات الحقيقيةةةة لنشةةةاط الطالةةةل ومةةةا لديةةةه مةةةن 

مواهةةةل , قةةةد تكةةةون هةةةذه مؤروثةةةة او مكتسةةةبة مةةةن البيئةةةة او لديةةةه قةةةدرات جسةةةمانية مختلفةةةة عةةةن اقةةةران , 

ن بصةةةورة دقيقةةةة , حيةةةث لكةةةل لعبةةةة رياضةةةية مميةةةزات خاصةةةة فةةةي لةةةذ مةةةن الواجةةةل مراقبةةةة المةةةواهبي

اكتشةةةةاف الموهةةةةوبين , مةةةةثال لعبةةةةة كةةةةرة السةةةةلة تختلةةةةف فةةةةي المواصةةةةفات البدنيةةةةة والحركيةةةةة والوظيفيةةةةة 

 والنفسية ... الخ , عن لعبة العاب القوى .    

ه الفعاليةةةةات تحتةةةةاج فعاليةةةةات العةةةةاب القةةةةوى الةةةةى العنايةةةةة الخاصةةةةة الكتشةةةةاف المواهةةةةل اذ تعتبةةةةر هةةةةذ   

واحةةدة مةةن اصةةعل االلعةةاب لمةةا لهةةا مةةن مشةةقة فةةي التةةدريل واتقةةان المرحلةةة الفنيةةة )التكنيةةك( لمختلةةف 

فعاليتهةةةا , حيةةةث يمثةةةل التكنيةةةك النصةةةف االخةةةر ال لةةةل الفعاليةةةات فةةةي هةةةذه اللعبةةةة لمةةةا لةةةه مةةةن عالقةةةة 

ى قةةةدرات خاصةةةة طرديةةةة اي كلمةةةا تطةةةورت القةةةدرات تحسةةةن )التكنيةةةك( , لةةةذ تحتةةةاج هةةةذه الفعاليةةةات الةةة

الوصةةةول الةةةى االنجةةةاز العةةةالي , وهةةةذا يتطلةةةل اختيةةةار العناصةةةر ذات الكفةةةاءة العاليةةةة ويةةةاتي هةةةذا مةةةن 

 خالل االنتقاء .

ومةةةن هنةةةا جةةةاءت اهميةةةة البحةةةث , فةةةي انتقةةةاء المواهةةةل الرياضةةةية لفعاليةةةات العةةةاب القةةةوى مةةةن خةةةالل    

 درس التربية الرياضية .

 مشكلة البحث: 1-2

اء جانةةةل مهةةةم فةةةي اكتشةةةاف المواهةةةل الرياضةةةية فةةةي االلعةةةاب الفرقيةةةه والفرديةةةة وخاصةةةة يمثةةةل االنتقةةة   

اذا كةةةةان مبنةةةةي علةةةةى اسةةةةس علميةةةةة صةةةةحيحة مةةةةن خةةةةالل البةةةةرامج التعليميةةةةة والتدريبةةةةة لكافةةةةة االلعةةةةاب 

الرياضةةةةية , ومةةةةن خاللةةةةه مشةةةةاهدة البطةةةةوالت والسةةةةباقات التةةةةي تجةةةةري فةةةةي العةةةةراق لفعاليةةةةات العةةةةاب 

مجةةةاالت ومنهةةةا الرياضةةةة المدرسةةةية , نالحةةةظ قلةةةة وجةةةود عناصةةةر ذات مواهةةةل القةةةوى علةةةى مختلةةةف ال

خاصةةةة بسةةةبل عةةةدم االهتمةةةام فةةةي انتقةةةائهم بشةةةكل صةةةحيف وهةةةذا لةةةه اثةةةر واضةةةف علةةةى مسةةةتوى نتةةةائج 

الرياضةةية بشةةكل عةةام علةةى العةةراق فةةي السةةباقات الدوليةةة بعةةد ان كةةان العةةراق واحةةد مةةن افضةةل الةةدول 

اذ يعةةود ذلةةك الةةةى تجاهةةل وابتعةةاد الكشةةةافين فةةي اكتشةةاف المواهةةةل  علةةى المسةةتوى العربةةي واالسةةةيوي ,

الرياضةةةية فةةةي الوقةةةت الحاضةةةر بشةةةكل عةةةام فةةةي االنديةةةة والمؤسسةةةات وبشةةةكل خةةةاص فةةةي وزارة التربيةةةة 

 عن طريس درس التربية الرياضية .

فعاليةةةة ان ممارسةةةة فعاليةةةات العةةةاب القةةةوى يعتمةةةد فةةةي بدايةةةة ممارسةةةتها علةةةى تعلةةةم المرحلةةةة الفنيةةةة لكةةةل    

مةةن فعاليةةةات العةةاب القةةةوى , فضةةال عةةةن نمةةةو وتطةةوير القةةةدرات البدنيةةة والحركيةةةة , ونةةرى العمةةةل بهةةةذه 

المكونةةةات فةةةي درس التربيةةةة الرياضةةةية التةةةي يعتبةةةر واحةةةد مةةةن اهةةةم اسةةةس النطةةةالق واكتشةةةاف المواهةةةل 

سةةةةية فةةةةي الرياضةةةةية , لةةةةذا ارتةةةةاى الباحثةةةةان بعةةةةد اطالعهمةةةةا علةةةةى العشةةةةوائية فةةةةي اختيةةةةار الفةةةةرق المدر
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السةةةةباقات بوضةةةةع برنةةةةامج تعليمةةةةي لمعرفةةةةة تاثيرهةةةةا فةةةةي اكتشةةةةاف المواهةةةةل الرياضةةةةية بواسةةةةطة درس 

 التربية الرياضية لفعاليات العاب القوى .

 أهدف البحث: 1-3

 يهدف البحث الى :

معرفةةةة اسةةةتخدام االنتقةةةاء فةةةي درس التربيةةةة الرياضةةةية وتةةةأثيره لةةةتعلم فعاليةةةات العةةةاب القةةةوى لالعمةةةار 

 ( سنة .12-13)

 فروض البحث: 1-4

 هنا  فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية للعينة في متغيرات البحث .

 مجاالت البحث: 1-5

 تتحدد مجاالت البحث في االتي :

 المجال البشري : عينة من طالب ثانوية المتميزين .

 . 12/12/2019 – 14/10/2019المجال الزمني : 

 . ثانوية المتميزينساحة  لمكاني :المجال ا

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: - 2

 منهج البحث: 2-1

 است دم الباحيان المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة مشكلة البحث .   

 عينه البحث: 2-2

ي  تةةةم اختيةةةار عينةةةة البحةةةث مةةةن طةةةالب ثانويةةةة المتميةةةزين للتربيةةةة بغةةةداد الكةةةرخ الثانيةةةة للعةةةام الدراسةةة   

( شةةةةعل دراسةةةةية , 4( للصةةةةف االول المتوسةةةةب مةةةةوزعين علةةةةى )13-12(  لألعمةةةةار )2019-2020)

اذ تةةةم اختيةةةار شةةةعبتين بطريقةةةة القرعةةةة ألجةةةراء البحةةةث وهةةةي شةةةعبة )ب( تمثةةةل المجموعةةةة التجريبيةةةة 

االولةةةى , وشةةةبعة )ج( تمثةةةل المجموعةةةة التجريبيةةةة الثانيةةةة , وبعةةةد ان تةةةم اسةةةتبعاد الطةةةالب الممارسةةةين 

( 26( , اذ لكةةةل الصةةةف الواحةةةد )52ليةةةات العةةةاب القةةةوى والمرضةةةى , اصةةةبف عةةةدد الطةةةالب العينةةةة )لفعا

طالبةةةاً , تةةةم اجةةةراء االختبةةةارت البدنيةةةة الخاصةةةة بانتقةةةاء علةةةى جميةةةع الطةةةالب , بعةةةد تةةةرتيبهم تنازليةةةا تةةةم 

( نتةةةةةائج مةةةةةن المجمةةةةةوع العةةةةةام لطةةةةةالب المجوعةةةةةة االولةةةةةى باسةةةةةتخدام الةةةةةدرجات 12اختيةةةةةار افضةةةةةل )

( 12( طةةةةالب عشةةةةوائما مةةةةن المجموعةةةةة الثانيةةةةة بعةةةةد اسةةةةتبعاد )12اريةةةةة التائيةةةةة , وتةةةةم  اختيةةةةار )المعي

 طالب االوائل من هذه المجموعة .

 أدوات وأجهزة البحث : 2-3

 المصادر العربية واألجنبية . 

 . القوى العاب لفعاليات الفني االداء تقويم استمارة ,استمارات لجمع البيانات 

 ( .2عدد )  DVDوجهاز عرض  فيدي

 ( نوع سوني .2آلة تصوير فيديو عدد  )

 . ياباني سوني تلفزيون جهاز

 ( .4( عدد ) CDأقراص ليزرية )

 . اإلحصائية الوسائل لمعالجة حاسوب

 مقابالت شخصية. 

 ادوات العاب قوى مختلفة . 

 ( .4ساعات توقيت ألكترونية عدد )

 شريب قياس . 

 ميزان طبي .
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 عينة البحث:رات المست دمة باالنتقاء وتقويم االداء الفني لاالختبا 2-4

في العاب القوى , استخدم الباحثان االختبارات البدنية المعدة من قبل  *بعد اخذ رأي الخبراء المختصين     

 ( , كما تم1( , كما مبين في الجدول رقم )1:35االتحاد الدولي العاب القوى النتقاء العبي العاب القوى ) 

تحديد اختبارات تقويم االداء الفني لفعاليات العاب القوى العينة البحث في االختبار القبلي والبعدي من نفس 

 ( .  2الخبراء كما مبين في الجدول رقم )

   ُ 1جدول رقم )

 االختبارات البدنية بانتقاء العبي العاب القوى وطريقة قياسها: بي ن

 لقياسوحدة ا الهدف من االختبار المتغيرات

 الثانية وأجزاؤها قياس السرعة متر من الوقوف 30

 المتر وأجزاؤه قياس قوة لذراعين الرجلين رمي كرة طبية للخلف

 المتر وأجزاؤه قياس قوة للرجل اليمين القوة للرجل اليمين

 المتر وأجزاؤه قياس قوة للرجل اليمين القوة للرجل اليسار

 ترالم قياس المطاولة دقيقة  12ركض 

 

  2جدول رقم )

 االختبارات لفعاليات العاب القوى وطريقة قياسها: بي ن

 وحدة القياس الهدف من االختبار المتغيرات

 (10درجة من ) يحسل اداء التكنيك المهاري لالركاض القصيرة والطويلة مستوى االداء االركاض

 (10درجة من ) الدفعيحسل اداء التكنيك المهاري الرمي و مستوى االداء الرمي والدفع

 (10درجة من ) يحسل اداء التكنيك المهاري القفز والوثل مستوى االداء القفز والوثل

 

 الشروط العلمية الختبارات فعاليات العاب القوى. 2-5

تكوين من تتم اجراء االختبار الخاص لغرض تحقيس الشروط العلمية لالختبارات المختارة على عينة من 

تماد جدول الثبات جتمع االصل , وتم اعادة االختبار بعد ثالثة ايام لتحقيس الثبات , تم اع( طالبا من م6)

تحقيس لتحقيس الصدق , كما اعتمد على اجراء االرتباط البسيب بيرسون بين درجات مقومين اثنين ل

 ( .3الموضوعية وكما مبينة بالجدول رقم )
                                                           

 جامعة بغداد . –لية التربية الرياضية ك –ختصاص الساحة والميدان ا -أ.د. صريف عبد الكريم الفضلي

 ة الكوفة .جامع –لية التربية للبنات ك –. محمد جاسم محمد اختصاص الساحة والميدان أ.د

 زارة التربية .و –الميدان اختصاص الساحة و - عبود جابر عالء أ.م.د.

 وزارة التربية . –اختصاص الساحة والميدان  - حسين نوار حيدر أ.م.د.

 . الكوفة جامعة – الرياضية التربية ليةك  -اختصاص الساحة والميدان  – حمد فياض حيدر أ.م.د.

 . لكوفةا جامعة – الرياضية التربية كلية -اختصاص الساحة والميدان  – علي حسين ناصر م.د.

 وزارة التربية . –اختصاص الساحة والميدان  - عبود جابر حسين م.د.
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   3جدول ) 

 العاب القوى: يبين الشروط العلمية لالختبارات في

 الموضوعية الثبات الصدق وحدة القياس االختبارات

 0.941 0.923 0.960 درجة االركاض

 0.912 0.861 0.927 درجة الرمي والدفع

 0.928 0.895 0.946 درجة القفز والوثل

 

  االختبار القبلي:  2-6

بار قبلي يوم االحد الموافس )    نة ا20/10/2019تم اجراء اخت لبحث من اجل تقويم االداء الفني ( على عي

لفعاليـةةةـةةةات العاب القوى واختبار فعاليات االركاض والرمي والدفع والقفز والوثل  لعينة البحث , قام بتقويم 

 فـــــــي العاب القوى .  *االداء الفنــي لفعاليات العاب القوى الخـبراء المـختصين

 البعدي: االختبار 2-7

لخميس الموافس احدات التعليمية كافة تم اجراء االختبار البعدي على عينة البحث يوم بعد االنتهاء من الو   

لقوى , ا( , من اجل معرفة أي من المجموعتين أفضةةل في طبيعة األداء الفني لفعاليات العاب 12/5/2019)

ء االختبار أجراإذ كانت األوضةةةاع  في االختبار البعدي نفسةةةها في االختبار القبلي من حيث المكان والزمن و

 لعينة البحث .

 التجربة الرئيسية: 2-8

منها هو تعريف  لقد قام الباحثان بالبدء بالتجربة الرئيسةةةةةةية بعد إعطاء وحدة تعليمية تعريفية وكان الهدف   

اء بشةةةةةةكل عملي أفراد عينة البحث بطبيعية األداء الفني لفعاليات العاب القوى وتعويدهم على تطبيس هذا األد

 المنهاج تطبيس تمتكون فكرة أولية لدى أفراد عينة البحث بوصةةةةفهم ذوي مسةةةةتوى أولي من األداء , ثم لكي ت

 وحةةدة (14) بمجموع , 9/12/2019 الى 22/10/2019من للمةةدة البةةاحةةث قبةةل من المعةةد الخةةاص التعليمي

ية ية الوحدة زمن واسةةةةةةتغرق تعليم حدة التعليم قة (45) الوا قد , دقي  تينللمجموع ليميالتع المنهج تضةةةةةةمن و

  . الفعاليات وعرض شرح في المدرس على يعتمد والتي , البحث قيد للتجربتين

 الوسائل االحصائية: 2-9

 ( لمعالجة نتائج البحث .SPSSاستعمل الباحثان البرنامج اإلحصائي  )   

 تحليلها ومناقشتها:وعرض النتائج -3

المحسددوبة     t  وانحرافها المعياري   وقيمة )عرض وتحليل ومناقشددة فرق األوسدداط الحسددابية  3-1-1

 لبحث:وداللة الفروق بين االختبارين : القبلي والبعدي   للمجموعة التجريبية االولى في متغيرات ا

   4الجدول ) 

االختبارين    المحسوبة   وداللة الفروق بينtيبين فرق األوساط الحسابية   وانحرافه المعياري   وقيمة )

 والبعدي   للمجموعة التجريبية االولى في متغيرات البحث:: القبلي 

 tقيمة  ع ف ف بعدي قبلي الفعاليات

 المحسوبة

مستوى 

 الخطأ

درجة 

 الحرية

داللة 

 الفروق
 ع س ع س

0.17 1.033 0.178 5.741 0.136 4.708 الجري

1 

 معنوي 11 0.000 20.933

                                                           

 ة الكوفة .جامع –لية التربية للبنات ك –أ.د. محمد جاسم محمد اختصاص الساحة والميدان 

 وزارة التربية . –اختصاص الساحة والميدان  - حسين نوار حيدر أ.م.د.

 . الكوفة جامعة – يةالرياض التربية كلية  -والميدان  اختصاص الساحة – حمد فياض حيدر أ.م.د.
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0.16 0.762 0.210 4.983 0.109 4.220 رمي ودفع

5 

 معنوي 11 0.000 15.978

0.18 0.887 0.135 5.354 0.113 4.466 وثل وقفز

7 

 معنوي 11 0.000 16.420

 (4يتبين من الجدول )

ان فرق األوسةةةاط الحسةةةابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية االولى في متغيرات    

( , بانحرافات 0.887( , )0.762( , )1.033والقفز ( بلغت )قيد البحث ) الجري , الرمي والدفع , الوثل 

( المحسةةةةةةوبةة t( , على التوالي وبلغةةت قيم )0.187( , )0.165( , )0.171معيةةاريةةة للفروق مقةةدارهةةا )

( , على التوالي , هي أقل 0.000( , في حين كان مسةةةةتوى الخطأ )16.420( , )15.978( , )20.933)

( , وهذا يدل معنوي الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي 11درجة حرية ) ( , أمام0.05من نسبة الخطأ )

 ولمصلحة االختبار البعدي في متغيرات البحث كافة .

( المحسةةةةوبة , tعرض وتحليل ومناقشةةةةة فرق األوسةةةةاط الحسةةةةابية , وانحرافه المعياري , وقيمة ) 2- 3-1

 للمجموعة التجريبية الثانية في متغيرات البحث :وداللة الفروق بين االختبارين : القبلي والبعدي , 

   5الجدول ) 

  المحسوبة   وداللة الفروق بين االختبارين tيبين فرق األوساط الحسابية   وانحرافه المعياري   وقيمة )

 : القبلي والبعدي   للمجموعة التجريبية اليانية في متغيرات البحث:

 tقيمة  ع ف ف بعدي قبلي الفعاليات

 محسوبةال

مستوى 

 الخطأ

درجة 

 الحرية

داللة 

 الفروق
 ع س ع س

0.18 0.262 0.183 4.704 0.097 4.441 االركاض

3 

 معنوي 11 0.000 4.954

0.23 0.191 0.223 4.333 .0.041 4.141 رمي ودفع

8 

 معنوي 11 0.018 2.787

0.24 0.220 0.242 4.479 0.063 4.259 وثل وقفز

1 

 عنويم 11 0.009 3.155

 (5يتبين من الجدول )

ان فرق األوسةةةاط الحسةةةابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية في متغيرات    

( , بانحرافات 0.220( , )0.191( , )0.262قيد البحث ) الجري , الرمي والدفع , الوثل والقفز ( بلغت )

( المحسةةةةةةوبةة t( , على التوالي وبلغةةت قيم )0.241( , )0.238( , )0.183معيةةاريةةة للفروق مقةةدارهةةا )

( , 0.009( , )0.018( , )0.000( , في حين كان مسةةةةةةتوى الخطأ )3.155( , )2.787( , )4.954)

( , وهذا يدل معنوي الفروق بين 11( , أمام درجة حرية )0.05على التوالي , هي أقل من نسةةةةةةبة الخطأ )

 لمصلحة االختبار البعدي في متغيرات البحث كافة .االختبارين القبلي والبعدي و

  المحسدددوبة في االختبار البعدي tعرض نتائج االوسددداط الحسدددابية واالنحرافات المعيارية   وقيمة ) 3-2

 للمجموعتين:

  المحسوبة للمجموعتين )التجريبية t يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 6جدول ) 

 في متغيرات البحث لالختبار البعدي: والضابطة 

مستوى  المحسوبة tقيمة  (2مجموعة ) (1مجموعة ) الفعاليات

 الخطأ

درجة 

 الحرية

 داللة الفروق

 ع س ع س

 معنوي 22 0.000 14.034 0.183 4.704 0.178 5.741 االركاض

 معنوي 22 0.000 7.329 0.223 4.333 0.210 4.983 رمي ودفع

 معنوي 22 0.000 10.907 0.242 4.479 0.135 5.354 وثل وقفز
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 (6يتبين من الجدول )

بلغت ألوسةةاط الحسةةابية في االختبار البعدي للمجموعة التجريبية االولى في متغيرات قيد البحث ) الجري    

لدفع , الوثل والقفز ( بلغت ) فات معيارية للفروق 5.354( , )4.983( , )5.741, الرمي وا بانحرا  , )

( , على التوالي , في حين بلغت ألوسةةةاط الحسةةةابية في االختبار 0.135( , )0.210( , )0.178مقدارها )

البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة الثةةانيةةة في متغيرات قيةةد البحةةث ) الجري , الرمي والةةدفع , الوثةةل والقفز ( 

( , 0.223( , )0.183( , بةةانحرافةةات معيةةاريةةة للفروق مقةةدارهةةا )4.479( , )4.333( , )4.704)

( , في حين كان 10.907( , )7.329( , )14.034( المحسةةةةةةوبة )t( , على التوالي وبلغت قيم )0.242)

( , وهذا 22( , أمام درجة حرية )0.05( , على التوالي , هي أقل من نسبة الخطأ )0.000مستوى الخطأ )

 افة .في متغيرات البحث كللمجموعة التجريبية االولى يدل معنوي الفروق 

 مناقشة النتائج: 3-3

من خالل الجةداول اعاله نالحظ هنةا  تطور لعينةة البحةث في االختبةار البعةدي للمجموعتين التجريبيتين    

االولى والثانية ولمصلحة المجموعة التجريبية االولى في متغيرات البحث كافة , ان هذا التطور التي حصل 

الفني يعود امتلكهم القدرات البدنية الجيدة , اذ يكون الدور الكبير  للمجموعة التجريبية بشةةةةكل كبير في االداء

لقدرة السةةةرعة في الجري )الركض( السةةةريع والتحمل , وايضةةةا الى قوة الذراعين في الرمي والدفع , وقوة 

السةةةاقين للوثل والقفز , فضةةةال عن بعض القدرات البدنية مشةةةتركة ومترابطة فيما بينها , نجد في االركاض 

سةةةريعة بعد السةةةرعة يحتاج الى قوة السةةةاقين لالنتقال من الخلف الى االمام بخطوة اطول واسةةةرع اذ تعتمد ال

سرعة الركض على طول الخطوة وترددها وللحصول على خطوة جيدة تأتي من قوة الدفع للساقين ألرض , 

تقال بانسةةةةيابية الى االمام ويحتاج الى قوة واسةةةةترخاء حركة الذراعين من اجل التوافس مع قوة الرجلين واالن

وبذلك يحصةةةةل على تكنيك جيد في االداء , ويذكر محمد جاسةةةةم محمد ان الركض السةةةةريع تعتمد على ربب 

( , وتشار  في الرمي بشكل فعال قوة 282:4الساقين والذراعين والجدع بتوافس متنا م من قبل الرياضي )

مي , اي هنا  تسلسل حركي يبدأ من القدم ... الى الذراع الساقين من خالل الدوران او عملية الدفع ألداة الر

واليد , وفي الوثل والقفز تشةةةةةةتر  قوة الذراعين من خالل حركة الذراعين الدائرية اذ تسةةةةةةةاعد في توازن 

الجسةةةةةةم لحظة االرتقاء , كذلك هنا  عالقة توافقية بين حركات السةةةةةةاقين والذراعين اثناء مرحلة الطيران 

مركز الثقةةل , فضةةةةةةال عن السةةةةةةرعةةة في االقتراب , اذ يةةذكر هةةارلةةد مولر وفولفجةةانج للحفظ على توازن 

ريتزدورف ان موصةةةةفات االقتراب الجيد هي السةةةةرعة والدقة واالتسةةةةاق يحصةةةةل لالعل على ارتقاء قوي 

متر للسةةةةةةرعة تشةةةةةةتر  فيها كافة فعاليات العاب القوى , حيث انه من 30( , لذلك نالحظ ان اختبار 97:9)

 التدريل في الجري )الركض( والرمي والقفز . اساسيات

ان االنسةةةةةجام فةةةةةي مفةةةةةردات البرنةةةةةامج التعليمةةةةةي سةةةةةاعد فةةةةةي تطةةةةةور المجمةةةةةوعتين وخاصةةةةةة افةةةةةراد    

المجموعةةةة التجريبيةةةة االولةةةى بشةةةكل سةةةريع لمةةةا لهةةةم مةةةن قةةةدرات فةةةي تنفيةةةد البرنةةةامج دون ملةةةل وتعةةةل 

ركض , اذ ان التكةةرار لةةألداء الفنةةي الةةذي وكةةان واضةةف بتحسةةن االداء الفنةةي بشةةكل جيةةد فةةي فعاليةةات الةة

يمةةةارس اثنةةةاء الوحةةةدات التعليميةةةة يحتةةةاج فةةةي بعةةةض االحيةةةان الةةةى زمةةةن معةةةين إلنجةةةاز العمةةةل المطلةةةوب 

هةةةذا مةةةا نةةةراه فةةةي المسةةةافات القصةةةيرة والطويلةةةة , اي كلمةةةا كةةةان االداء دقيةةةس كةةةان هنةةةا  اقتصةةةاد بالجهةةةد 

ان تمةةةةارين االسةةةةتجابة تعتمةةةةد علةةةةى دور بومبةةةةا ثيةةةةووسةةةرعة االنجةةةةاز فةةةةي التسلسةةةةل الحركةةةةي , ويةةةةذكر 

( , لةةةةذ فةةةةان المسةةةةار الحركةةةةي لفعاليةةةةات 56:2التكةةةةرارات حسةةةةل  ةةةةرض التةةةةدريل ونةةةةوع التمةةةةرين )

الرمةةةةي والوثةةةةل تعتمةةةةد علةةةةى توافةةةةس اجةةةةزاء الجسةةةةم مةةةةع سةةةةرعة االداء والتةةةةي تتطةةةةور مةةةةن خةةةةالل 

لحركةةةة االتوماتيكيةةةة تسةةةتلزم التكةةةرارات بشةةةكل كبيةةةر , ويشةةةير محمةةةد عبةةةد الحسةةةن عةةةن ) بافلوثةةةا ( ان ا

( , ويضةةةةف البحاثةةةةان ان االفةةةةراد الموهةةةةوبين الةةةةذين لةةةةديهم 106:6تكةةةةرار للمسةةةةار الحركةةةةي الفعةةةةال )

قةةةدرات بدنيةةةة وحركيةةةة جيةةةدة تسةةةاعدهم علةةةى تطبيةةةس البرنةةةامج بكةةةل انةةةدفاع وحمةةةاس فضةةةال عةةةن حبةةةائهم 

ان اسةةةةباب ودمةةةةان (لةةةةوري  للةةةةدرس واالسةةةةتمتاع بيةةةةه اذ يشةةةةير كةةةةل مةةةةن ) ويةةةةس وبيتلشةةةةكوف ( عةةةةن )

( , فةةةةان 100:3مشةةةةاركة النشةةةةئى فةةةةي الرياضةةةةة هةةةةي ) اللياقةةةةة , االسةةةةتمتاع , االنتمةةةةاء , الكافيةةةةة ( )

اللياقةةةة واحةةةدة مةةةن اسةةةباب مشةةةاركة النشةةةئى فةةةي ممارسةةةة األلعةةةاب الرياضةةةة كافةةةة , ويتفةةةس الباحثةةةان مةةةع 

يجةةةة ممارسةةةتهم لأللعةةةاب محمةةةد رضةةةا ومهةةةدي كةةةاظم ان الخبةةةرة االيجابيةةةة التةةةي يكتسةةةبها الرياضةةةيون نت

( , لةةةذا فةةةان 17:5الرياضةةية هةةةو نتيجةةةة تمتةةةع االطفةةةال فةةةي ممارسةةة االلعةةةاب الرياضةةةة لسةةةنوات طويلةةةة )
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العالقةةة بةةين القةةدرات البدنيةةة واالداء الفنةةي يجةةل ان تكةةون قويةةة ومترابطةةة بحيةةث يةةتم تطةةوير القةةةدرات 

حقةةةس احسةةةن االنجةةةازات اي كلمةةةا كةةةان البدنيةةةة بمةةةا يةةةتالئم ويتفةةةس مةةةع سةةةتراتيجيات االداء الفنةةةي ممةةةا ي

 المستوى البدني جيد كان االداء افضل .

 االستنتاجات والتوصيات: - 4

 االستنتاجات: 4-1

 ان عملية االنتفاء في درس التربية الرياضية يجل تبنى على اسس علمية لالنتقاء وليس بشكل عشوائي .

ثانية االقل منها في القدرات في  ان المجموعة االولى ذات القدرات البدنية الجيدة تفوقت على المجموعة ال

 .مستوى تقويم فعاليات العاب القوى 

يتم انتقاء الموهبين داخل التربية الرياضةةةةةةية بواسةةةةةةطة االختبارات وحسةةةةةةل النتائج االفضةةةةةةل المتحققة في 

 االختبارات , ومتابعتهم .

عل في المدرسة تسهم في عدم االنتقاء قلة وضعف في توفير االمكانيات من حيث التجهبزات الرياضية ومال

 بشكل علمي مدروس . 

 تشجيع الطالب الموهبين بممارسة الفعالية التى يتميزون بها عن  ير الفعالية التي يحبونها .

 عدم تهميش المحددات الخاصة باالنتقاء انها تساعد في اكتشاف المواهل ضمن القياسات العلمية .        

ق س  المنهج التع بشكل علمي  , إذ وضعت مفردات المنهجلمجموعة التجريبية ليمي أثراً واضحاً في تطوير اح 

 سليم بما يتالئم مع عينة البحث . 

 التوصيات: 4-2

االهتمام باجراء االنتقاء في درس التربية الرياضةةةةةةية وبكافة المراحل الدراسةةةةةةية بشةةةةةةكل عام , ولمختلف  

 المهارات والفعاليات الرياضية .

 تماد على االسس العلمية والمعايير والمستويات في عملية االنتقاء . االع 

االهتمام بالموهبين من قبل مدرسةةةةي ومعلمي التربية الرياضةةةةية وتوجيهم الى التخصةةةةصةةةةات التي تناسةةةةل  

 امكانياتهم وحثهم لالنضمام الى االندية . 

كيفيةةةة اجةةةراء االنتقةةةاء فةةةي  اقامةةةة دورات تطوريةةةة لمدرسةةةي ومعلمةةةي التربيةةةة الرياضةةةية تعليميةةةة حةةةول

 درس التربية الرياضية .

 أجراء دراسات مشابهة ومتعمقة في عملية االنتقاء لفعاليات العاب القوى ولكال الجنسين . 

 المصادر العربية واالجنبية

 المصادر العربية: 

مطبعة مركز لقاهرة , ( : )ا31االتحاد الدولي أللعاب القوى ؛ نشةةرة ألعاب القوى , السةةنة السةةادسةةة , العدد )

  ( . 2002التنمية االقليمي , 

( 2010: ) عمان , دار دجلة , 1جمال صبري فرج , ط:  ترجمة,  تدريب القوة البليومترك ؛ثيودور بومبا 

. 

: ) مدينة نصةةةةر , دار 1: عصةةةةام بدوي واخرون , ط ترجمة,  التدريب الرياضددددي علم وفن ؛لوري ودمان 

 (2004الفكر العربي , 

: ) بغداد , دار الكتل والوثائس , 1, ط البايوميكانيك في التربية البدنية والرياضددددددية ؛مد جاسةةةةةةم محمد مح

2012. ) 

: ) بغداد , دار الضياء للطباعة 1, ط اسس التدريب الرياضي لالعمار الم تلفة ؛محمد رضا ومهدي كاظم 

 ,2013 . ) 

بغداد , مكتل االبتكار للطباعة واالسةةةةتنسةةةةاخ , : ) 1, ط111علم التدريب الرياضددددي  ؛محمد عبد الحسةةةةن 

2010. ) 
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: ) عمان , مؤسةةةسةةةة أوراق النشةةةر 1, ط الموسدددوعة العلمية للنشدددر والتوزيع ؛مروان عبد الحميد ابراهيم 

 ( .2001والتوزيع , 

: ) مدينة نصةةةةةر , القاهرة , 2, ط التدريب الرياضدددددي الحديث ت طيط وتطبيق وقيادة ؛مفتى ابراهيم حماد  

 ( .2001دار الفكر العربي , 

جانج ريتزدورف  عاب القوى ؛ هارلد مولر وفولف لدولي ألل حاد ا : مركز  ترجمة, اجري اقفز ارمي , االت

 ( .2009التنمية االقليمى بالقاهرة : )القاهرة , مطبعة مركز التنمية االقليمي , 

: ) القاهرة , المركز العربي للنشر 1, طالموهبة الرياضية واالبداع الحركي ؛يحيى السيد اسماعيل الحاوى 

 ,2004. ) 

  1ملحق )

 نموذج من الوحدات التعليمية لفعاليات العاب القوى

 الهدف التعليمي:تعليم بعض فعاليات العاب القوىوحدة التعليمية / للمجموعتين                                

 دقيقة      45الزمن : 

 لالتفاصي أجزاء الدرس الوقت

  القسم اإلعدادي د 13

النشاط  د  3

 التنظيمي

حضور لطالب الى الساحة , وجلل االدوات , ووقوفهم بخب مستقيم ألداء 

 التحية الرياضية 

المشي , هرولة , هروله مع مس االرض بأحد الذراعين بالتناوبل , ومن ثم  اإلحماء د  5

 ع يمين ويسار .لف الجذع يمين ويسر , المشي على الكعبين , لف الجذ

اإلحماء  د 5

 الخاص

 )وقوف الذراعان جانبا( , رفع الركبتين عاليا .

 )وقوف الذراعان جانبا( , لمس الور  بالكعل .

 )وقوف( هرولة ثم الوثل عاليا .

 تعليم تكنيك المراحل الفنية لفعالية االركاض القصيرة . القسم الرئسي د 28

 عالية االركاض القصيرة .شرح مراحل ف النشاط التعليمي د 5

 شرح ومشاهدة التمرينات المختلفة .

النشاط  د 23

 التطبيقي

 

 

 

متر مع  20التمرين االول : تثبيت الذراعين بمسك الحوض والتسارع لمسافة 

 االحتفاظ بوضع الذراعين .

 التمرين الثاني : تطوير سرعة رد الفعل وتزايد السرعة .

 رع والسرعة القصوى .التمرين الثالث : تطوير التسا

 متر . 20التمرين الرابع : الركض من البداء الطائرة 

 متر . 30التمرين الخامس : الركض من البداء الطائرة 

 لعبة االرقام , ومن ثم التحية واالنصراف . القسم الختامي د 4 
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 القيم الرياضية وعالقتها بسمات الش صية لالعبي المنت بات الوطنية العراقية

  ا.م.د عكلة سليمان الحوري     

 ندا مهدي القيسي
 nadayouth@gmail.com 

 الكلمات المفتاحية )القيم الرياضية ,سمات الشخصية (

 المستخلص باللغة العربية 

, ألنه من المحددات  يعد موضوع القيم الرياضية والسمات الشخصية من المواضيع المهمة في علم النفس

االساسية لسلو  الفرد الرياضي , ولهذا حظي باهتمام العديد من العلماء والباحثين , ومن هنا جاء البحث 

 الحالي , والذي تلخصت اهدافه  بالنقاط التالية :

 التعرف على مستوى القيم الرياضية لدى العبي المنتخبات الوطنية العراقية . -

 السمات الشخصية لدى العبي المنتخبات الوطنية العراقية.التعرف على مستوى  -

 التعرف على العالقة بين القيم الرياضية والسمات الشخصية لدى العبي المنتخبات الوطنية العراقية.  -

واعتمد البحث على المنهج الوصفي , واشتمل مجتمع البحث على العبي المنتخبات لأللعاب االولمبية و ير 

( العل تم اختيارهم من 126( , وتم تطبيقه على عينة من الالعبين تكونت من ) 734دهم ) االولمبية وعد

 بعض االلعاب الرياضية .

 و في ضوء نتائج البحث ومناقشتها في حدود العينة استنتجت الباحثان ما يأتي: 

 بشكل عام.. يتسم العبو المنتخبات الوطنية العراقية بمستوى ايجابي مرتفع في القيم الرياضية 1

 . يتسم العبو المنتخبات الوطنية العراقية بمستوى ايجابي مرتفع في السمات الشخصية بشكل عام 2

. توجد عالقة ارتباطيه ايجابية دالة إحصائياً بين كل من القيم الرياضية والسمات الشخصية   لدى العبي 3

 المنتخبات الوطنية العراقية .

SPORT VALUES AND PERSONAL TRAITS AMONG THE ATHLETES OF 

IRAQI NATIONAL TEAMS 

PROF. UGLAA SULEIMAN AL-HURI (PH.D) 

NADAA MAHDI AL-QAESI  

 nadayouth@gmail.com 

Keywords:( Sports value, personal traits ). 

The subject of  values is considered as one  of the significant  topics in 

psychology  because it was  determinants of the behavior of the human  ,  and 

therefore got the   attention of many  scientists and researchers   .  

The research aims at   :  

1. Identifying the level of sport values for the athletes of Iraqi national teams. 

2.  Identifying the level of personal trait  for the athletes of Iraqi national 

teams. 

3.  Identifying  the relationship between sport value and personal traits for the 

athletes of Iraqi national teams. 

The research use the  descriptive approach. The sample of study was (734)  

Olympic and non-Olympic Games athletes, the study instrument was conducted 

on( 120)   athletes selected from some different sports. 

In light of the research results, the researchers concluded that: 

1. The athletes of Iraqi national teams enjoy high positive sport values. 

2. The athletes of Iraqi national teams enjoy high positive personal trait  .  

3. There is apositive correlation between sport value and personal traits 

among the athletes of Iraqi teams. 

mailto:nadayouth@gmail.com
mailto:nadayouth@gmail.com
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 التعريف بالبحث. 1

 . مشكلة البحث : 1.1

تعد الدراسات النفسية في المجال الرياضي من االتجاهات المهمة التي تستوجل البحث والتقصي والسيما 

لدى الباحثين والمدربين والمربين والعاملين  في المجال الرياضي, ولعل النقص الحاصل في دراسة 

افة المجتمع الرياضي والقيم الرياضية  في الوسب الرياضي من الجوانل المتعلقة بالبيئة االجتماعية وثق

 االمور المهمة التي يجل البحث والتقصي عنها حيث ان اختالف الثقافات واالفكار والمدارس .

ومما الشك فيه ايضا ان االنسان بشكل عام والرياضي بشكل خاص يحتاج للقيم باعتبارها معيارا ال فعاله 

عل مع االخرين او يتنافس معهم , والتي في ضوئها يمكن ان يحدد التزامه وواجباته السلوكية عندما يتفا

ومستوياتها ونقاط القوة والضعف فيها ومحاولة االرتقاء بنقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف على اساس 

وضوعية المسؤولية االجتماعية التي يجل االستشعار بها وطبيعي هذا لم يتحقس اذا لم تكن هنا  مقاييس م

لتقييم تلك القيم ومن ثم المفاضلة بين الرياضيين على اساسها واعتبار درجة التمسك بها معيار مهم لالنتقاء 

 واالرتقاء بالمستويات , وتتلخص مشكلة البحث بما يأتي :

 الوقوف على حجم مستوى القيم الرياضية التي يتمتع بها العبوا المنتخبات العراقية . -

 ستوى السمات الشخصية لالعبي المنتخبات الوطنية العراقية .التعرف على م -

الوقوف على مستوى العالقة بين متغيرات البحث الرئيسية وهي القيم الرياضية وسمات الشخصية لالعبي  -

 المنتخبات الوطنية العراقية .

 . اهمية البحث    :2. 1

مع محددات مثل النظام االجتماعي او النسس تعد القيم من اهم محددات الثقافة حيث تتساوى في االهمية 

االجتماعي وعلى الر م من تعدد العلماء والباحثين والفالسفة الذين تناولوا موضوع القيم بالدراسة والشرح 

اال انهم يتفقوا على راي محدد ,  وال سيما علماء علم النفس الرياضي و علماء االجتماع الرياضي , وتعد 

ل لثقافة المجتمع ودوافعه االخالقية لذلك فهو يشعر نحوها بارتباط انفعالي قوي ألنها القيم الرياضية اختزا

معبرة عن رويته وحكمه على االفعال واالهداف معبرة عن الروية لما هو مقبول او  ير مقبول , حسن او 

التنافس والروح سي , وهكذا تضع مستويات السلو  التي تكون المعايير االجتماعية فقيم مثل العمل الجاد و

المعنوية واللياقة البدنية و يرها توجد في المجتمعات كافة وفي كل االزمنة والعصور مهما اختلفت ثقافات 

المجتمع , ان البحث عن الحقائس والقيم والسمات الشخصية في مجال الرياضة والعناية بدراستها  , تسهل 

سواء المرحلية او العامة وكذلك من فائدة وجدوى وتساعد المربي الرياضي في تحديد اال راض واالهداف 

 الخدمات التي تقدمها من اجل ا ناء حياة الرياضي بكل ما هو مفيد  وكما يأتي :

 لفت انظار المجتمع ألهمية ممارسة  الرياضة لعالقتها بتقويم شخصية االنسان . -

 ح الجماعة ليسهام في خدمة بلدهم .تقريل وجهات النظر بين افراد المجتمع وتوحيد الجهود والعمل برو -

تمثيل البلد على اعلى مستوى رياضي ممكن وحصد االوسمة وااللقاب العالمية لرفع راية البلد بين  -

 الشعوب وعكس الدور الحضاري للبلد في التاريخ االنساني للبشرية .

ي العديد من مجاالت الحياة , و تعد الرياضة نشاط إنساني راقي , وتلعل دورا مهما في المجال  الثقافي ف

وتعد القيم من  .والرياضة نظام اجتماعي ذات عمس كبير منذ فطرة اإلنسان سواء في الملعل او الحركة , 

المعاير المهمة للفرد , فهي تتصل اتصاال وثيقاً بمراحل تكوين الشخصية ومختف مظاهر  السلو  وتؤثر 

الفرد وأحكامه واتجاهاته نحو ما هو مر وب من أصناف في حياة الفرد والجماعات , وهي توجه سلو  

 السلو  في ظل قواعد المجتمع .

إن ألهمية القيم ودورها في الجانل التربوي و في تشكيلها ونشرها في عالمنا المعاصر, خاصة في ظل 

, وتعد التقدم العلمي والتقني المذهل ضرورة مهمة و حتمية , كونها تمس كل مكونات الحياة االنسانية 

 معياراً موجهاً للسلو  الصادر عن الرياضيين ضمن اإلطار االجتماعي .

 (17:  1990) البطش وهاني,                                                           

 وتبرز هذه اهمية البحث من خالل النقاط االتية :

 .ه العليا ومبادئه الثابتةتحافظ على تماسك المجتمع , وتحدد له أهداف حياته ومثل -1
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يسهل على  .تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدها االختيارات الصحيحة وذلك2

 الناس حياتهم ويحفظ للمجتمع استقراره وكيانه في إطار موحد .

عية أساساً االجتماربب أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدوا متناسقة , وهي تعمل على إعطاء النظم ت -3

 .عقلياً يصبف عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة 

 (15: 2003 ,) التل                                                                            

 . اهداف البحث :3

 وتتلخص اهداف البحث بالنقاط التالية :

 نية العراقية .الرياضية لدى العبي المنتخبات الوط التعرف على مستوى القيم -

 ستوى السمات الشخصية لدى العبي المنتخبات الوطنية العراقية.مالتعرف على  -

 راقية.لتعرف على العالقة بين القيم الرياضية والسمات الشخصية لدى العبي المنتخبات الوطنية العا -

 

 . حدود البحث :4. 1

مبية  واالتحادات عبي المنتخبات الوطنية العراقية لالتحادات االولمبية و ير االول. المجال البشري : ال1

 ( لعبة رياضية . 45 ير االولمبية الخاصة وبمجموع كلي بلغ ) 

 2020/  2/  25لغاية    2019/  7/  16. المجال الزماني : للفترة من   2

 اضية .القاعات الرياضية واالندية الري. المجال المكاني : وزارة الشباب والرياضة ,المالعل و3

 . تحديد المصطلحات :5. 1

ختلفة والتي تعمل لقيم : وهي عبارة عن المعتقدات التي يحملها الفرد نحو األشياء والمعاني وأوجه النشاط الما

تتصف على توجيه ر باته و اتجاهاته  نحوها , وتحدد له السلو  المقبول والمرفوض والصواب والخطأ و

 (  34, ص2001الثبات النسبي .                        )الكيالني ,ب

 السمات الش صية :

  -( :Allportالبورت )

ات ويثير السمة عبارة عن نظام عصبي نفسي خاص بالفرد , لديه القدرة على أن يصدر عددا من التنبيه

 (  Allport, , 1961:385ويوجه أشكاالً ثابتة من السلو  التكيفي والتعبيري . )

 منهج البحث واجراءاته الميدانية 

 منهج البحث  1. 3

ان اختيار المنهج المالئم لحل مشكلة او تحقيس هدف من أهم الخطوات التي يترتل عليها نجاح البحث  

وعلى هذا األساس استخدمت الباحثان  المنهج الوصفي باألسلوب المسحي في قياس القيم الرياضية و السمات 

لدى العبي بعض المنتخبات الوطنية العراقية , اذ يهدف البحث الوصفي دراسة الظاهرة كما توجد الشخصية  

في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً من خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضف خصائصها , أو 

 . (1)التعبير الكمي الذي يعطي وصفاً رقمياً يوضف مقدار أو حجم الظاهرة 

    مجتمـع البحث وعينته 2. 3
النتائج عليها عمـم ييقصد بالمجتمع, المجموعة الكلية ذات العناصــر التــي يسعـــى الباحـث إلــى أن          

 (159, 1992ذات العالقة بالمشكلة.                   )عودة وملكاوي, 

لمتوفرة في اللجنة ال االستعانة باإلحصائيات قام الباحثان بتحديد مجتمع البحث تحديداً دقيقاً من خال         

 ( بين ذلك.   1االولمبية واالتحادات الرياضية  والملحس ) 

لوطنيةةة ا( . على العبي المنتخبةةات 120( وبلغ عةةدد العبي العينةةة ) 734بلغ مجتمع البحةةث ) إذ          

 . 2020 – 2019لأللعاب االولمبية وااللعاب  ير االولمبية للموسم الرياضي 
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  1جدول )

 مجتمع البحث وعينة صدق البناء والثبات وعينة التطبيس النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادوات البحث 4. 3

 قياس القيم الرياضيةم

هنا  خطوات علمية محددة لبناء المقاييس النفسية ومنها مقاييس الشخصية التي ينبغي ان تبدأ بتحديد  

( الى ضرورة ان يبدأ 1970المنطلقات النظرية التي يستند اليها الباحث في بناء المقياس اذ يشير )كرونباخ, 

او تنطلس منها اجراءات بناء المقاييس النفسية قبل البدء بإجراءات  الباحث بتحديد المفاهيم البنائية التي تستند

 وفيما يأتي توضيف لذلك. (1)البناء

 ال صائص القياسية )السايكومترية  لمقياس القيم الرياضية

من اهم الخصائص القياسية للمقاييس التي اكدها المختصون في القياس النفسي هما خاصيتا الصدق  

عليهما دقة البيانات او الدرجات التي نحصل عليها من المقاييس النفسية, ولكي يعطينا  والثبات, اذ تعتمد

االختبار نتائج يمكن االعتماد عليها في اصدار االحكام واتخاذ القرارات الصائبة البد ان تتوافر فيه خصائص 

 ما موضف في ادناه:, وقد تم التحقس من ذلك وك(2)مثل الصدق, الثبات, الموضوعية, وسهولة االستعمال

 Scale Validityصدق المقياس 

ويقصد بالصدق "قدرة االداة على قياس ما وضعت ألجله او السمة المراد قياسها, بمعنى ان المقياس  

 الصادق يقيس الوظيفة التي يزعم انه يقيسها وال يقيس شيئاً آخراً بدالً منها.

 ي ادناه:وعليه فقد اعتمد الباحثان انواع الصدق الموضحة ف

 Face Validityالصدق الظاهري  -أوالً 

تكون االداة صادقة اذا كان مظهرها يشير الى ذلك من حيث الشكل ومن حيث ارتباط فقراتها بالقيم  

الرياضية , فاذا كانت محتويات االداة وفقراها مطابقة للسمة التي تقيسها فأنها تكون اكثر صدقاً. وللتحقس من 

ت وصالحيتها في قياس ما وضعت من اجله عرض على مجموعة من السادة الخبراء صدق المقياس والفقرا

المتخصصين لغرض الحكم على صالحيتها الملحس  وبعد االطالع على آرائهم ومالحظاتهم قبلت جميع 

الصدق ( , اذ يعد اتفاق الخبراء نوعاً من 2الفقرات ألنها كانت دالة احصائياً باستخدام اختبار )حسن المطابقة كا

 الظاهري.

 Logical Validityالصدق المنطقي  -ثانياً 

                                                           

  
 

 

 العدد
 مجتمع البحث

العينة 

االستطالعي

 ة

عينة التطبيق  عينة اليبات

 النهائي

734        12 
       16 

120 

 النسبة المئوية 
100% 

 63   1 

% 

18  2 % 
34  16% 
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و السمة التي ايقوم هذا النوع من الصدق على مدى تمثيل المقياس للميادين او الفروع المختلفة للقدرة  

ن يمثل ايقيسها, كذلك التوازن بينهما, بحيث يصبف من المنطقي ان يكون محتوى المقياس صادقاً, شريطة 

مجموعة من  او السمة المراد قياسها, وقد تحقس الباحث من هذا النوع من الصدق وذلك بمراجعةجميع القدرة 

 ة الفقرات االدبيات والدراسات الخاصة بالقيم الرياضية والسلو  االجتماعي واالرشاد النفسي ومن ثم صيا

و قياسها امدى تمثيلها التي تعبر عن كل مجال واالخذ بآراء الخبراء حول مدى مالئمة الفقرات منطقياً و

 للمجاالت التي اعدت لقياسها وحسل اهميتها النسبية.

 Scale Reliabilityثبات المقياس 

ن المقياس يعد الثبات من الخصائص القياسية االساسية للمقاييس النفسية مع اعتبار تقدم الصدق عليه, ال

قاً هو ثابت يمكن القول بان كل اختبار صادالصادق يعد ثابتاً, فيما قد ال يكون المقياس الثابت صادقاً و

 بالضرورة.

خاللها  ويوفر معامل الثبات كثيراً من المؤشرات االحصائية الخاصة بالظاهرة المدروسة والتي من 

لى درجة يمكن الحكم على دقة المقياس الذي استعمل في القياس, ويقصد بالثبات ان تكون ادوات القياس ع

 ن واالتساق فيما تزودنا به من بيانات عن السلو  المفحوص.عالية من الدقة واالتقا

ختيروا ا  ( العل يمثلون مـــنتخبات مختلفة     30ولحساب ثبات المقياس طبس على عينة مكونة من ) 

 عشوائياً. وقد استخرج ثبات مقياس القيم  الرياضية بالطريقتين االتيتين:

 test – Retest Mehtodطريقة اعادة االختبار  -أوالً 

راء ( وتقوم هذه الطريقة على اساس اجStability Reliabilityوتعرف أيضاً بثبات االستقرار ) 

وقت  تطبيس المقياس على مجموعة من االشخاص, ثم اعادة تطبيس المقياس ذاته على المجموعة نفسها في

ين, وعادة لمقياس في الفترتالحس, ويتبع ذلك حساب معامل االرتباط بين درجات افراد المجموعة على ذلك ا

ة على عينة الثبات تكون المدة الزمنية بين التطبيقين من اسبوعين الى اربعة اسابيع, لذا طبس المقياس مرة ثاني

وماً عن التطبيس ي(   15( العباً بعد مرور )12من العبي منتخبات ) القدم , االثقال , التايكواندو ( البالغة )

باستخدام ومن التطبيس تم حساب درجات هذه العينة مع درجاتها في التطبيس االول األول , وبعد االنتهاء 

مة مؤشراً ( وتعد هذه القي0.878معامل االرتباط )بيرسون( بين درجات التطبيقين, فكان معامل االرتباط )

ذ يشير جيداً على استقرار استجاباتهم على المقياس, فضالً عن وصف المقياس كأداة ذات ثبات مقبول, ا

 %( فأكثر يعد مؤشراً جيداً على ثبات المقياس.70الى ان الثبات اذا كان ) 1985عيسوي 

 Alpha cronbachطريقة الفاكرونباخ  -ثانياً 

تستعمل هذه الطريقة لحساب الثبات ويفضل استعمالها عندما يكون الهدف تقدير معامل ثبات مقاييس  

, (1)على مقاييس متدرجة ال يوجد بها اجابة صحيحة وأخرى خاطئة الجوانل الشخصية والوجدانية النها تشتمل

والستخراج الثبات بهذه الطريقة طبقت معادلة )الفاكرونباخ( على درجات افراد عينة الثبات البالغ عددهم 

 ( وهو مؤشر اضافي على ان معامل ثبات المقياس جيد.0.893( العباً فكانت قيمة معامل ثبات المقياس )12)

 ح التصحيح لمقياس القيم الرياضيةمفتا

 ( فقرات.6اللتزام الكامل تجاه الفريس, ومجموعة فقراته )ا -أ

 ( .    35,  25, 20 , 16 ,  7( , االيجابية )   1السلبية )  -

 ( فقرات.  6حترام القوانين واالعراف الرياضية, ومجموع فقراته )ا -2

 ( .     36,  21 ,  17 ,   2( , االيجابية )  39,   8السلبية )  -

 فقرات. (6لعادات الضارة , ومجموع فقراته )تجنل ا -3

 ( .  37,  26,  22 ( , االيجابية ) 18 ,  12,  3 السلبية ) -

 ( فقرات. 5جموع فقراته ) بناء االهداف , وم -4

 (. 27,   23( , االيجابية )31 ,  13 ,  4السلبية ) -
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 ( فقرات.  5النفسي , ومجموع فقراته ) التوافس واالمن واالستقرار -5

 ( .  32,    9( , االيجابية )  28, 24,  14 السلبية ) -

 فقرات.  (6لسلو  السياسي والدبلوماسي , ومجموع فقراته )ا -6

 (.40 , 33 ,  29,  19,   5 ( , االيجابية ) 10 السلبية ) -

 ( فقرة .  6الروح المعنوية , ومجموع فقراتها )  -7

 ( .38,   34,    30 ,   6( , االيجابية )   15,   11السلبية )  -    

 ( فقرة .  40مجموع فقرات المقياس ) -

 ( فقرة .   15مجموع الفقرات السلبية )  -

  ( فقرة .    25مجموع الفقرات االيجابية )  -

 . مقياس السمات الش صية2

س فرايبورج للشةةةخصةةةية وضةةةعها في االصةةةل ) جوكن اسةةةتخدمت الدراسةةةة الحالية النسةةةخة العربية من مقيا

فارنبرج و هربرت سليج و راينز هامل ( من اساتذة علم النفس بجامعة فرايبورج بألمانيا وقام ديل استاذ علم 

النفس بجامعة جيسةةن بألمانيا بتصةةميم صةةورة مصةةغرة للمقياس وترجمها للعربية محمد حسةةن عالوي  , و 

ارة تقيس ثمانية مجاالت  أسةةةةةاسةةةةةية هي ) العصةةةةةبية , العدوانية , االكتئابية , ( عب 56يتكون المقياس من ) 

القابلية لالسةةتثارة , االجتماعية , الهدوء , السةةيطرة , االنعزالية (  , ويعد المقياس مناسةةباً لالعبي المنتخبات 

 ئة العراقية في عدد من االبحاث .الوطنية كونه طبس على البي

 ثبات المقياس:

 لتجزئة النصفية طريقة ا

لغرض الحصول على ثبات المقياس استخدمت الباحثان طريقة التجزئة النصفية بأسلوب الفقرات )الفردية 

( استمارة , إذ قسمت إلى نصفين : النصف األول يمثل الفقرات ذات 20والزوجية( , إذ تم تصحيف )

الزوجية , بحيث أصبف لكل العل  التسلسالت الفردية , والنصف الثاني يمثل الفقرات ذات التسلسالت

درجتان ) فردية وزوجية(, وتم استخدام معامل االرتباط البسيب بين درجات نصفي المقياس , فظهرت قيمة 

( 0.75( " أن معامل الثبات إذا بلغ ) 1989( إذ يشير) سمارة وآخرون ,0.827)ر( المحتسبة تساوي)

( ولكي نحصل على تقدير  ير متحيز لثبات  126, 1989ن, فأكثر فإنه يعد ثباتاً عالياً " )سمارة وآخرو

( وهو دال %90براون( , اذ بلغت قيمة معامل الثبت الكلي )-المقياس بكامله تم استخدام معادلة )سبيرمان

إحصائياً مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات , إذ تطمئن الباحثان إلى تطبيقه على عينة 

 البحث .

 ريقة الفا كرونباخط

قد أجرت الباحثان اختبار الثبات من خالل احتسةةةاب معامل ارتباط ألفا كرونباخ وبلغت قيمة معامل ثبات ألفا 

( , وهي تعد نسبة أعلى بكثير من النسبة المقبولة والمقترحة من قبل الباحثين , وهذا يدل على ثبات 0.858)

 المقياس .

 وصف المقياس وتصحيحه:

السمات الشخصية لالعبي المنتخبات الوطنية العراقية , يهدف إلى توفير أداة قياس صادقة وثابتة  مقياس    

 لقياس درجة السمات الشخصية  , و تألف المقياس بصورته النهائية من

بدائل  ( فقرة , موزعة على) ثمانية ( مجاالت , وتتم اإلجابة على فقرات المقياس من خالل خمسة  47) 

زلياً على مقياس ليكرت الخماسي )دائماً ,  الباً , أحياناً , نادراً , أبداً (, وتكون األوزان تبعاً لمضمون مرتبة تنا

( درجة , أما الدرجة المتوسطة  235( درجة , وتكون الدرجة الكلية العليا للمقياس هي ) 1-2-3-4-5الفقرة )

 درجة . ( 47( اما الدرجة  الدنيا للمقياس فهي )  141للمقياس ) 

 التجربة االستطالعية للمقياسين  
( العل  في العاب رياضةةةةةةية مختلفة و تعد التجربة االسةةةةةةتطالعية 12تم تطبيس المقياس على عينة قوامها )

فاديها "  بارات لت ناء إجراء االخت ها أث قابل يات واإليجابيات التي ت باحثة للوقوف على السةةةةةةلب باً علمياً لل تدري

 ( , وكان الغرض من إجراء التجربة االستطالعية ما يأتي:107,   2016)الحوري وعلي , 
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 مدى وضوح الفقرات و درجة استجابتهم لها.

 التأكد من مدى وضوح تعليمات المقياس.

 اإلجابة عن التساؤالت و االستفسارات.

 مدى مالءمة بدائل اإلجابة للمقياس.

 جابة على المقياس .احتساب زمن اإلجابة و الوقت الذي يستغرقه المختبر في اإل

لغ معدل وقد أظهرت نتيجة التجربة االستطالعية عدم وجود أي  موض حول فقرات المقياسين , وقد ب      

معدل) ( دقيقة ومقياس السةةةةمات الشةةةةخصةةةةية ب 15الوقت المحدد ليجابة على فقرات مقياس القيم وبمعدل ) 

 (  دقيقة ونصف . 17,5

 القيم الرياضية و السمات الش صية : التطبيق النهائي لمقياسي  4_3 

جابة على ( العل , ودون تحديد وقت ثابت لي120تم تطبيس المقياسةةةةةةين على عينة التطبيس البالغة )      

ع عالمة المقياس , وزعت عليهم كراسات المقياسين , وتم شرح طريقة اإلجابة على المقياسين , وذلك بوض

قرات المقياس فلذي تراه مناسةةةةةةباً , وتم التأكيد عليهم ليجابة على جميع أمام كل فقرة وتحت البديل ا) √ ( 

مقياس من بكل دقة وأمانة , علماً أن اإلجابة تكون على كراسةةةةة المقياسةةةةين نفسةةةةها , ثم تم جمع كراسةةةةات ال

لعاب لعبة رياضةةية ومقسةةمه الى اربعة ا 12( اسةةتمارة موزعة على 120المختبرين , إذ تم الحصةةول على )

لمصةةةةةةارعة , ااعية وهي )  القدم , السةةةةةةلة , اليد , الطائرة  ( واربعة العاب منازالت وهي ) المالكمة , جم

لرماية ( , ا المبارزة , الطاولة  ( واربعة العاب فردية وهي ) االثقال , السةةةةةباحة , السةةةةةاحة والمضةةةةةمار ,  

 . على الفقرات لذلك المقياسوبهذا تكون الدرجة الكلية للمختبر على كل مقياس هي مجموع درجاته 

 الوسائل اإلحصائية : 5_3   

لنسبة المئوية المتوسب الحسابي , االنحراف المعياري , معامل االرتباط البسيب لـ)بيرسون( , اختبار)ت( , ا

)عالوي رونباخ , المتوسب الفرضي .                                     كمعادلة الفا ,  براون –, معادلة سبيرمان 

 ,1998 ,146. ) 

 (.1999,289تحليل التباين .                                )التكريتي , والعبيدي,

 عرض النتائج ومناقشتها : -4

بات الوطنية من أجل تحقيس أهداف البحث الحالي, تم تطبيس أداتا البحث على عينة التطبيس من العبي المنتخ

ئج التي سيتم حصائية للبيانات التي تم الحصول عليها , والوصول إلى النتاالعراقية  وإجراء التحليالت اإل

 عرضها ومناقشتها وفقاً ألهداف البحث.  

 

نتائج الهدف االول: التعرف على مسدددددتوى القيم الرياضدددددية لدى  العبي المنت بات  عرض ومناقشدددددة4-1

 الوطنية العراقية .

العبي المنتخبات الوطنية العراقية  وبعد تطبيس المقياس لغرض التعرف على مستوى القيم الرياضية  لدى 

( العباً من العبي المنتخبات الوطنية العراقية  120بصيغته النهائية على عينة التطبيس للدراسة البالغ عددها ) 

(  138. 44, وبعد تحليل استجابات الالعبين في ضوء بدائل اإلجابة تبين أن المتوسب الحسابي يساوي )  

 باستخدام( درجة 120( درجة , وعند مقارنته بالمتوسب الفرضي* البالغ )11.61حراف معياري )بان

( اكبر من   8. 17اتضف أن القيمة التائية المحسوبة ) One sample t-testاالختبار التائي لعينة واحدة 

وهذا يعني وجود فرق ( ,  119( وبدرجة حرية ) 0.05( عند مستوى داللة )1.99القيمة التائية الجدولية )

دال إحصائياً بين المتوسطين ولصالف المتوسب الحسابي . وهذه النتيجة تشير إلى أن الالعبين لديهم مستوى 

 ( يبين ذلك .  2مرتفع في القيم الرياضية . والجدول ) 

 

 
                                                           

 . البدائل عدد على مقسوما   البدائل مجموع مع النهائية بصورته المقياس فقرات عدد بضرب وذلك الفرضي المتوسط استخراج تم* 

 



122 

 

 

 

 

     2الجدول )  

ستوى القيم الرياضية لدى نتائج االختبار التائي للفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لم

 العبي المنت بات الوطنية العراقية

 العينة
 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

مستوى  القيمة التائية

الداللة عند 

0.05 
المحسو

 بة
 الجدولية

 الفرق دال 1.99 8.17 120 11.61 138. 44  120

        

إلى طبيعة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يشهدها المجتمع ويعزو الباحثان هذه النتيجة 

العراقي في المرحلة الراهنة والتي انعكست على أساليل التنشئة االجتماعية األسرية والرياضية والتي أعطت 

رة على تحقيس للرياضي هامشاً من الحرية واالستقاللية المساعدة على تحقيس التفرد الشخصي, فضالً عن القد

أهدافه واتخاذ قراراته وعالقته بمجتمعه. فكل ذلك يصل في أناه الشخصية وما تتضمنه من جوانل ارتقائية 

تطورية تتمثل بتحقيس أعلى مستويات المثابرة وبذل الجهد والصبر واألناة وضبب النفس وتحمل اإلحباط 

 Stagner)إلى أعلى المستويات. وهذا ما يؤكده والثقة بالنفس والتصميم خالل التدريل والمنافسات للوصول 

من أن التنشئة االجتماعية تلعل دوراً كبيراً في منظومة القيم لدى االفراد بشكل عام , إذ يشير إلى   1974 ,

أن شعور الفرد باألمان في محيب العائلة أو الجماعة سوف يحجم التهديدات الخارجية ذات التأثير السلبي 

ف الحل واالحترام من قبل اآلخرين يؤدي إلى إدراكه لنفسه بأنها جديرة بهذه العواطف ولذلك عليه, كما أن من

)سليمان وعبد هللا   (. كما أشار Stagner , 1974 , 209القيم  تعتمد على عملية التنشئة االجتماعية )

ويقوي األعراف والتقاليد  إلى أن اإلطار الموجه ألساليل التنشئة االجتماعية في البيئة العربية يدعم  1996

والتحلي باألخالق الحميدة واحترام القوانين واطاعة االوامر وااللتزام بالقيم لدى الذكور مما يجعلهم أكثر قدرة 

,  1996على تحمل اإلحباط والضغوط وحل مشكالتهم االنفعالية وصراعاتهم الخارجية )سليمان وعبد هللا , 

بان التوافس الذي يقود إلى السواء , والال توافس الذي يقود إلى   Horney)هورني (. كما أوضحت 128

 (.121,  1990العصاب إنما يرجعان إلى عملية التنشئة االجتماعية والثقافية )داود والعبيدي , 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى دور األنشطة الرياضية في التأثير االيجابي على سمات الالعل الشخصية 

الخلقية, فهي تكسبهم قوة العزيمة والصبر ومواصلة الكفاح للوصول إلى األهداف التي يسعى اإلرادية و

إذ يشير إلى أن ممارسة األنشطة الرياضية   2002)باهي وآخرون   الالعل إلى تحقيقها, وهذا ما يؤكد عليه 

يع أن يتكيف مع نفسه تكسل الفرد درجة عالية من القدرة على التوافس الشخصي واالجتماعي وبالتالي يستط

 ومع المجتمع الذي يعيش فيه يؤثر ويتأثر به وهذه عالمة على الصحة النفسية العالية.

(103,  2002)باهي وآخرون ,   

إلى أن الرياضيين يتميزون   Sinclair , 1968  وسنيكلر )Heusner , 1952) هوسنركما أشار كل من  

تماعية والقيم واالعراف والتقاليد المحببة لدى  البية بني البشر .                                  في قوة األنا والسيطرة واالج مرتفعةبدرجة 

إلى أن   Ashlley, et. Al, 1977)(. وفي ذات السياق يشير اشلي وآخرون 501,  2009)ربيع , 

ين وااللتزام الرياضيين يمتازون عن  ير الرياضيين ببعض السمات ومنها قوة االشخصية وحل االخر

(. 75,  2004باالعراف واحترام القانون والنظام وااليمان بالمنافسة الشريفة .    )عبد الحفيظ وآخرون , 

   1996)سليمان وعبد هللا   كما وتتفس نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل من 

 ية  إذ أشارت نتائج هذه الدراسات إلى ارتفاع مستوى السمات الشخص  2004و)ألعبيدي   

 لدى عيناتهم الرياضية .
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الهدف الياني: التعرف على مستوى السمات الش صية لدى العبي المنت بات  عرض ومناقشة نتائج 4-2

 الوطنية العراقية  .   

لغرض التعرف على مستوى السمات الجسمية لدى الالعبين وبعد تطبيس المقياس بصيغته النهائية على عينة 

( العباً من العبي منتخبات جامعة الموصل , وبعد تحليل استجابات 120غ عددها )التطبيس للدراسة البال

( وعند 11.49( بانحراف معياري )191.51الالعبين في ضوء بدائل اإلجابة تبين أن المتوسب الحسابي )

 One sample t. test( درجة باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة 141مقارنته بالمتوسب الفرضي البالغ )

( 0.05( عند مستوى داللة )1.99أكبر من القيمة التائية الجدولية ) (11.22اتضف أن القيمة التائية المحسوبة )

( , وهذا يعني وجود فرق دال إحصائياً بين المتوسطين ولصالف المتوسب الحسابي. وهذه 126وبدرجة حرية )

 ( يبين ذلك.3وى السمات الشخصية , والجدول )النتيجة تشير إلى أن الالعبين لديهم مستوى مرتفع في مست

  3الجدول )

نتائج االختبار التائي للفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمستوى السمات الش صية  لدى 

 العبي المنت بات الوطنية

 العينة
 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

مستوى  القيمة التائية

د الداللة عن

0.05 
المحسو

 بة
 الجدولية

 الفرق دال 1.99 11.22 141 11.49 191.51 120

 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى طبيعة الشخصية العراقية التي لديها الر بة في تحقيس العديد من االنجازات 

عل بنفسه وبجسمه لتحقيس ومنها الرياضية والتي تحتاج بدورها إلى العديد من العوامل المساعدة ومنها ثقة الال

تلك االنجازات والغايات المعززة من قبل مجتمعه وجامعته وفريقه , فالالعل ذو الجسد السليم الخالي من 

العيوب يضفي على شخصيته المسببات األساسية لتكوين وتطوير السمات الشخصية االيجابية التي تناسل 

ة ان تلك اللعبة وبمرور الزمن سوف تتر  اثر على نوع الفعالية الرياضية ومتطلباتها وستكون المحصل

شخصية الالعل نفسه ,  كما أن ارتفاع مستوى السمات الشخصية يأتي من خالل ثقة الالعبين بمستوى أدائهم 

إلى أن ا لل الالعبين يميلون إلى تقدير قيمة أنفسهم   2000)راتب   البدني والفني واعداهم النفسي إذ يشير 

( , ومن ثم ثقتهم باإلمكانيات الجسمية من قوة  352,  2000الل مستوى أدائهم ) راتل , وشخصيتهم من خ

بدنية وبنيان جسمي ومهارة حركية وعدم ترهل ومرونة ورشاقة التي تؤهلهم ألداء مهامهم كالعبين تم انتقاؤهم 

 ليمثلوا منتخبات بالدهم في المحافل الدولية والعالمية .

النتيجة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية السائدة في المجتمع العراقي الهادفة إلى تكوين  كما تعزو الباحثان هذه

نسس قيمي عام ونسس قيم خاص قادر على مواجهة متطلبات الفرد في المرحلة الحالية والتي تتطلل مواجهة 

تلك كل المهارات العديد من التحديات لتحقيس السالمة الجسمية العامة كفرد في المجتمع اوال وكالعل يم

الحركية والمواصفات التربوية واالخالقية والنفسية التي تؤهله للعل في االندية الرياضية المتقدمة التي بدورها 

تمنحه الشخصية المناسبة لالعل المنتخل هذا فضال عن الجوانل الفنية التي تضمن له تحقيس االنجازات 

بشكل عام وعلى المستوى العربي والدولي  بشكل خاص الرياضية بالنسبة لالعل على المستوى المحلي 

والتي تعد بدورها إحدى الركائز التي يستند عليها في االحتفاظ على مؤهالته كالعل يمثل دولته في البطوالت 

 ( 210, 2012الرسمية.                                  ) الحوري والعزاوي , 

وطني بغض النظر عن نوع لعبيته البد وان يتميز بسمات شخصية كما أن الرياضي الذي يمثل المنتخل ال

ونفسية وفكرية وجسمية فطرية ومكتسبة من خالل التدريل العلمي طويل المدة والبطوالت والمنافسات التي 

خاضتها ولعبت دورها الن تؤهله للتفوق على اقرانه جميعا في اللعبة المحددة كما في االلعاب الفردية او في 

اللعل ومنها الهدوء والسيطرة واالستثارة المعتدلة واالتزان االنفعالي والروح الرياضية وقوة االرادة مركز 
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والصحة النفسية والتنافس الشريف وااليجابية , وكل هذه الصفات تلعل دوراً مهماً في النظرة االيجابية 

 للسمات العامة 

 (.95,  1987)أبو زيد ,                                                           

كما أن العينة المختارة هم من العبي المنتخبات الوطنية وهم في الغالل طالب جامعات او متخرجون من 

الجامعة وبذلك يعدون من الطبقة المثقفة الواعية وان الثقافة والتعليم ومستوى التحصيل يلعل دوراً هاماً في 

  2004)حمد   في دراسة   Gilles , 1974  و )Willard , 1971)صقل الشخصية , إذ يشير كل من 

إلى أن لمستوى التحصيل أثراً في نظرة الالعل لذاته , فذوو التحصيل المتدني يكون سماتهم الشخصية اقل 

شانا عن ذواتهم بينما الالعبين  ذوو التحصيل الجامعي يحملون سمات شخصية ايجابية ومشاعر تقدير عاٍل 

 للذات . 

(    102,  2004)حمد ,                                                                        

التي أشارت إلى عينة البحث من الالعبين   200)الشي و والوتار   وتتفس هذه النتائج مع نتائج دراسة 

ود فروق بينهم ولصالف الشباب والمتقدمين تتمتع بسمات شخصية متميزة وبمفهوم ايجابي للذات  مع وج

والتي أشارت إلى ان لعينة الالعبين   2009)جه رمه كا   المتقدمين. كما وتتفس هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 االبطال درجة عالية  من السمات الشخصية .

عرض ومناقشة نتائج الهدف اليالث : التعرف على العالقة بين القيم الرياضية  والسمات الش صية   4-3

 دى العبي المنت بات الوطنية العراقية  .   ل

 Pearson بيرسونلتحقيس هذا الهدف تم حساب معامل االرتباط بين متغيري البحث باستخدام معامل ارتباط 

Product-Moment Correlation Coefficient   بين درجات عينة البحث في القيم الرياضية

والختبار داللة قيمة (  0.51مة معامل االرتباط المحسوبة ) قي وقد أظهرت النتائج أنوالسمات الشخصية , 

( اكبر من القيمة التائية 4.37معامل االرتباط باستخدام االختبار التائي تبين أن القيمة التائية المحسوبة )

(. وتشير هذه النتيجة إلى وجود عالقة 119( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.99الجدولية )

لدى العبي المنتخبات الوطنية العراقية  القيم الرياضية  والسمات الشخصيةمتغيري ة ايجابية دالة بين ارتباطي

 ( يبين ذلك.  4, والجدول ) 

     4الجدول ) 

 قيمة معامل االرتباط بين القيم الرياضية  والسمات الش صية  والقيمة التائية المحسوبة 

 والجدولية ومستوى الداللة

 المتغيرات

يمة ق

معامل 

 االرتباط

 القيمة التائية
مستوى الداللة 

المحسو 0.05عند 

 بة

الجدولي

 ة

 الفرق دال 1.99 4.37 0.51 السمات الشخصية Xالقيم الرياضية  

 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى طرق االعداد التي يخضع لها الالعبين عبر عدد من السنوات من التدريل 

بات من مرحلة البراعم واالشبال مرورا بالناشئين والشباب وانتهاء" بمرحلة المتقدمين في النادي وفي المنتخ

والمنتخبات الوطنية وربما االحتراف كل تلك تعزز من شخصية الالعل الرياضي وسماتها الرئيسية المؤثرة  

 1987) أبو زيد   ر بشكل عام والسمات الجسمية والبدنية والمهارية والعقلية واالجتماعية بشكل خاص إذ أشا

إلى وجود تأثير متبادل بين سمات الشخصية من جهة والقيم الرياضية  من جهة أخرى , إذ أن طرق االعداد   

طويلة المدى  تأثر بسمات الشخصية األخرى والسيما ما يتصل منها باالرتقاء االجتماعي كالعالقات 

 (. 150,  1987)أبو زيد , االجتماعية والهدوء والسيطرة وتقبل االخرين .       
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فاالرتقاء االجتماعي من الممكن أن يتحقس لدى الرياضي من خالل قوة سماته الشخصية المتمثلة بقوة األنا 

 من جهة فضالً عن مفهومه االيجابي لذاته الجسمية والبدنية من جهة أخرى.

هد ومواجهة الكثير من التحديات كما ان ظروف التدريل والمنافسات وما تتطلبه من عزيمة وإصرار وبذل للج

وخاصة في ظروف المنافسة تستلزم وجود شخصية قوية لدى الالعل تشجعه على االستمرار على األداء 

  1982) أبو عبية   وان هذه الشخصية تؤثر بشكل ايجابي على مفهومه لذاته ومن ثم ذاته الجسمية , إذ يشير 

ان الالعل الذي يتمتع بمفهوم ايجابي للذات يتصف بترسخ  إلى  2001) ظاهر وعبد الكريم   في دراسة 

القيم االيجابية لديه و بان لديه ذاتاً قوية تعمل بكفاءة وتحمل واستمراريه وثبات لفترات طويله , ويتصرف 

إزاء مواقف الحياة بطريقة فعالة ولديه تحدي و عزيمة ودافعية عالية تعينه على مواجهة تحديات الحياة بما 

التحديات الرياضية كما يحصل في  مواقف المنافسة الرياضية بنجاح مما يجعله جدير بالتقدير واالحترام  فيها

وتزداد ثقته بنفسه وبمستقبله الرياضي , ومثل هذا التفاعل ينتج عنه األداء الجيد والمتصاعد الذي يتناسل مع 

 (158,  2001ما مخطب له . ) ظاهر وعبد الكريم , 

بأن الرياضي الذي يتمتع بمستوى عاٍل من القيم االجتماعية والرياضية يكون   Barron , 1953)ويرى 

( وهذا يؤدي بالالعل إلى  تكوين مفهوم ايجابي عن (Barron , 1953 , 126واثقا من نفسه و متزناً انفعالياً 

الذي يؤمن بالقيم إلى أن الرياضي الملتزم و  2010)علي   سماته االخرى الجسمية والذهنية , إذ يشير 

الرياضية والمتزن انفعالياً يشعر بالرضا عن صورة جسمه من خالل الشعور بتناسس جسمه وعقله وشخصيته 

)علي             وتآزر أعضائه مع مواصفاته البدنية والنفسية  وازدياد جاذبيته نحو اهدافه الكبرى .                

لقيم الرياضية تكون لديه مدركات واضحة وواقعية عن شخصيته كما أن الرياضي صاحل ا(. 21,  2010, 

 (.212,  1987وعن العالم الخارجي .                                        )أبو زيد , 

الى ان الشخصية الرياضية ترتبب ارتباطاً جوهرياً ببعض المتغيرات النفسية    2016) الحوري   كما يشير 

جاعة , والتحمل النفسي , والمغامرة , وقوة األنا , والصحة النفسية , والثبات االنفعالي منها العصامية , والش

, والتوافس االجتماعي واالنفعالي والصحي والجسمي,  ومواجهة الضغوط وضعف التوتر الداخلي وكل هذا 

ين واالنظمة وااللتزام ينسجم مع القيم واخالقيات الرياضة كالروح المعنوية ومتطلبات االلعاب واحترام القوان

الكامل بالتدريل والسعي لتطوير سمعة الفريس واالستقرار النفسي وتمثيل البالد خير تمثيل في المحافل الدولية 

 ( . 111,  2016لعمل على تحقيقها )الحوري , والسعي لبناء االهداف واقعية وا

 االستنتاجات والتوصيات: -5

 االستنتاجات: 5-1

 حث ومناقشتها في حدود العينة استنتجت الباحيان ما يأتي:في ضوء نتائج الب

 يتسم العبو المنتخبات الوطنية العراقية بمستوى ايجابي مرتفع في القيم الرياضية بشكل عام.

 يتسم العبو المنتخبات الوطنية العراقية بمستوى ايجابي مرتفع في السمات الشخصية بشكل عام 

لة إحصائياً بين كل من القيم الرياضية والسمات الشخصية   لدى العبي توجد عالقة ارتباطيه ايجابية دا

 المنتخبات الوطنية العراقية .

 التوصيات: 5-2

 في ضوء ما توصلت إليه الباحيان من استنتاجات توصي بما يأتي:

العراقية حث المدربين على االهتمام بالقيم الرياضية والسمات الشخصية السائدة لالعبي المنتخبات الوطنية 

 إلى جانل اإلعداد البدني والمهاري والخططي والنفسي .

إمكانية اإلفادة من مقياس القيم الرياضية  الذي أعدته الباحثان في إجراء المزيد من الدراسات المقارنة بين 

 الالعبين ولمختلف األلعاب الرياضية .

ت الشخصية وعلى عينات رياضية  ير التي إجراء المزيد من الدراسات التي تتعلس بالقيم الرياضية والسما

 تناولتها هذه الدراسة كمنتخبات الناشئين والشباب والمنتخبات االولمبية .

إجراء دراسات القيم الرياضية والسمات الشخصية مع متغيرات أخرى كالدافعية لينجاز والتنبؤ باإلنجاز 

 ومستوى األداء.

عبي المنتخبات ز مستوى القيم الرياضية  والسمات الشخصية لدى البناء البرامج النفسية التي تهدف إلى تعزي

 .الوطنية العراقية 
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 تصميم وتقنين اختبار لقياس الذكاء الحركي وفقا

  لالتجاهية والجانبية لتالميذ االبتدائية اليانية 

 الباحيان أ.م.د شاكر محمود عبدهللا /جامعة األنبار 

  أ. د علي سموم الفرطوسي / الجامعة المستنصرية

لتالميذ االبتدائية مما يستوجل : ظهر للباحثين وجود مشكلة بندرة مقاييس الذكاء الحركي مستخلص الدراسة

حلها عن طريس تصميم أداة قياس له وتقنينها, وهدفت الدراسة لتصميم وبناء أداة قياس للذكاء الحركي ثم 

تقنينها وفقا لفرضيتي إمكانية تحقس األسس العلمية للبناء فضال عن تقنين األداة المصمم, وانتهجت المنهج 

(تلميذا, وتضمنت اإلجراءات ميدانية اخذ أراء 176غ مجموعها الكلي)الوصفي باألسلوب المسحي لعينة بل

الخبراء وتحقيس األسس العلمية لبناء األداة وتقنينها بإيجاد درجتين معياريتين)التائية والمئينية( ,ليستنتج 

ة بين درجات الباحثان بأن األداة المصممة تقيس الذكاء الحركي للتالميذ االبتدائية الثانية ولها قدرة تمييزي

أفراد العينة واحتوائها على األسس العلمية وتحويل الدرجات الخام إلى معيارية, ويوصيا بالتركيز على دراسة 

الذكاء الحركي للتالميذ وقياسه باستمرار ووضع معايير مقننة وبحوث تتبعية لألعمار األخرى فضال إجراء 

 بحوث لتعديل وتطوير اختبارات الذكاءات المقاسة .

 الجانبية. –االتجاهية–الذكاء الحركي –التقنين –التصميمالكلمات المفتاحية :

Designing and standardizing a test to measure motor intelligence according 

 to directionality and lateralization for the second elementary pupils 

University of Anbar-llahBy; Assis Prof Dr. Shakir Mahmood Abdu 

University of mustsnsirah-Prof. Ali smoom Alfartosy 

Study abstract: The researchers showed that there is a problem in the dearth of the 

scales for motor intelligence for elementary students, which requires solving it by 

designing a measurement tool for it and standardizing it, I followed the descriptive 

approach using the survey method for a sample totaling (176) students, and the field 

procedures included taking expert opinions and achieving the scientific foundations 

for building the tool and codifying it by finding two standard degrees (T and 

Centennial),To conclude, the researcher concludes that the designed tool measures 

the kinetic intelligence of the second elementary pupils and has the ability to 

distinguish between the grades of the sample members and their containment of the 

scientific foundations and converting the raw grades into a standard, As well as 

conducting research to modify and develop intelligence tests measured 

Key words: Designing - standardizing - motor intelligence - directional - lateral.-. 

 التعريف بالدراسة-1لباب األول للدراسة /             

 مقدمة الدراسة وأهميتها 1-1

إن صورة االندماج الوراثي والبيئي لينسان بذكائه وحركته وفقا لطبيعته البشرية ألجل البقاء األفضل بين 

ا بشكل فعال ليكون لهما األثر الكبير في بناء األجيال مختلف الظروف المحيطة األمر الذي يحتم استثماره

القادمة وعلى وجه الخصوص تالميذ المدارس االبتدائية الثانية فضال عن الطفولة المبكرة واالبتدائية األولى 

 النعكاس الحركة والذكاء على بعضهما البعض.

الميذ االعتياديين والمتفوقين والضعاف في والذكاء الحركي واختباراته من أكثر األساليل فاعلية في معرفة الت

الدراسة االبتدائية وحتى لألطفال قبل سن المدرسة عندما تقيس القدرة العقلية العامة بمعامل ذكاء كلي في 

جميع اختبارات الذكاء باإلضافة إلى نسل )معامالت( ذكاء أدائية في بعض اختبارات الذكاء الحركي الذي 

 اجل الحركي بصورة فردية.يشكله أداء التلميذ للو

فسعى الباحثان وكأهمية خاصة بالبحث والحاجة إلى إيجاد وسائل تساهم في تفعيل القياس بأداء مبسب يالءم 

قدرات التالميذ العقلية والحركية مع نموها باألداء وفس مراحلهم السنية وتعويدهم على عادات صحيحة وسليمة 

 يا وراء تحقيس األفضل لهم بما يضمن لهم السعادة في حياتهم .تجعل ذكائهم وحركاتهم على أتم وجه سع
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 مشكلة الدراسة 1-2

ظهر للباحث مشكلة بندرة المقاييس الخاصة بالذكاء الحركي لتالميذ االبتدائية لما يخص الحركة ودالالتها في 

م, مما يستوجل الحل معرفة ذكائهم العام والخاص بما يناسل فهمهم وإمكانيات المعلمين بالتعامل اختباراته

(, مما هل يوجد اختبار يقيس الذكاء الحركي مالئم للبيئة المحليةوتقديم الجواب الشافي للتساؤل المطروح )

 حفزهما لتصميم اختبار يناسل العينة المستهدفة.

واضف  وتم اختيار االبتدائية الثانية كمرحلة أولية في ظهور الفوارق الحركية فضال عن الذكاء الحركي بشكل

وجلي عن مرحلة االبتدائية األولى لتكون الركيزة والمنطلس نحو دراسة األعمار األخرى وبتسليب الضوء 

على قدرة محددة تعطي نتائج أكثر دقة من دراستها مجتمعة مما يمكن من قياسها في وقت مبكرة وعالجها 

 بشكل سريع يجنل وقوع األضرار المستقبلية .

 هدفا الدراسة 1-3

تقنين االختبار -االختبار المصمم لقياس الذكاء الحركي وفقا لالتجاهية والجانبية لتالميذ االبتدائية الثانية.  بناء-

 المصمم  لقياس الذكاء الحركي  ووضع معايير علمية لها .

 فرضا الدراسة 1-4

جاهية والجانبية لتالميذ إمكانية تحقيس األسس العلمية لبناء االختبار المصمم لقياس الذكاء الحركي وفقا لالت-

 االبتدائية الثانية.

 إمكانية ووضع معايير علمية لالختبار المصمم لقياس الذكاء الحركي وفقا لالتجاهية والجانبية.-

 مجاالت الدراسة 1-5

 مجال بشري: تالميذ مدرستي أحباب الرحمن الرحيم والجنائن المعلقة االبتدائية األهلية. 1-5-1

 (.31/12/2019( ولغاية )الثالثاء5/11/2019: للمدة من)الثالثاءمجال زماني 1-5-2

مجال مكاني:الساحة المدرسية وبعض صفوف مدرستي أحباب الرحمن الرحيم والجنائن المعلقة  1-5-3

 العراق.-االنبار-االبتدائية األهلية بمركز مدينة الرمادي

 تحديد مصطلحات الدراسة 1-6

قلي بدني الستخدام الجسم بالكامل أو جزء منه لحل المشكالت ذهنيا في الذكاء الحركي: هو تعاضد ع-6-1

 )ترجمه الباحث بتصرف(.) ,P1999Gardner,41(تنسيس الحركات الجسمية

االتجاهية الحركية: هو توجه الحركة بادرا  لالتجاهات أمام خلف فضال عن أعلى أسفل في الفراغ  1-6-3

 ),p1993Arnheim,75( .المحيب

جانبية الحركية: هو القدرة على التمييز بين جانبي الجسم األيمن واأليسر وتوجيه حركة الجسم في ال 1-6-4

  .(93,ص2017) ربيالفراغ

االبتدائية الثانية: وهي المراحل الدراسية لصفوف الرابع,الخامس والسادس االبتدائي وبأعمار بين  1-6-5

 .)توصيف إجرائي للباحثين(( سنة10-12)

 الدراسات النظرية -2ني للدراسة /الباب الثا

 الدراسة النظرية لمفهوم الذكاء والذكاء حركي 2-1 

إن الذكاء العام هو استعداد وراثي متعدد القدرات العصبية الحسية الحركية تعمل بعد إثارتها بمنبه ما, وهو 

كالت واكتساب المعارف استعداد فطري للكفاءة الفكرية يشكل مجموع المهارات التي تمكن الفرد من حل المش

, وهو مجموع قابليات الفرد والتفكير المنطقي للعمل المجدي والتعامل الفاعل المستمر  (5,ص2013)المنقلالجديدة

, والذكاء أيضا هو احد مظاهر النمو العقلي المعرفي والذي ينمو مع العمر (76,ص2000)الطالل والويسمع البيئة

  .(332,ص2002)عدسويزداد بالتجربة

ويعد الذكاء قدرة وراثية عامة تشكل األساس للفروق في قدرة التعلم واإلفادة منه في حل المشكالت والتصرف 

, ويصف جاردنر الذكاء بأنه إمكانية بيولوجية لها تعابير قيمة  (50,ص2013)الحديثيالحسن عند المواقف الجديدة

ف الذكاء لحل مختلف المشاكل التي تواجه الناس في للتفاعل بين العوامل التكوينية والبيئية والمزج بين أصنا

,ويجل التميز بين الذكاء والذكاء المقاس ومنها الذكاء الميكانيكي الحركي الذي  ),P1997Gardner Howard,11(الحياة

 .(455,ص2010)علوان يتعامل مع األشياء المادية والمهارات الحركية والذي يعني األداء في موقف اختباري
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لذكاء الحركي من الذكاءات المتعددة المقاسة بعيدا عن االختبارات التقليدية إذ يعد الحل الحركي للعناصر ويعد ا

المعقدة التي تجمع الصفة الفكرية والقابلية البدنية وفن األداء الحركي كحل لمصادر معلومات طبيعية في كيفية 

و الخبرة في استعمال الجسم للتعبير ه, و (121,ص0062(ارمسترونج,تطوير الناس لمهاراتهم المهمة لطريقة حياتهم

قدرة الشخص على استعمال  اليدين في تشكيل شيء ما, وهو ولة استعمالكما في سهعن األفكار والمشاعر, 

 .)32,ص 2006)حسينوالتعامل مع األشياء بمهارةقدراته العقلية للتحكم في حركاته 

للسيطرة على الحركات الجسمية واالستثمار األمثل ألجل الوصول  إن الذكاء متعدد ومنه الذكاء الحركي كقدرة

, وبتعرف إجرائي: فإن الذكاء الحركي (135,ص2009)الز لولإلى حل المشكلة والتعامل مع األشياء بمهارة فائقة

هو المهارة الحركية لتحقيس الواجل الحركي بإتقان في معالجات عقلية سريعة التكيف مع الظروف المحيطة, 

 هو ما يعني أن الواجل الحركي يتم تنفيذه بفطنة عالية وبشكل مميز لتحقيس الهدف المطلوب بأـفضل طريقة.و

 (الدراسات السابقة )المشابهة والمرتبطة  2-2

(تصميم بطاريـة قياس الذكاء الحركي لألطفال,وهدف البحث 2006دراسة عصام الدين والسباعى) 

سنوات, وتم استخدام المنهاج الوصفي على عينة  9لألطفال تحت  لتصميم بطارية قياس الذكاء الحركي

سنوات وتم تحديد عدد من االختبارات لتمثل البطارية المستخلصة بقياس الذكاء  9( طفل تحت 100من)

الحركي لألطفال, وإمكانية استخدامها في البيئة المصرية واالستفادة منها فضال عن أهمية إتبـاع خطـوات 

 ل إلى تحديد متغيرات البحث ووضعها في جداول خاصة بعرض النتائج اإلحصائية لها.علمية للوصو

(استخدام سيجما المعيارية لتقييم الذكاء الحركي لألطفال,وكان الهدف من 2007ودراسة فالح شلش وآخران)

عينة سنوات, إذ كانت ال9الدراسة هو وضع درجات معيارية لبطارية قياس الذكاء الحركي لألطفال تحت 

( طفل وهم من اجري عليهم تطبيس البطارية التي تشمل خمسة اختبارات, لتعالج نتائجهم 100تتكون من)

 10ووضعها في خمسة جداول للدرجة المعيارية الخاصة بكل اختبار, واستنتجوا أن اقل درجة كانت تساوي

د درجة االنعدام وال الكمال وهو ما يشكل ضرورة نفسية تعود على األطفال بعدم وجو 90وأعلى درجة تساوي

 بينهم.

م(: تقنين اختبارات الذكاء الحركي على أطفال 2013دراسة مكي محمود حسين ,م. علي حسين محمد)

( سنوات بمدينة الموصل,وقد هدف البحث إلى تقنين اختبارات الذكاء الحركي 6 – 5الرياض الذكور بعمر)

يهم ووضع مستويات ودرجات لهم في مدينة الموصل, وتم ألطفال الرياض وتقييم مستوى الذكاء الحركي لد

( طفال 305( طفال للصدق ومثلهم للثبات في حين كان)30استخدام المنهج الوصفي إذ كانت عينة البناء )

للتقنين,وقد استنتج الباحثان بأن اختبارات الذكاء الحركي مالئمة للعينة وكان مستوى الذكاء متوسب أل لبهم 

 ستويات ومعايير خاصة بهم.فضال عن وضع م

( تقنين مقياس الذكاءات المتعددة لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمكة 2016دراسة ليلى عابد حسن الطوخي)

المكرمة,هدفت الدراسة إلى تقنين مقياس الذكاءات المتعددة لدى طالبات المتوسطة بمكة المكرمة بمؤشرات 

لذكاءات المتعددة,وتم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسف سيكومترية فضال عن وضع المعايير ألنواع ا

طالبة, كما وتم تحقيس صدق المقياس وثباته وتمتع المقياس المطور  300وتطبيس المقياس على عينة بلغت

 بأسس علمية جيدة تسمف في استخدامه على عينة البحث فضال عن وضع معايير مئينية للمقياس.

صميم وتقنين اختبارين لزمن التوافس الحركي للناشئين بالمدرسة التخصصية (ت2016دراسة فارس وآخران)

سنة,وكان هدفا الدراسة تصميم وتقنين اختبارين للتوافس الحركي لالعبي كرة السلة في المدرسة  16دون 

ي كان التخصصية لرعاية الموهبة العراقية ببغداد ثم وضع معايير للعينة التي تم تطبيس االختبار عليهم والذ

( العبا, وكانت االستنتاجات 100(العبا لبناء االختبارين وفي التجربة الرئيسة تفريغ البيانات لعدد)30عددهم)

بصحة تصميم وتقنين واالختبارين وتطبيقها في البيئة العراقية وتم أيضا تحديد المعايير الختباري زمن التوافس 

 الحركي.

من سلم واسكلر للذكاء للوسب المدرسي الجزائري ,وهدفت  (تقنين وتكييف جزئيين2018دراسة ميلودي)

لتكييف جزئيين من سلم الذكاء ليتماشى مع طبيعة العينة مع وضع درجات معيارية الختباري المشابهه 

والحساب, وإستخدم المنهج الوصفي ليكون التطبيس على عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية لوالية البويرة في 

استنتج الباحثان بإمكانية تكييف اختبارات الذكاء المترجمة وتطيرها بما يخدم البيئة العربية, الجزائر,وقد 
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حساب الخصائص السيكومترية الجيدة الستخدام المجزئين المكيفين الختبار الذكاء ووجود فروق فردية بين 

 المتعلمين.

( 6–3اء والحركة عند األطفال من)( تقنين اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي في األد2018دراسة سارة)

سنوات في مملكة البحرين,وهدفت الدراسة لتقنين اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي في األداء والحركة 

( طفالً 160لألطفال,وتم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة, وتم تطبيس االختبار على عينة مكونه من)

,كما تم استخراج معايير ألداء أفراد العينة ووضعها في جدول وظهر أنه يتمتع بمستوى عال لصدقه وثباته

( سنوات وحسل ما يتناسل مع البيئة البحرينية لهذه الدراسة في األداء والحركة 6-3حسل الفئة العمرية)

 بذكاء إبداعي.

ين فكانت عينته واستفاد الباحثان من الدراسات السابقة بتشابهها في المنهج الوصفي المتبع وعينتي البناء والتقن

أكثر عددا من بعضها وأقل من بعضها اآلخر فضال عن كون بعضها اكبر عمرا وبعضها اصغر منها, وكيفية 

تقنين بعضها لبطارية اختبارات وبعضها لجزئيين من االختبار وخاصة بالذكاء والتفكير اإلبداعي وهو ما 

 يشابه الدراسة الحالية.

 الدراسة وإجراءاتها الميدانيةمنهج  -3الباب الثالث للدراسة / 

 منهج الدراسة وأسلوبها 3-1

 اختار الباحثان المنهج ألوصفي باألسلوب المسحي في دراسته لكونه األنسل لها. 

 عينة الدراسة ومجتمعها 3-2

بة أخذت عينة من تالميذ مدرستي أحباب الرحمن الرحيم والجنائن المعلقة االبتدائيتين األهليتين التي كانت بمثا

 .          1-المجتمع اإلحصائي للبحث وكما هو موضف في جدول

 ( أعداد التالميذ لعينات التجربة االستطالعية والبناء والتقنين1جدول)

 عينة الدراسة

 الصف الدراسي

 التالميذ الكبار

 للصف الثالث

 صف

 الرابع

 صف

الخام

 س

 صف

الساد

 س

 العدد

 

 10 --- --- --- 10 العينة االستطالعية

 45 15 15 15 --- عينة البناء

 166 48 60 58 --- عينة التقنين

 أدوات البحث ومستلزماته 3-3

(, االختبار المصمم )بأدوات من 3-المصادر العلمية, المقابلة الشخصية, المالحظة,استمارة التسجيل)ملحس

-AL), شبكة(DELL)كرات منوعه وبساط مرسوم عليه دوائر خاصة به(, أقالم جاف, حاسوب إلكتروني

ENTERNET). 

 إجراءات الدراسة الميدانية -3-4

تم التصميم األولي الختبار الذكاء الحركي بشكل إشارة الموجل)+( وتأشير  التصميم األولي لالختبار: 3-4-1

سم( ثم تزداد 60القياسات عليه ثم تم تعديله ليكون ضمن دوائر متداخلة تبدأ بدائرة وقوف التلميذ بقطر)

( لكل من الدوائر األخرى تواليا, واستبدال القياس بالسنتمتر إلى وضع درجات لكل دائرة خاصة بتنفيذ سم30)

يسار( والحصول على -خلف( والجانبين)يمين-الواجل الحركي لدقة دفع الكرات المنوعة باالتجاهين)أمام

( 1-ختبار المصمم عليهم )ملحسنتيجة األداء لكل تلميذ ,وبعد مقابلة الخبراء في اللجنة العلمية وعرض اال

 وهو ما يحقس الصدق الظاهري له. %100حصل على اتفاقهم عليه بعد التعديل وبنسبة 

 التجربة االستطالعية وتصحيف االختبار 3-4-2

( لمعرفة مالئمة االختبار للعينة وتفهم فريس العمل 5/11/2019أجريت التجربة االستطالعية يوم الثالثاء)

 ( لطبيعة تنفيذه وتبين ما يلي:2-المساعد )ملحس

إعطاء محاولة تجريبية واحدة, يكون دفع الكرة بباطن الكف واألصابع, تسلسل األداء بكرة اليد ثم التنس ثم -

كرة القدم, تحديد االتجاه لألمام وبدأ االختبار به ثم دفع الكرة للخلف وبعدها لليمين واليسار دون أن يغير 

 .واحتساب الدرجات الفردية للخطوط بين الدوائرالتلميذ من اتجاه وقوفه 

 التجربة الرئيسة األولى لبناء االختبار 3-4-3
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إيجاد صدق االختبار وصحته: تم تطبيس اختبار قياس الذكاء الحركي على عينة البناء صباح يوم -أوال

حس ( ومع إستحصال نتائج العينة الختبار المحك الخارجي ليدرا  ال13/12/2019االثنين)

( وهو أكبر من القيمة 0,74( وبلغ)correlتم معالجة نتيجتهما بمعامل االرتباط) (95,ص2011)شاكرالحركي

(, وقد حسبت الدرجة الكلية لجزئي %0,01( ونسبة خطأ)43=2-تقريبا( عند درجة حرية)ن0,34الجدولية)

ن المحك الخارجي واالختبار الراهن االختبار المصمم لما يطابس اإلجراء في اختبار المحك, وإيجاد االرتباط بي

في وقت قريل يحقس الصدق التجريبي لالختبار ويعطي صدقا عمليا وواقعيا يؤكد صحة 

,فضال عن الصدق الظاهري المتحقس سلفا, وقد تبين أن االختبار يميز بين القيم العليا (140,ص2007)بشيراالختبار

لمحسوبة هي اكبر من القيمة الجدولية في اختبار)ت( للعينات عن الدنيا لدرجات التالميذ, ووجد أن قيمة )ت( ا

, بمعنى أن االختالف في قياس سمة ما بين 3±المستقلة المتساوية العدد وإن نسبتها الحرجة هي أكبر من

اإلفراد الذين يخضعون الختبار معين يعد مؤشرا علميا لصالحية االختبار ويجسد ذلك الصدق التميزي 

 . 3-. كما في جدول(116,ص2010)لؤي واخرونة بين درجاته للمقارنة الطرفي

 (األوساط الحسابية وقيمة)ت( والنسبة الحرجة في المقارنة الطرفية2جدول )

طرف 

 المقارنة

)ت(  ع± س مج

 المحسوبة

النسبة 

 الحرجة

 الداللة

  27القيم العليا/

818 

 

29.888 

 

7.453 

 

8.12 

 

 

4.71 

 معنوية

 تميزية

 2.938 22.877 629 27/القيم الدنيا

 (0.01( ومستوى داللة)26=2-2+ن1( عند درجة حرية)ن2.779*القيمة الجدولية=) 

إيجاد ثبات االختبار وموثوقيته:بعد إعطاء االختبار بالصورة األولى لدفع كرة اليد ثم التنس ثم كرة القدم -ثانيا

كرتي التنس والقدم ثم بعدها كرة اليد, ومن ثم في الصدق الخارجي, تم إعطاء االختبار بصورة ثانية لدفع 

( للصور المتكافئة, مما يعني تمتع االختبار بثبات جيد %81احتساب معامل االرتباط بينها وجد انه يساوي )

جدا يساهم في تحقس األسس العلمية لبناء االختبار, ويتراوح معامل الثبات الختبار بين الصفر والواحد,ويقبل 

  ),p1997Anastase,84( .( واقتربت قيمته من الواحد الصحيف0,7ون مرتفع إذا زاد عن)(, ويك0,5فوق)

موضوعية االختبار وواقعيته: ثم إيجاد معامل االرتباط ألرتبي بين ترتيل أفراد العينة للمسجلين اللذين -ثالثا

( %96لتي تقرب)( وا%95,85دونا نتائج اختبار الذكاء الحركي في استمارة التسجيل وكانت بمقدار )

وبالتالي تحقس الموضوعية في لبناء االختبار والتي تعني الفهم المشتر  بعيدا عن الذاتية وإعطاء نفس الدرجة 

 .(11,ص2007)النورلالختبار مهما تعدد مصححون

 كتابة اختبار الذكاء الحركي بصيغته النهائية 3-5

 انبية .اختبار الذكاء الحركي لالتجاهية والج :االسم لالختبار

 : قياس الذكاء الحركي لتالميذ المرحلة االبتدائية .ر رض االختبا 

 : تالميذ الرابع والخامس والسادس االبتدائي.مستوى السن والجنس

 بساط , كرات للتنس وكرة اليد وكرة القدم, استمارة تسجيل, ساحة لعل. المستلزمات المطلوبة:

سم( تساعد في رسم دائرة وقوف 60في نصف البساط بطول)رسم عالمة موجل  :اإلجراءات وطريقة العمل

سم( بشكل متتابع لرسم باقي الدوائر والتي تبدأ تصاعديا بدائرة 30التلميذ وتحدد االتجاه األمامي له, ثم تضاف)

(, ثم يصبف الترقيم تنازليا بدائرة 10( ودائرة الرقم)8(,)6(,)4(,)2(,)0الرقم)

 ما يخرج عن الدائرة األخيرة.( ل0(,وصفرا)2(,)4(,)6(,)8رقم)

إعطاء محاولة تجريبية بدفع كرة اليد بباطن الكف واألصابع, وبعدها يتم تسجيل المحاوالت التي تليها  

وبطريقة دفع كرة اليد أوال ثم كرة التنس ثانيا وكرة القدم ثالثا ولمرة واحدة فقب لكل منها باتجاه األمام ومثلها 

اهية, ويكرر اإلجراء السابس نفسه لليمين ولليسار لتحقيس اختبار الجانبية )مع للخلف ليتحقس اختبار االتج

 الحفاظ على وقفته السابقة دون التغير باالتجاه(.

 التسجيل بالدرجة
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تسجيل درجة الدائرة التي تصلها الكرة وإذا لمسة الكرة للخب بين الدوائر تحسل درجة الرقم الذي بينها, -

( لالتجاهية ومثالها 60جميعها فتكون اقل درجة هي الصفر وأعلى درجة هي)تجمع درجات المحاوالت 

 وهو ما يمثل قياس الذكاء الحركي وفقا لالتجاهية والجانبية.للجانبية 

 
 ( الختبار الذكاء الحركي وفس االتجاهية والجانبية1شكل)

 المعالجات اإلحصائية 3-6

( في معالجته اإلحصائية للجدول التكراري, المتجمع Microsoft Office Excelاستعان الباحثان ببرنامج )

التكراري النازل, الفئة ومركزها, الوسب الحسابي , الوسيب , المنوال,المدى , االنحراف المعياري , االلتواء, 

معامل االرتباط ,اختبار]ت[ للعينات المستقلة, النسبة المئوي , الدرجة المعيارية التائية المعدلة , الدرجة 

 المعيارية المئينية .

 عرض نتائج التقنين ومناقشتها -4الباب الرابع للدراسة/

 عرض موصفات عينة التقنين ومناقشتها 4-1

إن التقنين هو عملية اشتقاق المعايير ووضعها في جداول كإجراء يأتي بعد بناء االختبار ويطبس على عينة 

 للدراسة.( مواصفات عينة التقنين 3كبيرة نسبيا, ويعرض جدول)
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 (يبين مواصفات عينة التقنين في اختبار الذكاء الحركي3جدول )

 متغير

 الذكاء

 الوسب

الحس

 ابي

 الوسيب

 للعينة

 المنوال

 للعينة

انحرا

 ف

معيار

 ي

 اقل التواء العينة

قي

 مة

أعل

 ى

قي

 مة

 مدى

العين

 ة
 للمنوال للوسيب

ذكاء 

 االتجاهية

32.5 31.75 29.5 5.19 0.289 0.578 16 47 31 

ذكاء 

 الجانبية

32 33.75 30.5 4.84 -0. 

723 

0.310 17 45 28 

 59 92 33 0.329 0.405 9.88 57.25 58.5 60.5 الذكاء الكلي

, مما يعني عدم تأثير القيم 3±( لكون معامل االلتواء للعينة في اختبار الذكاءات الحركية بين3من جدول)

بي في حدود االنحراف المعياري له, وهو ما يعطي مؤشرا إلعتدالية المتطرفة بشكل كبير على الوسب الحسا

, فضال عن حجمها وضبب االسس العلمية لالختبار المصمم وإجراءاته كاختبار (329,ص2012)سلومالتوزيع للعينة

 مقنن جيد.

 
 مخطب توضيحي لمتوسب الذكاءات وانحرافاتها المعيارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتجاهية ذكاء

 الجانبية ذكاء

 الكلي الذكاء
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 والمعايير)التائية والمئينية مجتمعة( لعينة التقنين ومناقشتها عرض الدرجة الخام  4-2

 (يبين الدرجة الخام والتائية والمئينية لقياس الذكاء الحركي لالتجاهية والجانبية4جدول)

الدرجة الخام 

 لالتجاهية

المعيار التائي 

 لالتجاهية

المعيار 

المئينة 

 لالتجاهية

الدرجة الخام 

 للجانبية

المعيار التائي 

 للجانبية

المعيار 

المئينة 

 للجانبية

47 78.1 100% 45 76.8 100% 

46 76.3 0.998 44 74.4 0.993 

45 74.4 0.996 43 72.9 0.992 

44 72.5 0.994 42 81 0.987 

43 70.6 0.991 41 69.5 0.982 

42 68.8 0.987 40 67.6 0.976 

41 66.9 0.979 39 65.6 0.970 

40 65.1 0.964 38 63.7 0.965 

39 63.2 0.948 37 61.8 0.940 

38 61.3 0.912 36 60.2 0.922 

37 59.7 0.869 35 58 0.883 

36 57.6 0.82 34 56.2 0.838 

35 55.7 0.747 33 54.4 0.762 

34 53.9 0.677 32 52.5 0.700 

33 52 0.601 31 50.7 0.625 

32 50.2 0.522 30 48.8 0.540 

31 48.3 0.43 29 46.9 0.454 

30 46.4 0.331 28 45 0.36 

29 44.6 0.268 27 43.2 0.296 

28 42.7 0.214 26 41.4 0.242 

27 40.9 0.165 25 39.5 0.180 

26 39 0.134 24 37.6 0.145 

25 37.1 0.117 23 35.7 0.120 

24 35.2 0.099 22 34 0.103 

23 33.4 0.086 21 32 0.089 

22 31.5 0.07 20 30.2 0.072 

21 29.7 0.055 19 27.3 0.057 

20 27.8 0.045 18 26.5 0.048 

19 25.9 0.032 17 24.7 0.030 

18 24.1 0.02 17 24.7 0.030 

17 22.2 0.01 17 24.7 0.030 

16 20.4 0.005 17 24.7 0.030 

رجات الزائية إن االختبارات المقننة كمعيار مرجعي نسبي يوضع لها جداول معيارية نموذجية باستخراج الد

, وتستخدم الدرجة التائية بكثرة عند تحويل (437, 2006)رضواناو التائية أو الدرجة المئينية ولعينات كبيرة الحجم

الدرجات الخام إلى درجات معيارية وذلك بمعالجتها وفس بيانات متوسب العينة وانحرافها المعياري فضال عن 

, واالمتداد (137)فالح وروبي,صرات السالبة وتمثل متوسطها بالصفرمعالجة ضعف الدرجة الزائية في وجود اإلشا

 ( . 80( إلى )20(, بينما في الدرجة التائية يكون من )3( إلى )+3-في الدرجة الزائية يكون من)
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كما وتعتبر الدرجة المعيارية التائية من المعايير التي تهدف أساسا لتقنين الدرجات الخام التي تشتس من 

األصلي بأسلوب إحصائي يعتمد على عملية ضرب الدرجة الزائية بعشرة وجمعهم المجتمع 

, وتعد التائية المعدلة األكثر استخداما في تحول الدرجة الخام لدرجة معيارية قياسية (29,ص2004)حسنينبخمسين

لمعدلة التتابعية من , كما  وهنالك التائية ا(78,ص1996)خاطر وبيكمفسرة يمكن المقارنة بها وتقييم جميع الحاالت

أشهر المعايير بتفسير الدرجة الخام للفرد مع بقية األفراد في اختبار مقنن والتي تساوي الوسب الحسابي زائد 

 .(67,ص2003)مازن وآخرانالرقم الثابت

ولكون درجات االختبار الخام مجردة ال يمكن إجراء المقارنات بها بين أفراد العينة مما يوجل استخدام طرق 

تساهم في تفسير درجاتهم كما في المعايير المئينية ذات الدور الرئيس في ترتيل المفحوصين وبيان موقعهم 

,أما وضع معيار لمعرفة مكان الفرد من العينة ومستوى تحصيله (16,ص2017)عبودبنسبة مئوية وفقا للصفة المقاسة

التوزيع التكراري إلى أجزاء مئوية وترتل الفرد المئوي فيمكن استخدام المعايير المئينية والتي هي نقطة تقسم 

 (100,ص1999)الباهيبالنسبة إلفراد جماعة ومقارنة أفراد المجموعة بمئين تلميذ معين طبس عليهم االختبار نفسه

وهي أيضا العالمة التي يقع تحتها نسبة مئوية محدودة من العالمات في التوزيع للعالمات عن العالمة الخام 

(, وأن تحويل الدرجات الخام إلى مئينية هي طريقة عملية جيدة 100ات مدى مئيني مقداره )والتي هي ذ

, ويعرف المئين بتوزيع تكراراته لنسل مئوية وفس (260,ص1998)فريدةللمقارنة بين أفراد المجموعة الواحدة

األفراد كتفسير ميسر المجموع الكلي ولمائة جزء متساو لما يعبر عن القيم التي يقل عنها نسبة مئوية من 

 .(50,ص2013)الخنللدرجة الخام يسهل المقارنة بعا لما يشكل المركز النسبي للفرد في مجموعته 

 عرض الدرجة ال ام والمعايير)التائية والمئينية مجتمعة  لعينة التقنين ومناقشتها  4-3

 لي يبين الدرجة ال ام والتائية والمئينية لقياس الذكاء الحركي الك5جدول)
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المعيار المئيني للذكاء الحركي  المعيار التائي للذكاء الحركي الكلي الدرجة الخام للذكاء الحركي الكلي

 الكلي

92 77.45 100% 

90 75.35 0.996 

88 73.65 0.994 

86 76.75 0.991 

84 70.05 0.987 

82 68.2 0.982 

80 66.25 0.975 

78 64.4 0.965 

76 62.5 0.944 

74 60.75 0.917 

72 58.85 0.869 

70 56.9 0.829 

68 55.05 0.747 

66 53.2 0.689 

64 51.35 0.601 

62 49.5 0.531 
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60 47.6 0.442 

58 45.7 0.346 

56 43.9 0.268 

54 42.05 0.228 

52 40.2 0.165 

50 38.3 0.14 

48 36.4 0.119 

46 34.6 0.099 

44 32.7 0.088 

42 30.85 0.071 

40 28.5 0.056 

38 27.15 0.047 

36 25.9 0.031 

35 24.1 0.020 

34 22.2 0.010 

33 20.4 0.005 

أن المعايير هي من أشكال التقسيمات النسبية لمنحنى التوزيع االعتدالية, لذا يرى الباحث أن عالقة المعيار 

المئيني الذي هو توزيع مئوي متدرج يمتد من الصفر للمئة ويفسر القيم بما فوق وتحتها, وهو طريقة التفسير 

الزائية في تقييمهما لدرجات األفراد بشكل إحصائي الذي نجده في الدرجة المعيارية التائية المعدلة من الدرجة 

يمكن من إجراء المقارنات بينهم وإصدار اإلحكام التقويمية ألي صفه أو مهارة يتم اختبارها وقياسها بطريس 

 علمية سليمة.
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إن االتساق بين درجات أجزاء االختبار ودرجته الكلية هي صورة من صور األسس العلمية الرصينة لرؤية 

ة تجمع بين الجزئيات والكليات فتحقس التطابس بين الصورة والحقيقة لتأصيل صحة ذلك االختبار واضح

ومصداقيته وفس استقرار قراءاته وموضوعيتها بعيدا عن العشوائية واالرتجال الذاتي بما يشكل اإلطار العام 

ة ضمن إجراءات ميدانية الذي يحقس الهدف الخاص ثم تبويبه ضمن التصنيفات المعتمدة على خطوات منطقي

 وواقعية توصل للغايات المنشودة.

وإن عملية االتساق المنطقي بين ما هو معروف حاليا للبنية الداخلية المتضمن لجوانل السلو  التي تظهر 

كمؤشرات للسمة المراد قياسها ووصف عالقة الدرجات الفرعية بالدرجة الكلية في كونها تسير في المسار 

,كما وإن جمع  (93,ص2014)الدوسرير فيه المقياس ككل واعتباره نطاق معرفي للتقويم وأدواتهنفسه الذي يسي

 األجزاء المقاسة يساعد في إظهار النتيجة النهائية لتثمين أي صفة وتحقيس الهدف المطلوب.

 
 مخطب يوضف درجات الذكاء الكلي عند جمع جزء االتجاهية مع جزء الجانبية

 ستنتاجات والتوصياتاال -5الباب الخامس/

 من النتائج التي ظهرت استنتج الباحث ما يأتي:االستنتاجات :  5-1

 إن اختبار المصمم يقيس الذكاء الحركي لتالميذ االبتدائية الثانية .-

 تحقس قياس الذكاء الحركي وفقا لالتجاهية والجانبية.-

 ؤشر لصالحيته .إن لالختبار المصمم قدرة تمييزية بين درجات أفراد العينة كم-

 تحقس األسس العلمية في بناء االختبار بصدقه وثباته وموضوعيته.-

 تكامل الصورة الظاهرية األولية لالختبار مع محتوى كتابة االختبار بصيغته النهائية. -

 تحقيس التقنين لالختبار بتحويل الدرجات الخام إلى معيارين )تائي ومئيني( .-

 تائج واالستنتاجات يوصي الباحث بما يأتي :على ضوء النالتوصيات:  5-2

 التركيز على دراسة الذكاء الحركي لتالميذ االبتدائية وقياسه باستمرار.-

 التركيز على اعتماد مقاييس ذات قدرة تمييزية وأسس علمية تناسل أفراد العينة .-

 التنويع في أساليل القياس وطرق دراسة الذكاء الحركي لعينات أخرى .-

ص على توخي الدقة وإجراء بحوث تقويمية وتعديليه على األداة المصممة وبأسس علمية أخرى فضال الحر-

 عن التأكد من األسس العلمية لها بين فترة وأخرى .

 وضع معايير مقننة تمكن من التقويم ألي عينة عند أداء االختبارات والمقاييس .-

النتائج على المدارس االبتدائية فضال عن إجراء بحوث التمرن على أداء االختبارات على األداة وتعميم -

 مشابهة أخرى وخاصة على ذوي االحتياجات الخاصة من التالميذ . 
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 إجراء البحوث التتبعية التكميلية لألعمار األخرى .-

 تصميم أدوات قياس خاصة بكل فئة .-

 Scientific confiscatedالمصادر العلمية  

- Gardner Howard: multiple intelligences and education, ,New York , Basic  Book, 

Simon and Schuster,1999,P41. 

-Arnheim and Pestolesi: Developing motor behavior in children ,The C.V. 

Mosbyco ,St.Louis ,1993,p75. 

ة وبعض عناصر اللياقة البدنية  ربي نبيل وبرواشدي فتحي: دراسة ارتباطيه بين القدرات اإلدراكية الحركي-

(سنة, رسالة ماجستير ,قسم النشاط البدني 12-9عن طريس األلعاب المصغرة عند األطفال المعاقين ذهنيا)

 .2017المكيف,جامعة عبدا لحميد بن باديس,

 .2013,دمشس,مكتبة الجامعة,1محمد بشير المنقل ,محاضرات في علم النفس,ط-

 .2000,جامعة الموصل, دار الكتل للطباعة ,2علم النفس الرياضي ,طنزار الطالل وكامل الويس :-

 .1997محمد عبد الرحيم عدس, الذكاء من منظور جديد,عمان :دار الفكر ,-

 .2013سوريا,-خليل إبراهيم الحديثي: التعلم الحركي, دار العراب ودار نور حوران ,دمشس-

-Gardner, H.:MuItipIeinte IIigences the theory practice,NewYork, Basic 

Book.1997.-  ,ارمسترونج, توماس: الذكاءات المتعددة في  رفة الصف, ترجمة مدارس العلمية

 .2006الرياض

احمد فؤاد علوان:تحديد ذكاء الطالب المفضل للصفين الرابع والثامن وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة, مجلة 

 .2010, 20,ع27نية,مجالعلوم التربوية, الجامعة األرد-دراسات 

,  1محمد عبد الهادي حسين: مدخلك العملي إلى ورش عمل قوة نظرية الذكاءات المتعددة, دار الفكر, ط-

 .2006عمان ,األردن,

(تصميم بطاريـة قياس الذكاء الحركي 2006عصام الدين شعبان علي ومصطفى احمد السباعى)-

معة اإلسكندرية, المؤتمر الدولي التاسع لعلوم التربية البدنية لألطفال,مجلة كلية التربية الرياضية للبنين,جا

 والرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين.

( استخدام سيجما المعيارية لتقييم الذكاء الحركي لالطفال,مجلة جامعة بابل 2007فالح جعاز شلش وآخران)-

 .2007-2العدد-15المجلد-للعلوم اإلنسانية

م(: تقنين اختبارات الذكاء الحركي على أطفال الرياض 2013علي حسين محمد) مكي محمود حسين ,م.-

جامعة -كلية التربية الرياضية-( سنوات بمدينة الموصل.,مجلة الرافدين للعلوم الرياضية6 – 5الذكور بعمر)

 م.2013-61العدد-19المجلد-العراق-الموصل

البات المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة,مجلة دراسات ليلى عابد حسن: تقنين مقياس الذكاءات المتعددة لدى ط-

 .2016-ديسمبر-80العدد-مكة المكرمة–جامعة ام القرى -عربية في التربية وعلم النفس

فارس سامي وآخران:تصميم وتقنين اختبارين لزمن التوافس الحركي بكرة السلة للناشئين بالمدرسة -

 .2016-13عدد-13مج-ية البدنيةسنة,مجلة ميسان لعلوم الترب 16التخصصية دون 

( تقنين وتكييف جزئيين من سلم واسكلر للذكاء على الوسب المدرسي الجزائري,مجلة 2018حسينة ميلودي)-

 .2018جوان-2عدد-6مج-الجزائر-العلوم النفسية والتربوية

(  6 – 3من )سارة شكري فرج: تقنين اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي في األداء والحركة عند األطفال -

 .2018مارس  – 8عدد-2مج-سنوات في مملكة البحرين,مجلة العلوم التربوية و النفسية

( 7-6حركي في التربية الحركية وتقنينها للتالميذ بعمر)-شاكر محمود عبدهللا: بناء أداة قياس ليدرا  الحس-

 .2011سنين, مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية,

ط( -( القياس النفسي وتصميم أدواته للتالميذ والباحثين في علم النفس والتربية, )ب2007ة)بشير معمري-

 منشورات الحبر, الجزائر.

 .2010لؤي  انم الصميدعي وآخرون: اإلحصاء واالختبار في المجال الرياضي,مطبعة اربيل,العراق,-
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-A.Anastase, S.Urbina, Psychological Testing, New Jersey Upper, Saddle 

River,1997. 

 .2007أحمد يعقوب النور:القياس والتقويم في التربية وعلم النفس , الجنادرية للنشر والتوزيع, األردن,-

علي سلوم جواد وآخران: تحديد مستويات معيارية لعض المهارات األساسية بكرة السلة لطلبة المرحلة -

 .2012,عدد,12,مجاألولى ,مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية

, القاهرة ,مركز الكتاب 4محمد نصر الدين رضوان :المدخل الى القياس في التربية البدنية والرياضية ,ط-

 .2006للنشر,

لينون للقدرة العقلية المستوى المتوسب الصورة -فالح احمد وروبي محمد: استخدام معايير الختبار اوتيس-

 .2018,جوان1, ع2روافد, مجحسل الجنس والمستويات الدراسية, مجلة 

 .2004محمد صبحي حسنين: القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية, دار الفكر العربي , القاهرة, -

,دار الكتاب 4احمد محمد خاطر وعلي فهمي بيك: القياس في المجال الرياضي,ط-

 .1996الحديث,االسكندرية,

معيارية لتقويم دقة االداء المهاري بالكرة  مازن عبدالهادي احمد وآخران:ايجاد درجات-

 . 2003(,1)4الطائرة,مج

كامل عبود حسين وسيف عبد الرحمن :إيجاد معايير مئينية لمقياس قوة التحمل النفسي لالعبي الكرة الطائرة -

 .2017جلوس,مجلة علوم الرياضة, جامعة ديالى, عدد خاص لبحوث االستالل, 

تطبيقي في مجال البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية والرياضية مصطفى حسن باهي:اإلحصاء ال-

 . 1999,القاهرة , مركز الكتاب للنشر ,

 .  1998,الكويت,مكتبة الفالح للنشر,2فريدة كامل :أساسيات القياس والتقويم في التربية,ط -

 .2013إحصاء األعمال, ب ط , ,سوريا, –أسامة الخن: المميز في اإلحصاء -

د حماد الدوسري:التحقس من الحقيبة التقويمية للطالل)البورتفوليو( في التقويم الصفي في الصف االول راش-

  .2014, 1عدد 8جامعة السلطان قابوي, مج-الثانوي في مملكة البحرين,مجلة الدراسات التربوية والنفسية
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قدمةةةةة وأ هميةةةةة البحةةةةث,  أ شةةةةتمل البحةةةةث علةةةةى أ ربعةةةةة فصةةةةول, إلذ أ حتةةةةوى الفصةةةةل األ ول علةةةةى م 

ةةةةرة القةةةدم وكةةةةذلك تةةةةم  وتطةةةرق الباحثةةةةان ألهميةةةة االختبةةةةار والقيةةةةاس فةةةي المجةةةةال الرياضةةةي والسةةةةيما ك 

ميةةةز ة بالسةةةرعة للةةةرجلين والدحرجةةةة ثةةةم دقةةةة التهةةةديف بةةةاألداء الق صةةةوّي, التركيةةةز علةةةى اختبةةةار القةةةوة الم 

ميةةةزة بالسةةةرعة للةةةرجلين والدحرجةةةة ثةةةم دقةةةة  وجةةةاءت أ هميةةةة البحةةةث فةةةي بنةةةاء وتقنةةةين أ ختبةةةار القةةةوة الم 

شةةكلة البحةةث فةةتكمن  ةةرة القةةدم فةةي محافظةةة ميسةةان, إلمةةا م  التهةةديف بةةاألداء الق صةةوّي لالعبةةين الشةةباب بك 

ةةرة القةةدم, فةةي أ ن هنةةا  قلةة ة فةةي االختبةةارات الم ركبةةة مةةن الجانةةل البةةدني والمهةةاري لالعبةةين الشةةباب بك 

إلمةةةا مجةةةاالت البحةةةث فقةةةد اشةةةتملت علةةةى المجةةةال البشةةةري الةةةذي تمثةةةل بالعبةةةي الشةةةباب فةةةي محافظةةةة 

ةةةةدة 2019- 2018( سةةةةنة للموسةةةةم الرياضةةةةي )19-17ميسةةةةان بأ عمةةةةار ) ( ,وتحةةةةدد المجةةةةال أ لزمةةةةاني للم 

ملعةةةةل نةةةةادي دجلةةةةة الرياضةةةةي ( , إلذ كةةةةان المجةةةةال المكةةةةاني 1/3/2019( لغايةةةةة )10/10/2018مةةةةن )

ةةةرة القةةةدم فةةةي م حافظةةةة ميسةةةان  أ سةةةتخدم الباحثةةةان المةةةنهج الوصةةةفي بأ سةةةلوب الدراسةةةات المعياريةةةة ,, ولك 

( العبةةةاً مةةةن العبةةةي الشةةةباب بكةةةرة القةةةدم, وعمةةةد الباحثةةةان بتطبيةةةس 230وتكونةةةت عينةةةة البحةةةث مةةةن )

ميةةزة بالسةةرعة للةةرجلين والدحرجةةة ثةةم دقةةة التهةةديف بةةاألداء الق صةةويّ  إلجةةراءات بنةةاء ,  اختبةةار القةةوة الم 

بنةةاء فةةي التوصةةل إللةةى ( للحصةةول علةةى نتةةائج البحث,وأ سةةتنتج الباحثةةان SPSSنظةةام )كمةةا تةةم اسةةتعمال 

ميةةزة بالسةةرعة للةةةرجلين والدحرجةةة ثةةةم دقةةة التهةةديف بةةةاألداء الق صةةويّ  لالعبةةةين  وتقنةةين أ ختبةةار القةةةوة الم 

ةةةرة القةةةدم فةةةي محافظةةةة ميسةةةان, ويوصةةةي الباحثةةةان مةةةن الضةةةروري بنةةةاء اختبةةةارات بدنيةةةة  الشةةةباب بك 

ةةةةرة القةةةةدم, لمةةةةا لهةةةةا مةةةةن أ هميةةةةة فةةةةي التّعةةةةرف علةةةةى  ومهاريةةةةة م ركبةةةةة أ خةةةةرى علةةةةى العبةةةةي الشةةةةباب بك 

 م ستوياتهم وبما ي عّزز م ستوى األ داء البدني والمهاري لهم.

 

Building and legalizing the speed test for the two men and the speed of 

rolling, then the accuracy of scoring the maximum performance of young 

football players in Maysan Province 

Prof. Dr. Amjad Abdul-Hameed Badir Al-Majid 

Dr.Saif Kareem Niama Salah 

University of Mustansiriya-Faculty of Basic Education 

  dr_amjadalmajd@yahoo.com 

Saifkareem915@gmail.com 

-:Abstract 

The research included four chapters, as the first chapter contained an 

introduction and the importance of the research, and the researchers 

touched on the importance of testing and measurement in the sports field, 

especially football, as well as a focus on testing the strength distinguished 

by the speed of the legs and rolling, then the accuracy of scoring the 

maximum performance, and the importance of the research came in 
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building and coding the strength test Characterized by the speed of the 

two men and the rolling, then the accuracy of scoring the maximum 

performance of the young football players in Maysan Governorate, either 

the research problem lies in that there is a lack of physical and skill tests 

for young football players, either areas of research have included the 

human field that represents young players in Maysan Governorate, ages 

(17-19) years for the sports season (2018-2019), and the temporal field is 

specified for the period from (10/10/2018) to (1/3/2019), as the spatial 

field was the stadium of the Tigris Sports Club for soccer in the 

governorate of Maysan, and the researchers used the descriptive approach 

using the method of standard studies, and the research sample consisted 

of (230) youth soccer players, and the two researchers applied the 

procedures for building the strength test characterized by velocity for 

shaking Softening and rolling, then accurate scoring with maximum 

performance, and the SPSS system was used to get the results of the 

research, and the researchers concluded in reaching a construction and 

legalization of the strength test for speed for the two men and rolling, 

then accuracy of scoring with maximum performance for young football 

players in Maysan Governorate, and the researchers recommend it 

necessary Building other complex physical and skill tests on youth soccer 

players, because of its importance in identifying their levels and in a way 

that enhances their level of physical and skill performance. 

 التعريف بالبحث: -1

 -ُمقدمة البحث وأَهميتهُ: 1-1

سةةةتوى الالعبةةةين ومةةةدى التطةةةور  إلنَّ ليلختبةةةارات والمقةةةاييس األ ثةةةر الكبيةةةر فةةةي تحديةةةد ومعرفةةةة م 

الةةذي وصةةلوا إلليةةهل مةةن خةةالل معرفةةة ق ةةدراتهم وإلمكانيةةاتهم البدنيةةة والمهاريةةة والوقةةوف عليهةةا مةةن خةةالل 

عينةةةةة و سةةةةتويات م  ةةةةالل االختبةةةةارات والمقةةةةاييس, إلذ ت عةةةةد تمثيلهةةةةا بةةةةدرجات وم  هةةةةذهل العمليةةةةة تةةةةتم مةةةةن خل

همتةةةان لعمليةةةات  همةةةة فةةةي هةةةذا المجةةةال كونهمةةةا الوسةةةيلتان الم  االختبةةةارات والمقةةةاييس إلحةةةدى الركةةةائز الم 

اللهمةةةا أ مكةةةن إليجةةةاد  تحقةةةس فيةةةهل, فمةةةن خل التقةةةويم واالنتقةةةاء والتنبةةةؤ والتةةةي ت عةةةد األ سةةةاس للمعرفةةةة التقةةةدم الم 

رتكازهمةةةةا علةةةةى األ سةةةةس والنظريةةةةات  الحلةةةةول عوقةةةةات وذلةةةةك إلل للعديةةةةد مةةةةن المشةةةةاكل الرياضةةةةية والم 

ةةةةالل  ةةةةرة القةةةةدم قصةةةةارى جهةةةةدهم مةةةةن خل العلميةةةةة, وبةةةةذل الم ختصةةةةون والخبةةةةراء والمعنيةةةةين فةةةةي لعبةةةةة ك 

إلسةةةتخدام الوسةةةائل العلميةةةة والعمليةةةة, فضةةةالً عةةةن إلسةةةتخدام االختبةةةارات والمقةةةاييس مةةةن أ جةةةل التعةةةرف 

سةةةتوى وقةةةدرات الالعبةةةين علةةةى الح اللهةةةا ي مكةةةن التعةةةرف علةةةى م  قةةةائس والمفةةةاهيم والنظريةةةات التةةةي مةةةن خل

ليةةةا سةةةتويات الع  ولالختبةةةارات أ  ةةةراض أ بعةةةد مةةةن العالقةةةات والتحفيةةةز والةةةدوافع "   .و االرتقةةةاء بلهةةةم إللةةةى الم 

مكانيةةةةةات, ومةةةةةن هةةةةةذهل األ  ةةةةةراض إلنتقةةةةةاء الحقةةةةةائس والمفةةةةةاهيم والنظريةةةةةات واآلراء  ذات األ هميةةةةةة واإلل

 (. 163, 2014األ كبر من بين مجموعةً كبيرة من المعلومات ", )البشتاوي,

ثةةةارة والسةةةرعة العةةةاليتين لتحقيةةةس الفةةةوز  ةةةرة القةةةدم مةةةن األ لعةةةاب التةةةي تتميةةةز باإلل ولكةةةون لعبةةةة ك 

تقدمةةةة , ميدددزة بنددداء وتقندددين أَختبدددار القدددوة المُ لدددذا فدددأَن أَهميدددة البحدددث تكمدددُن فدددي  وإلحةةةراز النتةةةائج الم 

والُمتوافدددق مدددع ُجهدددد الُمباريدددات  بالسدددرعة للدددرجلين والدحرجدددة ثدددم دقدددة التهدددديف بددداألداء القُصدددوي  

وهدددذا االختبدددار يكدددون بعميابدددة قاعددددة بياندددات تُسدددت دم فدددي أَنتقددداء الالعبدددين وتقدددويم البدددرامج التدريبيدددة 

 ومعرفة ُمستويات الالعبين والوقوف عليها.

نطلةةةس عمةةةد الباحثةةةان  ميةةةزة بالسةةةرعة للةةةرجلين إللةةةى  ومةةةن هةةةذا الم  بنةةةاء وتقنةةةين أ ختبةةةار القةةةوة الم 

ةةةةرة القةةةةدم فةةةةي محافظةةةةة ميسةةةةان  والدحرجةةةةة ثةةةةم دقةةةةة التهةةةةديف بةةةةاألداء الق صةةةةوّي لالعبةةةةين الشةةةةباب بك 
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سةةةتويات  مةةةن خةةةالل تطبيقةةةه  علةةةى مجموعةةةات معياريةةةة وبةةةذلك تصةةةبف عمليةةةة  وترجمتةةةه  إللةةةى معةةةايير وم 

 التقييم واالختيار سهلة.  

 -ة البحث:مشكل 2-1

شةةةةاهدة والحكةةةةم الةةةةذاتي علةةةةى الالعبةةةةين بالصةةةةورة  ةةةةدربين علةةةةى الم الحظةةةةة والم  أ نَّ اعتمةةةةاد الم 

نتظمةةةةةة أ ثنةةةةةاء بةةةةةاراة  العشةةةةةوائية الغيةةةةةر الم  سةةةةةتوى األ داء البةةةةةدني والمهةةةةةاري التمةةةةةرين والم  لتحديةةةةةد م 

قننةةةةةة أ مةةةةةراً ت نقصةةةةةه  ال والموضةةةةةوعية ة دقةةةةةوالةةةةةوظيفي ودون إلخضةةةةةاعهم إللةةةةةى االختبةةةةةارات العلميةةةةةة الم 

تابعةةةة الباحثةةةان للعديةةةد مةةةن المصةةةادر العلميةةةة والدراسةةةات الميدانيةةةة , والمصةةةداقية ونظةةةراً ومةةةن خةةةالل م 

ةةةن فةةةي نةةةدرة  شةةةكلة البحةةةث تكم  تبةةةت عةةةن هةةةذهل اللعبةةةة وعلةةةى حةةةد علةةةم الباحثةةةان فةةةأ ن م  واألدبيةةةات التةةةي ك 

ركةةةل )بةةةدني  ةةةرة القةةةدم فةةة –وجةةةود اختبةةةار م  ي م حافظةةةة ميسةةةان والعةةةراق , مهةةةاري( لالعبةةةين الشةةةباب بك 

شةةكلة والعمةةل علةةى  ميةةزة بالسةةرعة لةةذا ارتةةأى الباحثةةان الولةةوج فةةي هةةذهل الم  بنةةاء وتقنةةين أ ختبةةار القةةوة الم 

 للرجلين والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء الق صوّي لالعبين الشباب بك رة القدم.

 هدف البحث: 3-1

 ميةةةةزة بالسةةةةرعة للةةةة رجلين والدحرجةةةةة ثةةةةم دقةةةةة التهةةةةديف بةةةةاألداء بنةةةةاء وتقنةةةةين أ ختبةةةةار القةةةةوة الم 

 الق صوّي لالعبين الشباب بك رة القدم في محافظة ميسان.

 مجاالت البحث:  1-4 
 .العبي الشباب بك رة القدم في م حافظة ميسان -المجال البشري: 1 – 1-4

 .1/3/2019 – 10/10/2018 -المجال أَلزماني: 2 -4 –1

 عل نادي دجلة الرياضي لك رة القدم في م حافظة ميسان.مل -المجال المكاني : 3 – 4 –1

 منهج البحث وإعجراءاتهُ الميدانية: -2

 -منهج البحث: 2-1

عينةةةةة وأ ن تةةةةتالءم منهجيةةةةة  شةةةةكلة م  المةةةةنهج هةةةةو الطريةةةةس العلمةةةةي الةةةةذي يتبعةةةةه  الباحةةةةث لحةةةةل م 

عالجتهةةةةا, )الكةةةةاظمي,  شةةةةكلة لم  " األ سةةةةلوب الةةةةذي  والمةةةةنهج هةةةةو (.84, 2012البحةةةةث مةةةةع األ هةةةةداف والم 

شةةةكلة البحةةةث", )  طةةةوات بحثةةةهل الةةةذي ي مكةةةن مةةةن خاللةةةه  التوصةةةل إللةةةى حةةةل م  يتبعةةةه  الباحةةةث لتحديةةةد خ 

شةةةةةكلة البحةةةةةث حةةةةةددت نةةةةةوع الدراسةةةةةة الوصةةةةةفية بأ سةةةةةلوب  (.81, 2002محجةةةةةوب,  كمةةةةةا أ نَّ طبيعةةةةةة م 

 الدراسات المعيارية.

 -ُمجتمع البحث وعينتهُ: 2-2

هةةةا فةةةي مجةةةال البحةةةث هةةةو أ ختيةةةار العينةةةة التةةةي ت مثةةةل تمثةةةيالً حقيقيةةةاً مةةةن األ مةةةور الواجةةةل م راعات

جتمةةةع األ صةةةل المعنةةةي  جتمةةةع البحةةةث, إلذ أ نهةةةا " ت مثةةةل نموذجةةةاً يشةةةمل جانبةةةاً أ و جةةةزًء مةةةن وحةةةدات الم  م 

شةةةتركة, وهةةةذا النمةةةوذج أ و الجةةةزء يغنةةةي الباحةةةث  مثلةةةة لةةةه  بحيةةةث تحمةةةل صةةةفاته  الم  بالبحةةةث, إلذ تكةةةون م 

فردات الم جتمع األ صل", ) قنديلجي, عن دراسة ك  (. 179, 2008ل وحدات وم 

جتمةةع البحةةةث بالطريقةةة العمديةةةة مةةن العبةةةي الشةةباب بكةةةرة القةةدم فةةةي م حافظةةةة  وأ ختةةار الباحثةةةان م 

يسةةةان ةةةرة  ,م  جتمةةةع الكلةةةي مةةةن االتحةةةاد الفرعةةةي فةةةي م حافظةةةة ميسةةةان بك  وبعةةةد االستفسةةةار عةةةن حجةةةم الم 

بينةةةةة فةةةةي الجةةةةدول )القةةةةدم, تةةةةم الحصةةةةول علةةةةى األ عةةةة ( وهةةةةي ت مثةةةةل أ عةةةةداد الالعبةةةةين لأل نديةةةةة 1داد الم 

  م(.2019-2018المبحوثة, علماً أنَّ هذهل األ عداد للموسم الرياضي )

  1الجدول)

 يُبين توزيع العينة والنسب المئوية لها

 اسم النادي ت
عدد 

 الالعبين

عدد عينة 

التجربة 

 االستطالعية

عدد عينة 

 البناء

عدد عينة 

 لتقنينا

الالعبون 

 الُمستبعدون

 2 _____ 21 _____ 23 السكر 1

 2 20  _____ 22 ميسان 2
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 3 _____ 20 _____ 23 علي الغربي 3

 2 22 _____ _____ 24 الرسالة 4

 2 21 _____ _____ 23 الميمونة 5

 3 21 _____ _____ 24 األَمير 6

 2 _____ _____ 20 22 دجلة 7

 2 20 _____ _____ 22 المجر الكبير 8

 3 _____ 20 _____ 23 قلعة صالح 9

 3 _____ 21 _____ 24 كميت 10

 24 104 82 20 230 المجموع

 %8.70 %100 النسبة المئوية
35.65

% 

45.22

% 
10.43% 

 الوسائل واألَدوات واألَجهزة الُمستعملة: 2-3

  -وسائل جمع المعلومات: 2-3-1

    جنبية. المراجع والمصادر العربية واأل 

   .الم الحظة والتجريل 

   .االختبارات والقياس 

   .)شبكة المعلومات الدولية )االنترنت 

  (.1,20أ ستمارة استبانه ترشيف االختبار وبيان صالحياته , ) ملحس 

  براء والم ختصين الذين ع رضت عليهم استمارة ترشيف االختبار, ) ملحس  (.2,21أ سماء الخ 

  ئج االختبار الخاص بالبحث وتفريغها.أ ستمارة تسجيل نتا 

  (.3,21, ) ملحسفريس العمل الم ساعد 

  -األَدوات الُمستعملة: 2-3-2

  .)ملعل ك رة قدم ) أرضية اصطناعية 

 (3ك رات قدم عدد.) 

 .شريب قياس 

 .شريب الصس 

 (1صافرة عدد.) 

 (50( بأ رتفاع )3شاخص عدد.)سم 

 (50×50( بقياس)5موانع عدد .)سم 

 م(.1×م1ابية لتحديد منطقة التهديف)مربع أ بعاده  أ صباغ ت ر 

 .)قسم بواسطة حبال, ساعة توقيت  هدف قانوني م 

  -األَجهزة الُمستعملة: 2-3-3

 ( جهاز حاسوب شخصيLap Top( نوع )DELL VOSTRO .) 

 (2حاسبة الكترونية يدوية عدد.) 

 ( ( من الثانية نوع )1/100ساعة توقيت اليكترونيةDiamond(عدد )2.) 
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أَختبدددددار القدددددوة الُمميدددددزة بالسدددددرعة للدددددرجلين والدحرجدددددة ثدددددم دقدددددة التهدددددديف بددددداألداء ترشددددديح  2-4

  -:القُصوي  

بعةةةد إلن  تةةةم تحديةةةةد الق ةةةدرات البدنيَّةةةةة والمهاريَّةةةة األ كثةةةر م الئمةةةةة عمةةةد الباحثةةةةان بإلعةةةداد الصةةةةيغة 

علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن  األ وليةةةةة لالختبارقيةةةةد الدراسةةةةة, ووضةةةةعه  فةةةةي إلسةةةةتمارة خاصةةةةة لغةةةةرض عرضةةةةها

بةةةةراء والم ختصةةةةين إلذ بلةةةةغ عةةةةددهم ) بةةةةداء آرائهةةةةم حةةةةول  (.21,2, ) ملحةةةةس (15الخ  م ختصةةةةاً وخبيةةةةراً إلل

جابةةةةات مةةةةن  عةةةةد أل جلةةةةهل, وبعةةةةد ورود اإلل
صةةةةالحية هةةةةذا االختبةةةةار ومةةةةدى م الءمتةةةةه  للغةةةةرض الةةةةذي أ 

بةةةراء, وعلةةةى وفةةةس آرائهةةةم تةةةم التباحةةةث معهةةةم بشةةةأ ن تعةةةديل أ و  حةةةذف أ و إلضةةةافة بعةةةض الم ختصةةةين والخ 

بةةةراء والعمةةةل بتوصةةةياتهم بمةةةا يخةةةدم أ هةةةداف  التفاصةةةيل لالختبةةةار , بعةةةدها اسةةةتفاد الباحثةةةان مةةةن أ راء الخ 

تطلبةةةات البحةةةث وأ عةةةداده  بالشةةةكل النهةةةائي الةةةذي سةةةي طبس  البحةةةث, إلذ تةةةم بنةةةاء االختبةةةار الةةةذي سةةةي مثل م 

عبةةة والةةذي ي حقةةس أ هةةداف الدراسةةة والةةذي , والةةذي يتماشةةى مةةع خصوصةةية اللعلةةى عينةةة البنةةاء والتقنةةين

نافسة في لعبة ك رة القدم. تطلبات الم   ينسجم مع م 

  2الجدول)

يُبين نسبة إعتفاق الُ براء )صدق الُمحتوى  الختبار البحث وقيمة )كا
   وُمستوى الداللة2

  .0.05≥ )معنوي عند ُمستوى داللة 

القددددوة الُمميددددزة بالسددددرعة للددددرجلين والدحرجددددة ثددددم دقددددة التهددددديف المواصددددفات النهائيددددة الختبددددار  2-5

عبين الش باألداء القُصوي    باب بُكرة القدم: لالَّ

 دقة التهديف : -الدحرجة -اختبار)القوة الُمميزة بالسرعة 2-5-1

 :ميةةةةزة بالسةةةةرعة للةةةةرجلين والدحرجةةةةة ثةةةةم دقةةةةة التهةةةةديف -اسددددم االختبددددار بةةةةاأل داء  اختبةةةةار القةةةةوة الم 

 .الق صويّ 

 : ميةةةزة بالسةةةرعة للةةةرجلين وسةةةرعة الدحرجةةةة بةةةالك رة   -غدددرض االختبدددار )الهددددف ثةةةم قيةةةاس القةةةوة الم 

 دقة التهديف.

 :الدرجة .  -وحدة القياس( 

 :ةةةةةةرة قةةةةةةدم ) أرضةةةةةةية اصةةةةةةطناعية(,ك رات قةةةةةةدم عةةةةةةدد) -األَدوات الُمسددددددتعملة (,شةةةةةةريب 3)ملعةةةةةةل ك 

( 5سةةةةةةم(,موانع عةةةةةةدد)50( بأ رتفةةةةةةاع )3(,شةةةةةةاخص عةةةةةةدد)1قياس,شةةةةةةريب الصس,صةةةةةةافرة عةةةةةةدد)

م(,هةةةةدف قةةةةانوني 1×م1سم(,أ صةةةةباغ ت رابيةةةةة لتحديةةةةد منطقةةةةة التهةةةةديف)مربع أ بعةةةةاده   50×50بقيةةةةاس)

قسم بواسطة حبال, ساعة توقيت(.  م 

 الالعبون الشباب. -:ُمستوى الجنس والمرحلة الُعمرية 

 :ختبةةةر علةةةى خةةةب البدايةةةة مواجهةةةاً للموانةةةع الــةةةـ) -طريقدددة األَداء (,إلذ يبعةةةد خةةةب البدايةةةة عةةةن 5يقةةةف الم 

ةةةدرب متةةةر( وعنةةةد سةةةماع ا 1متةةةر( وتكةةةون المسةةةافة بةةةين الموانةةةع) 1أ ول مةةةانع مسةةةافة) لصةةةافرة مةةةن الم 

ةةةرة التةةةي  مكنةةةه,ثم يأ خةةةذ الك  ختبةةةر إللةةةى القفةةةز بكلتةةةا الةةةرجلين علةةةى الموانةةةع بأ قصةةةى سةةةرعة م  يعمةةةد الم 

سةةتقيم لمسةةافة)2تبعةةد) ( 3م(,ثةةم يعمةةد إللةةى الدحرجةةة بةةين)10م( عةةن آخةةر مةةانع وي ةةدحرج بهةةا بشةةكل م 

 16.5م(التةةةي تبعةةةد) 1)م(,وبةةةين الشةةةاخص األ خيةةةر ومنطقةةةة التهةةةديف 1.5شةةةواخص المسةةةافة بينهةةةا)

م(عةةةن الهدف,وبعةةةد إلتمةةةام الدحرجةةةة والةةةدخول إللةةةى منطقةةةة التهةةةديف ي هةةةدف بةةةالكرةل نفسةةةها,ومن ثةةةم  

يلةةةف حةةةول الشةةةاخص األ خيةةةر والتهةةةديف بةةةالك رة الثانية,بعةةةدها يةةةركض ويلةةةف حةةةول الشةةةاخص نفسةةةه  

فضلة,إلذ أ ن المسافة بين الك رات   م(.5الثالث) والتهديف بالك رة الثالثة وبالقدم الم 

 .التأ كيد على صحة األ داء البدني والمهاري وفقاً لتعليمات االختبار 

 .مكن  على الم ختبر أ ن يؤدي االختبار بأ سرع وقت م 

 الُموافقون االختبار ت
غير 

 الُموافقين

النسبة 

 المئوية

  2قيمة )كا

 المحسوبة
Sig 

1 

أَختبار القوة الُمميزة بالسرعة 

للرجلين والدحرجة ثم دقة 

 التهديف باألداء القُصوي  

14 1 93.33% 11.27 0.000 
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 :طريقة التسجيل- 

 :( من الثانية.1/100ي حسل بــــ) الزمن الُكلي لالختبار 

 حاولةةةةة الثالثةةةةة لدقةةةةة ي حسةةةةل الةةةةزمن الكلةةةةي لالختبةةةةار مةةةةن لحظةةةةة انطةةةةالق الصةةةةافرة لحةةةةين ان تهةةةةاء الم 

 التهديف.

 .ي حسل مجموع درجات دقة التهديف 

 :من ناحية دقة التهديف تم تقسيم الدرجة على النحو اآلتي 

 (65× متر 1(, بأ بعاد)5( درجات عند التهديف في المجال)5ت حسل للم ختبر .)سم 

 (79× ترم 1(, بأ بعاد)4( درجات عند التهديف في المجال)4ت حسل للم ختبر .)سم 

 (1× متر 1(, بأ بعاد)3( درجات عند التهديف في المجال)3ت حسل للم ختبر.)متر 

 (2.44× متر 1.16(, بأ بعاد)2( درجتان عند التهديف في المجال)2ت حسل للم ختبر .)متر 

 (2.44× متر 3(, بأ بعاد)1( درجة واحدة عند التهديف في المجال)1ت حسل للم ختبر .)متر 

 م ختبر أ يَّة درجة من الدرجات إلذا خرجت الك رة خارج حدود الهدف.ال ت حسل لل 

 .)إلذا لمست الك رة أ حد القائمين أ و العارضة ودخلت ت حسل للم ختبر)الدرجة نفسها في ك ل مجال 

 (5×ُمحدددداوالت  3 درجددددة )15مددددن ناحيددددة الدقددددة لمهددددارة التهددددديف فددددإعنَّ الحددددد األَعلددددى للدددددرجات 

 لحد األَدنى للدرجات )صفر  درجة .درجة   وا 15درجات = 

 يدددددتم حسددددداب مجمدددددوع الددددددرجات)درجات دقدددددة التهديف مطروحدددددة من)الدددددزمن الكلدددددي ملحوظدددددة :

ثانيدددة وفي حالدددة عددددم التسدددجيل مدددن قبدددل الُم تبدددر فدددي جميدددع الُمحددداوالت  60لالختبدددار ُمقسدددمة إعلدددى 

 يُعطى)صفراً   وكما ُمبين في الُمعادلة أَدناه:
الزمن الكلي لالختبار

𝟔𝟎 ثانية
− مجموع درجات الدقة =  .   (2018) هزاع,  (درجة االختبار)

 
  1شكل )

 باألَداء القُصوي   يوضح اختبار القوة الُمميزة بالسرعة والدحرجة ثم دقة التهديف

  -التجارب األَستطالعية: 2-6

قتةةةرح, عمةةةد الباحثةةةان إللةةةى إلجةةةراء ت جربةةةة بعةةةد الحصةةةول علةةةى نسةةةل أ تفةةةاق حةةةول االختبةةةار الم 

اسةةةتطالعية أ ولةةةى لتطبيةةةس االختبةةةار تطبيقةةةاً ميةةةدانياً, وكةةةان وقةةةت تنفيةةةذ االختبةةةار يةةةوم الجمعةةةة الموافةةةس 

( فةةةي تمةةةام السةةةاعة الثانيةةةة ظهةةةراً علةةةى عينةةةة مةةةن العبةةةي نةةةادي دجلةةةة الرياضةةةي والبةةةالغ 9/11/2018)

سةةةتغرق لتنفيةةةذ 10عةةةددهم ) االختبةةةار, ( العةةةل فةةةي ملعةةةل نةةةادي دجلةةةة الرياضةةةي, لمعرفةةةة الوقةةةت الم 
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سةةاعد فضةةالً عةةةن  والتعةةرف علةةى الصةةعوبات التةةي قةةد تواجةةه الباحثةةةان, ومعرفةةة كفايةةة فريةةس العمةةل الم 

 تقسيم الواجبات عليهم ومدى صالحية األ جهزة واأل دوات, والتأ كـد من سالمة األ جهزة الم ستعملة.

كونةةةة ثةةم عمةةد الباحثةةان إللةةةى إلجةةراء التجربةةة االسةةةتطالعية الثانيةةة بتطبيةةس اال ختبةةةار علةةى عينةةة م 

( 16/11/2018( العةةةل مةةةن العبةةةي نةةةادي دجلةةةة الرياضةةةي )عينةةةة األ سةةةس العلميةةةة( بتةةةاريخ )20مةةةن )

عامةةةةل الثبةةةةات والموضةةةةوعية, وتةةةةم  يةةةةوم الجمعةةةةة , وبةةةةذلك تةةةةم الحصةةةةول علةةةةى القيةةةةاس األ ول إليجةةةةاد م 

لحصةةةول علةةةى القيةةةاس ( يةةةوم الجمعةةةة وعلةةةى العينةةةة نفسةةةها ل23/11/2018إلعةةةادة االختبةةةارات بتةةةاريخ )

عامل الثبات والموضوعية.  الثاني لم 

 األُسس والُمعامالت العلمية لألَختبارات:  2-7

 -الصدق: 2-7-1

حتةةةوى أ و المضةةةمون مةةةن خةةةالل أ سةةةتمارة األ سةةةتبانة التةةةي وزعاهةةةا  إلسةةةتخدم الباحثةةةان صةةةدق الم 

بةةةراء والم ختصةةةين علةةةى الخ 
ختصةةةاً فةةةي مجةةةال األ ختبةةةارات ( خبيةةةراً وم  15إلذ كةةةانوا ) (,21,2)الملحةةةس  

ةةةرة القةةةدم , أل خةةةذ أ رائ هةةةم فةةةي ق ةةةدرة األ ختبةةةار لقيةةةاس مةةةا  والقيةةةاس  والتةةةدريل الرياضةةةي والفسةةةلجة وك 

حتةةوى إللةةى بيةةان ارتبةةاط الجانةةل المقةةيس بغيةةره  مةةن الجوانةةل وضةةع مةةن أ جلةةهل, إلذ إلنَّةةه   "يهةةدف صةةدق الم 

إلذ  البةةةاً مةةةا ) )الصةةةدق المنطقةةةيمةةةن الصةةةدق أ يضاً  األ خةةةرى بالنسةةةبة للظةةةاهرة ويطلةةةس علةةةى هةةةذا النةةةوع

كةةم المنطقةةي علةةى كينونةةة أ و وجةةود السةةمة أ و الصةةفة أ و الق ةةدرة المقيسةةة للتحقةةس عمةةا  يةةتم عةةن طريةةس الح 

قترحةةةةةة تقيسةةةةةها فعةةةةةالً أ م ال ", ) الفرطوسةةةةةي وآخةةةةةرون,   (,189, 2015إلذا كانةةةةةت وسةةةةةيلة القيةةةةةاس الم 

 (.2وكما مبين في الجدول)

 -اليَبات: 2-7-2

تقةةةان أ و األ تسةةةاق الةةةذي ي قةةةيس بةةةهل األ ختبةةةار الظةةةاهرة  يقصةةةد بثبةةةات االختبةةةار "مةةةدى الدقةةةة أ و اإلل

ع من أ جلها , والثبات ي عزى إللى أ تساق القياس") المشهداني ,   (. 84, 2015التي وض 

عامةةةل الثبةةةات بطر يقةةةة األ ختبةةةار ولكةةي يعةةةرف  الباحثةةةان مةةةدى أ سةةتقرار القيةةةاس عمةةةدا إللةةةى إليجةةاد م 

وإلعةةةادة األ ختبةةةار, إلذ عمةةةدا إللةةةى تطبيةةةس أ الختبةةةار علةةةى عينةةةة التجربةةةة األ سةةةتطالعية ثةةةم عمةةةدا بإلعةةةادة 

( أ يةةةام علةةةى نفةةةس العينةةةة األ ولةةةى وتحةةةت نفةةةس الظةةةروف, إلذ أ سةةةتخرج الباحثةةةان 7تطبيقهةةةا بعةةةد مةةةرور )

عامةةةل األ رتبةةةاط عامةةةل الثبةةةات لالختبةةةار المبنةةةي وذلةةةك عةةةن طريةةةس م  ( , إلذ حصةةةل pearsonالبسةةةيب ) م 

سةةةةتوى الداللةةةةة  عامةةةةل ثبةةةةاٍت عةةةةاٍل , إلذ أ ن  قةةةةيم  الداللةةةةة ظهةةةةرت اقةةةةل مةةةةن م  االختبةةةةار علةةةةى نتةةةةائج ذاتل م 

 (.3( وهذا ما ي شير  إللى معنوية االرتباط وكما موضف في الجدول)0.05)

  3الجدول)

 والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء القُصوي   القوة الُمميزة بالسرعة للرجلينيُبين ُمعامل اليبات الختبار 

 . 0.05≥ )معنوي عند ُمستوى داللة 

 -الموضوعية: 2-7-3

ضةةةوعية األ ختبةةةار تعنةةةي " التحةةةرر  مةةةن الت حيةةةز أ و الت عصةةةل وعةةةدم إلدخةةةال العوامةةةل  الذاتيةةةة مو

كةةةةام") المشةةةةهداني ,  ختبةةةةر كآرائةةةةه  أ و ميولةةةةه  الشخصةةةةية فيمةةةةا يصةةةةدر  مةةةةن الح  , 2015الشخصةةةةية للم 

114.) 

ن وقةةةةةد أ سةةةةةتند الباحثةةةةةان  علةةةةةى األ رقةةةةةام كحصةةةةةيلة لنتةةةةةائج أ ختبارهمةةةةةا, فاأل رقةةةةةام  سةةةةةواًء للةةةةةزم

)بالثانيةةةةة( أ م للدقةةةةة بالدرجةةةةة , فإلنهةةةةا أ سةةةةت خرجت بطريقةةةةة ذات دقةةةةةً عاليةةةةة وبطريقةةةةةً سةةةةهلة لتنزيةةةةل 

الةةةدرجات الخةةةام لأل ختبةةةار المبنةةةي, فضةةةالً عةةةن أ ن  األ ختبةةةار المبنةةةي مةةةن قبةةةل الباحثةةةان ال يحتةةةاج  إللةةةى  

 أل ختبةةار ذا موضةةوعية عاليةةة ,التخمةةين والتأويةةل , فضةةالً عةةن أ نةةه  خةةاٍل مةةن عامةةل التحيةةز لةةذا ي عةةد هةةذا ا

وقةةةد تةةةم حسةةةاب الموضةةةوعية عةةةن طريةةةس االرتبةةةاط بةةةين درجةةةات أ ثنةةةين مةةةن الم حكمةةةين, يقومةةةان بوضةةةع 

 االختبار ت
وحدة 

 القياس

ُمعامل 

 اليبات
Sig 

فروق 

 المعنوية

1 
أَختبار القوة الُمميزة بالسرعة للرجلين والدحرجة ثم 

 دقة التهديف باألداء القُصوي  
 معنوي 0.00 0.872 درجة
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الةةةدرجات لم جموعةةةة واحةةةدة مةةةن األ فةةةراد فةةةي الوقةةةت نفسةةةه , ومةةةن خةةةالل التطبيةةةس الثةةةاني لالختبةةةارات 

عامةةةةل االرتبةةةةاط البسةةةةيب ( بةةةةين نتةةةةائج Pearsonبيرسةةةةون) علةةةةى الالعبةةةةين عمةةةةد الباحثةةةةان إللةةةةى إليجةةةةاد م 

بينةةةةة تفاصةةةةيلها فةةةةي جةةةةدول) سةةةةتوى 4الم حكمةةةةين والم  يالحةةةةظ أ ن جميةةةةع قةةةةيم الداللةةةةة أ قةةةةل مةةةةن م  ( , و 

ما ي شير لمعنوية االرتباط بين الم حكمين وللموضوعية العالية لالختبار المبني.0.05الداللة)  ( مل

  4الجدول)

ميزة بالسرعة للرجلين والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء القوة المُ يُبين ُمعامل الموضوعية الختبار 

 القُصوي  

 االختبار ت
وحدة 

 القياس

معامل 

الُموضوع

 ية

Sig 
فروق 

 المعنوية

1 
أَختبار القوة الُمميزة بالسرعة للرجلين 

 والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء القُصوي  
 معنوي 0.00 0.983 درجة

 .  0.05) ≥معنوي عند ُمستوى داللة 

حصائي : 2-8   -التجربة الرئيسة )التحليل اإلع

بعةةد تأ كيةةد نتةةائج األ ختبةةار المبنةةي مةةن قبةةل الباحثةةان فةةي التجةةارب االسةةتطالعية أ عةةاله, وسةةةالمة 

إلجراءاتهةةةا, وصةةةحيحة مةةةن ناحيةةةة الشةةةروط العلميةةةة والمواصةةةفات العلميةةةة ومةةةدى م الئمتهةةةا لعينةةةة البحةةةث 

ةةةرة القةةةدم , طبةةة س الباحثةةةان األ ختبةةةار المبنةةةي علةةةى عينةةةة البنةةةاء والبةةةالغ عةةةددها مةةةن العبةةةي الشةةةباب بك 

ةةةةةكر82) تمثلةةةةةة بأ نديةةةةةة ) الس  كميةةةةةت( والبالغةةةةةة نسةةةةةبتها  -قلعةةةةةة صةةةةةالف -علةةةةةي الغربةةةةةي -(  العبةةةةةاً والم 

لةةةةةي, وللمةةةةةدة مةةةةةن )35.65%) جتمةةةةةع الك  م( وبواقةةةةةع 5/12/2018م( لغايةةةةةة )23/11/2018( مةةةةةن الم 

ةةل نةةادي, كمةةا وأ نَّ ا لباحثةةان عمةةدا إللةةى تطبيةةس اختبارهمةةا علةةى عينةةة التقنةةين والبةةالغ عةةددها يةةوم واحةةد لك 

تمثلةةةةةةة بأ نديةةةةةةة )ميسةةةةةةان104) المجةةةةةةر الكبيةةةةةةر( والبالغةةةةةةة -األ ميةةةةةةر-الميمونةةةةةةة-الرسةةةةةةالة -( العبةةةةةةاً والم 

جتمةةةةةةع الك لي,وللمةةةةةةدة مةةةةةةن)%45.22نسةةةةةةبتها) م( 29/12/2018م( لغايةةةةةةة )14/12/2018( مةةةةةةن الم 

 ل نادي.وأ يضاً بواقع يوم واحد لك  

القددددوة الُمميددددزة بالسددددرعة للددددرجلين والدحرجددددة ثددددم دقددددة  القُدددددرة )القددددوة  التمييزيددددة الختبددددار 2-8-1

 -:التهديف باألداء القُصوي  
مةةةةع البيانةةةةات الخاصةةةةة باالختبةةةةار قيةةةةد  بعةةةةد أ نَّ عمةةةةد الباحثةةةةان بةةةةإلجراء تجربتهمةةةةا الرئيسةةةةة وج 

بةةةار بشةةةكٍل تصةةةاعدي مةةةن أ دنةةةى درجةةةة إللةةةى الدراسةةةة وتفريغهةةةا, رتبةةةا الةةةدرجات الخةةةام الخاصةةةة باالخت

ليةةةا و)%27أ علةةةى درجةةةةً,  إلذ أ عتمةةةدت نسةةةبة ) نيا وذلةةةك %27( مةةةن الةةةدرجات الع  ( مةةةن الةةةدرجات الةةةد 

رتفةةةع والمجموعةةةة ذات  سةةةتوى الم  للتعةةةرف علةةةى ق ةةةدرة األ ختبةةةار علةةةى التمييةةةز بةةةين المجموعةةةة ذات الم 

نخفض.   الم ستوى الم 

عالجةةةةة البيانةةةةات إلحصةةةةائياً تبةةةةين  أ نَّ t) وأ سةةةةتخدم الباحثةةةةان أ ختبةةةةار سةةةةتقلة, وبعةةةةد م  ( للعينةةةةات الم 

نيا, أل نَّ قةةةيم  الداللةةةة هةةةي أ صةةةغر  ليةةةا والةةةد  األ ختبةةةار قيةةةد البحةةةث ذا ) قةةةوة ( تمييزيةةةة بةةةين المجمةةةوعتين الع 

 (. 5(, وكما موضف في الجدول )0.05من م ستوى الداللة )
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  5الجدول )

القوة الُمميزة بالسرعة للرجلين والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء القوة  التمييزية الختبار يُبين القُدرة )

 القُصوي  

 .  0.05≥ )ستوى داللة معنوي عند مُ 

أَختبددددار القددددوة الُمميددددزة بالسددددرعة للددددرجلين والدحرجددددة ثددددم دقددددة التهددددديف صددددعوبة وسددددهولة  2-8-2

 -:باألداء القُصوي  

ةةةرة الب ةةةد أ   عبةةةين الشةةةباب بك  تةةةوازٍن لالَّ ن يمتةةةاز األ ختبةةةار المبنةةةي  بالصةةةعوبة والسةةةهولة بشةةةكٍل م 

سةةةتوى صةةةعوبة وسةةةهولة األ ختبةةةار ومةةةدى م الئمتةةةه  لهةةةذهل العينةةةة,  القةةةدم , وعلةةةى هةةةذا األ سةةةاس للمعرفةةةة م 

مةةةةد الباحثةةةةان ل عةةةةالم ( , الةةةةذي سةةةةيأ تي ذكةةةةره  فةةةةي جةةةةدول الم3+لتحق ةةةةس مةةةةن تةةةةوزيعهم الطبيعةةةةي بةةةةين )ع 

عةةةامالت الصةةةعوبة والسةةةهولة وكمةةةا  حصةةةائية الالحةةةس وقةةةد حصةةةل األ ختبةةةار المبنةةةي علةةةى مقبوليةةةة م  اإلل

 (.5موضف في الجدول)

حصائية : 3-7  الوسائُل اإلع

 ( 21است دم الباحث الحقيبة اإلحصائيةSPSS.Ver    

 عرض النتائج وتحليلها وُمناقشتها: -3

القددددوة الُمميددددزة بالسددددرعة للددددرجلين  عياريددددة الختبددددارعددددرض نتددددائج الدددددرجات والُمسددددتويات الم 3-1

وتحليهددددا  قيددددد البحددددث علددددى وفددددق عينددددة التقنددددين والدحرجددددة ثددددم دقددددة التهددددديف بدددداألداء القُصددددوي  

 -وُمناقشتها:

( العبةةةاً 104يعةةةرض الباحثةةةان نتةةةائج االختبةةةار المبنةةةي والةةةذي ط بةةةس علةةةى عينةةةة التقنةةةين البالغةةةة ) 

ةةةرة القةةةدم فةةةي  تمثلةةةة بأ نديةةةة) ميسةةةان , الرسةةةالة , الميمونةةةة , مةةةن العبةةةي الشةةةباب بك  م حافظةةةة ميسةةةان والم 

ةةةةدة مةةةةن ) األ ميةةةةر, المجةةةةر الكبيةةةةر ( م( بعةةةةد ترتيبهةةةةا 29/12/2018م( لغايةةةةة ) 14/12/2018وذلةةةةك للم 

عدلةةةةةة( لغةةةةةرض إيلجةةةةةاد التقنةةةةةين  دياً, والدرجةةةةةة المعياريةةةةةة )الزائيةةةةةة( والدرجةةةةةة المعياريةةةةةة )الم  تصةةةةةاع 

 البحث وذلك بأ شتقاق الم ستويات المعيارية له  وكما يلي: لالختبار المبني قيد

عددددرض قدددديم األَوسدددداط الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة والوسدددديط وقيمددددة ُمعامددددل االلتددددواء 1-1-3

الختبددددار القددددوة الُمميددددزة بالسددددرعة للددددرجلين والدحرجددددة ثددددم دقددددة التهددددديف بدددداألداء القُصددددوي  لعينددددة 

 -التقنين:

تطلبةةةةةةات البحةةةةةةث     الوصةةةةةةفي بأ سةةةةةةلوب الدراسةةةةةةات المعياريةةةةةةة والتةةةةةةي تتنةةةةةةاول بلنةةةةةةاء مةةةةةةن م 

حصةةةائية لنتةةةائج االختبةةةارات قبةةةل عمليةةةة إلشةةةتقاق المعةةةايير لتقنينهةةةا,  االختبةةةارات هةةةي عةةةرض المعةةةالم اإلل

حصةةةائية لالختبةةةار المبنةةةي  لعينةةةة التقنةةةين والبالغةةةة وعلةةةى وفةةةس ذلةةةك يعةةةرض الباحثةةةان نتةةةائج المعةةةالم اإلل

بين في الجدول )عبين الشباب بك رة القدم, ( العباً من الال104)  (.6وكما م 

 

 

 االختبار ت

 المجموعة الدنيا المجموعة الُعليا
T)  

قيمة  

المحسو

 بة

Sig 
الدالل

الوسط  ة

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

1 

وة الُمميزة أَختبار الق

بالسرعة للرجلين 

والدحرجة ثم دقة التهديف 

 باألداء القُصوي  

 ُمميز 0.000 16.541 0.784 6.095 1.071 10.777
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  6الجدول)

لتواء الختبار القوة الُمميزة بالسرعة  قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  والوسيط وقيمة ُمعامل اإلع

 للرجلين والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء القُصوي  لعينة التقنين

 اسم االختبار ت
وحدة 

 القياس

سط الو

 الحسابي
 الوسيط

نحراف  اإلع

 المعياري

معامل 

لتواء  اإلع

1 

أَختبار القوة الُمميزة بالسرعة 

للرجلين والدحرجة ثم دقة التهديف 

 باألداء القُصوي  

 0.680 1.993 8.810 9.262 درجة

  104ن = )

القددددوة الُمميددددزة بالسددددرعة للددددرجلين والدحرجددددة ثددددم دقددددة ( ي بةةةةين نتةةةةائج اختبةةةةار)6الجةةةةدول ) 

( , 1.993( ,االنحةةةةةراف المعيةةةةةاري )9.262( فهةةةةةي ,الوسةةةةةب الحسةةةةةابي )تهدددددديف بددددداألداء القُصدددددوي  ال

عامل التواء )8.810الوسيب )  (.0.680( , وبم 

القددددوة الُمميددددزة بالسددددرعة عددددرض نتددددائج تحديددددد الدددددرجات والُمسددددتويات المعياريددددة الختبددددار 3-1-2

  -ليها:وتح للرجلين والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء القُصوي  

عدلةةةةة  يعةةةةرض الباحثةةةةان الةةةةدرجات الخةةةةام والدرجةةةةة المعياريةةةةة )الزائيةةةةة( والدرجةةةةة المعياريةةةةة الم 

القددوة الُمميددزة بالسددرعة للددرجلين والدحرجددة ثددم دقددة التهددديف بدداألداء لةةدرجات عينةةة التقنةةين الختبةةار 

بين في الجدول ) القُصوي    (.7وكما م 

  7جدول )

معيارية والدرجة المعيارية الُمعدلة الُمرتبة تصاعدياً الختبار أَختبار القوة يُبين الدرجات ال ام والدرجة ال

 الُمميزة بالسرعة للرجلين والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء القُصوي  

 الدرجة ال ام ن

الدرجة 

المعيارية 

 )الزائية 

الدرجة 

المعيارية 

المعدلة 

 )التائية 

 الدرجة ال ام ن

الدرجة 

المعيارية 

 ية )الزائ

الدرجة 

المعيارية 

المعدلة 

 )التائية 

1 4.740 -2.269 27.311 14 6.790 -1.240 37.597 

2 4.780 -2.249 27.511 15 6.790 -1.240 37.597 

3 5.770 -1.752 32.479 16 6.810 -1.230 37.697 

4 5.790 -1.742 32.579 17 6.830 -1.220 37.797 

5 5.810 -1.732 32.679 18 7.730 -0.769 42.313 

6 5.820 -1.727 32.730 19 7.750 -0.759 42.413 

7 6.740 -1.265 37.346 20 7.760 -0.754 42.464 

8 6.750 -1.260 37.396 21 7.770 -0.749 42.514 

9 6.750 -1.260 37.396 22 7.770 -0.749 42.514 

10 6.750 -1.260 37.396 23 7.770 -0.749 42.514 

11 6.750 -1.260 37.396 24 7.780 -0.744 42.564 

12 6.750 -1.260 37.396 25 7.780 -0.744 42.564 

13 6.780 -1.245 37.546 26 7.780 -0.744 42.564 
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 الدرجة ال ام ن

الدرجة 

المعيارية 

 )الزائية 

الدرجة 

المعيارية 

المعدلة 

 )التائية 

 الدرجة ال ام ن

الدرجة 

المعيارية 

 )الزائية 

الدرجة 

المعيارية 

المعدلة 

 )التائية 

27 7.790 -0.739 42.614 52 8.810 -0.227 47.732 

28 7.790 -0.739 42.614 53 8.810 -0.227 47.732 

29 7.790 -0.739 42.614 54 8.810 -0.227 47.732 

30 7.800 -0.734 42.664 55 8.810 -0.227 47.732 

31 7.810 -0.729 42.715 56 8.820 -0.222 47.782 

32 7.810 -0.729 42.715 57 8.820 -0.222 47.782 

33 7.830 -0.719 42.815 58 9.730 0.235 52.348 

34 8.740 -0.262 47.381 59 9.740 0.240 52.398 

35 8.740 -0.262 47.381 60 9.750 0.245 52.449 

36 8.740 -0.262 47.381 61 9.750 0.245 52.449 

37 8.740 -0.262 47.381 62 9.750 0.245 52.449 

38 8.750 -0.257 47.431 63 9.750 0.245 52.449 

39 8.760 -0.252 47.481 64 9.770 0.255 52.549 

40 8.760 -0.252 47.481 65 9.790 0.265 52.649 

41 8.770 -0.247 47.531 66 9.790 0.265 52.649 

42 8.780 -0.242 47.582 67 9.790 0.265 52.649 

43 8.780 -0.242 47.582 68 9.790 0.265 52.649 

44 8.790 -0.237 47.632 69 9.800 0.270 52.699 

45 8.790 -0.237 47.632 70 9.800 0.270 52.699 

46 8.790 -0.237 47.632 71 9.800 0.270 52.699 

47 8.790 -0.237 47.632 72 9.820 0.280 52.800 

48 8.790 -0.237 47.632 73 9.830 0.285 52.850 

49 8.790 -0.237 47.632 74 10.720 0.732 57.316 

50 8.790 -0.237 47.632 75 10.780 0.762 57.617 

51 8.800 -0.232 47.682 76 10.790 0.767 57.667 

 

 الدرجة ال ام ن

الدرجة 

المعيارية 

 )الزائية 

الدرجة 

المعيارية 

المعدلة 

 )التائية 

 الدرجة ال ام ن

الدرجة 

المعيارية 

 )الزائية 

الدرجة 

المعيارية 

المعدلة 

 )التائية 

77 10.790 0.767 57.667 93 11.810 1.278 62.785 

78 10.800 0.772 57.717 94 11.810 1.278 62.785 

79 10.810 0.777 57.767 95 11.820 1.283 62.835 

80 10.820 0.782 57.817 96 11.820 1.283 62.835 

81 10.820 0.782 57.817 97 11.830 1.289 62.885 

82 11.720 1.233 62.333 98 12.740 1.745 67.451 

83 11.740 1.243 62.434 99 12.750 1.750 67.501 
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84 11.750 1.248 62.484 100 12.760 1.755 67.551 

85 11.750 1.248 62.484 101 12.790 1.770 67.702 

86 11.770 1.258 62.584 102 12.810 1.780 67.802 

87 11.770 1.258 62.584 103 12.830 1.790 67.903 

88 11.780 1.263 62.634 104 12.830 1.790 67.903 

89 11.780 1.263 62.634 
 104 )ن 

90 11.790 1.268 62.684 

 9.262  سَ ) 62.735 1.273 11.800 91

 1.993 ع  +) 62.785 1.278 11.810 92

نحةةةةةةراف 7الجةةةةةةدول ) ( ي بةةةةةةين أن الوسةةةةةةب الحسةةةةةةابي للةةةةةةدرجات المعياريةةةةةةة كةةةةةةان )صةةةةةةفر( واإلل

بةةةار المعياريةةةة تقةةةع ضةةةمن ( ممةةةا يعنةةةي إلن درجةةةات االخت+3( وأن قيمهةةةا محصةةةورة بةةةين )1المعيةةةاري )

سةةةتوى األ عتةةةدالي)الطبيعي( , إلذ تةةةم أ سةةةتخراج هةةةذهل القةةةيم مةةةن خةةةالل حصةةةول الالعبةةةين علةةةى الدرجةةةة  الم 

الخةةةام ومةةةا ي قابلهةةةا فةةةي الحقةةةل األ خيةةةر مةةةن الجةةةدول الةةةذي يمثةةةل درجةةةة المؤشةةةر الم ستخلصةةةة بعةةةد تعةةةديل 

عادلةةةة )الدرجةةةة الزائيةةةة  سةةةتويات 50+ 10× الةةةدرجات المعياريةةةة وفةةةس م  ( , ولغةةةرض التعةةةرف علةةةى الم 

أَختبدددار القدددوة الُمميدددزة بالسدددرعة للدددرجلين والدحرجدددة ثدددم دقدددة التهدددديف بددداألداء المعياريةةةة الختبةةةار )

سةةةتويات المعياريةةةة والتكةةةرارات لهةةةا أ سةةةتناداً 8(, كمةةةا تةةةم تبويةةةل بيانةةةات الجةةةدول )القُصدددوي   ( ووضةةةع الم 

 (.2( وموضحاً في الشكل)7في الجدول )لقيم الدرجات المعيارية الزائية وكما مبين 

  8جدول )

يُبين الُمستويات المعيارية الختبار القوة الُمميزة بالسرعة للرجلين والدحرجة ثم دقة التهديف باألداء 

 القُصوي  

 الدرجة المعيارية
الدرجة المعيارية 

 المعدلة

المستوى 

 المعياري

 عدد الالعبين

 )التكرارات 
 النسبة المئوية

 % 1.92 2 ضعيف جداً  فما دون 29 فما دون   2 -)

 %14.42 15 ضعيف 39–30   1-  ــــ )1.99-)

 %38.46 40 مقبول 49–40  0  ــــ ) 0.99-)

 %23.08 24 متوسط 59–50  1  ـــــ  )0.01)

 %22.12 23 جيد 69–60  2  ــــ  )1.01)

 % 0 صفر جيد جداً  فما فوق 70    فما فوق2.01)

 % 100 104 المجموع

     1ع =  +  )  0  )س =  104)ن = 

سةةةتوى ضةةةعيف جةةةداً )8يتبةةةين مةةةن الجةةةدول ) (العبةةةين وبنسةةةبة 2( أ ن عةةةدد الالعبةةةين ضةةةمن الم 

سةةةةةةةتوى ضةةةةةةةعيف )%1.92مئويةةةةةةةة ) (العبةةةةةةةاً وبنسةةةةةةةبة مئويةةةةةةةة 15( , وعةةةةةةةدد الالعبةةةةةةةين ضةةةةةةةمن الم 

سةةةةةتوى مقبةةةةةول )14.42) %( , 38.46ئويةةةةةة )(العبةةةةةاً وبنسةةةةةبة م40%( , وعةةةةةدد الالعبةةةةةين ضةةةةةمن الم 

سةةةةتوى متوسةةةةب ) %( , وعةةةةدد الالعبةةةةين 23.08(العبةةةةاً وبنسةةةةبة مئويةةةةة )24وعةةةةدد الالعبةةةةين ضةةةةمن الم 

سةةةتوى جيةةةد ) سةةةتوى %22.12(العبةةةاً وبنسةةةبة مئويةةةة )23ضةةةمن الم  ( , وكةةةان عةةةدد الالعبةةةين ضةةةمن الم 

سةةةةتويات م5( .وبةةةةذلك حقةةةةس االختبةةةةار)%000.جيةةةةد جةةةةداً )صةةةةفر(العباً وبنسةةةةبة مئويةةةةة ) عياريةةةةة ( م 

 توزع عليها الالعبون توزيعاً طبيعياً.
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  2شكل)

يُبين تكرارات الالعبين في الُمستويات المعيارية الختبار القوة الُمميزة بالسرعة للرجلين والدحرجة ثم 

 دقة التهديف باألداء القُصوي  

لدحرجدددة ثدددم دقدددة القدددوة الُمميدددزة بالسدددرعة للدددرجلين واُمناقشدددة الُمسدددتويات المعياريدددة الختبدددار 3 -3-1

:   -التهديف باألداء القُصوي 

طةةةالع علةةةى الجةةةدول ) ميةةةزة 8بعةةةد اإلل ( ومةةةا تقدمةةةه  مةةةن عةةةرض وتحليةةةل لنتةةةائج اختبةةةار) القةةةوة الم 

( ن الحةةةظ أ ن عينةةة البحةةث  توزعةةةت علةةى خمةةةس بةةةاأل داء الق صةةويّ  بالسةةرعة والدحرجةةة ثةةةم دقةةة التهةةديف

توسةةةب, ج سةةةتويات )ضةةةعيف جةةةداً, ضةةةعيف, مقبةةةول, م  سةةةتويات م  يةةةد(, إلذ انحصةةةرت النتةةةائج ضةةةمن الم 

توسةةةةةب والجيةةةةةد(, وبلغةةةةةت نسةةةةةبها علةةةةةى التةةةةةوالي  –)المقبةةةةةول  (, %22.12,%23.08,%38.46)الم 

ركةةةل )البةةةدني المهةةةاري( تميةةةز بالسةةةهولة أل  لةةةل عينةةةة -ويعةةةزو الباحثةةةان سةةةبل ذلةةةك إللةةةى أ ن االختبةةةار الم 

الالعبةةةين الشةةةباب, وسةةةبل ذلةةةك أ يضةةةاً أ ن  البحةةةث )عينةةةة التقنةةةين( وكةةةان صةةةعباً نوعةةةاً مةةةا علةةةى بعةةةض

سةةةتوى جيةةةد, وذلةةةك مةةةن خةةةالل الةةةدمج بةةةين القةةةوة  ميةةةزة بالسةةةرعة بم  الكثيةةةر مةةةن الالعبةةةين يمتلكةةةون قةةةوة م 

مةةةا نةةةتج عنةةةه  توافةةةس بةةةدني جيةةةد تميةةةز بةةةاأل داء القةةةوي والسةةةريع, وهةةةذا  العضةةةلية والسةةةرعة الق صةةةوى مل

ليةةةا,  الةةةدمج العةةةالي بةةةين القةةةوة والسةةةرعة ي عةةةد مةةةن أ هةةةم سةةةتويات الع  تطلبةةةات األ داء الحركةةةي الرياضةةةي للم  م 

" أ ن هةةةذا  وهةةةذا األ مةةةر هةةةو مةةةا يتميةةةز بةةةهل الالعبةةةون الةةةذين ي حققةةةون األ داء األ مثةةةل, ويةةةذكر )سةةةالم جبةةةار(

ةةرة بأ قصةةى قةةوة كالتهةةديف عنةةد تغييةةر االتجةةاه أ و عنةةد  النةةوع ي سةةتخدم فةةي اللعبةةة فةةي حةةاالت ضةةرب الك 

(, ومةةةن خةةةالل االرتبةةةاط الوثيةةةس بةةةين 159, 2014الةةةركض بسةةةرعة عاليةةةة") جبةةةار,  االسةةةتدارة أ و عنةةةد

سةةتوى اللياقةةة البدنيةةة لالعبةةين الشةةباب مةةع الق ةةدرات المهاريةةة ومةةا ينةةتج مةةن ايجابيةةة  الق ةةدرات البدنيةةة وم 

سةةةةتقيمة والدحرجةةةةة بةةةةالك رة بةةةة ين للق ةةةةدرات المهاريةةةةة مةةةةن الق ةةةةدرات البدنيةةةةة, فةةةةإلنَّ الدحرجةةةةة بةةةةالك رة الم 

سةةةتوى البةةةدني  الشةةةواخص باالختبةةةار كانةةةت جيةةةدة عنةةةد الةةةبعض مةةةن الالعبةةةين , ويرجةةةع ذلةةةك إللةةةى الم 

ركةةةةزة ونتيجةةةةةً لالرتبةةةةاط العةةةةالي للق ةةةةدرات البدنيةةةةة مةةةةع الق ةةةةدرات  لالعبةةةةين واأل داء بصةةةةورة سلسةةةةة وم 

قةةة إليجابيةةة ه نةةا  عالالمهاريةةة وهةةذا مةةا يؤكةةده  )سةةاري احمةةد حمةةدان ونورمةةا عبةةد الةةرزاق سةةليم( أ نَّ " 

مةةةارس وال يسةةةتطيع الفةةةرد  دائمةةةة بةةةين اللياقةةةة البدنيةةةة والدقةةةة فةةةي األ داء تبعةةةاً لنةةةوع النشةةةاط الرياضةةةي الم 

الرياضةةةةي إلتقةةةةان المهةةةةارات الحركيةةةةة األ ساسةةةةية لنةةةةوع النشةةةةاط الرياضةةةةي الةةةةذي يتخصةةةةص فيةةةةهل حالةةةةة 

عةةةةين مةةةةن النشةةةةاط  الرياضةةةةي") نورمةةةةا, سةةةةليم, إلفتقةةةةاره للق ةةةةدرات البدنيةةةةة الضةةةةرورية لهةةةةذا النةةةةوع الم 

جيد جدا  جيدمتوسطمقبولضعيفضعيف جدا  
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سةةةةةتوى الق ةةةةةدرات المهاريةةةةةة والبدنيةةةةةة تتطةةةةةور 31, 2001 ( , ومةةةةةا أ كةةةةةده  )أ حمةةةةةد عريبةةةةةي عةةةةةودة( " م 

 (.18, 2002أ حدهما بتطور األ خرى") عودة, 

سةةةةتويين ) الضةةةعيف جةةةةداً والضةةةةعيف(  ويعةةةزو الباحثةةةةان سةةةبل وقةةةةوع بعةةةةض الالعبةةةين فةةةةي الم 

سةةةةتوى )جيةةةةد جةةةةداً( نسةةةةبة مئ ( إللةةةةى أ نَّ بعةةةةض الالعبةةةةين كةةةةان يةةةةؤدي االختبةةةةار %0ويةةةةة )وتحقيةةةةس الم 

, وذلةةةك فةةةي تفكيةةةر الالعةةةل بةةةأ نَّ األ داء البطةةةيء سةةةيجعله   بصةةةورة بطيئةةةة وعةةةدم اسةةةتخدام األّداء الق صةةةوي 

يةةةؤدي مهةةةارة دقةةةة التهةةةديف بصةةةورة مثاليةةةة علةةةى الةةةر م مةةةن خلةةةو الهةةةدف مةةةن حةةةارس المرمةةةى أ ثنةةةاء 

سةةةة سةةةةتقيمة والدحرجةةةةة بةةةةين تطبيةةةةس االختبةةةةار, فضةةةةالً عةةةةن الم  تمثةةةةل بالدحرجةةةةة الم  توى المهةةةةاري والم 

الشةةةواخص ومةةةةا يحتةةةاج مةةةةن قةةةةدرات بدنيةةةة وحركيةةةةة أ خةةةرى, فضةةةةالً عةةةةن البطةةةيء فةةةةي أ داء االختبةةةةار 

ككةةةل, ويعةةةزو الباحثةةةان السةةةبل األ خةةةر لظهةةةور نتةةةائج ضةةةعيفة إللةةةى أ ن بعةةةض الالعبةةةين كةةةان يسةةةتخدم 

بةةةالغ بهةةةا دون الترك يةةةز علةةةى األ داء المثةةةالي, وفيمةةةا يخةةةص مهةةةارة دقةةةة التهةةةديف فةةةأ ن السةةةرعة والقةةةوة الم 

الةةةبعض مةةةنهم اسةةةتخدم القةةةوة بشةةةكل كبيةةةر علةةةةى المرمةةةى وتةةةر  جانةةةل الدقةةةة فةةةي األ داء أ و بةةةةالعكس, 

ةةةدربين أ نَّ ي عطةةةون مهةةةارة التهةةةديف الوقةةةت الكةةةافي, أل نهةةةا مةةةن  وبةةةذلك يجةةةل األ خةةةذ بالحسةةةبان علةةةى الم 

بةةاراة لصةةالف الف ةةدربين تحسةةم الم  ريةةس, فضةةالً عةةن أ عطةةاء األ هميةةة الكبيةةرة لمهةةارة التهةةديف مةةن قبةةل الم 

والتةةةدريل عليهةةةا فةةةي األ مةةةاكن الصةةةعبة علةةةى الالعبةةةين وحةةةراس المرمةةةى, فضةةةالً علةةةى عةةةدم التركيةةةز 

علةةةةى الالعبةةةةين المهةةةةاجمين فقةةةةب, وإلنَّمةةةةا علةةةةى كافةةةةة خطةةةةوط اللعةةةةل, والتهةةةةديف علةةةةى المرمةةةةى بكلتةةةةا 

 القدمين.

 بع:الفصل الرا

 االستنتاجات والتوصيات: – 4

 -االستنتاجات: 4-1

حصائية التي عمد إعليها الباحيان يستنتجان مايلي: جراءات الميدانية واإلع  من خالل اإلع

ميةةزة بالسةةرعة للةةرجلين والدحرجةةة ثةةم دقةةة التهةةديف بةةاألداء  .1 التوصةةل إللةةى بنةةاء اختبةةار القةةوة الم 

 م حافظة ميسان. الق صوّي لالعبين الشباب بك رة القدم في

ميةةةزة بالسةةةرعة للةةةرجلين والدحرجةةةة ثةةةم  .2 سةةةتويات معياريةةةة الختبةةةار القةةةوة الم  وضةةةع درجةةةات وم 

 دقة التهديف باألداء الق صوّي لالعبين الشباب بك رة القدم في م حافظة ميسان.

ميةةةةزة بالسةةةةرعة للةةةةرجلين والدحرجةةةةة ثةةةةم دقةةةةة التهةةةةديف  .3 م الئمةةةةة وصةةةةالحية اختبةةةةار القةةةةوة الم 

لق صةةةوّي فةةةي قيةةةاس الق ةةةدرات البدنيةةةة والمهاريةةةة الخاصةةةة باالختبةةةار المبنةةةي لالعبةةةين بةةةاألداء ا

 الشباب بك رة القدم. 

 التوصيات  -4-2

 وفقاً للنتائج واالستنتاجات يوصي الباحيان بما يلي:

سةةةتوى   -1 إلعتمةةةاد االختبةةةار المبنةةةي مةةةن قبةةةل الباحثةةةان بوصةةةفه  وسةةةيلة للتقيةةةيم, والةةةذي ينسةةةجم  مةةةع م 

نافسة.األ داء أ    ثناء الم 

سةةةةةتوى   -2 سةةةةةتويات المعياريةةةةةة واعتمادهةةةةةا محكةةةةةات داخليةةةةةة للحكةةةةةم علةةةةةى م  أ سةةةةةتخدام الةةةةةدرجات والم 

 الالعبين الشباب ومن ثم إلمكانية معرفة م ستوى التدريل.

ةةرة القةةدم لمةةا لهةةا مةةن تةةأ ثير كبيةةر فةةي   -3 ضةةرورة االهتمةةام بتطةةوير الق ةةدرات البدنيةةة لالعبةةين الشةةباب بك 

 ات المهارية. تحسين الق در

ةةةدربين علةةةى الةةةربب بةةةين الق ةةةدرات البدنيةةةة والمهاريةةةة والتةةةي ي مكةةةن إلعتمادهةةةا لت عبةةةر عةةةن  -4 أ هتمةةةام الم 

 حالة التدريل في قياسها لالعبين الشباب بك رة القدم. 

 ))المصادر  

 .2002 1, بغداد , المكتبة الوطنية , ط ت طيط التدريب في كرة اليداحمد عريبي عوده : .1

, عمةةةان ,  1, طاللياقدددة البدنيدددة والصدددحية مةةةد حمةةةدان ونورمةةةا عبةةةد الةةةرزاق سةةةليم: سةةةاري اح .2

 .2001دار وائل للطباعة والنشر, 



156 

 

القيمدددددة التنبؤيدددددة لدددددألَداء المهددددداري بداللدددددة القياسدددددات الجسدددددمية والبدنيدددددة سةةةةةالم جبةةةةةار :  .3

جامعةةةة  , أ طروحةةةة دكتةةةوراه  يةةةر منشةةةورة , والحركيدددة والفسددديولوجية النتقددداء ناشددديء ُكدددرة القددددم

 .2014بابل , كلية التربية الرياضية ,

التطبيقددددات العمليددددة لكتابددددة الرسددددائل واألَطدددداريح التربويددددة والنفسددددية ظةةةةافر هاشةةةةم أ لكةةةةاظمي:  .4

 .2012,   بغداد, دار الكتل والوثائس,  )الت طيط والتصميم

البحددددددث العلمددددددي واسدددددددت دام مصددددددادر المعلومددددددات التقليديدددددددة عةةةةةةامر إلبةةةةةةراهيم قنةةةةةةةديلجي:  .5

 .2008, الطبعة العربية, عمان, األ ردن, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, كترونيةواالل

,  القيدددداس واالختبددددار والتقددددويم فددددي المجددددال الرياضدددديعلةةةةي سةةةةموم الفرطوسةةةةي )وآخةةةةرون( :  .6

 .2015بغداد , دار الكتل والوثائس , 

ان , دار وائةةةةةل , عمةةةةة 2, ط دليدددددل بنددددداء االختبدددددارات والمقددددداييس النفسددددديةفريةةةةةد البشةةةةةتاوي:  .7

 . 2014للنشر والتوزيع والطباعة , 

االختبددددارات والمقدددداييس  فددددي مجددددال  التربيددددة البدنيددددة محجةةةةوب إلبةةةةراهيم ياسةةةةين المشةةةةهداني :  .8

داريةةةةةة واالقتصةةةةةادية  1, طوعلدددددوم التربيدددددة الرياضدددددية  , بغةةةةةداد , مطبعةةةةةة  دار الةةةةةدكتور للعلةةةةةوم اإلل

,2015. 

 .2002بغداد , دار الكتل للطباعة والنشر ,  , البحث العلمي ومناهجهُ  وجيه محجوب : .9

تصددددميم وتقنددددين اختبددددارات مهاريددددة ُمركبددددة للتقيدددديم مصةةةةطفى عبةةةةد الزهةةةةرة عبةةةةود هةةةةزاع :  .10

والتنبدددؤ بفاعليدددة األَداء الُمطلقدددة وفقددداً لمؤشدددر عمدددل القلدددب األَيسدددر فدددي ضدددوء األَنحددددار اللوجسدددتي 

عبدددين الشدددباب بُكدددرة القددددم منشةةةورة , جامعةةةة البصةةةرة , كليةةةة التربيةةةة  , أ طروحةةةة دكتةةةوراه ,  يةةةر لالَّ

 .2018البدنية وعلوم الرياضة , 

  1ُملحق )

 يُبين استمارة استبانه ترشيح االختبار وبيان صالحياتهُ 

 الجامعة الُمستنصرية

 ُكلية التربية األَساسية

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

 ...................................................... الُمحترمحضرة األَستاذ الفاضل........                 

 تحيةً م عطرة بك ل التقديرل واالحترام....

ليةةةة  يةةةروم  الباحثةةةان )أ .د امجةةةاد عبةةةد الحميةةةد بةةةدر الماجةةةد و م.ذ سةةةيف كةةةريم نعمةةةه صةةةالف( فةةةي ك 

ستن صةةةرية بةةةةإلجراء بحثهمةةةا ) بنةةةةاء التربيةةةة األ ساسية/قسةةةم التربيةةةةة البدنيةةةة وعلةةةةوم الرياضةةةة/الجامعة الم 

 القددددوة الُمميددددزة بالسددددرعة للددددرجلين والدحرجددددة ثددددم دقددددة التهددددديف بدددداألداء القُصددددوي  وتقنةةةةين اختبةةةةار 

ةةةةةةرة القةةةةةةدم فةةةةةةي م حافظةةةةةةة ميسةةةةةةان(, ولمكةةةةةةانتكم العلميةةةةةةة والخبةةةةةةرة والكفةةةةةةاءة  عبةةةةةةين الشةةةةةةباب بك  لالَّ

ةةةةم القيمةةةةة بلمةةةةدى ق ةةةةدرة هةةةةذا االختبةةةةار لقيةةةةاس مةةةةا  واالختصةةةاص, يرجةةةةو الباحثةةةةان شةةةةاكرين إلبةةةةداء أ رائك 

جابة على فقرات الجدول الم رفس لالختبار.   الل اإلل  وضع من اجلهل من خل

 مع وافر تقديرينا وإعمتنانننا

 

 

 

 االختبار
يصل

 ح

ال 

 يصلح

يحتاج إعلى 

 تعديل )ما هو 

أَي إعضافة 

 أخرى

القوة الُمميزة بالسرعة للرجلين والدحرجة ثم دقة  :اسم االختبار

 ديف باألداء القُصوي  الته
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  2ُملحق )

 أَسماء الُ براء والُم تصين الذين ُعرضت عليهم استمارة ترشيح االختبار الُمركب

 مكان العمل االختصاص ال بير اللقب ت

 كلية التربية األَساسية/جامعة ميسان فسلجة التدريب مجيد جاسب حسين أ.د  1

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ميسان ياس/ كرة القدماالختبارات والق رحيم عطية جناني أ.د  2

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ميسان التدريب الرياضي/كرة القدم كمال ياسين لطيف أ.د  3

 كلية التربية األَساسية/الجامعة المستنصرية طرائق التدريس/كرة القدم إعسماعيل عبد زيد عاشور أ.د  4

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة البصرة االختبارات والقياس رائد محمد مشتت دأ.  5

 كلية التربية األَساسية/الجامعة المستنصرية االختبارات والقياس بان عبد الرحمن أ.م.د  6

 كلية التربية األَساسية/الجامعة المستنصرية االختبارات والقياس محمد علي جالل أ.م.د  7

 كلية التربية األَساسية/الجامعة المستنصرية التدريب الرياضي/كرة القدم محمد غني الجبوري .دأ.م  8

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ميسان فسلجة التدريب/كرة القدم مينى ليث حاتم أ.م.د  9

 الرياضة/جامعة البصرةكلية التربية البدنية وعلوم  االختبارات والقياس ناهده عبد الزهرة بدر أ.م.د  10

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ميسان االختبارات والقياس محمد ماجد محمد أ.م.د  11

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ميسان فسلجة التدريب/كرة القدم محمد عبد هللا صيهود أ.م.د  12

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ميسان فسلجة التدريب/كرة القدم علي حسن الالمي أ.م.د  13

 مديرية تربية ميسان/ قسم البحوث والدراسات االختبارات والقياس/كرة القدم وسام حميد عبد الرضا أ.م.د  14

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ميسان االختبارات والقياس/ كرة القدم مصطفى عبد الزهرة عبود أ.م.د  15

 

  3لحق )مُ 

 فريق العمل الُمساعد

 مكان العمل التحصيل الدراسي االسم اليالثي ت

 د. وسام حميد عبد الرضا 1
دكتوراه في التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة)االختبارات والقياس/كرة القدم 

وزارة التربية/ ُمديرية تربية ميسان/شعبة 

 البحوث والدراسات

2 
د. مصطفى عبد الزهرة 

 عبود

وراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة دكت

 )االختبارات والقياس/كرة القدم 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 

 ميسان

 د. حيدر مجيد شويع 3
دكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة )طرائق 

 التدريس/كرة القدم 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 

 ميسان
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  سنة دراسة على 12-09است دام االنتقاء الرياضي عند  الناشئين في رياضة العاب القوى لدى فئة )

 الجزائر-بعض أندية العاب القوى المسيلة

 

 البريد االليكتروني البلد   االسم و اللقب 

 بن حميدوش فايزة -أ

 مزاري فاتح -أ.د

 غالب حكيم -أ

 

 الجزائر

f.benhamidouche@univ-bouira.dz 

 

hakim. ghellab@univ-dbkm.dz 

 

 مل ص المداخلة:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام االنتقاء الرياضي للناشئين في رياضة العاب القوى        

الجزائر, و تكونت  –لقوى لوالية المسيلة ( سنة, حيث شمل مجتمع الدراسة نوادي العاب ا12-09فئة )

مدرب تم اختيارهم بالطريقة  25عينة الدراسة من خمس نوادي كل نادي يضم خمس مدربين أي 

القصدية, كما اعتمدنا على المنهج الوصفي, و االستبيان كأداة لجمع البيانات, و أسفرت النتائج على عد 

لرياضي الناشئين من قبل المدربين بطريقة علمية في رياضة م استخدام االنتقاء المورفولوجي و النفسي 

العاب القوى, و كذالك اسفرت النتائج على عدم إتباع االنتقاء العلمي  المبني على األسس العلمية في 

 رياضة العاب القوى عند اختيار الرياضيين الناشئين. 

Summary of the intervention: 

This study aims to know the extent of using sports selection for juniors in 

athletics category (09-12) years, and the study population included athletics 

clubs in the Wilaya of M'sila - Algeria, and the study sample consisted of five 

clubs, each club comprising five coaches or 25 coaches who were selected In 

the intentional method, we also relied on the descriptive approach and the 

questionnaire as a tool to collect data, and the results resulted in the 

morphological and psychological selection of junior athletes not being used by 

coaches in a scientific way in athletics, with the scientific selection not 

following the scientific foundations in athletics when Selection of budding 

athletes  . 

 

 

 

 مقدمة:  -1

ياضي ممكن إن الهدف الرئيسي من التدريل الرياضي هو محاولة الوصول بالفرد إلى أعلى مستوى ر     

في نوع معين من أنواع األنشطة الرياضية, و على ذلك فإن التدريل الرياضي بشكل أساسي ما يسمى ) 

برياضة المستويات( أو ) رياضة البطوالت( أي ممارسة النشاط الرياضي بغرض تحقيس أحسن ما يمكن من 

(, و 36, ص1994عالوي,  مستوى رياضي في البطوالت أو المنافسات الرياضية المختلفة ) محمد حسن

بتحديد األهداف الخاصة و األسس العلمية لبرامج التدريل) ألنواع التدريل المختلفة( بما يتناسل واالتجاهات 

الرياضية و الثقافية العامة للمستويات العمرية المختلفة لضمان ممارسة الرياضة كخطوة أولى لتحقيس دعائم 

ر ل في ممارسة الرياضة من خالل برامج لتحسين لياقته البدنية و الوصول للمستويات العالية, فالبعض ي

لتفادي األمراض, و البعض يمارسها ر بة منه لكسر روتين الحياة اليومية,و البعض اآلخر يمارسها لزيادة 

كفاءته اليومية و التحرر من الروتين اليومي, و البعض يحتاج إلى ممارسة البرامج التي سوف تؤهلهم لتحقيس 

ستوى لياقة عالية في النشاط الخاص لتجنل الهزيمة في المنافسة و المباريات)رياضة المستويات( )أمر هللا م

(, وتعتبر رياضة العاب القوى من بين الرياضات التي تحتوي على العديد من 4, ص1998أحمد البساطي,

الرمي و  يرها مما يجعل المدربين الفعاليات الرياضية األكثر إثارة من الركض بأنواعه المختلفة و القفز و 

mailto:f.benhamidouche@univ-bouira.dz
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في هذا المجال على اإلطالع عن الخصائص التي ترتبب بطبيعة هذه الرياضة نظرا لتميزها ببعض الصعوبات 

سواء في عملية التدريل أو السباقات التي يشتر  فيها العداء و بالتالي فإن اختيار و انتقاء الفرد الذي يتميز 

فسية من العوامل الضرورية لضمان سيرورة الوصول إلى أفضل مستوى و بالخصائص المرفولوجية و الن

تحطيم األرقام القياسية , حيث يعتبر االنتقاء عملية تهدف إلى اختيار األفراد, الذين تتوفر لديهم خصائص و 

سمات و قدرات و استعدادات كبيرة يطلبها نشاطهم الرياضي, أي من خالل تحديد صالحية هؤالء األفراد 

( و ذلك 93,  ص1988ممارسة هذا النوع من الرياضة) محمد حسن عالوي, محمد نصر الدين رضوان, ل

الختيار الرياضيين ذوي الخصائص و المميزات التي تنطبس على رياضي العاب القوى  لبناء عداء الغد ذات 

فسي باستخدام االختبارات مستويات رياضية عالية بواسطة عملية االنتقاء و االختيار من الجانل الجسمي و الن

و المقاييس العلمية لتحديد المتغيرات المرفولوجية و السيكولوجية, حيث تهدف عملية االنتقاء للرياضي عموما 

إلى االكتشاف المبكر للمواهل الرياضية أو المواصفات الحركية و االنفعالية و البيولوجية و المرفولوجية 

في ضوء خصائص كل نشاط رياضي, إلمكانية توجيه الطفل لنوع النشاط التي يمكن التنبؤ بها في المستقبل 

المناسل بناء على تلك المواصفات و ميوله و استعداداته أمال في بلوغ مستوى, عالي من االنجاز في المستقبل 

ية ( كما أن االهتمام باالنتقاء الجيد و المبني على األسس العلم11-10, ص ص1998)أمر هللا أحمد البساطي,

سنة من أهم اإلجراءات لدمج الفرد في رياضة العاب القوى لكي يتمكن هذا الفرد من القدرة  12إلى  09لفئة 

 العطاء في  ضون مشواره الرياضي. على مواصلة البذل و

 إشكالية الدراسة: -2

جاز معتمدا يتميز التدريل الرياضي بخاصية االعتماد على البحث العلمي لتحقيس أعلى مستويات االن      

على نظريات و معارف مستخلصة من نتائج البحوث العلمية لعديد من العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي, 

كعلم النفس و التربية و االجتماع الرياضي و علم الحركة و الميكانيكا الحيوية و التشريف و الفسيولوجي, و 

االنجاز الرياضي مترو  للخبرة  أو الموهبة فقب االختبارات و المقاييس و لم يعد الوصول ألعلى مستويات 

بل أصبف يعتمد بشكل رئيسي على العلم في حل الكثير من مشاكل التدريل الحديث) أمر هللا أحمد البساطي, 

(, كم أن ممارسة رياضة العاب القوى شيء في متناول الجميع, الن تمارينها تواجهنا في الحياة 6, ص 1998

منذ الطفولة, ومن السهل تحديد مستويات التحمل فيها, و يمكن ممارستها في كل مكان و اليومية االعتيادية 

 وزمان.

و  البا ما يسمون العاب القوى ب"ملكة الرياضة" الن برامجها في جميع المسابقات الرياضية الكبيرة,     

ة له ) اوليغ كولودي و بما فيها األلعاب االولمبية يعتبر أوسع برنامج من حيث عدد الميداليات المخصص

( و تحتاج هذه الرياضة للعديد من المتطلبات الجسمية و النفسية و العقلية و  يرها 7, ص1986آخرون, 

حيث يشير محمد حسن عالوي أن لكل نشاط خصائصه التي ينفرد بها عن  يره من األنشطة األخرى سواء 

(, مما 55, ص2008لنشاط )رمضان ياسين, بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات أو متطلبات نوع ا

يفرض على المدربين القيام بعملية االنتقاء و االختيار ألفراد رياضيين تتوافس إمكانياتهم مع طبيعة النشاط 

الرياضي الممارس حيث أن االنتقاء يمثل عملية تتطلل العثور في وسب كبير على أفراد لديهم قابلية, إلعطاء 

(, لهذا يفترض علماء النفس Richard Monpeti,1987, p106ة معينة)مهارات عالية في رياض

الرياضيين تصنيف األلعاب الرياضية على ضوء المتطلبات النفسية الكامنة فيها, و بشكل عام اقترحوا أن 

معرفة هذه األنواع من التصنيف ربما توضيف المتطلبات وترتكز على رياضة معينة تنحصر في المشاركين, 

قد تساعد في عزاء صفات الشخصية ضمن حاالت رياضية مالئمة لتركيبتها العاطفية الخاصة )  و بالعكس

( وتعتبر القياسات المرفولوجية من بين العوامل 35, ص2005مروان عبد المجيد, أياد عبد الكريم العزاوي, 

جسم و صالبة كل منهما المستخدمة في عملية االنتقاء الرياضي حيث تمثل هذه القياسات في أطوال وأوزان ال

باألخر, و من خالل تلك المعلومات يمكن التنبؤ بمعلومات في  اية األهمية, فالطول الذي يمكن أن يصل إليه 

الفرد عند اكتمال النضج أمرا يستحس االهتمام و هو أمرا حاسما في عملية االختيار, و تعد نتائج البحوث 

على ذلك, حيث تشير إلى وجود ارتباطات عالية بين القياسات العلمية في مجال البيوميكانيك أعظم دليل 

(, 11, ص 1998االنثروبومترية و مستويات األداء في األنشطة الرياضية المختلفة)أمر هللا أحمد البساطي, 

 ير أن عملية االنتقاء تعتبر من أكثر المشاكل التي تعترض القائمين على عملية التدريل الرياضي  البا ما 

لعديد من المدربين ما يختاروا الرياضيين دون تحديد ضوابب و محددات علمية وموضوعية لدمج الفرد نجد ا



160 

 

في رياضة العاب القوى مما يشكل عائس كبير سواء في عملية التدريل والتحضير للعداء أو النتائج المراد 

باحث للنوادي الرياضية أللعاب التوصل إليها من خالل االشترا  في السباقات المختلفة, فمن خالل متابعة ال

القوى بوالية المسيلة و من خالل االطالع على العديد من الدراسات السابقة و مشاهدة السباقات التي تنظم 

الحظ الباحث هنا  نتائج  ير مرضية أل لل السباقات مع هبوط في مستوى التحضير للعداء خالل عملية 

و االختيار األمثل لعناصر العاب القوى من الجانل المورفولوجي  التدريل مما أرجف الباحث عملية االنتقاء

 ( سنة وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل العام التالي: 12-09و النفسي  يشكل عامل فعال و مهم لفئة )

 ؟( سنة12-09في رياضة العاب القوى لدى فئة )هل تستخدم عملية االنتقاء العلمي عند الرياضين الناشئين 

 :لتساؤالت الجزئيةا -2-1

 ؟( سنة12-09)هل تستخدم عملية االنتقاء المورفولوجي لرياضي الناشئين في رياضة العاب القوى لدى  -

 ؟( سنة12-09)هل تستخدم عملية االنتقاء النفسي لرياضي الناشئين في رياضة العاب القوى لدى  -

 فرضيات الدراسة: -2-2

                                                                                                             فرضية عامة:                   -2-2-1

  ( سنة12-09في رياضة العاب القوى لدى فئة )تستخدم عملية االنتقاء العلمي عند الرياضي الناشئين  -

                                                                                                              الفرضيات الجزئية :                             -2-2-2

( 12-09فئة )تستخدم عملية االنتقاء المورفولوجي عند الرياضي الناشئين في رياضة العاب القوى لدى  -

 .سنة

 .( سنة12-09) فئةشئين في رياضة العاب القوى لدى تستخدم عملية االنتقاء النفسي عند الرياضي النا -

 أهداف الدراسة: -3

معرفة مدى استخدام المدربين لعملية االنتقاء المورفولوجي لرياضي الناشئين في رياضة العاب القوى  - 

 (سنة .12-09فئة )

-09عاب القوى فئة )معرفة مدى استخدام المدربين لعملية االنتقاء النفسي لرياضي الناشئين في رياضة ال -

 (سنة  12

                                                                        أهمية الدراسة   -4

فئة الكشف عن اهتمام المدربين بعملية االنتقاء المورفولوجي لرياضي الناشئين في رياضة العاب القوى  -

 .  (سنة09-12)

-09فئة )عملية االنتقاء النفسي لرياضي الناشئين في رياضة العاب القوى إبراز مدى اهتمام المدربين ب -

 (سنة12

 الكلمات الدالة في الدراسة: -5

 االنتقاء الرياضي: -5-1

هو اختيار أفضل الالعبين و الالعبات في المجموعة المتاحة منهم من خالل الدراسة المتعلقة اصطالحا:

ياضي اعتمادا على األسس و الطرق العلمية السوية) هدى محمد لجميع الجوانل المؤثرة في المستوى الر

 (19,  ص2004محمد الخضري, 

يعتبر االنتقاء الرياضي من بين العوامل الضرورية التي تستخدم في اختيار أفضل العدائين من  اإلجرائي:

 ة على ممارسة رياضة العاب القوى.الجانل المورفولوجي و المتطلبات النفسية للقدر

 العاب القوى:   -5-2

تعد العاب القوى عروس األلعاب االولمبية ألنها اللعبة التي تتعدد فيها الفعاليات بشكل كبير, لذا اصطالحا: 

تجلل المشاهدين لمتابعتها لما فيها من إثارة  تبرز إمكانيات الفرد و الجماعة في التنافس)ريسان خريبب 

 (05,  ص2002مجيد, عبد الرحمن األنصاري,

تعتبر رياضة العاب القوى من بين الرياضات الفردية األكثر فعالية حيث تحتوي على العديد من رائيا إج

 التخصصات سواء الركض و القفز و الرمي و  يرها و لكل تخصص متطلبات يتميز بها عن  يره.

 المراهقة: -5-3

سنة  19سنوات و  9التقريل فما بين أنها فترة الحياة الوقعة بين سن البلوغ و النضج و أنها تقع ب اصطالحا:

 (21, ص1993و تتميز بتغيرات جسمية و نفسية ملحوظة )عبد الرحمن عيسواي ,
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سنة حيث  12-9تعتبر فترة المراهقة من بين الفترات األساسية الواجل االهتمام بها خاصة فترة  إجرائيا:

 لخ تتميز بالعديد من التغيرات الجسمية و العقلية و النفسية ....ا

 الدراسات السابقة: -6

عملية االنتقاء الرياضي للناشئين في رياضة السباحة   بعنوان: 2008-2007دراسة مزاري فاتح ) -6-1

 ( سنة12-09على مستوى األندية الجزائرية للمرحلة العمرية )

في األندية تهدف الدراسة إلى التعرف المبكر على المواهل الرياضية, و معرفة حقيقة االنتقاء الرياضي 

 العاصمية, مع إعطاء القواعد النظرية و المنهجية لعملية االنتقاء الرياضي لفئة الموهوبين...الخ.

مدرب و  67و استخدم الباحث المنهج استخدم المنهج الوصفي التحليلي,  و تكونت عينة الدراسة من 

نوادي الرياضية في الجزائر العاصمة العينة الثانية تمثلت في جميع المدراء الفنيين الذين يشرفون على ال

, و أسفرت النتائج إلى أن عملية االنتقاء الرياضي للبراعم الشبانية  31لرياضة السباحة و كان عددهم 

 في رياضة السباحة تبنى على أسس عشوائية ال عالقة باألسس العلمية الحديثة.

قدرات البدنية و المهارية من خالل : عملية تقويم ال  بعنوان2008-2007دراسة بوحاج مزيان) -6-2

 (سنة.19-17بطارية اختبارات أثناء انتقاء العبي كرة القدم صنف أواسب )

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية التقويم بصفة عامة و التقويم البدني و المهاري من خالل بطارية اختبارات 

بها المدربون باعتمادهم على المالحظة النتقاء العبي كرة القدم, و تصحيف األخطاء السابقة التي ارتك

-17البيدا وجية و المباريات, و الرفع من مكانة الجانل العلمي في عملية انتقاء العبي كرة القدم أواسب 

سنة, و استخدم الباحث المنهج استخدم المنهج الوصفي و المسحي,  و تكونت عينة الدراسة من مدربي  19

العل, و  78فرق و التي كان عددهم  03لعينة الخاصة ببطارية االختبار الفريس خاصة باالستبيان و  ا 15

أسفرت النتائج إلى أن استعمال عملية تقويم قدرات الالعبين بدنيا و نهاريا عن طريس بطارية اختبارات 

أثناء عملية االنتقاء هو عمل منهجي يتطلل من المدرب كفاءة علمية و مهنية حتى يتمكن من تطبيقه و 

 امل به.التع

االنتقاء و التوجيه الرياضي للناشئين   بعنوان : 2001-2000دراسة الفضيل عمر عبد هللا عبش ) -6-3

 الموهوبين في كرة القدم على مستوى األندية اليمنية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على األسس العلمية من خالل الكيفية المستعملة في انتقاء المقبولين في 

مارسة لعبة كرة القدم أي يساعد التعرف المبكر على المواهل و القدرات و الجوانل المختلفة و األندية للم

التوجيه المستمر للناشئين نحو ممارسة الفعاليات الرياضية, و استخدم الباحث المنهج استخدم المنهج 

ة االنتقاء في األندية مدرب,  و أسفرت النتائج على أن عملي 120الوصفي التحليلي,  و شملت عينة الدراسة 

اليمنية ال تتبع األسس العلمية و ال تمس جميع الجوانل التي يتم عليها انتقاء الناشئين للممارسة كرة القدم, 

كما أن االنتقاء المنظم المبني على األسس العلمية يساهم في رفع المستوى الرياضي بصفة عامة و في كرة 

عالقة بين االنتقاء و التوجيه للناشئين للممارسة الرياضة المناسبة القدم بصفة خاصة, و جهل المدربين بال

 لهم...الخ

 التعليق على الدراسات السابقة و المشابهة :  -6-4

شملت معظم الدراسات االنتقاء الرياضي للناشئين و بناء بطارية اختبارات لالنتقاء , حيث كانت تهدف إلى 

ية و كذا التعرف على األسس العلمية من خالل الكيفية المستعملة في معرفة حقيقة االنتقاء الرياضي في األند

انتقاء المقبولين في األندية و كذا تصحيف األخطاء السابقة التي ارتكبها المدربون باعتمادهم على المالحظة 

البيدا وجية و المباريات, و اعتمدت بعض الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي مع تنوع المجال 

شري بين الفئات العمرية المختلفة ماعدا عدائي ألعاب القوى و أسفرت معظم النتائج على أن عملية الب

االنتقاء الرياضي للبراعم الشبانية في رياضة السباحة تبنى على أسس عشوائية ال عالقة باألسس العلمية 

مية و ال تمس جميع الجوانل التي يتم الحديثة ,  كما أن عملية االنتقاء في األندية اليمنية ال تتبع األسس العل

عليها انتقاء الناشئين للممارسة كرة القدم, كما أن استعمال عملية تقويم قدرات الالعبين بدنيا و نهاريا عن 

 طريس بطارية اختبارات أثناء عملية االنتقاء هو عمل منهجي.

 السند النظري: -7

 االنتقاء الرياضي: -7-1
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الفرد للممارسة النشاط الرياضي المناسل له منذ الطفولة أمرا بالغ األهمية في  مما ال شك فيه أن اختيار

بلوغ المستويات العالية, و من الصعوبة تحقيس مستويات عالية دون التدريل منذ الصغر و ان اختيار الطفل 

علمية أمكن و توجيهه للنشاط المناسل لم يعد متروكا للصدفة, بل أصبحت عملية االختيار عملية لها أسس 

التوصل إليها نتيجة الجهود المضنية ألراء و بحوث المتخصصين في المجال, و إذا استرشد المدرب 

باألسلوب العلمي في انتقاء الرياضيين سوف يساعده ذلك في تطوير المستوى و االرتقاء بمستوى االنجاز 

نبؤ  بمستوى الطفل في المستقبل في الرياضي في المستقبل, حيث يسمف األسلوب العلمي في االختيار في الت

 ضوء المعلومات و المقاييس المتحصل عليها من الطفل, و التي تعد أهم مشاكل االنتقاء.

و للتعرف على مدى صالحية الطفل يكون من البيانات المتحصل عليها من خالل عملية المالحظة التربوية 

لى الفحوص الطبية و االختبارات البدنية و أثناء ممارسة نشاط رياضي منظم لعدة سنوات باإلضافة إ

 (10, ص 1998هللا احمد البساطي,  المهارية التي تسمف بالتنبؤ بمستوى النشاط التخصصي ) أمر

 بعض عوامل االنتقاء للمستويات العالية: -

 القياسات االنيروبومترية ) المرفولوجية  -

للتنبؤ بالطفل في المستقبل في ضوء الطول إلى معادلة ذات درجة ثبات عالية  1977توصل هافليسك 

 الحالي و طول الوالدين األمر الذي بشير إلى أهمية النواحي الوراثية:

  1.08/2الطول بالنسبة للولد = طول الوالد + طول الوالدة* -

 (12, ص1998)أمر هللا أحمد البساطي, 2+ طول الوالدة/0.923الطول بالنسبة للبنت= طول البنت *  -

 ستعداد لألداء الرياضي:اال -

يلعل مستوى االستعداد دور بالغ األهمية في مستوى االنجاز الرياضي بصفة عامة, و من ثم يعد معيارا 

جيدا في عملية االختيار منذ بداية ممارسة النشاط الرياضي, حيث يدل على القدرة على مقاومة اإلحباط و 

الجهد و كذا تحقيس مستوى مناسل من الثبات النفسي و  الر بة في التعلم و التدريل و المثابرة و بذل

االنجاز الرياضي و من خالل عملية المالحظة  و نتائج االستبيان و االختبارات يمكن االسترشاد بمستويات 

االستعداد كمؤشر منذ بداية عملية التعلم الحركي, و كذا مدى االستجابة و التقدم في المستوى,و بصفة عامة 

ج المتحصل عليها لمستويات االستعداد تعد معيارا الى ح كبير لمستوى القدرات الكامنة لدى الفرد فإن النتائ

, ص 1998و إمكانية التنبؤ باستغاللها لتحقيس مستوى عالي في النشاط الرياضي )أمر هللا أحمد البساطي, 

14) 

 رياضة العاب القوى: -7-2

ية ألنها اللعبة التي تتعدد فيها الفعاليات بشكل كبير, لذا تعد رياضة العاب القوى عروس األلعاب االولمب

 تجلل المشاهدين لمتابعتها لما فيها من إثارة تبرز إمكانيات الفرد و الجماعة في التنافس.

و تحتل العاب القوى مكانة هامة في جدول األوسمة حيث يبلغ رصيدها أعلى من جميع الفعاليات الرياضية 

الدور الكبير في تسلسل الدول في النتيجة العامة في الدورات االولمبية و القارية و األخرى, لذا فإن لها 

 ( 05, ص2002ريسان خريبب, عبد الرحمن األنصاري, ) اإلقليمية

  12-09المرحلة العمرية ) -7-3 

ة, و البد يقول بريكسي:" أن القدرات البدنية و النفسية لناشف هذه الرحلة تساعد على تعلم المهارات الحركي

 (151, ص 2008مزاري فاتف, من توجيههم للتدريل المتعدد الجوانل و االختصاص )

 النمو الجسمي: -

يتميز النمو الجسمي بالهدوء بالنسبة للطول و الوزن لكي يناسل المرحلة االنتقالية التي تسبس طفرة النمو 

إذ يالحظ في سن الحادية عشر أن البنات في سن المراهقة, و في حوالي سن العاشرة تبدأ طفرة نمو البنات 

 (134ص1994يكن أكثر طوال و أثقل وزنا من البنين )محمد حسن عالوي, , 

 

 النمو العقلي و االجتماعي و االنفعالي: -

 تتلخص أهم مظاهر النمو العقلي و االجتماعي و االنفعالي في هذه المرحلة بما يلي:
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اء األشياء المركبة منها, نظرا التساع مدى إدراكه و بذلك يستطيع يتطور إدرا  الطفل للعالقات بين أجز -

تركيل األشياء المعقدة, باإلضافة إلى أن الطفل يصبف أكثر وعيا و إدراكا بالمشاكل التي تتميز بقدر معين 

 من التعقيد.

ل إلى طور الواقعية, يزداد نضج العمليات العقلية كالتذكر و التفكير, إذ ينتقل الطفل من طور التفكير الخيا -

وبأخذ في النظر إلى بيئته من النواحي الواقعية, كما تزداد قدرته على االنتباه و التركيز من حيث المدى و 

 المدة.

, 1994يزداد ميله لالستطالع مما يحفزه إلى الكشف عما يقع تحت حواسه.....الخ ) محمد حسن عالوي,  -

 (138ص

 الدراسة االستطالعية: -8

لدراسة االستطالعية تجربة مصغرة يقوم بها الباحث للتأكد من مدى دراسته األساسية و تحديد تمثل ا

 الظروف الزمنية و المكانية التي ترتبب بالدراسة كما تمكن من:  

 تحديد أسئلة االستبيان التي تتعلس بالجانل المورفولوجي.

 تحديد أسئلة االستبيان التي تتعلس بالجانل النفسي.

 ينة الدراسة.تحديد ع

 التأكد من مدى تنفيذ الدراسة و مالءمتها.

 معرفة عملية توزيع استمارة االستبيان

 تحديد المشاكل و الصعوبات التي تواجه الباحث

 تحديد مستوى األلفاظ المستخدمة لدى المدربين.

 تحديد الوسائل و الوقت المستغرق عند القيام بالدراسة.

 المجال المكاني : -

 .الجزائر -الدراسة على مستوى نوادي العاب القوى لوالية المسيلة  أجريت هذه

 لمجال الزماني:ا -
 . 02/12/2019إلى  اية   02/10/2019الجانل التطبيقي   انطلس من 

 المنهج المتبع في الدراسة:  -9
اولة تماشيا مع أهداف وطبيعة موضوع الدراسة, فقد اعتمدنا على تطبيس المنهج الوصفي من خالل مح

 التعرف على مدى استخدام عملية االنتقاء الرياضي للناشئين في رياضة العاب القوى .

 :مجتمع وعينة الدراسة  -10

 مجتمع الدراسة: -10-1

الجزائر, والذي  - اعتمدنا في بحثنا هذا وارتأينا أن يكون مجتمع البحث خاص بنوادي ألعاب القوى المسيلة

 نوادي. 07يضم 

  العينة:  -10-2
في بحثنا هذا شملت العينة جزءا من مجتمع الدراسة لنوادي ألعاب القوى وقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية, 

 الجزائر. -مدرب من نوادي والية المسيلة 25واشتملت العينة على 

 مسكن. 346جمعية  -

 شبيبة سيدي حملة أللعاب القوى. -

 نادي بن السرور.  -

 نادي عين الحجل. -

 حمام الضلعة. نادب -
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  :أدوات جمع البيانات والمعلومات -11

إلضفاء الموضوعة والدقة الالزمة ألي دراسة علمية ال بد من استعمال بعض األدوات العلمية والوسائل 

التقنية التي بواسطتها يصل الباحث إلى كشف النقاب على الظاهرة المجمع القيام, وقد استخدمنا في دراستنا 

 .أدوات البحث أال وهو االستبيان هذه أداة من

اعتمدنا في بحثنا على استمارة االستبيان الموجهة إلى المدربين, وكانت طريقة طرح هذه األسئلة بأسلوب 

بسيب يتسنى فهمه بسهولة ووضوح, وكذلك باعتباره مناسل للمدرب, واألسئلة هي استجابة للمحاور, 

 .له عالقة بالفرضياتوبالتالي استجابة للفرضيات, فكل سؤال طرح 

 تم االعتماد على األسئلة التالية: نوع األسئلة: -

 .هي األسئلة التي يحدد فيها الباحث إجاباته مسبقا و البا ما تكون بنعم أو ال األسئلة المغلقة: -

 تقسيم محاور االستبيان: -

 عدد عبارات االستبيان المحور

ياضي تستخدم عملية االنتقاء المورفولوجي عند الر

 .( سنة12-09فئة )الناشئين في رياضة العاب القوى لدى 

إلى  01العبارة رقم من 

10 

تستخدم عملية االنتقاء النفسي عند الرياضي الناشئين في 

 .( سنة12-09) فئةرياضة العاب القوى لدى 

الى 11العبارة رقم من 

20 

 تحديد متغيرات الدراسة:  -12

صر ضروري في أي دراسة ميدانية وهذا بغرض التحكم فيها قدر المستطاع يعتبر ضبب متغيرات الدراسة عن 

بحيث يكون هذا الضبب مساعدا على تفسير وتحليل نتائج الدراسة الميدانية دون الوقوع في العراقيل 

 والصعوبات وقد جاء ضبب متغيرات بحثنا كما يلي:

 ضي" في بحثنا هذا يتمثل في "االنتقاء الرياالمتغير المستقل:  -

 هو "ناشئي العاب القوى" المتغير التابع:  -

ونسعى في هذا البحث إلى معرفة مدى استخدام عملية االنتقاء الرياضي للناشئين في رياضة العاب القوى 

 سنة. 12- 09صنف 

 : ال صائص السيكومترية -13

 صدق و ثبات القياس 

 اليبات: -13-1

 يمثل ثبات االستبيان:03الجدول رقم 

القيمة الجدولية  معامل اليبات العينة األداة

 لمعامل االرتباط

درجة الحرية 

 ن  -1)

مستوى 

 الداللة

 االستبيان
 

05 

 

0.896 

 

0.811 

 

04 

 

0.05 

 الصدق -13-2

 الصدق يساوي جذر الثبات

 يمثل الصدق الذاتي لالستبيان: 04الجدول رقم

القيمة الجدولية  معامل اليبات العينة األداة

 رتباطلمعامل اال

درجة الحرية 

 ن  -1)

مستوى 

 الداللة

 االستبيان
 

05 

 

0.946 

 

0.811 

 

04 

 

0.05 

( اكبر من القيمة 0.946: نجد أن قيمة معامل الصدق لالستبيان و التي كانت )04من خالل الجدول رقم 

 ( .04( و درجة الحرية )0.05(  عند مستوى الداللة)0.811الجدولية المقدرة ب)
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 ت التطبيق الميداني :إجراءا -14

بعد بناء وتصميم أسئلة االستبيان التي تتعلس باالنتقاء المورفولوجي و النفسي  للناشئين  قام الباحث بطباعتها  -

لتوجيهها للعينة االستطالعية و بعدها قمنا بتعديل كل العبارات التي ال تنطبس مع المحور و التي قد وجد فيها 

نوادي رياضية أين قاموا باستقبالنا  05توجهنا إلى  15/11/2019-14يومي المدربين صعوبة لفهمها ثم 

أحسن استقبال حيث سلمناهم استمارات االستبيان قصد اإلجابة عليها, كما أننا قمنا بشرح بعض األسئلة التي 

تم استرجاع كل  22/11/2019وجدوا فيها  موضا مع إعطائهم الوقت الكافي لالستجواب و في يوم 

 مارات التي قام المدربين بتعبئتها.االست

و بعد كل هذه الزيارات قمنا بتفريغ البيانات المتحصل عليها مع التأكد من كل االستمارات حيث قمنا بالتحليل   

 .   02/12/2019يوم 

 األساليب اإلحصائية المست دمة في الدراسة: -15

 .22ذج ونم SPSSتم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 المتوسب الحسابي. -

 Pearson’scoeffcientمعامالت االرتباط بيرسون  -

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها: -16

 الفرضية الجزئية األولى: -16-1

للتحقس من الفرضية الجزئية األولى و التي تتمثل في" تستخدم عملية االنتقاء المورفولوجي عند الرياضين 

 . ( سنة12-09فئة )عاب القوى لدى الناشئين في رياضة ال

يمثل حساب معامل بيرسون لالرتباط الستخدام االنتقاء المورفولوجي لرياضي للناشئين في  : 04الجدول )

 سنة. 12- 09رياضة العاب القوى فئة 

 العينة

المتوسب 

 الحسابي

معامل بيرسون لالرتباط في استخدام 

االنتقاء المورفولوجي لرياضي للناشئين 

 12- 09رياضة العاب القوى فئة في 

 سنة

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 ال نعم

 غير دال 0.05 -0.403 6.36 3.64 25

  

الستخدام االنتقاء المورفولوجي معامل بيرسون لالرتباط بين): يتضف لنا أن 04من خالل  الجدول رقم 

 0.05, عند مستوى الداللة   -0.403هو ) ( سنة12-9فئة )لرياضي للناشئين في رياضة العاب القوى 

أي انه ال يوجد ارتباط بين استخدام االنتقاء المورفولوجي لرياضي للناشئين ي رياضة العاب القوى, حيث 

و هو أقل من الذين أجابوا بال  و الذي بلغ   3.63بلغ المتوسب الحسابي للمدربين الذين كانت إجابتهم بنعم 

 رياضي وفقا لمعايير مورفولوجية.أي عدم استخدام االنتقاء ال 6.36
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عم المتوسط الحسابي لالجابة بن
حول االنتقاء المورفولوجي 

المتوسط الحسابي لالجابة بال
حول االنتقاء المورفولوجي
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الستخدام االنتقاء المورفولوجي لرياضي للناشئين في رياضة (: المتوسب الحسابي 01يمثل الشكل البياني)

 سنة 12- 09العاب القوى فئة 

 الفرضية الجزئية اليانية: -16-2

قاء النفسي عند الرياضين الناشئين للتحقس من الفرضية الجزئية الثانية و التي تتمثل في" تستخدم عملية االنت

 . ( سنة12-09فئة )في رياضة العاب القوى لدى 

يمثل حساب معامل بيرسون لالرتباط الستخدام االنتقاء النفسي لرياضي للناشئين في رياضة  :05الجدول 

  سنة: 12- 09العاب القوى فئة 

 العينة

المتوسب 

 الحسابي
معامل بيرسون لالرتباط في استخدام 

نتقاء النفسي لرياضي للناشئين في اال

 سنة 12- 09رياضة العاب القوى فئة 

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 ال نعم

 غير دال 0.05 -0.505 6.04 3.84 25

 

الستخدام االنتقاء النفسي لرياضي معامل بيرسون لالرتباط بين): يتضف لنا أن 05من خالل  الجدول رقم 

أي انه ال  0.05, عند مستوى الداللة   -0.505هو )  سنة 12- 09قوى فئة للناشئين في رياضة العاب ال

يوجد ارتباط بين استخدام االنتقاء النفسي لرياضي للناشئين ي رياضة العاب القوى, حيث بلغ المتوسب 

عدم أي  6.04و هو أقل من الذين أجابوا بال  و الذي بلغ   3.84الحسابي للمدربين الذين كانت إجابتهم بنعم 

 استخدام االنتقاء الرياضي وفقا لمحددات نفسية.

 

.  

 

ياضة العاب الستخدام االنتقاء النفسي لرياضي للناشئين في ر(: المتوسب الحسابي 02يمثل الشكل البياني)

 سنة 12- 09القوى فئة 

 مناقشة النتائج و الفرضيات: -17

ا " تستخدم عملية االنتقاء المورفولوجي عند : و التي افترض الباحث  على إنه الفرضية الجزئية األولى

 .( سنة12-09فئة )الرياضين الناشئين في رياضة العاب القوى لدى 

في ضوء النتائج المتوصل إليها في أسئلة االستبيان التي تتعلس باالنتقاء المورفولوجي و الموضحة      

االنتقاء المورفولوجي للناشئين في ( و التي تبين مدى استخدام المدربين عملية 04في الجدول رقم )

سنة و التي كان مفادها أن معامل االرتباط  ير دال أي ال توجد عالقة  12-09رياضة العاب القوى فئة 

دالة إحصائيا بين عملية االنتقاء المورفولوجي و استخدامه للناشئين في رياضة العاب القوى, هذا يعني 

ة في االنتقاء الختيار العدائين المناسبين وفقا للمتطلبات الجسمية أن المدربين ال يعتمدون على طرق علمي
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من الطول و نمب الجسم لما يتناسل مع طبيعة النشاط الرياضي الممارس, و هذا ما يتفس مع نتائج دراسة 

عملية االنتقاء الرياضي للناشئين في رياضة السباحة على   حول 2008-2007دراسة مزاري فاتح )

( سنة إلى أن عملية االنتقاء الرياضي للبراعم 12-09ة الجزائرية للمرحلة العمرية )مستوى األندي

 الشبانية في رياضة السباحة تبنى على أسس عشوائية ال عالقة باألسس العلمية الحديثة.

 

 .وعليه يمكن أن نقول أن فرضية البحث لم تتحقق وهذا ما أكدته نتائج الدراسة

 

و التي افترض الباحث  على أنها " تستخدم عملية االنتقاء النفسي عند الرياضين  :الفرضية الجزئية اليانية

 . ( سنة12-09) فئةالناشئين في رياضة العاب القوى لدى 

في ضوء النتائج المتوصل إليها في أسئلة االستبيان التي تتعلس باالنتقاء النفسي و الموضحة في الجدول       

تخدام المدربين عملية االنتقاء النفسي للناشئين في رياضة العاب القوى فئة ( و التي تبين مدى اس05رقم )

سنة و التي كان مفادها أن معامل االرتباط  ير دال أي ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين عملية االنتقاء  09-12

لى طرق علمية في النفسي و استخدامه للناشئين في رياضة العاب القوى, هذا يعني أن المدربين ال يعتمدون ع

عملية االنتقاء الختيار العدائين المناسبين وفقا للمتطلبات و الخصائص ترتبب بشكل مباشر مع فعالية النشاط 

  2001-2000دراسة الفضيل عمر عبد هللا عبش )الرياضي الممارس, و هذا ما يتفس مع نتائج دراسة 

عملية  ي كرة القدم على مستوى األندية اليمنية إلى أناالنتقاء و التوجيه الرياضي للناشئين الموهوبين فحول 

االنتقاء في األندية اليمنية ال تتبع األسس العلمية و ال تمس جميع الجوانل التي يتم عليها انتقاء الناشئين 

للممارسة كرة القدم, كما أن االنتقاء المنظم المبني على األسس العلمية يساهم في رفع المستوى الرياضي 

عامة و في كرة القدم بصفة خاصة, و جهل المدربين بالعالقة بين االنتقاء و التوجيه للناشئين للممارسة بصفة 

 الرياضة المناسبة لهم...الخ.

 

 وعليه يمكن أن نقول أن فرضية البحث لم تتحقق وهذا ما أكدته نتائج الدراسة.

 

 استنتاجات عامة و التوصيات: -18

 استنتاجات عامة: -18

 دم االنتقاء المورفولوجي لرياضي الناشئين من قبل المدربين بطريقة علمية في رياضة العاب القوى.ال يستخ -

 ال يستخدم االنتقاء المورفولوجي لرياضي الناشئين من قبل المدربين بطريقة علمية في رياضة العاب القوى.  -

 ئ علمية.عدم إلمام المدربين بعملية االنتقاء الرياضي المبني وفقا ألسس و مباد -

 نقص في الخبرة المؤهلة في تحديد المعايير العلمية لالنتقاء الرياضي . -

 عند اختيار الرياضيين عدم إتباع االنتقاء الرياضي العلمي لألسس العلمية في رياضة العاب القوى -

 عدم إدرا  المدربين باالنعكاس االيجابي لعملية االنتقاء الرياضي على النتائج في المستقبل. -

                                                التوصيات:                                                                                                                     -18-2

 ى .زيادة االهتمام بعملية االنتقاء المورفولوجي لرياضي الناشئين في رياضة العاب القو -

 زيادة االهتمام بعملية االنتقاء النفسي لرياضي الناشئين في رياضة العاب القوى. -

 زيادة دراسة مدى انعكاس استخدام عملية االنتقاء الرياضي على نتائج العدائين مستقبال. -

جينة إلمام المدربين و اإلداريين باستخدام االنتقاء الرياضي للعدائين خاصة مرحلة الناشئين التي تعد الع -

 األساسية لتكوين العداء.

 تنظيم دورات تكوينية لمعرفة دور االنتقاء الرياضي في الفرق و النوادي الرياضية. -

 االهتمام باالنتقاء الرياضي للرياضيين و لكال الجنسين و لمختلف الفئات العمرية.  -

 زيادة اطالع الباحث على علوم التدريل الرياضية و أنشطة التخصص الرياضي. -

 اختبارات و مقاييس علمية مقننة لعملية االنتقاء الرياضي خاصة برياضة العاب القوى وضع -

 ضرورة إجراء بحوث علمية لنفس الفئة العمرية من جوانل أخرى فسيولوجية و دورية طبية -
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     قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة: -19

 المراجع باللغة العربية: -19-1

 1998 د البساطي, قواعد و أسس التدريل الرياضي, منشأة المعارف, اإلسكندرية,أمر هللا احم -

اوليغ كولودى, يفغينى لوتكوفسكى, فاليمير اوخوف, ترجمة مالك حسن, العاب القوى, دار رادو ا,  -

 1986موسكو, 

 .2008,دار أسامة للنشر و التوزيع, عمان, 1رمضان ياسين, علم النفس الرياضي, ط -

, اإلصدار األول, دار  العلمية  الدولية 01ن خريبب, عبد الرحمان مصطفى األنصاري,العاب القوى,طريسا -

 2002ودار الثقافة للنشر و التوزيع ,عمان,

أساسها الفسيولوجي و النفسية, دار العلوم العربية,  -عبد الرحمن عيسواي, مشكالت الطفولة و المراهقة -

 .1993لبنان, 

 . 1994, درا المعارف, القاهرة, 13, علم التدريل الرياضي, طمحمد حسن عالوي -

, 2محمد حسن عالوي,محمد نصر الدين رضوان, القياس في التربية الرياضية و علم النفس الرياضي, ط -

 .1988دار الفكر العربي, القاهرة, 

 1994, دار المعارف, القاهرة, 09محمد حسن عالوي, علم النفس الرياضي, ط -

األبعاد النفسية   لألداء الرياضي,  -ن عبد المجيد, أياد عبد الكريم العزاوي, علم النفس الرياضيمروا -

 .2005, الوراق للنشر و التوزيع, عمان, 01ط

هدى محمد محمد الخضري, التقنيات الحديثة النتقاء الموهوبين الناشئين في السباحة, الكتبة المصرية  -

 .2004للطباعة والنشر, 

 المراجع باللغة األجنبية: -19-2

- RICHARD MONPETI, problème lier à la détection des talons ensports, Edition 

Vigot, 1989. 

 الــــــمـــــــذكــــــــرات: -19-3

(, عملية االنتقاء الرياضي للناشئين في رياضة السباحة على مستوى 2008-2007دراسة مزتري فاتف ) -

( , لنيل شهادة الماجستير, معهد التربية البدنية و الرياضية, سيدي 12-09ئرية للمرحلة العمرية )األندية الجزا

 عبد هللا, جامعة الجزائر.

(, االنتقاء والتوجيه الرياضي للناشئين الموهيين في 2001-2000دراسة الفضيل عمر عبد هللا عبش ) -

الماجستير, قسم التربية البدنية و الرياضية, كلية العلوم كرة القدم على مستوى األندية اليمنية, لنيل شهادة 

 االجتماعية و اإلنسانية, جامعة الجزائر.

(, عملية تقويم القدرات البدنية و المهارية من خالل بطارية 2008-2007دراسة بوحاج مزيان ) -

اجستير, معهد التربية ( سنة, لنيل شهادة الم19-17اختبارات أثناء انتقاء العبي كرة القدم صنف أواسب )

 البدنية و الرياضية, سيدي عبد هللا, جامعة الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 

المدى الحركي لبعض مفاصل الجسم وعالقتها بدقة اداء االرسال المواجه من االعلى)التنسي  بالكرة 

 الطائرة لدى العبي منت ب جامعة كركوك

 ا.م.د معد مانع عالوي

Maad.bio73@gmail.com 

 عين علي عبيدم.م م

Kirkuk026@gmail.com 

 الكرة الطائرة -دقة االداء-الكلمات المفتاحية)المدى الحركي

 المست لص باللغة العربية:

العالقة بين المدى الحركي لبعض مفاصل جسم الالعل ودقة اداء مهارة  هدف البحث الى التعرف على

مواجه من االعلى )التنسي( في فعالية الكرة الطائرة,واستخدم الباحثان المنهج الوصفي باالسلوب االرسال ال

( ستة العبين من العبي  منتخل جامعة 6المسحي لمالءمته وطبيعة البحث.واشتملت عينة البحث على)

ل محتوى الدراسات .وتم استخدام االختبار والقياس وتحلي2020-2019كركو  بالكرة الطائرة للعام الدراسي 

السابقة وسائل لجمع البيانات الخاصة بالبحث,واستخدم الباحثان )الوسب الحسابي واالنحراف المعياري 

المدى  واالرتباط البسيب لبيرسون والنسبة المئوية( وسائل احصائية لمعالجة البيانات,وتوصل الباحثان الى ان

في الكرة الطائرة  الفني لمهارة االرسال التنسي المواجهالحركي لمفاصل الجسم دور كبير وفعال في االداء 

( %80وخصوصا مفصلي الرسغ والجذع فضال عن تسجيل عينة البحث دقة اداء في المهارة المدروسة بلغت )

 وهي نسبة دقة عالية.

(The range of motion of some joints of the body and its relationship to the 

accuracy of the performance of the transmitter facing from the top (Tennessee) in 

volleyball for the Kirkuk University team players) 

Assistant. Prof. Dr. Maad manea allawi 

Maad.bio73@gmail.com:  mail-E 

Assistant. Prof. Mueen aliobaid 

Kirkuk026@gmail.com:  mail-E 

volleyball) -accuracy of performance  -Key words (range of motion  

: Abstract in Arabic Language 

The aim of the research is to identify the relationship between the range of motion 

of some joints of the player's body and the accuracy of the performance of the skill 

of the transmitter facing from the top (Tennessee) in the effectiveness of volleyball, 

and the two researchers used the descriptive approach in the survey method for its 

suitability and the nature of the research. The research sample included (6) six 

players from the team of University of Kirkuk Volleyball for the academic 

year(2019-2020). Test, measurement and analysis of the content of previous studies 

were used as means to collect data for the research, and the two researchers used 

(the arithmetic mean, standard deviation, simple correlation of Pearson and 

percentage) statistical methods to process the data, and the researchers concluded 

that the range of motion of the joints of the body A large and effective role in the 

technical performance of the tennis-serving skill facing in volleyball, especially the 

wrist and trunk joints, as well as recording the research sample. Accuracy of 

performance in the studied skill reached (80%), which is a high accuracy rate. 

mailto:Kirkuk026@gmail.com
mailto:Maad.bio73@gmail.com
mailto:Kirkuk026@gmail.com
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 التعريف بالبحث-1

 المقدمة واهمية البحث 1-1

ان للتطور العلمي في مختلف مجاالت الحياة تاثيره المباشر و ير المباشر على المجاالت االخرى وان       

النسان او الشعوب بأكملها الرياضه لما اكتسبته من اهمية في وقتنا الحالي تعد من الجوانل المهمة في حياة ا

,ان للصفات البدنية دور رئيسي وفعال في مستوى االداء الرياضي وفي كافة االنشطة والفعاليات الرياضيه 

اذا ما  عملنه لكل فعالية رياضيه تبرز عدة صفات بدنية رئيسية وثانوية تختلف عن الفعاليات االخرى وحسل 

على مستوى القابليات البدنية يعطي مؤشر لالعل او المدرب واالستاذ الحركة او المهارة المؤداة ,ان التعرف 

عن الوضع البدني لالفراد او للمجموعة وعن مستوى الصفات البدنية التي يمتلكونها وبالتالي مقارنتها بنوع 

واتقان  الفالية وما تحتاجه من صفات بدنية لاليفاء والنهوض بمتطلبات تلك الفعالية وامكانية النجاح في تعلم

 تلك المهارات االساسية وتطوير المستوى بما يحقس االنجاز.

إن من بين االلعاب الرياضةةةةةةية المهمة والتي لها دورها في رفع اسةةةةةةم البلد في المحافل الدولية والتي        

تسةةةةةعى الدول المتقدمة الى تطويرها وتحقيس أعلى المسةةةةةتويات فيها هي لعبة الكرة الطائرة والتي تتصةةةةةف 

لخصوصية واالعتماد على القدرات الذاتية لالعل, فرفع مستوى األداء فيها يتطلل جملة مكونات أساسية با

منها القدرات البدنية لالعل واالسةةةةتثمار البايوميكانيكي لهذه القدرات فضةةةةال عن السةةةةمات النفسةةةةية والعقلية 

ناصةةةةر اللياقة البدنية الخاصةةةةة واالجتماعية والقياسةةةةات الجسةةةةمية ,فالبد من تظافر الجهود لرفع مسةةةةتوى ع

وتحسةةةين مسةةةتوى األداء الفني لالعل ومن بين عناصةةةر اللياقة البدنية والتي تلعل دورا مهما في تحقيس فن 

األداء الجيد والمثالي هو عنصةةةةةةر المرونة وذلك من خالل التحكم بالحركة بما يسةةةةةةمف له المدى الحركي 

متطلباً رئيساً لفن االداء ومن دون وجود  تعدمفاصل  الجسم لمفاصل جسم اللالعل, إذ إن وجود المرونة في 

 Gourgoulis, andمرونة مثالية اليسةةةةتطيع الالعل من الحصةةةةول على تقلص عضةةةةلي قوي وسةةةةريع )

others,2000,643 سية والمهمة لالعل فضال عن العناصر األخرى (.  فصفة المرونة من الصفات األسا

حث أهميته في معرفة العالقة بين المدى الحركي لبعض مفاصةةل الجسةةم مثل القوة والسةةرعة, لذا يكتسةةل الب

 بدقة االداء االرسال المواجه من االعلى )التنسي( في فعالية الكرة الطائرة لمنتخل جامعة كركو .

 مشكلة البحث 1-2

ومن ثم الوصول الى يعتبر االعداد البدني لالعل الركيزة االساسية التقان االداء الفني للفعالية الرياضية       

االنجاز االفضل,ومن الصفات البدنية المهمة واالساسية لالعل الكرة الطائرة هو المرونة التي يمتلكها في 

مفاصل جسمه وارتباط هذه الصفة ارتباطا مباشرا بصفة القوة العضلية التي تعبر عن قابلية الرياضي على 

اد العراقي المركزي لفعالية الكرة الطائرة على مدى سنوات االنجاز,ومن خالل متابعة الباحثون لنتائج االتح

طويلة وجدوا ان هنا  تدني واضف وملحوظ في النتائج ومن هذه الفرق والمنتخبات منتخل جامعة كركو  

ويعزوا الباحثان سبل ذلك الى افتقار الالعبون الى المرونة الكافية في مفاصل الجسم العاملة في هذه الفعالية 

االرسال طاء هذه الصفة القدر الكافي من االهتمام في الوحدات التدريبية لالعبين خصوصا وعدم اع

والتي تعتبر المهارة االخيرة التي يختم بها الفريس جميع المهارات التنسي)المواجه( في فعالية الكرة الطائرة.

جد الباحثان هذه لمشكلة البد اثناء المبارات اما تسجيل نقطة او ضياعها اواكتساب نقطة للفريس المنافس فو

 من الوقوف على مسبباتها ومنها مرونة المفصل لدى الالعبين من خالل التقصي واالثبات العلمي.

 هدف البحث 1-3

التعرف على العالقة بين المدى الحركي لبعض مفاصةةةل جسةةةم الالعل ودقة اداء مهارة االرسةةةال المواجه  -

 الطائرة.من االعلى )التنسي( في فعالية الكرة 

 فرض البحث 1-4

وجود ارتباط معنوي بين المدى الحركي لبعض مفاصةةةل جسةةةم الالعل ودقة اداء مهارة االرسةةةال المواجه  -

 من االعلى )التنسي( في فعالية الكرة الطائرة.

 مجاالت البحث 1-5

 2020-2019المجال البشري: العبو منتخل جامعة كركو  في الكرة الطائرة للعام 1-5-1
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 2020-5-7لغاية    2019-11-19المجال الزماني:  1-5-2

 مديرية النشاط الرياضي/كركو .-المجال المكاني: قاعة االلعاب الرياضية المغلقة 1-5-3

 المصطلحات المست دمة في البحث 1-6

 المفصل 1-6-1

هما هو عبارة عن اتصال )تمفصل( بين طرفي عظمين أو أكثر ,يفصلهما عادة  ضروف ويثبتان مع بعض

 (.137, 1985بوساطة أوتار و أربطة يختلف عددها ومتانتها من مفصل إلى آخر )البصري,

 الحركي ىالمد 1-6-2

وهو الحدود الخارجية لدوران أجزاء الجسم مقاسة بالدرجات والتي يسمف بها المفصل في اتجاه ومحور      

وأدنى قياس للزاوية بين العظمتين  محدد,ويقاس المدى الحركي بالدرجات ويسةةةاوي الفرق بين أقصةةةى قياس

 (.24,1977المكونتان للمفصل )عبد المنعم وآخرون,

 المرونة 1-6-3

وهي قدرة الفرد على أداء الحركات الرياضةةةةية إلى أوسةةةةع مدى حركي تسةةةةمف به المفاصةةةةل العاملة في      

 (.75,1997الحركة )عبد الحميد وحسانين,

 الدقة 1-6-4

ركات االرادية التي يقوم بها الفرد نحو هدف معين وتوجيه هذه الحركات االرادية هي القدرة على توجيه الح

 (.1995,447يتطلل كفاءة عالية من الجهازين العصبي والعضلي نحو الهدف  )حسانين,

 اجراءات البحث الميدانية-2

 منهج البحث 2-1

 لة البحث.استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب المسف كونه افضل طريس لحل مشك

 مجتمع وعينة البحث 2-2

والبالغ  2020/ 2019تم اختيار عينة البحث من العبي منتخل جامعة كركو  بالكرة الطائرة للعام الدراسي 

 ( يبين بعض مواصفات عينة البحث.1( العبين والجدول رقم )10( العبين من مجتمع البحث البالغ)6عددهم )

 حث يبين بعض مواصفات عينة الب1جدول )

 العمر ) سنة   الكتلة )كغم   الطول ) سم   الالعب

1 190 83 24 

2 176 76 23 

3 181 86 24 

4 186 82 24 

5 198 70 24 

6 178 60 19 

 23.00 76.17 184.83 الوسط الحسابي

 2.00 9.77 8.26 االنحراف المعياري

 االجهزة واالدوات المست دمة 2-3

 ( .1( .شريب قياس عدد ) 5.كرات قانونية عدد ) ملعل الكرة الطائرة قانوني -

 (  م.50ميزان طبي لقياس كتلة الالعل يقيس ألقرب )-

 (.1عدد) Nikonسم ( .آلة تصوير فيديوي نوع  5شريب الصس بعرض ) 

 (canon iBP 2900طابعة نوع ) -( laptopحاسوب شخصي محمول ) -

 وسائل جمع البيانات 2-4

يان واالختبار والقياس  وتحليل محتوى الدراسةةةات والبحوث السةةةابقة وسةةةائل لجمع اسةةةتخدم الباحثان االسةةةتب

 البيانات. 

 



172 

 

 

 

 االستبيان 2-4-1
( والذي تم فيه تحديد أهم المفاصةةل لجسةةم الالعل 1( الموضةةف في الملحس )1أعد الباحثان االسةةتبيان المرقم)

العلى )التنسةةةةةي( وتم عرض االسةةةةةتبيان على والتي لها دور في االداء الفني لمهارة االرسةةةةةال المواجه من ا

( فأكثر من أراء الخبراء %75السةةادة ذوي االختصةةاص*, وتم اعتماد المتغيرات التي حصةةلت على نسةةبة )

( فأكثر من أراء الخبراء %75إذ يشةةةير بلوم وآخرون إلى انه على الباحث الحصةةةول على الموافقة بنسةةةبة )

مفصةةةةةلي -الجذع –مفصةةةةةلي الرسةةةةةغين -لى المفاصةةةةةل اآلتية: )( وتم االتفاق ع1983,126)بلوم وآخرون,

 مفصلي الكاحلين(.–مفصلي الكتفين -مفصلي الركبتين  -المرفقين  

وأعد الباحثان اسةةةتبيان آخر وذلك من أجل تحديد أهم االختبارات الخاصةةةة لقياس مرونة المفاصةةةل والتي تم 

تبارات اآلتية بعد أن تم عرض االستبيان على السادة ( وتم االتفاق على االخ1تحديدها في االستبيان المرقم )

 ( :2( , انظر الملحس المرقم )1ذوي االختصاص في االستبيان رقم)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *أسماء ذوي االختصاص وهم كل من:

 القياس والتقويم-جامعة الموصل-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -ا.د هاشم احمد سليمان .1

 القياس والتقويم-جامعة الموصل-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -ا.د ثيالم يونس عالوي .2

 القياس والتقويم -جامعة تكريت-لبدنية وعلوم الرياضةكلية التربية ا -أ. د عبد المنعم احمد جاسم .3

 علم التدريب الرياضي -جامعة كركوك-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-أ.م.د فريق فائق قاسم .4

 الكرة الطائرة-جامعة كركوك-ا.م.د شاهين رمزي رفيق كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .5

الكرة -جامعة كركوك-التربية البدنية وعلوم الرياضددددددةمحاضددددددر في كلية  –م.دعباس مجيد قادر  .6

 الطائرة

 القياس والتقويم-جامعة كركوك-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -م.د وئام عامر عبدهللا-7     

 اختبار ثني ومد مفصل الرسغ) لقياس مرونة الرسغ(. -1

 اختبار ثني ومد مفصل المرفس) لقياس مرونة المرفس(. -2

 الذراعين عاليا من الرقود ) لقياس مرونة األكتاف(.اختبار رفع  -3

 اختبار إطالة ومد الجذع من الجلوس الطويل) لقياس مرونة العمود الفقري( -4

 اختبار ثني ومد مفصل الركبة) لقياس مرونة الركبة(. -5

 اختبار المد األمامي والخلفي لمفصل الكاحل ) لقياس مرونة الكاحل(. -6

 

 المواجه من االعلى)التنسي  اختبار االرسال 2-4-2     

 المواجه من االعلى)التنسي(قياس دقة االداء المهاري االرسال  -الغرض من االختبار :-

( شريب ملون لتقسيم الملعل المقابل 5) ملعل كرة طائرة قانوني , كرات طائرة عدد )االجهزة واالدوات :  -

 (.1الى االقسام والمناطس الموضحة في الشكل)

( محاوالت في كل محاولة تحتسل  الدرجات على وفس مكان سقوط 10لكل العل مختبر ) -داء :شروط اال-

(  اربع C2و C1( درجة واحدة وفي المنطقتين ) B( درجتان وفي المنطقة ) A2و  A1الكرة ففي منطقتى )

 .( خمس درجات و الكرة خارج  صفر درجة E( ثالث درجات وفي المنطقة ) Dدرجات وفي المنطقة )

تحتسل لالعل المختبر الدرجات التي حصل عليها في المحاوالت العشر علما ان الدرجة  -طريقة التسجيل :

 ( درجة والدرجة الصغرى صفر.50العظمى لالختبار هي )

 قياس كتلة الالعب   2-4-3

 ( م .50تم قياس كتلة الالعل باستخدام ميزان يقيس الى اقرب )       

 طول الالعب 2-4-4

استخدم الباحثان شريب قياس مدرج لقياس طول الالعل .         
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 زوايا مفاصل جسم الالعب 2-4-5

اسةةةةةتخدم الباحثان جهاز الحاسةةةةةوب اآللي )الكومبيوتر( لقياس زوايا مفاصةةةةةل جسةةةةةم الالعل عن  طريس    

 ( . Kenoveaالتصوير الفيديوي وذلك باستخدام برنامج ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   يوضح اقسام ومناطق ملعب الكرة الطائرة1الشكل)

 التجربة االستطالعية 2-5

لغرض الوقوف على دقة العمل الخاص بالبحث وصالحيته وتالفي المعوقات التي قد تظهر خالل اجراءات   

ط الرياضي في في قاعة النشا 9/1/2019التجربة الميدانية قام الباحثان بأجراء تجربة استطالعية بتاريخ 

محافظة كركو  وعلى اربعة العبين ) من خارج العينة ( اذ يستفاد من التجربة االستطالعية في تالفي نواحي 

 القصور مع تحديد وقت التجربة ومدتها الزمنية وتدريل فريس العمل المساعد .

 التجربة الرئيسة 2-6

في القاعة الرياضية الداخلية للنشاط الرياضي    15/1/2019تم اجراء التجربة الرئيسية يوم االربعاء الموافس 

 ( محاوالت لكل العل.10مديرية تربية محافظة كركو  وقد تم اعطاء )

 الوسائل االحصائية 2-7

 استخدم الباحثان المعالجات االحصائية األتية :

,  1999لعبيدي , معامل االرتباط  البسيب )بيرسون(. ) التكريتي وا-االنحراف المعياري-الوسب الحسابي-

101-154 ) 

 

 

 

 

 

A2 
B A1 

D 

C2 C1 

E 

 الشبكة

A2 
A1 B 

C2 D C1 

E 
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 عرض النتائج ومناقشتها -3

  2الجدول)

 المواجه من االعلى )التنسي يبين قيم المدى الحركي لمفاصل الجسم ودقة االداء لمهارة االرسال 

 المفصل     

 الالعب
 القدم الركبة الجذع الكتف المرفق الرسغ

دقة 

 االداء

1 63 134 22 29 136 52 22 

2 80 138 28 60 138 61 20 

3 61 127 21 20 138 57 21 

4 51 137 26 20 121 56 20 

5 37 138 23 18 119 55 21 

6 75 141 30 49 130 62 20 

 -س
61.17 135.83 25.00 32.67 130.33 57.17 20.67 

-
 0.82 3.76 8.55 17.68 3.58 4.88 15.73 ع+

 

  3الجدول)

 المواجه من االعلى ودقة االداء لمهارة االرسال لمفاصل الجسم )درجة  قيم االرتباط بين المدى الحركي

 االنجاز القدم الركبة الجذع الكتف المرفق الرسغ المتغير

 20.67 57.17 130.33 32.67 25.00 135.83 61.17 -س

-
 0.82 3.76 8.55 17.68 3.58 4.88 15.73 ع+

 ـــــــــــــــــ 0.48 0.50 *0.88 0.66 0.48 *0.86 ر المحسوبة

درجة 

 المعنوية

غير  معنوي

 معنوي

غير 

 معنوي

غير  معنوي

 معنوي

غير 

 معنوي

 

  0.81)ر  الجدولية)   4 =2-6* معنوي عند درجة حرية )

( تبين وجود عالقة ارتباط معنوية بين المدى الحركي لمفصل الرسغ ودقة االداء لمهارة 3من الجدول )

في الكرة الطائرة لمنتخل جامعة كركو  اذ بلغت قيمة )ر(المحسوبة  لتنسيالمواجه من االعلى )ااالرسال 

( ونسبة احتمالية 4( عند درجة حرية)0.81( وهي اكبر من قيمة)ر( الجدولية البالغة)0.86)

(,ويعزو الباحثان السبل الى ان مفصل الرسغ له دور كبير وفعال في االداء الفني لمهارة االرسال 0.05الخطأ)

لكونه يعتبر المفصل االخير في االداء لحظة ضرب الكرة بعد عملية االنتقال الحركي من مفصلي التنسي 

القدمين مرورا  بمفصلي الركبتين والجذع ثم الكتفين ومفصلي المرفقين هذا االنتقال الحركي تبلور وانتهى 

الرسغ الدور البارز  في مفصل اليد او الرسغ الذي سيؤدي الى انطالق الكرة بسرعة فضال عن ان لمفصل

في عملي توجيه الكرة الى مناطس الملعل المقابل لذلك ظهرت عالقة ارتباط معنوية طردية قابل المدى 

 الحركي الكبير في هذا المفصل دقة اداء كبيرة نسبيا.

 ( تبين وجود عالقة ارتباط معنوية بين المدى الحركي للجذع ودقة االداء لمهارة االرسال3ومن الجدول )

( وهي اكبر من 0.88في الكرة الطائرة لمنتخل جامعة كركو  اذ بلغت قيمة )ر(المحسوبة ) التنسي المواجه

(,ويعزو الباحثون السبل 0.05( ونسبة احتمالية الخطأ)4( عند درجة حرية)0.81قيمة)ر( الجدولية البالغة)

الفني لمهارة االرسال التنسي اذ يلعل الى ان مرونة الجذع)العمود الفقري والوركين( ضرورية جدا في االداء 

الجذع دورا كبيرا في االداء من خالل عمل القوس الخلفي الذي سيؤدي الى الى زيادة النقل الحركي المتأتي 
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من االطراف السفلى حيث تتم عملية النقل الحركي من الخلف الى االمام مع لف الجذع باتجاه الذراع الضاربة 

سرعة انطالق وكلما زاد هذا التقوس في الجذع زاد مقدار السرعة مما اثر ايجابا  من اجل اكساب الكرة اعظم

 على دقة االداء لهذه المهارة.

( دلت نتائج البحث على وجود ارتباطات بين المدى الحركي لمفاصل الجسم التالية)الكتفين 3ومن الجدول )

في الكرة الطائرة لكنها لم ترتقي  التنسي المواجهوالمرفقين والركبتين والقدمين( ودقة االداء لمهارة االرسال 

( وهي اقل من قيمة)ر( الجدولية 0.48,0.50, 0.48,0.66الى درجة المعنوية اذ بلغت قيمة)ر( المحسوبة )

 (.0.05( ونسبة احتمالية الخطأ)4( عند درجة حرية)0.81البالغة)

 

 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات 4-1

في  ى الحركي لمفاصل الجسم دور كبير وفعال في االداء الفني لمهارة االرسال التنسي المواجهتبين ان المد -

 الكرة الطائرة وخصوصا مفصل الرسغ والجذع.

 ( وهي نسبة دقة عالية.%80سجلت عينة البحث دقة اداء في المهارة المدروسة بلغت )-

ل الجسم لعينة البحث)الكتفين والمرفقين وجود عالقة ارتباط عشوائية بين المدى الحركي لبعض مفاص-

 في الكرة الطائرة. المواجه من االعلىوالركبتين والقدمين( ودقة االداء لمهارة االرسال 

 التوصيات 4-2 

التأكيد على تنمية وتطوير صةةةةةةفة المرونة لدى الالعبين واعطائها االهمية في الوحدات التدريبية لما لها  -

 عضلية.االثر في تطوير القوة ال

اجراء دراسةة مشةابهة يتم من خاللها التعرف على عالقة القوة العضةلية للذراعين والرجلين على دقة االداء -

 في الكرة الطائرة. المواجه من االعلىلمهارة االرسال 

اجراء دراسةة مشةابهة يتم من خاللها التعرف على عالقة المدى الحركي لمفاصةل الجسةم العاملة ومهارات  -

 ي فعالية الكرة الطائرة.اخرى ف

 

 المصادر العربية واالجنبية

, ترجمة محمد أمين  المفتي  تقييم الطالب التجميعي والتكويني( :  1983بلوم , بنيامين وآخرون ) -

 وآخرون , مطابع المكتل المصري الحديث , القاهرة .

ع,دار ,الجزء الرابالطب الرياضي والتشريح الوظيفي( :1985البصري,ابراهيم )-

 النضال,لبنان,بيروت.

التطبيقات اإلحصائية واست دام الحاسوب في ( : 1999التكريتي, وديع ياسين, والعبيدي, حسن محمد)-

 , دار الكتل للطباعة والنشر, جامعة الموصل ,الموصل.بحوث التربية الرياضية

, جامعة حلوان, 3, طيةالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياض(: 1995حسانين, محمد صبحي )-

 القاهرة., مصر.

 -االعداد البدني -االسس النظرية -اللياقة البدنية ومكوناتهاعبد الحميد,كمال وحسانين,محمد صبحي : -

 . 1997, الطبعة الثالثة,دار الفكر العربي,القاهرة,طرق القياس

, دار المعارف  1, جي البايوميكانيك في المجال الرياض(:  1977عبد المنعم , سوسن واخرون ) -

 االسكندرية , مصر . 

 

-Gourgoulis, V.  and others: "Three-Dimensional kinematic analysis of the 

snatch of elite greek weightlifters". Journal of sports science, 13 march,  

 

 

 

 



176 

 

 

  1الملحق )

 جامعة كركوك

                  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

  1استبيان )

 االستاذ الفاضل                          المحترم

المدى الحركي لبعض مفاصل الجسم وعالقتها بدقة اداء االرسال المواجه في النية اجراء البحث الموسوم )

ن خبرة ودراية ونظرا لم تتمتعون به م(من االعلى)التنسي  بالكرة الطائرة لدى العبي منت ب جامعة كركوك

في هذا المجال لذا يرجو الباحثون تحديد أهم مفاصل الجسم والتي لها دور في فن اداء مهارة الضرب الساحس 

 القطري في الكرة الطائرة وذلك بالتأشير على المفصل المختار بوضع عالمة)  (, شاكرين تعاونكم معنا.

 المالحظات المفصل ت

  الراس والرقبة 1

  مفصل الكتف 2

  مفصل المرفق 3

  مفصل الرسغ 4

  الجذع 5

  مفصل الورك 6

  مفصل الركبة 7

  مفصل القدم 8

 

                     االسم :                                          التوقيع:                                                                    

 االختصاص:                            اللقب العلمي:      

 

 

 

 جامعة كركوك

                 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

  2الملحق )

  2استبيان )

 االستاذ الفاضل                          المحترم

االرسال المواجه المدى الحركي لبعض مفاصل الجسم وعالقتها بدقة اداء في النية اجراء البحث الموسوم )

ونظرا لم تتمتعون به من خبرة ودراية  (من االعلى)التنسي  بالكرة الطائرة لدى العبي منت ب جامعة كركوك

( وذلك بوضع 1في هذا المجال لذا يرجو الباحثون تحديد أهم اختبار للمفصل الذي تم اختياره في االستبيان )

 اقتراح أي اختبار ترونه مناسبا من قبلكم,شاكرين تعاونكم معنا.عالمة )   ( أمام االختبار الذي تختارونه او 

 المالحظات االختبار ت

  اختبار ثني ومد الراس لالمام وال لف 1

  اختبار ثني ومد مفصل الرسغ لالمام وال لف) لقياس مرونة الرسغ . 2

  اختبار ثني ومد مفصل الرسغ للجانب) لقياس مرونة الرسغ . 3

  ومد مفصل المرفق) لقياس مرونة المرفق . اختبار ثني 4

  اختبار رفع الذراعين عاليا من الرقود ) لقياس مرونة األكتاف . 5

  اختبار رفع الذراعين جانبا عاليا من الوقوف ) لقياس مرونة األكتاف . 6
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اختبددار إطددالددة ومددد الجددذع من الجلوس الطويددل) لقيدداس مرونددة العمود  7

 الفقري )الجذع 

 

اختبار حني ومد الجذع من الوقوف على الصدددددندوق) لقياس مرونة العمود  8

 الفقري 

 

اختبار ثني ومد مفصددددددل الورك من وضددددددع االسددددددتلقاء على الظهر)لقياس  9

 مرونة الورك 

 

اختبددار ثني ومددد مفصدددددددل الركبددة من الجلوس االعتيددادي) لقيدداس مرونددة  10

 الركبة .

 

  فصل الكاحل)القدم  ) لقياس مرونة الكاحل .اختبار المد األمامي وال لفي لم 11

                     االسم :                                          التوقيع:                                                                    

                                                                                               اللقب العلمي:                                  االختصاص:           

سيتم تحديد قيم الزوايا للمفاصل من خالل التصوير الفيديوي وجهاز الحاسوب زيادة في دقة  -مالحظة

 (. Kenoveaوذلك باستخدام برنامج )  القياس
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لطالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في  بناء مقياس التحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت

 جامعة الموصل. –كلية التربية االساسية 

 أ.د قصي حازم محمد الزبيدي 

pdr.qusayhazem@uomosul.edu.iq 

 ان الحوريعمر عكلة سليم

oomer7456@gmail.com 

 الكلمات المفتاحية )التحصيل المعرفي 

 المست لص باللغة العربية:

بناء مقياس التحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت لطالب قسم التربية البدنية وعلوم يهدف البحث الى 

 جامعة الموصل. –الساسية الرياضة في كلية التربية ا

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالئمته لمشكلة البحث وتجربته ,إذ تمثلت عينة البحث طلبة السنة الدراسية 

-2019جامعة الموصل للعام الدراسي ) –كلية التربية االساسية  –الثالثة بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

ل وطالبة موزعين على ثالث قاعات دراسية, فعدد طلبة القاعة االولى ( طال77( والبالغ عددهم )2020

(, وذلك بسبل كون هذه المادة تدرس لهذه المرحلة الدراسية. واستخدم 26( والثالثة )25( والثانية )26)

سب ( وباستخدام القوانين اإلحصائية ذات العالقة )النسبة المئوية, الوSPSS 25الباحثان الحقيبة اإلحصائية )

( لداللة الفروق بين المتوسطات tالحسابي, معامل االرتباط البسيب )بيرسون(, االنحراف المعياري, اختبار )

( لداللة الفروق بين المتوسطات للعينات  ير المرتبطة )المستقلة(, اختبار كاي, tللعينات المرتبطة, اختبار )

الثبات(, معامل االلتواء(, وتوصل الباحثان الى  + معامل 1(/)2× معادلة سبيرمان للتصحيف )معامل الثبات 

االستنتاج االتي تم بناء مقياس التحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت لطالب قسم التربية البدنية وعلوم 

جامعة الموصل, وفي ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج, فيوصي بما  –الرياضة في كلية التربية االساسية 

 ياس  التحصيل المعرفي الذي أعده الباحثان في هذه الدراسة,يأتي اعتماد مق

 واجراء دراسات مشابهه للدراسة الحالية لقوانين األلعاب الجماعية االخرى.

Abstract 

Building a measure of knowledge achievement for the futsal law for students 

of the Department of Physical Education and Sports Sciences in the College 

of Basic Education - University of Mosul 

Prof. Qusay Hazim Mohammed Al-Zubaydi   

pdr.qusayhazem@uomosul.edu.iq 

           Omar oglah Sulaiman Al-Hori 

oomer7456@gmail.com 

Abstract in English: 

The research  aims to Building a measure of  cognitive  achievement  of the futsal  

law for students of  the Department of  Physical  Education and Sports Sciences in 

the College of  Basic  Education - University of  Mosul. 

The researcher used the descriptive method for its suitability to the problem of the 

research and its experience, as the research sample consisted of students of the third 

year of the Department of Physical Education and Sports Sciences - College of 

Basic Education - University of Mosul for the academic year (2019-2020) and their 

number (77) students distributed in three classrooms, The number of students in the 

first hall is (26), the second (25) and the third (26), due to the fact that this subject 

is taught for this stage of study. The researcher used the statistical bag (25 SPSS) 

mailto:pdr.qusayhazem@uomosul.edu.iq
mailto:oomer7456@gmail.com
mailto:pdr.qusayhazem@uomosul.edu.iq
mailto:oomer7456@gmail.com
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and using the related statistical laws (percentage, arithmetic mean, simple 

correlation coefficient (Pearson)., Standard deviation, (t) test for the significance of 

differences between the averages of the related samples., (T) test for differences 

Among the averages for (independent) unrelated samples, chi test, Spearman's 

correction equation (coefficient of stability x 2) / (1 + coefficient of stability), 

torsion modulus(, The researcher reached the following conclusion The building of 

the cognitive achievement measure of the futsal law for students of the Department 

of Physical Education and Sports Sciences in the College of Basic Education – 

University, In light of the results obtained, the researcher recommends the 

following - Adopting the measure of cognitive achievement prepared by the 

researcher in this study,  Conducting studies similar to the current study of other 

team games laws. 

 :التعريف بالبحث -1

 المقدمة وأهمية البحث:  1 – 1

يتطلل تعليم الفعاليات الرياضية اتباع اساليل وطرق خاصة من اجل اعطاء فرصة للمتعلم كيف يفكر     

ويصبف مستقال في اتخاذ القرار بوقت التعلم ومدته وما يمكن ان يستفيد منه لغرض تعلم المهارة مما يجعله 

 يا بالدرس. عنصرا فاعال وايجاب

وتنوعت اساليل التدريس وزاد االهتمام بها, وظهرت اساليل تطرقت الى عرض المادة العلمية للمتعلمين     

وتقديمها بشكل مغاير عما كان عليه وذلك بإقران هذه االساليل بأمور او اجراءات تساعد المتعلم في تحقيس 

يمية الى تطبيس ما يرونه مناسل وذا  تبعا لقدرات االهداف المراد تحقيقها, لذا وجل على الهيئات التعل

 المتعلمين المختلفة فضال عن قدراتهم الفردية.

وهكذا تطورت هذه االساليل من قديمة ونمطية والتي يكون فيها المدرس محور العملية التعليمية, ودور     

اخرى يكون اداء الطالل فيها  الطالل فيها مقتصرا على تلقي المعلومات الجاهزة وحفظها واستظهارها, إلى

محور العملية التعليمية وعمل المدرس فيها مرشدا وموجها والى ايجاد التفاعل بين الطلبة وبين الطالل 

  وموضوع الدرس.

( " بان التحصةةةةةةيل المعرفي هو من اهم النتاجات التربوية, وعلى هذا االسةةةةةةاس 2011ويذكر )الجليلي,     

ربية والتعليم به كونه يمثل اهمية كبيرة في حياة الطالل الدراسةةةةةية, فهو ناتج اهتم المختصةةةةةون في مجال الت

عما يحدث في المؤسةةةةةةسةةةةةةة التعليمية من عمليات تعلم متنوعة ومتعددة لمهارات ومعارف مختلفة تدل على 

نشةةةاطه العقلي والمعرفي, وينظر الباحثون إلى مسةةةتوى التحصةةةيل المعرفي بأنه العالمة التي يحصةةةل عليها 

 .(21, 2011الطالل في اي اختبار مقنن ". )الجليلي, 

 وبعد هذا االيضاح تكمن اهمية البحث في بناء مقياس للتحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت.    

 مشكلة البحث: 2 – 1

يه تشةةةةةةير الدراسةةةةةةات والبحوث العلمية إلى أن إدارة وتوجيه عملية التعلم ال تتم اال من خالل تنظيم وتوج    

الخبرات التعليمية للمتعلمين من قبل المدرس فضةةةةةةال عن التعرف على قدراتهم وقابلياتهم والى أهم العوامل 

ستقبال المعلومات واالمور المعرفية بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير إمكانياتهم وقدراتهم  التي تساعدهم على ا

 فضال عن مواجهة فروقهم الفردية التي لديهم.

طريقة أو اسةةةةلوب تدريسةةةةي مثالي في تدريس التربية الرياضةةةةية فان هذا االجراء يعتمد  ولغرض تطبيس    

ية والى  ية والعمل ياتهم المعرف فة للمتعلمين فضةةةةةةال عن خلف ية المختل ها الظروف التعليم على امور كثيرة من

 م معها.نوعية االنظمة التمثيلية التي لديهم والتي يمكن الكشف عنها وتحديدها ثم تطبيس ما يتالء

لذا فقد تعددت في السنوات االخيرة اجراء الدراسات واالبحاث في تطبيس طرائس وأساليل تدريسية التي     

تمكن الطالب من احتواء ما تضمه المادة التعليمية لهم من محتوى, وان ا لل هذه الدراسات اعتمدت على 

سهم جزء مهما في الدرس وان ال يقتصر دورهم أن تجعل المتعلمين يشتركون في العملية التعليمية ويجدون أنف
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على التلقي فقب دون اي مشاركة فعالة فضال عن التعرف على قدراتهم واهم العوامل الحسية التي تؤثر في 

 تلقي هذه المعلومات وتطبيقها.

خبرات وان عقل المتعلم ليس صفحة بيضاء نكتل عليها ما نشاء, بل لديه حواس يستقبل بها المثيرات وال    

الخارجية, ويؤكد المختصون ان المتعلم ال يمكنه الفهم بواسطة االستماع والتلقي فقب فهو ال يمكنه ان يكتسل 

المعرفة اعتمادا على حواسه فقب ألنها ليست الوحيدة المسؤولة عن تنسيس المعلومات داخل العقل. ولذا فان 

عينة يضع عن طريقها تساؤالت ويخطب ليجابة الموقف التعليمي يجل ان يتضمن احاطة المتعلم بمواقف م

عنها بنفسه, ويقارن بين ما توصل اليه هو وزمالؤه من نتائج, ويأتي دور المعلم في مساعدة المتعلم ليبني 

 معرفته عن طريس توجيه خبراته. 

فضال عن  ان عملية التدريس تستند الى أمور هامه منها التخطيب لها وتحديد األهداف الواجل تحقيقها    

مالحظة احتياجات المتعلمين وما يحتاجونه في عملية التنفيذ لخطة الدرس, ومن ثم تقديم المعززات والدافعية 

لهم وتقييم النتائج التعليمية التي تم التوصل اليها وتقديم التغذية الراجعة المعززة لنتائجهم حتى يشعر المتعلم 

 انه قد حقس ما هو مطلوب منه.

 حث:هدف الب 3 –1

 يهدف البحث الى: 

بناء مقياس التحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت لطالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية  -

 جامعة الموصل –التربية االساسية 

 مجاالت البحث: 4 – 1

ة التربية االساسية كلي –قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  –المجال البشري: طلبة المرحلة الثالثة  1-4-1

 .2020-2019جامعة الموصل للعام الدراسي  –

 .5/1/2020ولغاية  13/10/2019للفترة من  :المجال الزماني 1-4-2

القاعات الدراسية والقاعة الرياضية المغلقة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  المجال المكاني: 1-4-3

 صل.جامعة المو –كلية التربية االساسية  –

 تحديد المصطلحات الواردة: 5 – 1

 التحصيل المعرفي: -

(: "هو مجموع ما يمتلكه الطالل من معارف واهداف متعددة والتي اكتسبها من 2016عرفه )الجمال,     

خالل تعليم أكاديمي او ممارسة انشطة او خبرات مكتسبة والتي تظهر بشكل واضف عند من يمتلكها من خالل 

رفي للشخص ومستوى المجموعة التي يقودها القائم بالتدريس او التدريل على مستوى نسبة التحصيل المع

 (.87, 2016الدراسة". )الجمال, 

(: " هو اجراء منظم لتحديد مقدار ما تعلمه الطلبة في موضوع ما في ضوء 2011وعرفه )ابو جادو,     

م, ويسهم في اجادة التخطيب وضبب التنفيذ ويمكن االستفادة منه في تحسين اساليل التعلي االهداف المحددة,

 (.411, 2011وتقويم االنجاز". )ابو جادو, 

(: "هو االنجاز او كفاءة االداء في مهارة معينة او مجموعة من المعارف, او انه 2009عرفه )عالم,     

االختبارات او  المعرفة المكتسبة او المهارة النامية في المجاالت الدراسية المختلفة, وتتمثل في درجات

 (.201, 2009العالمات التي يضعها المدس لطلبته او كليهما". )عالم, 

ويعرفه الباحثان اجرائيا: هو مقدار ما يحصل عليه الطالب من درجات في االختبار التحصيلي النهائي الذي 

كلية -ة وعلوم الرياضة أعده الباحثان لقانون كرة قدم الصاالت لطالب المرحلة الثالثة في قسم التربية البدني

 .2020-2019التربية االساسية للعام الدراسي 

 اجراءات البحث: -2

 استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالئمته لمشكلة البحث وتجربته. منهج البحث: 2-1

م حدد مجتمع البحث بطريقة عمدية والتي تمثلت بطلبة السنة الدراسية الثالثة بقس مجتمع البحث وعينته: 2-2

( 2020-2019جامعة الموصل للعام الدراسي ) –كلية التربية االساسية  –التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( والثانية 26( طالل وطالبة موزعين على ثالث قاعات دراسية, فعدد طلبة القاعة االولى )77والبالغ عددهم )

 لة الدراسية. (, وذلك بسبل كون هذه المادة تدرس لهذه المرح26( والثالثة )25)
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ولتحديد عينة البحث والمجموعتان اللتان سوف يطبس عليهما تجربة البحث الرئيسة أجرى الباحثان عملية     

القرعة بالطريقة العشوائية البسيطة بين القاعات الدراسية الثالث لتكون القاعة الدراسية الثانية هي المجموعة 

لمتمايز, اما القاعة الدراسية الثالثة فكانت المجموعة الضابطة التجريبية والتي سوف يطبس عليها األسلوب ا

 والتي سوف يطبس عليها اسلوب المدرس )المتبع( في عملية التدريس.

ولتالفي اي من المؤثرات التي يمكن أن تؤثر على نتائج البحث, استبعد الباحثان عدداً من الطالب من     

 ة:القاعتان الدراسيتان وذلك لألسباب اآلتي

( طالل من القاعة الدراسية الثالثة وذلك 2( من القاعة الدراسية الثانية و)1أستبعد الباحثان طالل واحد )  -1

 بسبل عدم استكمالهم لالختبارات المهارية. 

( طالل من كال القاعة الدراسةةةةةية الثانية ومثلهم من القاعة الدراسةةةةةية الثالثة وذلك 4أسةةةةةتبعد الباحثان ) -2

لتمثيلي في برنامج تحديد األنظمة التمثيلية يتجه نحو االنظمة القليلة )حسةةةةةةي, بسةةةةةةبل كون نظامهم ا

 بصري أو سمعي(.

نة البحث من )     قد تكونت عي يذ هذا اإلجراء ف عد تنف باً وبواقع )60وب با لكل مجموعة من 20( طال ( طال

 مجموعات البحث الثالث.

 وسائل جمع البيانات والمعلومات: 2-3

 عدة وسائل بحثية لجمع المعلومات لغرض التوصل إلى البيانات والنتائج المطلوبة وهي:أستخدم الباحثان 

    المراجع والمصادر العلمية.   -1

 االستبيان. -2

 اختبار التحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت. -3

 الدراسات المشابهة. -4

 ية:تم التجانس ألفراد عينه البحث في المتغيرات اآلت تجانس عينة البحث: 2-4 

 الكتلة / مقاسا بالكيلو  رام. .1

 العمر / مقاسا بالشهر. .2

 الطول / مقاسا بالسنتمتر. .3

من أجل التحقس من تجانس إفراد عينة البحث ولغرض تجنل العوامل التي قد تؤثر في نتائج التجربة فقد     

حثان قيمة معامل أخذت القياسات الخاصة بمتغيرات )الكتلة, العمر, الطول( ألفراد العينة واستخرج البا

 ( يبين ذلك.1االلتواء للمتغيرات انفة الذكر والجدول )

 

 (1الجدول )

 يبين التجانس إلفراد عينة البحث

     

 

 

 

 

 

 

( على أن جميع القياسات تحقس المنحنى أالعتدالي والذي يوضف أنها تتراوح ما بين 1يتبين من الجدول )

 ( مما يدل على حسن توزيع أفراد عينة البحث وتجانسهم في متغيرات )الوزن والطول والعمر(.3)±

( في المنحنى التوزيع 3±)ر أ لل المصادر إلى "انه كلما كانت الدرجات الناتجة محصورة بين إذ تشي    

الطبيعي دل ذلك على أن الدرجات تتوزع توزيعا طبيعيا مع وجود تجانس في العينة المختارة" )مصطفى, 

1999 ,38 .) 

 

 المتغيرات
 وحدت

 القياس

الوسب 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االلتواء أكبر قيمة اقل قيمة

 0,48- 81,3 68,75 5,31 79,87 كغم الكتلة

 1,33 297 270 8,22 295,3 شهر العمر 

 1,58 179,9 173,37 3,27 177,43 سم الطول
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 تكافؤ عينة البحث:  5 -2

قات السةةةةةببية, ال يقف دوره عند مجرد ابراز المتغير المسةةةةةتقل عندما يهدف الباحثان الى اكتشةةةةةاف العال    

وضةةةةةةبب طريقة ظهوره فحسةةةةةةةل, وإنما يجل عليه الى جانل ذلك, أن يتعرف على المتغيرات والعوامل 

 االخرى التي تؤثر في المتغير التابع ويثبتها.

ؤثر في المتغير التابع, لذا يجل على الباحثان في أي تجربة أن يحدد خصائص المفحوصين التي يمكن ان ت 

مثل الذكاء أو العمر أو الجنس او الخبرات التربوية أو االسرية فضال عن العوامل األخرى, وال يمكنه أن 

يقدر بدقة كافية أثر المتغير المستقل على المتغير التابع, حتى يجد بعض الوسائل لضبب هذه المتغيرات التي 

 (383 – 382, 1977ترجع الى مجتمع العينة. )فان دالين, 

 :اعتدالية التوزيع الطبيعي 2-5-1

"يستخدم اختبار مربع كاي للتحقس مما إذا كانت التكرارات المشاهدة )التجريبية( المتمثلة في البيانات     

المتجمعة عن الظاهرة المقيسة تتطابس مع بعض التوزيعات النظرية للبيانات أم ال؟ واالختبار عبارة عن 

جراءات اإلحصائية التي تجيز لنا تقويم مدى التطابس بين التكرارات المشاهدة )التجريبية( مجموعة من اإل

 (.185, 2006والتكرارات المتوقعة في كل فئة من فئات التصنيف. )رضوان, 

لذا عمد الباحثان الى استخدام اختبار مربع كاي للتأكد من التوزيع الطبيعي للمتغيرات )التحصيل الدراسي     

باء واالمهات, وتسلسل الطالل بين افراد االسرة, والسكن للطالل داخل وخارج المدينة, والفرع الدراسي لآل

 ( يبين ذلك.2المتخرج منه(, والجدول )

 (2الجدول )

 يبين قيمة اختبار مربع كاي للمتغيرات

( مما يدل 0,05تبين ان جميع قيم مستوى الداللة أكبر من قيمة نسبة خطأ ) , اذ2كا قيمة( 3من الجدول )    

على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين القيم المتوقعة المشاهدة في متغيرات )التحصيل الدراسي لآلباء 

ي واالمهات, وتسلسل الطالل بين افراد االسرة, والسكن للطالل داخل وخارج المدينة, والفرع الدراس

 المتخرج منه( مما يشير إلى توزيع العينة بشكل طبيعي.

 التكافؤ في متغير الذكاء:  2-5-2

, للمصفوفات المتتابعة 13/10/2019طبس الباحثان اختبار )رافن( للذكاء وذلك في يوم االحد الموافس     

مع الفئة العمرية إلفراد عينة  (, وألنه يتناسل1982القياسية والمقنن للبيئة العراقية من قبل )الدباغ وآخرون ,

(, يوضف المقياس وفقراته, علما أن المتوسب الفرضي له بين )صفر 1البحث ولمجموعتي البحث, والملحس )

 ( يبين المقارنة بين مجموعتي البحث في اختبار الذكاء.3( درجة, والجدول )60 –

 

 

 

 

 المعالجات االحصائية 

 المتغيرات
 المعنوية 2كاقيمة  االنحراف المعياري الوسب الحسابي

مستوى 

 الداللة

التحصيل 

 الدراسي

 10,20 2,54 7,80 باال

 ير 

 معنوية

0,25 

 0,41 6,03 2,97 9,43 االم

 0,45 7,80 2,17 7,53 تسلسل الطالل االسري

 0,19 1,66 4,97 30,83 مناطس سكن الطالل

 0,14 5,45 4,35 16,36 الفرع الدراسي للطالل
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 (3الجدول )

 لذكاءيبين المقارنة بين مجموعتي البحث في متغير ا

 العينة مجموعتي البحث
الوسب 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

نسبة 

 الخطأ

(sig) 

 المعنوية

 4,847 47,850 20 المجموعة الضابطة
0,329 0,721 

 ير 

 4,955 48,350 20 المجموعة التجريبية معنوي

 (0,05*معنوية عند نسبة خطأ )

اء في ود فروق معنوية بين مجموعتي البحث في متغير الذك( تبين عدم وج3من خالل نتائج الجدول )    

 (.0,05اختبار )رافن( وذلك الن نسبة الخطأ أكبر من )

 التحصيل المعرفي:  2-6

يمي معين, او يمثل التحصيل المعرفي درجة االكتساب التي يحققها الطلبة في مادة معينة او في مجال تعل    

حددة من تلك المادة ويحدد بواسطة درجة االختبار او الدرجات الم مستوى النجاح الذي يحرزه الطالب في

تذكار والفهم قبل المعلمون او كالهما معا, وهو مستوى اكتساب الطالب للحقائس والمفاهيم عند مستويات االس

رض. )بن التطبيس والذي يقدر بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في االختبار التحصيلي المعد لهذا الغ

 (68, 2008سف, يو

قد الحظ فوبعد مراجعة عدد من االختبارات الخاصة بالتحصيل المعرفي لقانون لعبة كرة قدم الصاالت     

تعددة حيث أ فل عن الباحثان انها ال تتوافس مع تعديالت قانون اللعبة, واالخرى ال تتوافس مع مواد القانون الم

 متكاملة. البعض من هذه المواد أو لم يتم تغطيتها بصورة

الت الحديثة ألنه اعتمد لذا اتجه الباحثان الى بناء مقياس جديد يلم بمواد القانون المتعددة ويتوافس مع التعدي    

رفية لعينة على فقرات القانون الجديد, فضال عن ذلك فان هذا االختبار سوف يكون متوافس مع القدرات المع

 البحث الحالية.

 المعرفي: بناء اختبار التحصيل 2-6-1

خطب لها مسبقا يعد االختبار التحصيلي جزءا مهما من العملية التعليمية التي هي برمتها عملية منظمة وم    

قس من وتسير على وفس أهداف محددة وأن االختبار الذي يجريه المدرس يهدف من خالله الى معرفة ما تح

 (. 31, 2001له مسبقا. )العجيلي, األهداف التعليمية وال بد أن يكون االختبار مخططا ومعدا 

ولغرض التوصل إلى مقياس معرفي خاص لقياس التحصيل المعرفي لقانون لعبة كرة قدم الصاالت, فقد     

من خالل اعتماده على كتاب قانون كرة قام الباحثان ببناء مقياس خاص الختبار التحصيل المعرفي لهذه اللعبة 

التي أجراها الباحثان مع عدد من المختصين  2*لمقابالت الشخصية( فضال عن بعض ا2016قدم الصاالت )

, فقرة( خاصة 100لغرض صيا ة بعض هذه القرارات. والمقياس للتحصيل المعرفي المعد يتكون من )

بالقانون الحديث للعبة, وهو من نوع االختيار من متعدد رباعي البدائل, وللتوصل إلى صالحية المقياس 

الدراسة الحالية, فأن اإلجراء يستوجل التحقس من األسس العلمية له من تحديد األهداف المزمع تطبيقه في 

 السلوكية للمادة التعليمية ثم إعداد جدول المواصفات الخاص به وصدقه وثباته.

 األهداف السلوكية:  2-6-2

داف السلوكية إن أول عمل يقوم به المدرس في تخطيطه لتدريس مادة معينة هو صيا ة وتحديد األه    

الواجل تحقيقها في العملية التعليمية, وتعد صيا ة األهداف السلوكية خطوة مهمة في إعداد أي تجربة تعليمية 
                                                           

 عدد من المقابيت الشخصيةالباحثان أجرى  2*
 صاالت.الحكم دولي كرة قدم  -جامعة السليمانية  –ة الرياضية كلية التربي –م. هاوكار ساالر احمد  -
 صاالت.الحكم دولي كرة قدم  -جامعة الموصل  –مديرية االشراف الرياضي والفني   -م. ربيع خلف جميل -
 صاالت.الحكم دولي كرة قدم  –حسن محمد الجبوري  -
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لكونها توضف ما على المتعلم تعلمه بعد انتهائه من دراسة المحتوى التعليمي للبرنامج. )توفيس والحيلة, 

2000 ,224.) 

اعد أيضا في تحديد المحتوى الالزم تدريسه وتحديد متطلبات العمل وان تحديد األهداف السلوكية يس    

واألدوات واالستراتيجيات الالزمة للتعلم وما يتصل بها من متطلبات تجعل سير التدريس منظما وهادفا, 

ويرى بعض التربويون إن الهدف السلوكي هو عبارة توضف أنواع النواتج التعليمية المتوقع أن يحدثها التدريس 

 (.37, 2002وهي االداءات المحددة التي يكتسبها الطالل من خالل إجراءات تعليمية محددة. )الجا وب, أ

فهي عبارات تصاغ صيا ة سلوكية واضحة للتعبير عن التغير المر وب والمتوقع حدوثه في سلو      

 (.126, 2010)كوافحة,  الطالل ويمكن مالحظته وقياسه أثناء أو بعد عملية التعلم أو البرنامج التدريسي.

( إن الهدف السلوكي نوع من الصيا ة اللغوية التي تصف سلوكا معينا يمكن 2000ويذكر أبو جادو )    

مالحظته وقياسه, ويتوقع من المتعلم أن يكون قادرا على أدائه في نهاية نشاط تعليمي محدد. )أبو جادو, 

2000 ,254.) 

لوكيا باالعتماد على عدد من الفقرات لالختبارات السابقة والفقرات االخرى ( هدفاً س100وقد أعد الباحثان )    

التي أعدها الباحثان بنفسه وذلك بعد دراسة ومراجعة مواد قانون اللعبة التي لم تكن موجودة في االختبارات 

بلوم في المجال السابقة بحيث تحقس كل فقرة من فقرات االختبار هدفاً سلوكياً معيناً وباالعتماد على تصنيف 

المعرفي وحسل السنة التعليمية لعينة البحث فقد أقتصر االعداد على المستويات الثالثة االولى )التذكر, الفهم, 

التطبيس( وحدد الباحثان النسل المئوية التالية لهذه المستويات الثالثة, وان هذا التحديد لها كان لخصوصية 

 قدراتهم المعرفية والتحصيلية, والنسل المقترحة هي:اللعبة وقانونها ومستويات المتعلمين و

 ( لمستوى التذكر.24%) -1

 ( لمستوى الفهم.32%) -2

 ( لمستوى التطبيس.44%) -3

وروعي عند إعداد االهداف السلوكية لالختبار ان تغطي محتوى المادة التعليمية الداخلة في االختبار, وتحقيس  

 االهداف السلوكية الخاصة بالخطب التدريسية.

 اعداد جدول المواصفات: 2-6-3

يعد جدول المواصفات من اهم الخطوات التي يجل ان تتبع إلعداد اختبار التحصيل المعرفي, ويتم الوصول     

إلى ذلك عن طريس تحليل محتوى المنهاج أو البرنامج, وكذلك بالفحص الدقيس لتلك البرامج, وكذلك نواتج 

 (.43, 2001هداف السلوكية". )فرحات, التعليم التي يجل اختبارها في ضوء األ

 وتم إعداد جدول المواصفات وفس الخطوات اآلتية:  

في ضوء عدد الدروس المستغرقة في تدريس كل فصل استخرجت األوزان النسبية لهذه الدروس وذلك من -1

 خالل:

× دة التعليمية الوزن النسبي للدروس = عدد الدروس المستغرقة لكل فصل / المجموع الكلي لدروس الما

100 . 

 تحديد األوزان النسبية لألهداف السلوكية على كل مستوى من مستويات )بلوم( المعدلة وذلك من خالل: - 2

الوزن النسبي ألهداف المستوى = عدد األهداف السلوكية في كل مستوى / المجموع الكلي لألهداف السلوكية 

 100× في المستويات 

 راد وضعها لالختبار: تحديد عدد الفقرات الم- 3

( 100روعي عند تحديد عدد فقرات االختبار األهداف التي سيحققها وأن تغطي المادة التعليمية, وقد حددت )

 فقرة لتغطية جميع المادة التعليمية واألهداف السلوكية المحددة. 

 تحديد عدد الفقرات لكل فصل من فصول المادة التعليمية:   -4

 دلة اآلتية: وحدد ذلك عن طريس المعا

الوزن النسبي لمستوى × الوزن النسبي لمحتوى الفصل × عدد الفقرات في كل فصل = عدد الفقرات الكلي 

 (44-43, 2001الهدف.  )فرحات, 
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ومن خالل الخطوات المذكورة آنفاً أعد جدول المواصفات الذي يمكن أن يوفر درجة مقبولة من صدق     

نة الفقرات لألهداف, إذ قسمت الموضوعات والمستويات وأوزانهما على محتوى االختبار أو صدق تمثيل عي

 ( يبن ذلك. 4أسس منطقية, والجدول )

 

 (4الجدول )

 يبين جدول المواصفات الختبار التحصيل المعرفي

 

 التجربة االستطالعية االولى الختبار التحصيل المعرفي:  2-6-4

( فقرة بصيغته االولية وعرضها على الخبراء 100ذي تكون من )اعد الباحثان مقياس التحصيل المعرفي ال    

, 15, 14, 10, 9, 6, 5( فقره ذات التسلسالت االتية )36( إذ تم حذف )1والمختصين في اللعبة ملحس )

16 ,19 ,22 ,23 ,26 ,29 ,35 ,36 ,37 ,40 ,41 ,45 ,49 ,54 ,58 ,60 ,67 ,72 ,73 ,75 ,

( وذلك بسبل تكرار البعض منها وعدم تطابس االخر مع 99, 95, 94, 90, 89, 86, 85, 84, 79, 77

 ( فقرة.64مفردات ومواد قانون اللعبة ليتكون مقياس عينة البناء من )

ثم عمد الباحثان الى تطبيس تجربة استطالعية الختبار التحصيل المعرفي االولي المعد على عينة     

كلية التربية االساسية  –في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  استطالعية من طالب السنة الدراسية الثالثة

وكان  23/10/2019( طالب من القاعة الدراسية االولى وذلك في يوم االربعاء الموافس  15والبالغ عددهم )

 من اهداف هذه التجربة هي:

 مدى استجابة الطالب نحو االجابة على فقرات المقياس.-1

 ليجابة على فقرات المقياس. تحديد الوقت الالزم -2

 وبعد تطبيس االختبار تبين للباحث ما يلي:

 تفاعل الطالب نحو االجابة على فقرات المقياس.-1

 اجابة الطالب على جميع الفقرات الخاصة بالمقياس.-2

قة ( دقي90-60وبعد تطبيس االختبار تبين أن الوقت المستغرق ليجابة على االختبار يتراوح ما بين )    

 ( دقيقة, وهو وقت مالئم ومقبول لهذه الفئة العمرية ولهذه المرحلة الدراسية.75وبمتوسب )

 عينة البناء: 2-6-5

إلجراء عملية التحليل االحصائي لفقرات االختبار وذلك الختيار الفقرات الصالحة وابعاد الفقرات الغير     

فقد تم تطبيس  ر األخرى التي قد تحدث في عملية تطبيقه,فضالً عن األمو صالحة استناداً الى قوتها التمييزية,

( 100على عينة من طالب اقسام وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في القطر والبالغ عددهم ) االختبار

 طالل, وكما يلي:

 

 المحاور                                       األهداف

 

 

عدد 

المحاضرا

 ت

نسبة 

 التركيز

 األ راض السلوكية

د عد

 الفقرات
 التذكر

 التطبيس الفهم

24% 32% 44% 

 12 5 4 3 12,5 1 ميدان اللعل, الكرة, عدد الالعبين, معدات الالعبين

 25 11 8 6 25 2 الحكام, الحكام المساعدين

مدة المباراة, ابتداء واستئناف اللعل, الكرة في 

 اللعل وخارج اللعل, طريقة تسجيل الهدف
2 25 6 8 11 25 

 25 11 8 6 25 2 االخطاء وسوء السلو , الركالت الحرة

ركلة الجزاء, ركلة التماس, رمية المرمى, الركلة 

 الركنية
1 12,5 3 4 6 13 

 100 44 32 24 %100 8 المجموع
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ساسية عينة من طالب السنة الدراسية الرابعة / قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية التربية األ  -

 طالل(.10جامعة الموصل, والبالغ عددهم ) /

عينة من طالب السنة الدراسية الرابعة / قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية التربية األساسية  -

 ( طالل.40جامعة المستنصرية, والبالغ عددهم ) /

ياضة / جامعة تكريت, السنة عينة من طالب السنة الدراسية الرابعة / كلية التربية البدنية وعلوم الر -

 (.25الدراسية الثالثة, والبالغ عددهم )

عينة من طالب السنة الدراسية الرابعة / قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية التربية األساسية  -

 (.25جامعة ديالى, والبالغ عددهم ) /

 وقد طبس الباحثان هذا المقياس كما يلي:

دقيقة لغرض اإلجابة عن فقرات المقياس )حدد هذا الزمن بعد اجراء ( 75تم تحديد زمن قدره ) -1

 التجربة االستطالعية(.

درجة(, واإلجابة الخاطئة  1حددت درجة اإلجابة الصحيحة عن كل فقرة من فقرات االختبار بـ )  -2

 تعطى )صفر درجة(.

 التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار:   2-7

قرات االختبار إحصائياً هو تنقيف االختبار وتحسينه نوعياً من أجل تحديد إن الهدف األساس من تحليل ف    

(, لذا تطلل من الباحثان العمل بهذه اإلجراءات للتأكد من 233, 2000مقدار فاعليته كأداة تقويمية. )ملحم, 

 صالحية االختبار إحصائياً. 

 معامل التمييز:   -

دى قدرتها على التمييز بين األفراد الممتازين في الصفة التي يقصد بالقوة التمييزية للفقرة أو الموقف هو م

 يقيسها االختبار وبين األفراد الضعفاء في االختبار. 

(Gronlund, 1971, 253) 

 ولغرض حساب معامل تمييز فقرات االختبار فقد طبس الباحثان الخطوات التالية:

 رتل الباحثان اجابات الطالب تنازلياً. .1

طالل للمجموعة  27دنيا بواقع  %27عليا و %27إلى مجموعتين عليا ودنيا بواقع قسم عينة البناء  .2

 طالل للمجموعة الدنيا. 27العليا و

 استخدم الباحثان االختبار التائي للتمييز ما بين المجموعتين في فقرات اختبار التحصيل المعرفي. .3

 .فيالتحصيل المعر( يبين القوة التمييزية لفقرات اختبار 5والجدول )

 (5الجدول )

 يبين القوة التمييزية لفقرات اختبار التحصيل المعرفي

 التمييز الصعوبة السهولة الفقرة التمييز الصعوبة السهولة الفقرة

1 0.61 0.39 0.56 33 0.57 0.43 0.41 

2 0.52 0.48 0.52 34 0.63 0.37 0.44 

3 0.43 0.57 0.33 35 0.78 0.22 0.29 

4 0.65 0.35 0.04 36 0.72 0.28 0.56 

5 0.48 0.52 0.74 37 0.70 0.30 0.52 

6 0.67 0.33 0.15 38 0.56 0.44 0.29 

7 0.54 0.46 0.63 39 0.67 0.33 0.44 

8 0.67 0.33 0.52 40 0.76 0.24 0.33 

9 0.59 0.41 0.44 41 0.76 0.24 0.48 

10 0.41 0.59 0.44 42 0.67 0.33 0.52 

11 0.57 0.43 0.33 43 0.65 0.35 0.63 
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12 0.59 0.41 0.15 44 0.74 0.26 0.29 

13 0.56 0.44 0.59 45 0.59 0.41 0.22 

14 0.52 0.48 0.37 46 0.63 0.37 0.37 

15 0.69 0.31 0.48 47 0.50 0.50 0.28 

16 0.50 0.50 0.33 48 0.56 0.44 0.29 

17 0.57 0.43 0.48 49 0.5 0.5 0.63 

18 0.52 0.48 0.44 50 0.72 0.28 0.26 

19 0.72 0.28 0.48 51 0.67 0.33 0.44 

20 0.61 0.39 0.63 52 0.61 0.39 0.70 

21 0.57 0.43 0.41 53 0.59 0.41 0.44 

22 0.41 0.59 0.37 54 0.57 0.43 0.70 

23 0.63 0.37 0.59 55 0.61 0.39 0.70 

24 0.59 0.41 0.37 56 0.54 0.46 0.33 

25 0.54 0.46 0.26 57 0.54 0.46 0.41 

26 0.52 0.48 0.59 58 0.43 0.57 0.56 

27 0.67 0.33 0.44 59 0.43 0.57 0.33 

28 0.65 0.35 0.26 60 0.59 0.41 0.59 

29 0.56 0.44 0.42 61 0.55 0.42 0.58 

30 0.63 0.37 0.52 62 0.72 0.28 0.48 

31 0.41 0.59 0.09 63 0.59 0.41 0.52 

32 0.63 0.37 0.07 64 0.59 0.41 0.37 

     

, 6, 4( يتبين بأن فقرات اختبار التحصيل المعرفي كلها ذات تمايز معنوي ماعدا الفقرات )5من الجدول )

( أن 5(, إذ تبين من خالل نتائج الجدول )50, 48, 47, 45, 44, 38, 35, 32, 31, 28, 25, 12

( ان الفقرات كلما كان 2015اذ يذكر )ميخائيل,  (.0,30الفقرات التي حذفت كان معامل تميزها اقل من )

 ( 199, 2015( تعتبر فقرات ذات معامل تمييز جيد. )ميخائيل, 0,30معامل تمييزها اكبر من )

 ( فقرة.50وبعد تطبيس هذا االجراء فان عدد فقرات التحصيل المعرفي قد بلغت ) 

 المعامالت العلمية لالختبار:   2-8

 ار: صدق االختب 1 – 8 – 2

 الصدق الظاهري:   1 – 1 – 8– 2

يكون االختبار صادقاً عندما يتميز بقياس السمة أو الظاهرة التي وضع من أجلها. )الداهري والكبيسي,     

2000 ,53.) 

ولغرض التحقس من الصدق الظاهري لالختبار المعد, فقد عرضه الباحثان على مجموعة من المختصين     

(, وبعد جمع االستمارات الخاصة 1يم وطرائس التدريس ومدرسي المادة, الملحس )في مجال القياس والتقو

باالختبار فقد الحظ الباحثان موافقة المختصين على جميع فقرات االختبار وقد حصل الباحثان على نسبة اتفاق 

 ( على فقرات االختبار.100%)

 صدق التمييز:   2 – 1 – 8 – 2

لمستعمل مع السمات االفتراضية, كالذكاء والتفكير واالستدالل ألنه يشكل يعد من أهم أنواع الصدق ا    

 (164, 1985اإلطار النظري الختباراتهما. )عودة, 

ومن أهم مؤشرات صدق التمييز الذي أشار إليه )كرونباخ وميهل( هو االفتراض بوجود االختالف فيما     

 (315, 1980ستجاباتهم على االختبار. )فرج, لدى األفراد في الخاصية التي ينبغي أن ينعكس على ا
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وعليه فإن قدرة الفقرة على التمييز بين األفراد في الخاصية التي أعدت لقياسها تعد أحد مؤشرات هذا     

 (Anastasi, 1988, 154الصدق. )

بين أن لهذه وقد تطرق إلى هذا اإلجراء عندما استخرجت معامالت القوة التمييزية لفقرات االختبار, إذ ت    

 الفقرات القدرة على التمييز بين المستجيبين. 

 ثبات االختبار:   2 – 8 – 2 

"يقصد بمفهوم ثبات درجات االختبارات مدى خلوها من األخطاء  ير المنتظمة التي تشوب القياس, أي     

 (.131, 2000مدى قياس االختبار للمقدار الحقيقي للسمة التي يهدف لقياسها". )عالم, 

وقد تحقس من ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية, إذ بعد تصحيف اإلجابات جمعت درجات     

المحاوالت الفردية من االختبار في عالمة واحدة, وجمعت المحاوالت الزوجية من االختبار في عالمة ثانية, 

لجت نتيجة معامل االرتباط بواسطة ( ثم عو0,79واحتسل معامل االرتباط بين هاتين العالمتين, إذ بلغ )

 (. 0,88معادلة )سبيرمان ـ براون( لتالفي تقليص عدد المحاوالت إلى النصف, وبذلك بلغ معامل الثبات )

( فأعلى فإنه ثبات عالي". )سمارة وآخرون, 0,75إذ يرى سمارة وآخرون "أن معامل الثبات إذا بلغ )    

 فات النهائية الختبار التحصيل المعرفي.المواص ( يبين6(, والجدول )120, 1989

 (6الجدول )

 يبين المواصفات النهائية الختبار التحصيل المعرفي

 

وبعد تطبيس جميع هذه االجراءات السالفة الذكر فان اختبار التحصيل المعرفي يكون جاهزا للتطبيس     

 ( يوضف اختبار التحصيل المعرفي بصورته النهائية.2مستقبالً, والملحس )

 الوسائل اإلحصائية: 2-9

 ( وباستخدام القوانين اإلحصائية ذات العالقة.SPSS 25الباحثان الحقيبة اإلحصائية ) استخدم    

 النسبة المئوية. -

 الوسب الحسابي.  -

 معامل االرتباط البسيب )بيرسون(. -

 االنحراف المعياري. -

 ( لداللة الفروق بين المتوسطات للعينات المرتبطة.tاختبار ) -

 ات للعينات  ير المرتبطة )المستقلة(.( لداللة الفروق بين المتوسطtاختبار ) -

 اختبار كاي. -

 + معامل الثبات(. 1(/)2× معادلة سبيرمان للتصحيف )معامل الثبات  -

 األهداف

 

 المحاور

 

عدد 

 المحاضرات

 

نسبة 

 التركيز

عدد  األ راض السلوكية

 التطبيس الفهم المعرفة الفقرات

24% 32% 44% 100% 

عدات ميدان اللعل, الكرة, عدد الالعبين, م

 الالعبين
1 12,5 1 2 3 6 

 13 6 4 3 25 2 الحكام, الحكام المساعدين

مدة المباراة, ابتداء واستئناف اللعل, الكرة في 

 اللعل وخارج اللعل, طريقة تسجيل الهدف
2 25 3 4 6 13 

 12 5 4 3 25 2 االخطاء وسوء السلو , الركالت الحرة

, ركلة الجزاء, ركلة التماس, رمية المرمى 

 الركلة الركنية
1 12,5 1 2 3 6 

 50 23 16 11 %100 8 المجموع
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 معامل االلتواء. -

 

 عرض النتائج ومناقشتها: -3

بناء مقياس التحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت لطالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في  3-1

 جامعة الموصل –لتربية االساسية كلية ا

قام الباحثان في هذه الدراسة ببناء مقياس  التحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت لطالب قسم التربية 

الرياضي  2020\2019جامعة الموصل  للسنة الدراسية  –البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية 

صة ببناء المقياس والتي تم ذكرها في الباب الثالث من الدراسة الحالية , , وقد تم ذلك من خالل إجراءات خا

 وبذلك تحقس هدف الدراسة .

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات: -4

 االستنتاجات: 4-1

تم  بناء مقياس  التحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت لطالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  -

 جامعة. –ية االساسية في كلية الترب

 التوصيات: 4-2

 في ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج, فالباحثان يوصي بما يأتي: 

 اعتماد مقياس  التحصيل المعرفي الذي أعده الباحثان في هذه الدراسة. -

 اجراء دراسات مشابهه للدراسة الحالية لقوانين األلعاب الجماعية االخرى . -

 المصادر العربية واالجنبية

 المصادر العربية:

 , دار الميسرة, عمان.8( : علم النفس التربوي, ط2011ابو جادو, صالف محمد علي ) -1

 , دار المسيرة, عمان, األردن.2( : علم النفس التربوي, ط2000ابو جادو, صالف محمد ) -2

ما على التحصيل (: العالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثره2008بن يوسف, أمال ) -3

 الدراسي, رسالة ماجيستير  ير منشورة, كلية علوم التربية, جامعة الجزائر, الجزائر.

( : العوامل المؤثرة في تحصيل الطلبة الناجحين الحاصلين على اعلى 1999التل, سعيد واخرون ) -4

, العدد الثاني, الجامعة 26مجلد المعدالت وادناه في امتحان الدراسة الثانوية العامة االردنية, مجلة دراسات, 

 االردنية.

( : المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعناصرها 2000توفيس, مرعي أحمد والحيلة, محمد محمود ) -5

 , دار المسيرة للنشر والتوزيع, 1وأسسها وعملياتها, ط

 عمان, االردن.

تربوي, جون وايلي واوالده, اساسيات علم النفس ال( : 1984توق, محي الدين وعدس, عبد الرحمن ) -6

 نيويور , أمريكا.

, دار وائل للنشر, عمان, 1( : النهج القويم في مهنة التعليم, ط2002الجا وب, محمد عبد الرحمن ) -7

 األردن..

( :  األسلوب التبادلي الثالثي وتأثيره في التحصيل 2013الجبوري, مؤيد حامد سليمان مطلك  )  -8

دنية لمادة طرائس تدريس التربية الرياضية, رسالة ماجستير  ير منشورة, المعرفي وتدريس التمارين الب

 كلية التربية األساسية, جامعة الموصل.

 ( : التحصيل الدراسي, دار المسيرة, عمان, االردن. 2011الجليلي, لمعان مصطفى )  -9

رفي لمقرر ( : اثر استخدام برمجية تعليمية على التحصيل المع2016الجمال, طارق محمد خليل )  -10

االلعاب الصغيرة ورياضات المضرب لطالب كلية التربية الرياضية, مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 .2016البدنية والرياضة, العدد السادس والعشرون, المجلد الثاني, يوليو 

لنشر , دار الكنزي ل1( : علم النفس العام, ط2000الداهري, صالف حسن أحمد والكبيسي, وهيل مجيد ) -11

 والتوزيع, إربد, األردن. 
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 الجامعية, المعرفة الدراسي,  دار والتأخر االجتماعية التنشئة ( :2006صالح ) الدمنهوري, رشاد -12

 القاهرة, مصر.

, 1( : المدخل الى الى القياس في التربية البدنية والرياضة, ط2006رضوان, محمد لطفي الدين )  -13

 مركز الكتاب للنشر, القاهرة, مصر.

( : اثر التدريس بالكفاءات على تحصيل المعرفي في مادة اللغة العربية 2016مضاني, مصطفى )ر  -14

في مرحلة الطور التعليم الثانوي )دراسة ميدانية بثانويات والية بشار(, رسالة ماجستير  ير منشورة, 

 كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية, جامعة آبي بكر بلقايد, الجزائر.

, دار الفكر 3( : مبادئ القياس والتقويم في التربية, ط2000ود, نادر فهمي وعليان, هشام عامر )الزي  -15

 للنشر والتوزيع, عمان, االردن.

, مكتبة دار فكر الثقافة للنشر 2( : مبادئ القياس والتقويم في التربية, ط1989سمارة, عزيز وآخرون )  -16

 والتوزيع, عمان, األردن.

( : اثر األسلوب التبادلي في مستوى األداء الفني والتحصيل في 1996م )الصميدعي, وضاح  ان -17

 السباحة الحرة, رسالة ماجستير  ير منشورة, كلية التربية الرياضية, جامعة الموصل, العراق.

( : أثر اسلوب العصف الذهني في اكتساب التحصيل المعرفي واالداء 2018العباسي, حكم سالم الياس )  -18

ين البدنية وتنمية التفكير االبداعي, رسالة ماجستير  ير منشورة , كلية التربية االساسية, العملي للتمار

 جامعة الموصل.

( : مبادئ القياس والتقويم, ب ط, احمد الدباغ للطباعة النشر,  بغداد, 2001العجيلي, صباح حسين )  -19

 العراق.

سي اساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته ( : القياس والتقويم التربوي والنف2000عالم, صالح الدين )  -20

 , دار الفكر العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر.1المعاصرة, ط

, دار 1( : القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية, ط2009عالم, صالح الدين محمود )  -21

 الميسرة, عمان.

التربية الرياضية وعلم النفس ( : البحث العلمي في 1999عالوي, محمد حسن و راتل, أسامة كامل )  -22

 , دار الفكر العربي, القاهرة, مصر.1الرياضي, ط

, عمان, 1( : القياس والتقويم في العملية التدريسية, المطبعة الوطنية, ط1985عودة, أحمد سليمان ) -23

 األردن.

واخرين,  ( : مناهج البحث في التربية وعلم النفس, ترجمة محمد نبيل نوفل1977فان دالين, ديوبولت ) -24

 مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة.

 , القاهرة, مصر.1( : القياس النفسي, دار الفكر العربي, ط1980فرج, صفوت ) -25

 ( : القياس واالختبار في التربية الرياضية, ب ط, مركز الكتاب للنشر.2001فرحات, ليلى السيد )  -26

, 3ياس والتشخيص في التربية الخاصة, ط( : القياس والتقويم وأساليل الق2010كوافحة, تيسير مفلف ) -27

 دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة, عمان, االردن.

( : المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيس, الثبات, الصدق 1999مصطفى, حسين باهي )  -28

 الموضوعية ,المعايير, القاهرة, مصر.

, دار المسيرة للنشر والتوزيع 1لنفس, ط( : مناهج البحث في التربية وعلم ا2000ملحم, سامي محمد ) -29

 والطباعة, عمان, األردن.

( : القياس والتقويم النفسي والتربوي لالسوياء وذوي الحاجات 2015ميخائيل, مطانيوس نايف )  -30

 , دار العصار العلمي.1الخاصة, ط

 المصادر االجنبية:

31- Anastasi, A. (1988), Psychological Testing, Macmillan, New York, USA. 

32- Gronland, N. (1971), Measurement and Evaluation in Teaching, Second Ed., 

New York, USA. 
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33-http://journals.cluteonline.com/index.php/TLC/article/view 

6710http://www.pnwboces.org/scienice21/pdf/Differentiationi_Guide.pdf 

 

  1ملحق )

 يوضح اسماء ال براء والم تصين 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
اللقب 

 العلمي
 االختصاص االسم

مقياس 

التحصيل 

 المعرفي

 * تدريب رياضي ضرغام جاسم محمد أ.د 1

 * قياس وتقويم مكي محمود حسين أ.د 2

 * قياس وتقويم احمد مؤيد حسين أ.م.د 3

 * تدريب رياضي محمود حمدون يونس أ.م.د 4

 * تدريب رياضي ي احمد خضرهاد أ.م.د 5

 * قياس وتقويم عمار شهاب احمد م.د 6

 * تدريب رياضي علي زهير صالح م.د 7

 * تدريب رياضي محمد شاكر علي م.د 8

 * دمق -علم النفس  محمد خير الدين صالح م.د 9

 * تدريب رياضي ادهام صالح محمود م.د 10

 * تدريب رياضي احمد رمضان سبع م 11

 * تدريب رياضي دلدار امين ناف وش م 12

 * قياس وتقويم ربيع خلف جميل م 13

 * دمق -علم نفس  محمد خالد محمد م 14

 * تدريب رياضي محمد يقضان صالح م.م 15

 * حكم درجة اولى احمد خليل ابراهيم م.م 16

 * حكم درجة اولى وائل مقداد شاهين بكالوريوس 17

http://www.pnwboces.org/scienice21/pdf/Differentiationi_Guide.pdf
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  2لحق )م

 فقرات اختبار التحصيل المعرفي بصيغته النهائية

 تبدا سلطة حكمي المباراة بمجرد: -1

 اطالق صافرة البدء . -دخول الفريقين الى ارضية الملعب .                 ب -أ

 اثناء االحماء . -اجراء القرعة .                                      د -ج

 عطاء االنذار او الطرد لالعبين هو:ان الحكم الم ول إل -2

 الحكم االول والحكم الياني . -الحكم االول .                               ب  -أ

 موقت المباراة . –الحكم االول والحكم اليالث .                  د -ج

ضدددية الملعب ما هو تصدددرف الحكم تجاه العب يعتدي على العب منافس بالضدددرب بقوة مفرطة على ار -3

 بعد انتهاء المباراة :

 انذار الالعب ويذكر ذلك في التقرير . -ب.                       يذكر ذلك في تقريره  -أ

 د المدرب ويذكر ذلك في التقرير .طر -طرد الالعب ويذكر ذلك في التقرير .       د -ج

فسددددددها برأسدددده الى داخل المرمى فما هو  نفذت ركلة الجزاء وارتدت الكرة من القائم الى منفذ الركلة -4

 القرار:

 يعاد تنفيذ ركلة الجزاء . -يحتسب الهدف .                                ب -أ

 ركلة حرة مباشرة ضد الالعب المنفذ . -ركلة حرة غير مباشرة ضد الالعب المنفذ .       د -ج

 من صالحيات الحكم الياني هي: -5

 . طرد الالعب -ب                               . انذار الالعب  -أ

 .جميع االجابات اعاله  -د.                     ايقاف اللعب ألية م الفة -ج

عندما يمنح ميقاتي المباراة الوقت المستقطع ويشير نحو الفريق الذي طلب الوقت المستقطع   -6

 فاإلشارة الصحيحة هي: 

  -د      -ج -ب     -أ

 يبدأ ميقاتي المباراة بتشغيل ساعة التوقيت بعد: -7

 . اثناء احماء الالعبين -بعد سقوط الكرة  ولمسها من قبل احد الالعبين .            ب –أ

 .جميع االجابات صحيحة  -د.                       اثناء دخول الالعبين ارضية الملعب  -ج

 س فما هي االشارة الصحيحة لذلك:اشار الحكم الى ال طأ التراكمي ال ام -8
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  -د      -ج     -ب -أ

 ال يسمح بتمديد الوقت في نهاية الشوط االول او الياني اال: -9

 اذا الكرة لم تركل مباشرة الى المرمى . –أ 

 اذا الكرة تجاوزت حدود ميدان اللعب . -ب

 لتنفيذ ركلة الجزاء من العالمتين االولى واليانية . -ج

 ه .يع االجابات اعالجم -د

اوقف الحكم اللعب إلصدددددددابة احد الالعبين اصدددددددابة خطيرة لحظة وجود الكرة داخل منطقة الجزاء  -10

 فتستأنف المباراة بـ :

 . اسقاط الكرة داخل منطقة الجزاء -ب    .اسقاط الكرة في مكان سقوط الالعب المصاب  -أ

 .  امتار 6اسقاط الكرة على خط الـ) -د    .               اسقاط الكرة في منتصف الملعب-ج

 عند اطالق الحكم لصافرة بداية اللعب فما هي االشارة الصحيحة لذلك: -11

  -د      -ج -ب     -أ

 عند تنفيذ ركلة البداية فان أعضاء الفريق المنافس يجب ان يبتعدوا مسافة التقل عن: -12

 . م عن منفذ الركلة3 -ب                            .م عن منفذ الركلة 2 -أ

 . م عن منفذ الركلة5 -د.                            م عن منفذ الركل 4 -ج

 منح الحكم ركلة حرة مباشرة  فما هي االشارة الصحيحة لذلك: -13

  -د      -ج     -ب -أ

نافس داخل منطقة الجزاء اجتازت الكرة خط التماس وفي اثناء ذلك ضددددددرب حارس المرمى العب م -14

 فما هو القرار:

 .طرد حارس المرمى واسقاط الكرة بالقرب من مكان خروج الكرة  -أ

 . طرد حارس المرمى وركلة تماس -ب

 ضد حارس المرمى  طرد حارس المرمى وركلة جزاء -ج

 . طرد حارس المرمى وركلة حرة مباشرة من مكان خروج الكرة -د

 جزاء نتيجة خطأ داخل منطقة الجزاء   فما هي االشارة الصحيحة لذلك: اشار الحكم الى ركلة -15
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  -د      -ج -ب     -أ

 ما هي الحالة التي تمنح بحقها ركلة حرة مباشرة: -16

 ارتكاب سلوك غير رياضي . -ب.                     اللعب بطريقة خطرة  -أ

 . يع االجابات اعالهجم -د.                سحب المنافس من ال لف -ج

 طرد أحد الالعبين ثم سجل الفريق األكير عددا هدفا   فالالعب البديل عن الالعب المطرود يدخل : -17

 بعد تسجيل الهدف مباشرة . -أ

   ثانية .30بعد تسجيل الهدف بزمن ) -ب

   دقيقة .1بعد تسجيل الهدف بزمن ) -ج

 ب البديل .خل الالعالطرد ثم يد  دقيقة لعقوبة 2بعد اتمام ) -د

 اشار الحكم الى مبدأ اتاحة الفرصة بعد ال طأ التراكمي فما هي االشارة الصحيحة لذلك: -18

  -د      -ج     -ب -أ

 من االخطاء التي تمنح بحقها ركلة حرة غير مباشرة هي: -19

 .طرة اللعب بطريقة خ -ب.                                      دفع المنافس  -أ

 . جميع االجابات اعاله -دمسك المنافس .                                     -ج

الحظ الحكم االول دخول الالعب البديل الى ارضددددددية الملعب قبل مغادرة الالعب المسددددددتبدل فتكون  -20

 العقوبة هي:

 .انذار الالعب المستبدل وركلة حرة مباشرة ضده بالقرب من مكان خروجه  -أ

 . انذار الالعب البديل وركلة حرة مباشرة ضده بالقرب من مكان دخوله -ب

 عند ايقاف اللعب . انذار الالعب البديل ويستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من مكان الكرة -ج

 . انذار الالعب البديل واسقاط كرة بالقرب من مكان دخول الالعب البديل -د

 ات الحكم بإصرار والكرة في اللعب فما هي عقوبة ذلك:يعترض احد الالعبين على قرار -21

 ضده . طرد الالعب وركلة حرة مباشرة -أ

 . طرد الالعب وركلة حرة غير مباشرة ضده -ب

 ضده . انذار الالعب وركلة حرة غير مباشرة -ج

 . انذار الالعب واجراء اسقاط للكرة -د

 افس يجب ان يبتعدوا مسافة:عند تنفيذ الركلة الحرة فان أعضاء الفريق المن -22

 .  امتار 3ال تقل عن ) -ب.                          امتار 5ال تقل عن ) -أ

 امتار .  3ال تزيد عن ) -د.                         امتار 5ال تزيد عن ) -ج

هي عقوبة    ثواني فما4تعمد حارس المرمى في االحتفاظ بالكرة بيديه في منطقة مرماه الكير من ) -23

 ذلك:

 .ركلة حرة مباشرة للفريق المنافس  -أ

 .ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس  -ب
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 .استمرار اللعب  -ج

 . تنبيه الحارس بعدم تأخير اللعب -د

حاول احد الالعبين المدافعين قطع الكرة من المنافس داخل منطقة جزائه فأصددداب قدمه راس الالعب  -24

 ار:المهاجم فما هو القر

 .   امتار6ركلة حرة مباشرة من على خط الـ) -أ

 .  امتار 6ركلة حرة غير مباشرة من على خط الـ) -ب

 .   امتار6ركلة جزاء من العالمة االولى الـ) -ج

 .  أمتار 10ركلة جزاء من العالمة اليانية الـ) -د

   م:10يتم تنفيذ ركلة الجزاء من عالمة الـ ) -25

 .بداية من ال طأ السادس من المباراة  -ب.          ل امس من المباراةبداية من ال طأ ا -أ

 . بداية من ال طأ ال امس من كل شوط -د.       بداية من ال طأ السادس من كل شوط  -ج

 اذا منحت ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء فإنها تنفذ: -26

 . من مكان حدوث الم الفة -أ

 .   امتار6بعد )من اية نقطة على  -ب

 .  امتار من مكان حدوث الم الفة 6من على بعد ) -ج

 .  امتار من نقطة قريبة من مكان حدوث الم الفة 6من على خط الـ) -د

 عندما يرتكب الفريق ال طأ السادس ) التراكمي   خارج منطقة الجزاء فالعقوبة هي: -27

 ركلة حرة غير مباشرة من مكان الم الفة . -أ

 . ة حرة مباشرة من مكان الم الفة ركل -ب

 .  امتار 6ركلة جزاء من العالمة االولى ) -ج

  أمتار او من مكان حدوث ال طأ والقرار يكون لالعب الذي حصدددددل 10ركلة جزاء من العالمة اليانية ) -د

 . على الركلة

 االخطاء المتراكمة في الوقتين اإلضافيين هي: -28

 .ال توجد اخطاء متراكمة  -أ

 .   اخطاء في كل شوط من الشوطين اإلضافيين5) -ب

 .   اخطاء في كال الشوطين االضافيين5) -ج

 .ط الياني من وقت المباراة األصلي استمرار لألخطاء المتراكمة في الشو -د

 

  أمتار فانه يحب أن يكون جميع الالعبين عدا الالعب 6عند تنفيذ ركلة الجزاء من العالمة االولى ) -29

 نفذ وحارس المرمى على بعد:الم

 امتار على االقل من عالمة الجزاء . 4 -امتار على االقل من عالمة الجزاء .         ب 3 -أ

   امتار .5اقل من ) -امتار على االقل من عالمة الجزاء .        د 5 -ج

 اشار الحكم الى ركلة حرة غير مباشرة فما هي االشارة الصحيحة لذلك: -30

  -د      -ج -ب     -أ

 :يجب أن تكون قدما الالعب عند تنفيذ ركلة التماس -31

 .قدم خارج الملعب وقدم على خط التماس  -ب.       قدم خارج الملعب وقدم داخل الملعب -أ

 . جميع االجابات اعاله -د.    قدم داخل الملعب وقدم على خط التماس -ج
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 ال يقل عن ........ غم عند بداية المباراة:وزن الكرة ال يزيد عن ...... غم و -32

 غم . 400غم وال يقل عن  430ال يزيد عن  –أ

 غم . 410غم وال يقل عن  420ال يزيد عن  –ب

 غم . 420غم وال يقل عن  440ال يزيد عن  –ج

 غم . 400غم وال يقل عن  440ال يزيد عن  –د

 

 منطقة التبديل فأن العقوبة هي : خالل عملية التبديل خرج الالعب المستبدل من غير -33

 انذار الالعب وركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس في مكان ايقاف اللعب . –أ

 ركلة حرة مباشرة للفريق المنافس في مكان ايقاف اللعب. –ب

 ركلة جزاء للفريق المنافس . –ج

 ركلة جانبية في مكان خروج الالعب المستبدل . –د

 

 الملعب ترسم بعرض: جميع ال طوط في -34

 سم . 8 –سم .                              ب 9 –أ

 سم . 7 –سم .                              د 6 –ج

 

  فما هي االشارة الصحيحة إلعالن رقم ذلك 15اشار الحكم الى خطأ على الالعب رقم خمسة عشر ) -35

 الالعب هي :

   -د      -ج -ب     -أ

 

 ركلة حرة غير مباشرة من مكان الركلة الركنية ضد الالعب المنفذ للركلة الركنية في حالة: تمنح -36

 . دفع الالعب المنافس بقوة قبل تنفيذ الركلة الركنية -أ

 .اعادة الكرة الى حارس مرماه الذي استلمها بيديه  -ب

 .  ثواني 4تأخير تنفيذ الركلة الركنية اكير من ) -ج

 . اعاله جميع االجابات -د

 

 تكون فترة االستراحة ما بين الشوطين: -37

 دقائق . 10-5من  -دقيقة .                           ب 20-10من  -أ

 دقيقة . 20-10من -دقيقة .                          د 15-10من  -ج

 

 امسك حارس المرمى الكرة خارج منطقة الجزاء متعمدا: -38

 ركلة حرة مباشرة وانذار . –ب                          ركلة حرة مباشرة .    –أ

 ركلة حرة مباشرة وطرد . –ركلة حرة غير مباشرة وانذار                   د –ج

 

 ال يمكن بدء المباراة اذا كان عدد العبي احد الفريقين يقل عن ........... العبين: -39

 اربع العبين . –ب        ثالثة العبين .                            –أ

 خمسة العبين . –العبين فقط .                                    د –ج
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 الالعب االحتياط الذي يطرد قبل او بعد بداية المباراة: -40

 يستبدل بعد دقيقتين . –يمكن استبداله .                                      ب –أ

 يعود للمباراة ألنه احتياط . –باراة .                         دال يمكن اشراكه في الم –ج

 

 العب قام بعد تسجيله هدف باالحتفال ونزع قميص اللعب ) التيشيرت   ما هو القرار: -41

 الغاء الهدف وانذار . –الغاء الهدف .                 ب –أ

 لالعب للسلوك غير الرياضي .احتساب الهدف وانذار ا –احتساب الهدف .             د –ج

 

 قام العب مهاجم داخل منطقة منافسه بإداء حالة خداع ) تمييل   ما هو القرار: -42

 طرد للسلوك غير الرياضي . –انذار للسلوك غير الرياضي .        ب –أ

 ال شيء مما سبق . –استمرار اللعب .                    د –ج

 

 فسه والكرة في اللعب:العب قام بالبصق على منا -43

 ركلة حرة غير مباشرة وانذار لالعب . –ركلة حرة مباشرة وانذار لالعب .                ب –أ

 ركلة حرة غير مباشرة وطرد لالعب . –ركلة حرة مباشرة وطرد لالعب .                د –ج

 

قام احد الالعبين بركل الكرة وهي عند تنفيذ الحكم لعملية اسقاط الكرة وقبل ان تلمس الكرة االرض  -44

 في الهواء ودخلت الكرة المرمى مباشرة  فما هو قرار الحكم:

 الغاء الهدف .  –احتساب الهدف .                          ب –أ

 جميع االجابات صحيحة . –الغاء الهدف واعادة اسقاط الكرة .          د –ج

 

 حارس المرمى:هل يجوز ألي العب تغيير مكانه مع  -45

 نعم . –نعم   بعد اخطار الحكم واثناء توقف اللعب .               ب –أ

 كال . –نعم   بعد موافقة مدرب الفريق .                           د –ج

 

 هل يفرض القانون على الحكم ان يوقف اللعب مباشرة بعد حدوث خطأ اثناء اللعب: -46

 كال   وعلى الحكم ان يطبق مبدأ اتاحة الفرصة . –نعم .                   ب –أ

 جميع االجابات صحيحة . –كال .                  د –ج

  

يقوم العب بلعب الكرة بقدمه ب طورة وذلك برفع قدمه عاليا مقابل رأس الالعب المنافس دون ان  -47

 يلمس رأس الالعب المنافس:

 احتساب ركلة حرة غير مباشرة وانذار الالعب .            –احتساب ركلة حرة غير مباشرة .       ب –أ

 احتساب ركلة حرة مباشرة وانذار لالعب . –احتساب ركلة حرة مباشرة .            د –ج

 

انذر الحكم العبا لسوء سلوكه   فاعتذر الالعب عن سوء سلوكه   فهل يمكن للحكم ان يلغي  -48

 العقوبة:

 كال   الن كل انذار يجب ان يسجله الحكم في التقرير . –نعم .              ب –أ

 جميع االجابات صحيحة . –كال .             د –ج

 

 عند استبدال العب بدال من حارس المرمى اثناء توقف اللعب فيجب ان: –49

 يرتدي الالعب قميص حارس المرمى مع االحتفاظ برقمه االصلي . -أ

 ى مع االحتفاظ برقم حارس المرمى .يرتدي الالعب قميص حارس المرم -ب
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 يبقى الالعب مرتديا قميصه مع وضع رقم حارس المرمى عليه . -ج

 يبقى الالعب مرتديا قميصه مع االحتفاظ برقمه االصلي . -د

 

 اثناء تنفيذ ركلة الجزاء لمس الالعب المنفذ للكرة مرتين بقدمه قبل ان يلمسها العب اخر: -50

 شرة للفريق المنافس من مكان ارتكاب ال طأ .تحتسب ركلة حرة مبا -أ

 تعاد ركلة الجزاء للفريق المنافس . -ب

 تعاد ركلة الجزاء . -ج

 تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس من مكان ارتكاب ال طأ . -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رات االساسية بكرة قدم فاعلية االسلوب المتمايز وفق انماط المتعلمين في مستوى اداء بعض المها

 الصاالت

 أ.د قصي حازم محمد الزبيدي 

pdr.qusayhazem@uomosul.edu.iq 

 عمر عكلة سليمان الحوري

oomer7456@gmail.com 

 تمايز  انماط المتعلمين  االداء المهاري الكلمات المفتاحية )االسلوب الم

 المست لص باللغة العربية:

الكشف عن فاعلية األسلوبين المتبع والمتمايز وفس انماط المتعلمين في مستوى اداء بعض يهدف البحث الى  

ة المهارات بكرة قدم الصاالت, والمقارنة بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدي

في مستوى اداء بعض المهارات بكرة قدم الصاالت, وافترض الباحثان وجود فروق ذات داللة معنوية بين 

نتائج مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي في مستوى أداء بعض المهارات 

كلية التربية -بدنية وعلوم الرياضة بكرة قدم الصاالت لدى طالب المرحلة الدراسية الثالثة بقسم التربية ال

األساسية, ووجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في االختبارات 
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البعدية في مستوى أداء بعض المهارات بكرة قدم الصاالت لدى طالب المرحلة الدراسية الثالثة بقسم التربية 

 التربية األساسية.كلية -البدنية وعلوم الرياضة 

واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته لمشكلة البحث وتجربته ,إذ تمثلت عينة البحث طلبة السنة الدراسية 

-2019جامعة الموصل للعام الدراسي ) –كلية التربية االساسية  –الثالثة بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

البة موزعين على ثالث قاعات دراسية, فعدد طلبة القاعة االولى ( طالل وط77( والبالغ عددهم )2020

(, وذلك بسبل كون هذه المادة تدرس لهذه المرحلة الدراسية. واستخدم 26( والثالثة )25( والثانية )26)

( وباستخدام القوانين اإلحصائية ذات العالقة.)الوسب الحسابي, SPSS 25الباحثان الحقيبة اإلحصائية )

( لداللة الفروق t( لداللة الفروق بين المتوسطات للعينات المرتبطة, اختبار )tالمعياري, اختبار ) االنحراف

+  1(/)2× بين المتوسطات للعينات  ير المرتبطة )المستقلة(, معادلة سبيرمان للتصحيف )معامل الثبات 

إن استخدام ن الى االستنتاج االتي معامل الثبات(, معامل االلتواء, معامل االرتباط المتعدد(, وتوصل الباحثا

االسلوب المتمايز على وفس انماط المتعلمين له تأثير كبير وفعال في االداء المهاري بكرة قدم الصاالت لعدد 

من المهارات األساسية لدى طالب المرحلة الثالثة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية التربية 

متمايز على وفس انماط المتعلمين هو أكثر فاعلية وتأثير من األسلوب المتبع في االساسية, وإن االسلوب ال

تطور االداء المهاري لعدد من المهارات األساسية بكرة قدم الصاالت لطالب المرحلة الثالثة في قسم التربية 

تطبيس ما يأتي وفي ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج, فيوصي بالبدنية وعلوم / كلية التربية االساسية, 

االسلوب المتمايز على وفس انماط المتعلمين في تدريس المهارات األساسية بكرة قدم الصاالت لما له من أثر 

 فاعل في عملية تدريسها.

The effectiveness of the differentiated method according to the patterns of 

learners in the level of performance of some basic skills in futsal football 

Prof. Qusay Hazim Mohammed Al-Zubaydi   

pdr.qusayhazem@uomosul.edu.iq 

           Omar oglah Sulaiman Al-Hori 

oomer7456@gmail.com 

Abstract in English: 

The research aims to  To reveal the  effectiveness of the two methods used and 

differentiated according to the patterns  of  learners in the level of performance of 

some skills in futsal football, A comparison between the control and experimental 

research groups in the post-tests in the level of performance of some skills in futsal 

football, The researchers assumed There are significant differences between the 

results of the control and experimental research groups between the pre and post 

tests in the level of performance of some futsal skills among students of the third 

stage of the Department of Physical Education and Sports Sciences - College of 

Basic Education, There are significant differences between the results of the control 

and experimental research groups in the post-tests in the level of performance of 

some skills in futsal football among students of the third stage of the Department 

of Physical Education and Sports Sciences - College of Basic Education. 

The two researchers used the descriptive approach to suit it to the problem of the 

research and its experience, as the research sample was for the third year students 

of the Department of Physical Education and Sports Sciences - College of Basic 

Education - University of Mosul for the academic year (2019-2020) and their 

number (77) students distributed in three classrooms. The students of the first class 

(26), the second (25) and the third (26), due to the fact that this subject is taught for 
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this stage of study. The researchers used the statistical bag (25 SPSS) And by using 

the relevant statistical laws (percentage, arithmetic mean, simple correlation 

coefficient (Pearson), standard deviation, (t) test for the significance of differences 

between the averages of the related samples, (t) test for the significance of 

differences between the averages of the unrelated samples (independent), test Kay, 

Spearman's equation for correction (coefficient of stability x 2) / (1 + coefficient of 

stability), torsion modulus, multiple correlation coefficient), The two researchers 

reached the following conclusion The use of the differentiated method according to 

the styles of the learners has a great and effective impact on the skill performance 

of futsal football for a number of basic skills among students of the third stage in 

the Department of Physical Education and Sports Sciences / College of Basic 

Education, The method that is differentiated according to the styles of learners is 

more effective and influential than the method used in developing the skill 

performance of a number of basic skills in futsal football for students of the third 

stage in the Department of Physical Education and Sciences / College of Basic 

Education, In light of the results obtained, he recommends the following The 

application of the differentiated method according to the patterns of learners in 

teaching basic skills in futsal soccer because of its effective impact on the teaching 

process. 

 التعريف بالبحث: -1

 المقدمة وأهمية البحث:  1 – 1

ية للمتعلمين تنوعت اساليل التدريس وزاد االهتمام بها, وظهرت اساليل تطرقت الى عرض المادة العلم    

وتقديمها بشكل مغاير عما كان عليه وذلك بإقران هذه االساليل بأمور او اجراءات تساعد المتعلم في تحقيس 

االهداف المراد تحقيقها, لذا وجل على الهيئات التعليمية الى تطبيس ما يرونه مناسل وذا  تبعا لقدرات 

 المتعلمين المختلفة فضال عن قدراتهم الفردية.

لذلك "لم تعد اساليل التدريس التقليدية اساليل فاعلة والتي يكون فيها المدرس هو المصدر الوحيد      

للمعلومات والطالل متلقيا سلبيا, بل أصبف مفهوم العملية التعليمية يركز على أساليل اخرى تنتقل فيها العملية 

متعلمين وإيجاد الحلول الناجعة التي التعليمية من المدرس الى الطالل, ويكون دور المدرس هو متابعة ال

 تمكنهم من تحقيس ما مطلوب منهم تحقيقه بعد تقييم قدراتهم التعليمية السابقة وربطها.

ومن هذه االسةةاليل هو اسةةلوب التعليم المتمايز اذ يعمل على تقديم نفس المثير للجميع ونفس المهمة ولكن     

يراعي قدرات وامكانات المتعلمين فهم ال يسةةةةةةتطيعون جميعا يقبل منهم مخرجات مختلفة. ففي هذه الحالة 

 (114, 2018الوصول الى نفس النتائج او المخرجات ألنهم متفاوتون في قدراتهم. )سلمان, 

وتكمن اهمية االسلوب المتمايز في انه يقوم على التكامل بين االساليل المختلفة للتعليم من خالل استخدام     

اسةةتخدام هذا النوع من التعليم, ويسةةاعد المتعلمين على تنمية االبتكار ويكشةةف عن ما  اكثر من اسةةلوب اثناء

لديهم من ابداعات, وتبرز اهمية هذا النوع من التعليم من خالل تحقيقه لشةةروط التعلم, وانه يسةةمف للمتعلمين 

شباع وتنمية الم سم بالتنوع, وتراعي ا يول واالتجاهات المختلفة بالتفاعل بطريقة متمايزة تقود الى منتجات تت

يعزز مسةةةةةةتوى الدافعية ويرفع مسةةةةةةتوى التحدي لديهم اثناء التعلم, كما يؤهل المتعلمين لفتف للمتعلمين مما 

 (55, 2011فرص تعلم لجميع المتعلمين, وذلك بتوفير تجارب تعلم مختلفة. )الحليسي, 

كن من أدائها في ظروف ممارسة هذه اللعبة, تعليم مهاراتها والتمولغرض ممارسة أي لعبة فانه البد من     

وكرة قدم الصاالت تتضمن عدد من المهارات التي تتشابه في أدائها مهارات لعبة كر القدم االم, وهذه المهارات 

 تتطلل أساليل مناسبة لتعلمها واكتساب التعلم لها.

الل الفترة األخيرة في معظم بلدان العالم, وقد شهدت لعبة كرة قدم الصاالت انتشاراً واسعاً وتطوراً كبيراً خ    

وقد تميز هذا التطور بارتفاع مستوى األداء المهاري لالعبين وقدرتهم الفائقة في تطبيس المهارات الدفاعية 
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والهجومية بدقة وسرعة عالية إذ أصبف الالعل في كرة قدم الصاالت على درجة عالية من السيطرة والتحكم 

 (.22, 2004بالكرة. )كشك, 

وبعد هذا االيضاح تكمن اهمية البحث في التعرف على فاعلية االسلوب المتمايز وفس انماط المتعلمين في 

 مستوى أداء بعض المهارات بكرة قدم الصاالت.

 مشكلة البحث: 2 – 1

جيه تشةةةةةةير الدراسةةةةةةات والبحوث العلمية إلى أن إدارة وتوجيه عملية التعلم ال تتم اال من خالل تنظيم وتو    

الخبرات التعليمية للمتعلمين من قبل المدرس فضةةةةةةال عن التعرف على قدراتهم وقابلياتهم والى أهم العوامل 

ستقبال المعلومات واالمور المعرفية بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير إمكانياتهم وقدراتهم  التي تساعدهم على ا

 فضال عن مواجهة فروقهم الفردية التي لديهم.

لمتمايز من األساليل التدريسية الحديثة التطبيس في المجالين التربوي والرياضي ومن أهدافه إذ يعد أسلوب ا

هي التعرف على االحتياجات التعليمية المختلفة للمتعلمين ومراعات ميولهم وانماط تعلمهم فضال عن 

 بشأن تنفيذها وتقييمها. مشاركتهم الفاعلة في عمليات اختيار المواد التعليمية والتخطيب لها واتخاذ القرارات

ان عملية التدريس تستند الى أمور هامه منها التخطيب لها وتحديد األهداف الواجل تحقيقها فضال عن         

مالحظة احتياجات المتعلمين وما يحتاجونه في عملية التنفيذ لخطة الدرس, ومن ثم تقديم المعززات والدافعية 

ي تم التوصل اليها وتقديم التغذية الراجعة المعززة لنتائجهم حتى يشعر المتعلم لهم وتقييم النتائج التعليمية الت

 انه قد حقس ما هو مطلوب منه.

 ومن هنا تتبلور مشكلة البحث في التساؤل االتي :

هل ان لألسلوب المتمايز وفس انماط المتعلمين فاعلية في مستوى اداء بعض المهارات بكرة قدم  -

 الصاالت.

 يهدف البحث الى: لبحث:اهداف ا 3 –1

الكشف عن فاعلية األسلوبين المتبع والمتمايز وفس انماط المتعلمين في مستوى اداء بعض  1-3-1

 المهارات بكرة قدم الصاالت.

المقارنة بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية في مستوى اداء   2-3-1

 بعض المهارات بكرة قدم الصاالت.

 

 

 

 

 

 افترض الباحيان ما يلي:وض البحث: فر 4 –1

توجد فروق ذات داللة معنوية بين نتائج مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية بين االختبارين  1-4-1

بكرة قدم الصاالت لدى طالب المرحلة الدراسية الثالثة المهارات في مستوى أداء بعض القبلي والبعدي 

 .ة التربية األساسيةكلي-بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

بين نتائج مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في االختبارات توجد فروق ذات داللة معنوية  1-4-2

بكرة قدم الصاالت لدى طالب المرحلة الدراسية الثالثة بقسم المهارات في مستوى أداء بعض البعدية 

 .كلية التربية األساسية-التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 مجاالت البحث: 5 – 1

كلية التربية االساسية  –قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  –طالب المرحلة الثالثة المجال البشري:  1-5-1

 .2020-2019جامعة الموصل للعام الدراسي  –

 .5/1/2020ولغاية  13/10/2019للفترة من  :المجال الزماني 1-5-2

كلية التربية  –ية المغلقة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة القاعة الرياض المجال المكاني: 1-5-3

 جامعة الموصل. –االساسية 
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 تحديد المصطلحات الواردة: 6 – 1

 الفاعلية: -

"هو مقدار التغير الذي تحدثه طريقة التدريس والذي يتمثل في نواتج التعلم   :2006وعرفتها )مداح      

 (.14, 2006عالجات الشبه تجريبية في البحوث". )مداح, المعرفية للطالب نتيجة اجراء الم

بانها االثر الذي سوف يحدثه االسلوب المتمايز في مستوى اداء بعض المهارات  ويعرفه الباحيان اجرائيا:

والتحصيل المعرفي لقانون كرة قدم الصاالت بعد تطبيقه على مجموعة من طالب المرحلة الثالثة بقسم التربية 

 .2020-2019جامعة الموصل للعام الدراسي -كلية التربية االساسية البدنية في

 االسلوب المتمايز: -

"انه هو إطار او فلسفة للتدريس الفعال الذي ينطوي على تدريس الطلبة بطرق   :2014عرفه )شواهين      

فاتهم في مختلفة, حتى يتسنى للطالب داخل الصف الدراسي ان يتعلموا بشكل فعال بغض النظر عن اختال

القدرة وفي الثقافة والوضع االجتماعي واالقتصادي واللغة والجنس والدافع وأكثر من ذلك". )شواهين, 

2014 ,8.) 

هو اسلوب حديث التطبيس ويتمركز حول المتعلم ويأخذ بعين االعتبار التمايز  ويعرفه الباحيان اجرائيا:

لية, ويعمل على تلبية االحتياجات واالهتمامات والميول واالختالف الموجود بين المتعلمين في االنظمة التمثي

المختلفة لدى طالب المرحلة الثالثة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وذلك من خالل توفير وتطبيس كافة 

الوسائل واالمور التي تعمل من اجل تطوير مستوى االداء المهاري واكتساب التحصيل المعرفي لقانون لعبة 

 م الصاالت.كرة قد

 انماط المتعلمين: -

( بأنها "الطريقة التي لقن بها ذلك الفرد للتعلم بفاعلية أكثر, وهي الطريقة التي 2010وعرفها )بدوي,     

نستقبل بها المعلومات الجديدة ونفهمها ونتذكرها ونكون قادرين من خاللها على توظيف تلك المعلومات 

 (54, 2010الجيدة". )بدوي, 

هي مجموعة من الصفات والسلوكيات التي تختلف من شخص الى اخر وتختص لباحيان اجرئيا: ويعرفها ا

لدى طالب  هذه السلوكيات في معالجة المعلومات واسترجاعها والتي تؤثر بدورها على طرق عملية التعلم

 .2020-2019دراسي كلية التربية االساسية للعام ال-المرحلة الثالثة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 االداء المهاري:  -

"بأنه عملية القيام بتنفيذ حركة أو فعالية أو مهارة رياضية بصورتها الكاملة من   :2009عرفه )السايح      

 (9, 2009قبل الرياضي ويقيم بمستوى نجاح ذلك التنفيذ". )السايف, 

لمثلى للقدرات البدنية والحركية لتحقيس مسارات وهو االستثمار االمثل واالقتصادية اويعرفه الباحيان اجرائيا: 

حركية نموذجية في اداء بعض المهارات االساسية في لعبة كرة قدم الصاالت لدى طالب المرحلة الثالثة في 

 كلية التربية االساسية.–قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 لمشكلة البحث وتجربته.استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته  منهج البحث: 2-1

حدد مجتمع البحث بطريقة عمدية والتي تمثلت بطلبة قسم التربية البدنية وعلوم  مجتمع البحث وعينته: 2-2

( 2020-2019جامعة الموصل للعام الدراسي ) –كلية التربية االساسية  –المرحلة الدراسية الثالثة-الرياضة 

( طالل وطالبة موزعين على ثالث 77المرحلة, والبالغ عددهم ) وذلك لكون هذه المادة الدراسية تدرس لهذه

 ( طالل.26( طالل والثالثة )25( طالل وطالبة والثانية )26قاعات دراسية, فعدد طلبة القاعة االولى )

ولتحديد عينة البحث والمجموعتان اللتان سوف يطبس عليهما تجربة البحث الرئيسة أجرى الباحثان عملية     

وبالطريقة العشوائية البسيطة بين القاعات الدراسية الثالث لتكون القاعة الدراسية الثانية هي المجموعة القرعة 

التجريبية والتي سوف يطبس عليها األسلوب المتمايز, اما القاعة الدراسية الثالثة فكانت المجموعة الضابطة 

 س.والتي سوف يطبس عليها اسلوب المدرس )المتبع( في عملية التدري

ولتالفي اي من المؤثرات التي يمكن أن تؤثر على نتائج البحث, استبعد الباحثان عدداً من الطالب من     

 القاعتان الدراسيتان وذلك لألسباب اآلتية:
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( طالل من القاعة الدراسية الثالثة وذلك 2( من القاعة الدراسية الثانية و)1أستبعد الباحثان طالل واحد )  -3

 لهم لالختبارات المهارية. بسبل عدم استكما

( طالل من كال القاعتين الدراسةةةةةةيتين الثانية والثالثة وذلك بسةةةةةةبل كون نظامهم 4أسةةةةةةتبعد الباحثان ) -4

 التمثيلي في برنامج تحديد األنظمة التمثيلية يتجه نحو االنظمة القليلة )حسي, بصري أو سمعي(.

نة البحث من      قد تكونت عي يذ هذا اإلجراء ف عد تنف باً وبواقع )40)وب با لكل مجموعة من 20( طال ( طال

 المجموعتين.

( يبين مجموعتي البحث واعدادهم واالسةةةةلوبين التدريسةةةةيين اللذين سةةةةوف يطبقان على كال 1والجدول )    

 المجموعتين واعداد الطالب المستبعدين.

   1الجدول )

 البحث يبين مجموعتي البحث واألسلوبين المتبعين واعداد افراد مجموعتي

 األسلوب المتبع مجموعتي البحث القاعة الدراسية
العدد 

 الكلي

الطالب 

 المستبعدين

عدد افراد 

 العينة النهائي

 20 6 26 االسلوب المتبع المجموعة الضابطة 3

 20 5 25 االسلوب المتمايز المجموعة التجريبية 2

 40 11 51  المجموع 

  

 

 

 

 

 

 

 

 التصميم التجريبي للبحث: 2-3

ستخدم الباحثان التصميم التجريبي الذي يطلس عليه اسم )تصميم المجموعتين المتكافئتين( العشوائية االختيار ا

 ( يوضف ذلك. 1( والشكل )30, 1999ذات المالحظات القبلية والبعدية المحكمة الضبب. )عالوي وراتل, 

 

  

 

 

 

 

 

 

   1الشكل )

 يوضح التصميم التجريبي للبحث

 ات االداءاختبار -2 المجموعة الضابطة
 المهاري

االسلوب 
االسلوب  متبعال

 المتمايز

 ات االداءاختبار -2
 المهاري

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي مجموعتي البحث

 التجريبية المجموعة
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 وسائل جمع البيانات والمعلومات: 2-4

 وبة وهي:أستخدم الباحثان عدة وسائل بحثية لجمع المعلومات لغرض التوصل إلى البيانات والنتائج المطل

    المراجع والمصادر العلمية.   -5

 االستبيان. -6

 االختبار والقياس. -7

 اختبار االنظمة التمثيلية. -8

 اختبارات الصفات البدنية والحركية. -9

 االداء المهاري في كرة قدم الصاالت. اختبارات -10

 الدراسات السابقة والمشابهة. -11

 1*المقابالت الشخصية -10

 عينه البحث في المتغيرات اآلتية: تم التجانس ألفراد تجانس عينة البحث: 2-5 

 الكتلة / مقاسا بالكيلو غرام. .4

 العمر / مقاسا بالشهر. .5

 الطول / مقاسا بالسنتمتر. .6

لتجربة فقد ن تجانس إفراد عينة البحث ولغرض تجنل العوامل التي قد تؤثر في نتائج امن أجل التحقس م    

مة معامل أخذت القياسات الخاصة بمتغيرات )الكتلة, العمر, الطول( ألفراد العينة واستخرج الباحثان قي

 ( يبين ذلك.2االلتواء للمتغيرات انفة الذكر والجدول )

 

 

 

 

 

 

 

  2الجدول )

 إلفراد عينة البحثيبين التجانس 

     

 

 

 

 

 

 

ميع القياسات تحقس المنحنى أالعتدالي والذي يوضف أنها تتراوح ما بين ( على أن ج2يتبين من الجدول )

 ( مما يدل على حسن توزيع أفراد عينة البحث وتجانسهم في متغيرات )الكتلة والعمر والطول(.3)±

( في المنحنى التوزيع 3±)إذ تشير أ لل المصادر إلى "انه كلما كانت الدرجات الناتجة محصورة بين     

دل ذلك على أن الدرجات تتوزع توزيعا طبيعيا مع وجود تجانس في العينة المختارة" )مصطفى,  الطبيعي

1999 ,38 .) 

 تكافؤ مجموعتي البحث:  2-6

                                                           

المعلومات وحل جميع االستفسارات والمشاكل حول قانون عدد من المقابيت الشخصية للتوصل الى اهم  الباحثاناجرى  1*
 لعبة ودرجات تقييم االداء المهاري. ال

 المتغيرات
 وحدت

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االلتواء أكبر قيمة اقل قيمة

 48 0- 3 81 75 68 31 5 87 79 كغم الكتلة

 33 1 297 270 22 8 3 295 شهر العمر 

 58 1 9 179 37 173 27 3 43 177 سم الطول
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عندما يهدف الباحثان الى اكتشاف العالقات السببية, ال يقف دوره عند مجرد ابراز المتغير المستقل وضبب     

الى جانل ذلك, أن يتعرف على المتغيرات والعوامل االخرى التي  طريقة ظهوره فحسل, وإنما يجل عليه

 تؤثر في المتغير التابع ويثبتها.

لذا يجل على الباحثان في أي تجربة أن يحدد خصائص المفحوصين التي يمكن ان تؤثر في المتغير  

عوامل األخرى, وال يمكنه التابع, مثل الذكاء أو العمر أو الجنس او الخبرات التربوية أو االسرية فضال عن ال

أن يقدر بدقة كافية أثر المتغير المستقل على المتغير التابع, حتى يجد بعض الوسائل لضبب هذه المتغيرات 

 (.383 – 382, 1977التي ترجع الى مجتمع العينة. )فان دالين, 

 اختبار تحديد األنظمة التمييلية: 2-6-1

انه لكل منا نظام تمثيلي  الل, وهذا االختبار يحدد النظام التمثيلي بالر م من ان حواسنا كلها تعمل اال     

الغالل لكل فرد, وهو عبارة عن اختبار محدد بمجموعة من الفقرات يتم اإلجابة عليها الختيار اإلجابة من 

 (, أي اختيار من متعدد, وبعد االنتهاء من اإلجابة تظهر نوعية النظام التمثيلي4ضمن مجموعة إجابات )

للفرد المختبر ان كان )سمعي, بصري, حسي( أو مركل )سمعي بصري, سمعي حسي, بصري سمعي, 

 بصري حسي, حسي سمعي, حسي بصري(.

علما ان البرنامج ينصل على أجهزة الحاسوب ويجلس الطالل امام الجهاز ويطلل منه اإلجابة على     

 يحة وتتوافس مع حواسه الشخصية.الفقرات والتأشير على اإلجابة التي يعتقد انها إجابة صح

ولغرض تحديد صالحية وسالمة البرنامج التطبيس على عينة البحث والوقت الخاص ليجابة على الفقرات     

( طالل, 10الخاصة به, فقد طبقه الباحثان على مجموعة من طالب القاعة الدراسية األولى والبالغ عددهم )

هي فترة زمنية كافية ليجابة على فقرات هذا االختبار, حيث تم احتساب ( دقيقة 10وبعدها تبين ان فترة زمن )

( فتبين ان هذا الزمن 2هذا الزمن من جمع زمن اول طالل أنهى اإلجابة وزمن اخر طالل وتقسيمهما على )

 المحدد هو كافي ليجابة.

البحث يتجهون نحو القياس  بعدها طبقه الباحثان على افراد مجموعتي البحث وتبين ان ا لل افراد عينة    

( 8( طالل ومن كال المجموعتين, واستبعد الباحثان عدد من الطالب )40)السمعي البصري( والبالغ عددهم )

طالل الذين كانت اتجاهاتهم نحوا االختيارات القليلة األخرى )سمعي حسي, بصري سمعي, بصري حسي, 

 حسي سمعي, حسي بصري(.

 

 

 

  اصر اللياقة البدنية والحركية:التكافؤ في بعض عن 2-6-2
لغرض التحقس من عملية التكافؤ في هذه المتغيرات, فان اإلجراء يستوجل تحديد أهم هذه العناصر   

واالختبارات البدنية والحركية التي تقيسها لذا استخدم الباحثان األسس العلمية والمنهجية البحثية لغرض 

 التوصل إلى هذا اإلجراء وكما يلي: 

تحديد أهم عناصر اللياقة البدنية والحركية واختباراتها المؤثرة في مستوى األداء المهاري لعدد  2-6-2-1

 من المهارات األساسية لكرة قدم الصاالت:

لغرض تحديد أهم عناصر اللياقة البدنية والحركية واختباراتها المؤثرة في مستوى األداء المهاري لعدد     

رة قدم الصاالت , لجأ الباحثان إلى أسلوب تحليل المحتوى وذلك بمراجعة الدراسات من المهارات األساسية بك

السابقة والبحوث الخاصة بهذه اللعبة , فضال عن عدد من المصادر العلمية التي تطرقت إلى أهم عناصر 

)الزهيري, ( 2008( )الجبوري, 2008اللياقة البدنية والحركية واالختبارات المناسبة لها ومنها )المؤمن, 

( وقد الحظ الباحثان أن االختبارات البدنية الخاصة والمعدة من 2013( )الطائي, 2009( )العزاوي, 2009

( تضم مجموعة من االختبارات البدنية الخاصة والمقننة والتي تتوافس مع إجراءات  2009قبل) الزهيري , 

 الباحثان على هذه االختبارات.ومشكلة البحث وقد طبقت في دراسات وبحوث مشابهة, لذا اعتمد 

 واالختبارات البدنية والحركية المرشحة هي:

 متر( قفزات بالتعاقل ألبعد مسافة / 10)-القوة المميزة بالسرعة لألطراف السفلى  -1
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 ( متر من بداية متحركة / ثانية20ركض )-السرعة االنتقالية  -2

 ثانيةسلم / إدخال القدمين بالتعاقل داخل ال-السرعة الحركية للرجلين  -3

 ثانية( مرتد/ 116,80ركض )-مطاولة السرعة  -4

 ( شاخص/ ثانية5الركض باتجاهات مختلفة حول ) –الرشاقة  -5

"" فاالختبارات المقننة "تلك االختبارات التي يتم إعدادها بمعرفة باحث أو فريس من الباحثين المتخصصين     

, وتتميز بأنها مصممة بعناية فائقة, وأنه قد تم في أي من مجاالت القياس التربوي أو النفسي أو  يرهما

 (.76, 2006تجريبها مرات كثيرة للتحقس من مدى صالحيتها". )رضوان, 

( "إن االختبارات المقننة تتمتع بخصائص ال تتمتع بها في الغالل االختبارات 2009ويضيف )الشايل,     

ن االختبارات المقننة يشرف على إعدادها خبراء التي يقوم الباحثون بإعدادها لتالئم أ راضهم الخاصة, أل

 (.92, 2009ومختصون يمتلكون مهارات متقدمة في مجال القياس والتقويم" )الشايل, 

 . ولمدة يومين ولكال المجموعتين.2019 /17/10-16علما أن هذه االختبارات نفذت للفترة من 

 اليوم األول: االختبارات األول والثاني والثالث.

 الثاني: االختبارين الرابع والخامس. اليوم

 والملحس )( يوضف مواصفات وإجراءات تطبيس هذه االختبارات.

ولغرض تطبيس االختبارات البدنية والحركية فضال عن االختبارات المهارية فقد استعان الباحثان بفريس عمل 

قيد التجربة الحالية, والملحس  مساعد متمكن وذو خبرة علمية ودراية في تطبيس هذه االختبارات والمهارات

 )( يوضف أسماء فريس العمل المساعد.

 ( يبين التكافؤ بين مجموعتي البحث في هذه المتغيرات.3والجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3الجدول )

 

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت  المحتسبة وقيمة نسبة ال طأ لمجموعتي البحث 

 ت البدنية والحركية لعدد من الصفا

 ت

الصفات 

البدنية 

 والحركية

 االختبارات
وحدة 

 القياس

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 قيمة )ت  التجريبية

 المحسوبة

 نسبة ال طأ

(sig  
 ع± + س          ع± + س       

1 

القوة المميزة 

بالسرعة 

لألطراف 

 السفلى

قفزات  10

بالتعاقب ألبعد 

 مسافة

 071 0 90 0 41 0 32 18 42 0 85 18 متر

2 
السرعة 

 االنتقالية

م من 20ركض 

 بداية متحركة
 063 0 00 1 18 0 67 2 16 0 61 2 ثانية
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3 

السرعة 

الحركية 

 للرجلين

إدخال القدمين 

بالتعاقب داخل 

 السلم

 066 0 21 0 17 0 76 2 18 0 77 2 ثانية

4 
مطاولة 

 السرعة

ركض 

متر  80 116)

 ركض مرتد

 122 0 34 1 20 1 50 27 12 1 10 28 ثانية

 الرشاقة 5

الجري 

باتجاهات 

 5م تلفة حول 

 شواخص

 068 0 91 0 21 0 76 10 20 0 84 10 ثانية

 ( 0,05≥ )*معنوية عند نسبة خطأ 

( يتبين عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين أفراد مجموعتي البحث في جميع المتغيرات 3من الجدول )    

( مما يدل على تكافؤ 0,05بلغت نسبة الخطأ لجميع الصفات البدنية والحركية المحددة أكبر من )أعاله, إذ 

 المجموعتين في هذه المتغيرات.

 التكافؤ في األداء المهاري لعدد من المهارات األساسية:  2-6-3

األساسية للعبة, لغرض التحقس من التكافؤ بين مجموعتي البحث في األداء المهاري لعدد من المهارات     

فان اإلجراء يستوجل تحديد أهم هذه المهارات واختباراتها, لذا لجأ الباحثان إلى تحليل المحتوى لعدد من 

الدراسات والبحوث الخاصة بهذه اللعبة )المصادر العلمية السالفة الذكر( والتي تطرقت إلى أهم هذه المهارات 

 واختباراتها.

( والتي تتضمن مجموعة 2018عة من االختبارات المعدة من قبل )الصفار, وقد استخدم الباحثان مجمو    

تمتاز باألسس العلمية من صدق وثبات وموضوعية من االختبارات المهارية الخاصة بهذه اللعبة, علما أنها 

واهم المهارات المحددة  ومطبقة في تجربة وبحوث سابقة جامعية وعلى عينات تشابه عينة البحث الحالي,

 ختباراتها هي:وا

 ( شواخص بأبعاد مختلفة ذهاباً وإياباً.6الدحرجة بالكرة حول )-الدحرجة -

 تمرير الكرة على الدوائر المتداخلة والمرسومة على الحائب من الكرات الثابتة.-التمرير  -

 ( ستة تقسيمات المرسومة على الحائب.6التهديف من الكرات الثبات على )-التهديف -

 .ة المتدحرجة داخل دائرتين من وضع الحركةإخماد الكر-االخماد -

وبعد تحديد أهم هذه المهارات األساسية واختباراتها, طبس الباحثان هذه االختبارات وذلك في يومي االحد     

 .21/10/2019-20واالثنين الموافقين 

 اختباري الدحرجة والتمرير. 20/10/2019يوم االحد  -

 هديف واالخماد.اختباري الت 21/10/2019يوم االثنين  -

وقد اسةةةةةتعان الباحثان بفريس العمل المسةةةةةاعد لتطبيس هذه االختبارات, والملحس )( يوضةةةةةف مواصةةةةةفات 

 وإجراءات تطبيس االختبارات المهارية.

ولغرض تقييم األداء المهاري لمجموعتي البحث, فقد صمم الباحثان استمارة خاصة لتقييم األداء المهاري     

ة من المختصين وتدريسي اللعبة لغرض تحديد درجات تقييم االداء لكل جزء من وقد عرضها على مجموع

 اجزاء المهارات, والملحس )( يوضف االجراءات الخاصة بهذا الشأن.

 وبعد جمع االستبيانات فقد اتفس ا لبهم على تحديد الدرجات االتية لتقييم االداء المهاري:

 درجة. 2الجزء التمهيدي  -

 رجة.د 6الجزء الرئيسي  -

 درجة. 2الجزء النهائي  -
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اختصاص في مادة القياس والتقويم ومدرسي هذه  2*ولتنفيذ هذا االجراء فقد استعان الباحثان بثالثة تدريسيين 

وللتوصل الى األسس العلمية لدرجات المقيميين  المادة لهذه اللعبة وممن لديهم خبرة كافية لتقييم األداء المهاري,

داء المهاري( فقد طبس الباحثان مع فريس العمل المساعد هذه االختبارات على مجموعة )التوافس في تقييم األ

( طالل ثم عرضها الباحثان على السادة المقيميين وعلى 10من طالب القاعة الدراسية األولى والبالغ عددهم )

عن استمارة  ( حيث تم تسجيل األداء المهاري لهم وتم تسليم نسخة لكل مقيم فضال(DVDأقراص ممغنطة 

بأسماء هؤالء الطالب, وبعد جمع هذه االستمارات طبقت معادلة االرتباط المتعدد بينهم فقد ظهرت درجة 

(, وهذا ما يدل على وجود توافس عالي جدا في درجات تقييم األداء بين 0,87توافس عالية جدا بينهم والبالغة )

 السادة المقيمين.

ن هةةذه ات الختبةةار افراد مجموعتي البحةةث في هةةذه االختبةةارات, علمةةا وبعةةدهةةا تم اتبةةاع هةةذه اإلجراءا    

 االختبارات عدت كاختبارات قبلية لعينتي البحث.

 ( يبين نتائج التكافؤ بين مجموعتي البحث في هذه المتغيرات.4والجدول) 

لبحث لعدد  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت  المحتسبة لمجموعتي ا4الجدول )

 من المهارات األساسية )األداء المهاري 

 ت
المهارات 

 األساسية

 وحدة 

 القياس

المجموعة 

 الضابطة

 

المجموعة 

 التجريبية

 

قيمة ت 

 المحتسبة

نسبة 

 ال طأ

(sig  

 ع± +س ع± +س

 068 0 52 0 48 0 54 5 57 0 67 5 درجة الدحرجة 1

 064 0 51 0 56 0 71 5 48 0 83 5 درجة التمرير 2

 081 0 42 0 71 0 32 5 76 0 44 5 درجة التهديف 3

 061 0 82 0 57 0 54 5 52 0 60 5 درجة اإلخماد 4

   05 0≥ )*معنوية عند نسبة خطأ 

ميع ج( يتبين عدم وجود فروق ذات داللة  ير معنوية بين أفراد مجموعتي البحث في 4من الجدول )    

دل على تكافؤ ي( مما 0,05لخطأ لجميع االختبارات لهذه المهارات أكبر من )المتغيرات أعاله, اذ بلغت نسبة ا

 المجموعتين في هذه المتغيرات.

  دمة:االجهزة واألدوات المست 2-7

 ملعل كرة قدم الصاالت -

 (1سبورة بيضاء مع اقالم ملونة عدد ) -

 ( كرة.20كرات قدم صاالت عدد) -

 (.2اهداف كرة قدم مع الشبا  عدد ) -

 بطاقات تحكيم ملونة. -

 (.5جهاز حاسوب عدد ) -

 دديتكو( ايطالي الصنع لقياس طول وكتلة الجسم.ميزان الكتروني نوع ) -

 (.5ساعات الكترونية عدد ) -

 (.10شاخص بالستيكي عدد )- 

 شريب الصس. -

 (3صافرة. عدد ) -

                                                           
 جامعة الموصل. –التربية االساسية  كلية-قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  –احمد رمضان سبع  م. - 2*

 جامعة الموصل. –االساسية  التربية كلية-التربية البدنية وعلوم الرياضة  قسم-دلدار امين نافخوش  م. -
 الموصل. جامعة-والفنيمديرية االشراف الرياضي  –ربيع خلف جميل  م. -
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 اجهزة توصيل كهربائي مختلفة. -

 .Data Showجهاز  -

 ة للعرض.شاشة بيضاء خاص -

 تحديد متغيرات البحث وكيفية ضبطها: 2-8

 ويمكن تصنيف متغيرات البحث إلى ثالثة أنواع وهي:

 المتغير المستقل:- 1

هو المتغير الذي يراد بحث أثره في متغير آخر, وهو الذي يستطيع الباحثان أن يعالجه ويغيره وفقاً لطبيعة     

 (163, 2012البحث. )عباس وآخرون, 

 ير المستقل في تجربة البحث الحالية هو:والمتغ 

 االسلوب المتمايز. -

 المتغير التابع:-2

ينتج المتغير التابع عن تأثير المعاملة )المتغير المستقل(, وهو عبارة عن الصفة التي تتأثر نتيجة المؤثرات     

 (22, 2012)المتغيرات المستقلة(. )محمد, 

 والمتغيران التابعان هما:    

 اداء بعض المهارات للعبة كرة قدم الصاالت.مستوى  -

 المتغيرات غير التجريبية )الدخيلة :- 3

 وفيما يلي أهم المتغيرات التي تهدد السالمة الداخلية والخارجية:

 أوال: السالمة الداخلية:

بحث, هنا  متغيرات ال تدخل في تصميم البحث وال تخضع لسيطرة الباحثان ولكن لها تأثير في نتائج ال    

وهذه المتغيرات الدخيلة التي ال يستطيع الباحثان مالحظتها أو قياسها ولكنه يفترض وجودها وتؤخذ بعين 

 االعتبار عند مناقشة النتائج وتفسيرها, لذلك يجل تحديدها والسيطرة عليها.

 وهذه المتغيرات  ير التجريبية التي تؤثر في السالمة الداخلية والخارجية للبحث هي:

 ف التجربة والعوامل المصاحبة:ظرو -

ويقصد به وقوع أية حادثة ليست جزءاً من المعالجة التجريبية بحيث يكون لها تأثير محتمل على المتغير     

 التابع, حيث لم يتعرض البحث طوال مدة التجربة ألي حادث أثر سلبا على تطبيس التجربة.

 العمليات المتعلقة بالنضج: -

رات العقلية التي يمكن أن تحصل عند األفراد مع مرور الزمن, حيث تم استبعاد هذا ويقصد بها التغي    

المتغير من خالل إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث بأعمار الطالب فهم يتعرضون إلى عمليات النمو نفسها 

فترة زمنية متقاربة  وهذا يحد من تأثير هذا المتغير في المتغير التابع, وأيضاً من خالل إجراء االختبارات في

 للمجموعتين وتحت ظروف متشابهة.

 القياس: -

ويشير هذا التأثير إلى إمكانية استخدام أدوات تعاني من المزايا السايكومترية كالصدق والثبات, وقد تم     

استبعاد أثر هذا المتغير وذلك عن طريس قيام الباحثان بعرض أدوات البحث على مجموعة من المختصين من 

جل استخراج صدقها, كما تم تطبيس أدوات البحث على عينة استطالعية للتعرف على صالحيتها, وقد استخدم ا

الباحثان أدوات موحدة للقياس وهم اختبار  , واختبار الصفات البدنية والحركية فضال عن االدوات االخرى 

 الخاصة بعملية التكافؤ بين المجموعتين.  

 :    الفرق في اختيار األفراد -

وهو استخدام الباحثان في دراسته مجموعة من األفراد سبس لها أن تشكلت قبل البدء الفعلي للدراسة دون     

أن يتم التأكد من تكافؤها, إاّل انه استبعد أثر هذا المتغير بسبل قيام الباحثان باختيار أفراد العينة بصورة 

الً عن أن هاتين المجموعتين تنتمي إلى بيئة اجتماعية عشوائية كما أن المجموعتين متكافئتين إحصائياً فض

 واقتصادية وثقافية تكاد تكون واحدة.

 التاركون للتجربة: -
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(, 191, 2004)عدس,  ويقصد به انقطاع بعض أفراد العينة عن االستمرار في التجربة لسبل أو آلخر.    

 وقد تم التحقس من هذا االجراء عند تحديد عينة البحث.

 السالمة الخارجية للتصميم: ثانيا:

طاق عينة البحث نتتحقس السالمة الخارجية للتصميم عندما يتمكن الباحثان فيها من تعميم نتائج بحثه خارج     

لى العوامل في مواقف تجريبية مماثلة ولتحقيس السالمة الخارجية للتصميم التجريبي فأنه يتطلل السيطرة ع

 اآلتية:

 بية: أثر اإلجراءات التجري -

على ضرورة عدم إخبار الطالب بطبيعة البحث وأهدافه منذ بداية التجربة  4*اتفس الباحثان مع مدرس المادة    

واالختبارات القبلية حتى نهايتها لضمان استمرار نشاطهم وتعاملهم مع التجربة بشكل طبيعي بحيث ال يؤثر 

 ذا المتغير إلى حد كبير.في سالمة النتائج ودقتها, وبهذه اإلجراءات زال تأثير ه

  المادة التعليمية لمهارات كرة قدم الصاالت: -
لزمة دراسية لتدريس المهارات األساسية لهذه اللعبة, فقد الحظ الباحثان أن مدرس المادة يعتمد على م    

للمهارات رى خاصة قد أعدها مسبقا لتدريس مهارات هذه اللعبة, وتتضمن هذه الملزمة شرح واٍف لألداء المها

اعتمد الباحثان األساسية لهذه المهارات مع عدد من التمارين المهارية لتعليم وتطوير األداء المهاري لها, و

للمحاضرة هو  على هذا اإلجراء عند تطبيس تجربة البحث لكال المجموعتين, إال أن الفرق بينهما عند التطبيس

 عة.في كيفية تطبيس األسلوب التدريسي المحدد لكل مجمو

 مدرس المادة: -

جامعة الموصل  – تم استحصال موافقة رئاسة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية األساسية    

 لتطبيس تجربة البحث الحالي على طالب المرحلة الدراسية الثالثة.

ب علـى األسلو وبعد إجراء عدد من المقابالت الشخصية مع مدرس المادة واطالعه بصـورة تفصيليـة

عاليات التعليمية التدريسي الذي سوف يطبس في تجربة البحث الحالي وتقديم له أنواع الخطب التعليمية وورقة الف

ت الخاصة بعملية وإجراءات تطبيقها فقد أبدى استعداده لتنفيذ تجربة البحث وقدم للباحثان الكثير من المالحظا

ات األساسية لهذه هارية الخاصة بعملية األداء المهاري لعدد من المهارالتطبيس للخطب التعليمية والتمارين الم

 اللعبة.

 

 

 المدة الزمنية للتجربة:  -

ربة يوم االحد تمت السيطرة علـى هذا المتغير حيث كانت مدة التجربة متساوية للمجموعتين, إذ بدأت التج    

سابيع, أ( 8( واستغرق تنفيذ الجربة )22/12/2019( وانتهت يوم االحد أيضا بتاريخ )3/11/2019بتاريخ )

 ( دقيقة.90وبلغ زمن الخطة التعليمية الواحدة )

 مكان تطبيق المحاضرات:  -
بية البدنية في قسم التر القاعة الرياضيةتلقى طالب المجموعتين محاضراتهم العملية في مكان واحد وهو     

وحسل الجدول الدراسي, مما ساعد في التغلل  موصللجامعة ا –لية التربية االساسية ك –وعلوم الرياضة 

 تجربة.على االختالفات التي قد تنشأ من حيث الموقع و ير ذلك من المتغيرات التي قد تؤثر في سير ال

 توزيع المحاضرات:  -

ية كل-لرياضة اثبت في الجدول الدراسي لطالب المرحلة الدراسية الثالثة في قسم التربية البدنية وعلوم     

ربعاء من التربية األساسية أوقات المحاضرات الدراسية لمادة كرة قدم الصاالت وذلك في يومي األحد واال

 كل أسبوع.

 لوب المتبع:ال طط ال اصة باألس 2-9

                                                           

كلية التربية األساسية  كرة قدم الصاالت في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة// مدرس مادة  م. م محمد يقضان صالح 4*
 الموصل.جامعة  /
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اعد مدرس المادة  لطالب المجموعة الضةةةةابطة الخطب الخاصةةةةة بأسةةةةلوبه )االسةةةةلوب المتبع( حيث بدا     

ين من مواد قانون اللعبة لهم ) باسةةةةتخدام مهارة التهيئة( ثم تطبيس فقرات هاتين التطبيس بشةةةةرح نظري لمادت

المادتين امام الطالب ومعهم وذلك باسةةةتخدام النماذج الحية لشةةةرحهما, والمدرس يقوم باإلجابة على االسةةةئلة 

ية ادائها واالسةةةةةتفسةةةةةارات المطروحة من قبلهم, ثم يقوم المدرس بشةةةةةرح مهارة من مهارات هذه اللعبة وكيف

لدرس يعمل الطالب على تطبيس  مامهم, وفي الجزء الرئيسةةةةةةي من ا ها ا ويسةةةةةةتعين بنموذج او اكثر لتطبيق

 التمارين المهارية المعدة من قبل المدرس والخاصة بالمهارة التي تم شرحها, والمحلس )( يوضف ذلك.

اء نشةةةةاط حر لغرض ممارسةةةةة بعدها يعمل المدرس على تقسةةةةيم الطالب الى مجموعتين )فريقين( إلجر    

 اللعل لتطبيس المهارات المتعلمة .

( خطة وحسةةةةةل المنهاج الدراسةةةةةي المقرر للمادة, وبواقع خطة دراسةةةةةية في 8وتضةةةةةمنت هذه الخطب )    

  دقيقة(. 90األسبوع, وان زمن الخطة التعليمية الواحدة )

 ال طط المقترحة للمجموعة التجريبية: 10- 2

ربة البحث الحالي اعد الباحثان الخطب التعليمية الخاصة بالمتغير المستقل )االسلوب من اجل تطبيس تج    

المتمايز( لتطبيقها على المجموعة التجريبية, حيث تم االستعانة بكتاب )القانون الدولي للعبة كرة قدم الصاالت( 

كلية التربية األساسية  /وهو كتاب حدد من قبل مدرس المادة لطالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

جامعة الموصل, للمرحلة الدراسية الثالثة فضال عن ملزمة دراسية معدة من قبل المدرس ايضا وهي خاصة /

لشرح االداء المهاري لمهارات هذه اللعبة فضال عن عدد من التمارين المهارية لها وبعض الخطب التكتيكية 

خطة وحسل المنهاج الدراسي المقرر للمادة, وبواقع خطة ( 8الخاصة باللعبة ,  , وتضمنت هذه الخطب )

 دقيقة(. 90دراسية في األسبوع, وان زمن الخطة التعليمية الواحدة )

وألجل التأكد من صالحية هذه الخطب, فقد عرضها الباحثان على مجموعة من السادة المختصين في مجال     

لم الحركي فضال عن مدرسي المادة لبيان رأيهم السديد طرائس تدريس التربية البدنية وعلوم الرياضة والتع

في صالحيتها الملحس )(, وبعد استعادة االستبيان الخاص بها تبين موافقتهم على هذه الخطب مع إجراء بعض 

التعديالت عليها وقدموا للباحثان عدد من المالحظات والتي تم األخذ بها في ضوء آرائهم وتوجيهاتهم 

 لحس )( يوضف أنموذج للخطب المعدة بصورته النهائية وفس االسلوب المتمايز.ومقترحاتهم, والم

 التجربة االستطالعية لل طط التعليمية للمجموعة التجريبية: 11 – 2

تعد التجربة االستطالعية تجربة مصغرة للتجربة األساسية ويجل أن تتوافر فيها الشروط نفسها والظروف     

, 1984رئيسة ما أمكن ذلك حتى يتسنى األخذ بنتائجها )عبد الجبار وبسطويسي,التي تكون فيها التجربة ال

95.) 

وهي تعني تدريباً عملياً للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات واإليجابيات التي تقابله في أثناء إجراء     

 (107, 1989االختبارات لتفاديها مستقبالً. )المندالوي وآخرون, 

قت التجربة اال     عاء الموافس وطب مادتين من فقرات مواد  31/10/2019سةةةةةةتطالعية يوم االرب تدريس  ل

 القانون الدولي للعبة ومهارة اساسية من مهارات هذه اللعبة.

وذلك حسةةل إجراءات االسةةلوب المتمايز, وكان تطبيس هذه التجربة على طالب المرحلة الدراسةةية الثالثة     

ن في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية التربية األساسية / جامعة )القاعة الدراسية االولى( المستبعدي

 ( طالباً.15الموصل, والبالغ عددهم )

 وكان الهدف من التجربة االستطالعية:   

التأكد من مدى صالحية الخطب التعليمية على وفس االسلوب المقترح ومالئمة أوقات أجزاء الخطب  -1

 فيذها.التعليمية ومدى إمكانية تن

 التأكد من كفاية الوقت لشرح مادتين من مواد القانون الدولي للعبة وتطبيس مهارة اساسية واحدة.  -2

 التعرف على الصعوبات واألخطاء التي قد ترافس تطبيس الخطب التعليمية ووضع الحلول لها.  -3

 محدد.تجاوب الطالب واندفاعهم وتفاعلهم مع مدرس المادة والخطب المعدة وفس االسلوب ال -4

 ومن نتائج التجربة االستطالعية هي:

 صالحية الخطب التعليمية المعدة. -1

 كفاية عدد مواد القانون للعبة في الخطة الواحدة. -2
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 اندفاع الطالب االيجابي نحو تطبيس الخطب المعدة وفس االسلوب التجريبي.  -3

 ايجابية المدرس في تطبيس الخطب التعليمية وفس االسلوبين المحددين. -4

 تجربة البحث الرئيسة:   21 – 2

بعد التحقس من صالحية الخطب الخاصة بمستوى األداء المهاري لعدد من المهارات األساسية للعبة     

والقانون الدولي الخاص بها وتحقيس متطلبات التجربة االستطالعية للخطب, فقد طبقت التجربة الرئيسة على 

 مجموعتي البحث كما يأتي: 

ولغاية يوم االحد الموافس  3/11/2019بحث الرئيسة من يوم االحد الموافس تم تطبيس تجربة ال -

. فقد درس مدرس المادة مجموعتي البحث وطبس اإلجراءات الخاصة بكال االسلوبين 22/12/2019

 وفقاً للخطب المعدة وبواقع خطة تدريسية أسبوعياً, علما أن تجربة البحث نفذت كما يلي:

 ابطة: )األسلوب المتبع :المجموعة الض 1 – 12 – 2

وقوف الطالب أمام المدرس ألخذ الغياب, والمدرس قد هيء كافة التجهيزات والمستلزمات الخاصة بتطبيس  -

 .خطة الدرس )كرات, شواخص, ساعة توقيت(

نفذت هذه المجموعة الخطب التعليمية المعدة من قبل مدرس المادة وفس هذا األسلوب الخاص بمدرس المادة  -

توظيفها لكي تتالءم مع إجراءات هذا األسلوب والمهارات المتعلمة وبتوظيف التمارين المهارية الخاصة  بعد

 بهذه المهارات وقانون اللعبة.

مدرس المادة يحدد ويوضف األهداف التعليمية والسلوكية المطلوب تحقيقها في خطة الدرس    في بداية  -

 تطبيقه للخطة.

ة وحسل تسلسل مواد قانون اللعبة ويعرض االجراءات الخاصة لهذه المادة والحاالت يشرح مادة لقانون اللعب -

الخاصة بحدوثها في اثناء اللعل والمادة القانونية التي تمنف لالعل أو الفريس المخطف, أي يعرض الحالة 

, ويقوم باإلجابة والعقوبة الخاصة بها, ويستمع الى جميع االسئلة واالستفسارات التي تطرح له من قبل الطالب

 على ذلك وفس فقرات وحاالت القانون الدولي للعبة.

ثم يطبس المدرس اجزاء الخطة الرئيسة تباعا وفس األسلوب المتبع لتحقيس مستوى المهارات حيث يبدأ  -

 الدرس بأداء اإلحماء العام وأداء التمارين البدنية.

مراعيا محتوى المهارة وطريقة وشكل تقديمها مين يشرح ويعرض المدرس التمارين المهارية أمام المتعل -

 واالستعانة بالنماذج التعليمية.

 ثم تطبس التمارين المهارية من قبل نموذج من الطالب وعلى أن يكون التنفيذ على وفس االسلوب المتبع. -

اء عملية مدرس المادة يوظف ويطبس مهارات التدريس للطالب اثناء تنفيذ خطة الدرس, ثم ثم يقوم إجر -

 التقويم المهاري تبعا لألهداف التعليمية والسلوكية المحددة في الخطة التعليمية.

 ( دقيقة كنشاط حر لمزاولة اللعل وتطبيس فقرات القانون.10يمنف وقت ) -

في حالة حدوث حالة قانونية لم يتم التطرق اليها وشرحها, فأن مدرس المادة يقوم باإلجابة على هذه الحالة  -

 عطاء الحالة القانونية لها والعقوبة الخاصة بها.وا

 القيام بإعطاء تمارين التهدئة بعد ذلك اجراء تحية االنصراف.  -

 المجموعة التجريبية: )األسلوب المتمايز : 2 – 12 – 2

 نفذت هذه المجموعة الخطب المعدة وفس هذه االسلوب بعد توظيفها لكي تتالءم مع إجراءاته. -

ب أمام المدرس ألخذ الغياب, والمدرس قد هيء كافة التجهيزات والمستلزمات الخاصة بتطبيس وقوف الطال -

خطة الدرس )كرات, شواخص, ساعة توقيت, أجهزة خاصة, شاشة عرض, الرسومات, األفالم الفيديوية, 

 .جهاز البتوب(

 اية تطبيس كل خطة.يوضف المدرس األهداف التعليمية والسلوكية المطلوب تحقيقها في الخطب في بد -

نفذت هذه المجموعة الخطب التعليمية المعدة من قبل الباحثان وفس هذا األسلوب بعد توظيفها لكي تتالءم مع  -

 إجراءات هذا األسلوب والمهارات المتعلمة وبتوظيف التمارين المهارية الخاصة بهذه المهارات وقانون اللعبة.

مواد قانون اللعبة ويعرض االجراءات الخاصة لهذه المواد والحاالت  يشرح مادة لقانون اللعبة وحسل تسلسل -

الخاصة بحدوثها في اثناء اللعل والمادة القانونية التي تمنف لالعل أو الفريس المخطف, أي يعرض الحالة 
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جابة والعقوبة الخاصة بها, ويستمع الى جميع االسئلة واالستفسارات التي تقدم له من قبل الطالب, ويقوم باإل

 على ذلك وفس فقرات وحاالت القانون الدولي للعبة.

يقوم المدرس بعرض هذه الحاالت للطالب وذلك باستخدام الصور واالفالم التوضيحية والتي قد حددها في  -

 مقاطع خاصة, فضال عن جميع الحالت التي قد تحدث اثناء اللعل.

وافالم خاصة لكل حاله والتي أعدها الباحثان يرافس دائما شرح أي فقرة من فقرات القانون عرض صور  -

 مسبقا لمدرس المادة.

يكون عرض الصور واالفالم التوضيحية وذلك باستخدام جهاز ال بتوب, حيث تعرض هذه االمور على -

 شاشة العرض.

ثم يطبس المدرس اجزاء الخطة الرئيسة تباعا وفس األسلوب المتمايز لتحقيس مستوى المهارات حيث يبدأ  -

 الدرس بأداء اإلحماء العام وأداء التمارين البدنية.

مراعيا محتوى المهارة وطريقة وشكل تقديمها يشرح ويعرض المدرس التمارين المهارية أمام المتعلمين  -

واالستعانة بالنماذج التعليمية )يرافس شرح المهارة أفالم لكيفية األداء الصحيف لهذه المهارات والتي قد أعدها 

 ن لمدرس المادة, فضال عن حاالت األداء في المباريات التي قد سجلت مسبقا(.الباحثا

 ثم تطبس التمارين المهارية من قبل نموذج من الطالب وعلى أن يكون التنفيذ على وفس االسلوب المتمايز. -

ة يكون هنا  عرض مستمر للمهارات المتعلمة, أي يعرض االداء بصورة مستمرة )صوت وصورة( للمهار -

 المتعلمة.

مدرس المادة يوظف ويطبس مهارات التدريس للطالب اثناء تنفيذ خطة الدرس, ثم ثم يقوم إجراء عملية  -

 التقويم المهاري تبعا لألهداف التعليمية والسلوكية المحددة في الخطة التعليمية.

 ( دقيقة كنشاط حر لمزاولة اللعل وتطبيس فقرات القانون.10يمنف وقت ) -

لة حدوث حالة قانونية لم يتم التطرق اليها وشرحها, فأن مدرس المادة يقوم باإلجابة على هذه الحالة في حا -

 واعطاء الحالة القانونية لها والعقوبة الخاصة بها.

 القيام بإعطاء تمارين التهدئة بعد ذلك تحية االنصراف. -

 االختبارات النهائية: 2-13

 ت كرة قدم الصاالت: االختبارات النهائية لمهارا 2-13-1

بعد االنتهاء من عملية تنفيذ تجربة البحث الرئيسة, طبقت االختبارات المهارية البعدية يومي االحد واالثنين     

 على طالب المجموعتين, ونفذت هذه االختبارات كما يلي: 30/12/2019-29الموافقين 

 اختباري الدحرجة والتمرير      29/12/2019)االحد(  -

 اختباري التهديف واالخماد, ولكال المجموعتين.     30/12/2019الثنين( )ا -

علما انه قد روعي تطبيس اإلجراءات نفسها الخاصة بتطبيس هذه االختبارات كما تم تطبيقها في االختبارات 

 القبلية. 

 الوسائل اإلحصائية:2-14

 لقوانين اإلحصائية ذات العالقة.( وباستخدام اSPSS 25استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية )    

 النسبة المئوية. -

 الوسب الحسابي.  -

 معامل االرتباط البسيب )بيرسون(. -

 االنحراف المعياري. -

 ( لداللة الفروق بين المتوسطات للعينات المرتبطة.tاختبار ) -

 ( لداللة الفروق بين المتوسطات للعينات  ير المرتبطة )المستقلة(.tاختبار ) -

 اختبار كأي. -

 + معامل الثبات(. 1( / )2× عادلة سبيرمان للتصحيف )معامل الثبات م -

 معامل االلتواء. -

 معامل االرتباط المتعدد. -

 عرض ومناقشة النتائج: -3
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 عرض نتائج اختبارات األداء المهاري لمتغيرات البحث ومناقشتها:  3-1

البحث ومناقشتها تبعا لفرضيات  فيما يلي عرض النتائج اإلحصائية التي تم التوصل اليها لمتغيرات    

 البحث:

توجد فروق ذات داللة معنوية في نتائج مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية الفرضية األولى:  -

بكرة قدم الصاالت لدى طالب المهارات في مستوى أداء بعض بين االختبارين القبلي والبعدي 

 .كلية التربية األساسية-الرياضة  المرحلة الدراسية اليالية بقسم التربية البدنية وعلوم

وللتحقس من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار)ت( للعينات المرتبطة للتعرف على الفروق اإلحصائية     

 ( يبين ذلك.5بين متوسب درجة مستوى األداء المهاري للمجموعتين الضابطة والتجريبية والجدول )

  5الجدول )  

اإلحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارين القبلي والبعدي يبين المقارنة في المعالم 

 لألداء المهاري بكرة قدم الصاالت

 

 المعالم اإلحصائية
 

وحدة 

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة ت 

 قيمة ت المحتسبة

 الجدولية

نسبة 

 ال طأ

(sig   مجموعتي

 البحث

المهارات 

  ع± +س ع± +س  10) األساسية

المجموعة 

 الضابطة

 *62 1 58 0 11 6 57 0 67 5 درجة الدحرجة

2 024 

0 039 

 042 0 *24 1 66 0 18 6 48 0 83 5 درجة التمرير

 047 0 *03 1 56 0 10 6 76 0 44 5 درجة التهديف

 048 0 *40 1 52 0 92 5 52 0 60 5 درجة اإلخماد

المجموعة 

 التجريبية

 029 0 *07 3 39 0 68 7 48 0 54 5 درجة الدحرجة

 018 0 *11 4 45 0 23 7 56 0 71 5 درجة التمرير

 032 0 * 25 3 49 0 31 7 71 0 32 5 درجة التهديف

 012 0 *98 4 50 0 39 7 57 0 54 5 درجة اإلخماد

 ( 0,05≥ )*معنوي عند نسبة خطأ

( لالختبارات المهارية )الدحرجة, التمرير, التهديف, sigلخطأ )( يتبين أن قيمة نسبة ا5من الجدول )

( وللمجموعة التجريبية 0,048,  0,047,  0,042,  0,039اإلخماد( للمجموعة الضابطة على التوالي )

( وهذا يعني وجود 0,05( وهي اقل من نسبة خطأ )0,012,  0,032,  0,018,  0,029على التوالي )

 بين قيم االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبارات البعدية للمجموعتين. فروق ذات داللة معنوية

وبناًء على ذلك ترفض فرضية البحث وتقبل الفرضية البديلة والتي تؤكد على وجود فروق ذات داللة 

قانون معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل المعرفي ل

كرة قدم الصاالت لدى طالب المرحلة الدراسية الثالثة بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية التربية 

 األساسية ولمصلحة االختبارات البعدية.

ويعزو الباحثان الى ان هذا التطور في مستوى االداء المهاري بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة      

بعديين الى فاعلية االسلوبين )المتبع والمتمايز( في مستوى االداء المهاري حيث أسهم في زيادة االختبارين ال

توفير بيئة آمنة و نية بالمصادر والمثيرات ومراعياً قدرات وامكانيات مستوى االداء المهاري من خالل 

ى حصول التطور في الطالب وميولهم وان تطبيس أي برنامج بخطواته واجراءاته الصحيحة سوف يؤدي ال

 االداء.

( بان أساليل التدريس تعد من مكونات المنهج األساسية ذلك ان 2009حيث يذكر )االطوي والزبيدي,     

األهداف التعليمية والمحتوى الذي يختاره المختصون ال يمكن تقويمهما إال بواسطة المدرس واألساليل التي 
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ريس بمثابة همزة الوصل بين الطالل ومكونات المنهج, واألسلوب يتبعها في التدريس, لذلك يمكن اعتبار التد

بهذا الشكل يتضمن المواقف التعليمية التي تتم داخل الصف أو الفصل والتي ينظمها المدرس واألسلوب الذي 

يدي, يتبـــــعه بحيـــــث يجــــــــعل هذه المـــــواقف فـــــــــاعلة ومثمرة في الوقت نفسه. )االطوي والزب

2009 ,318) 

ويرى الباحثان إن التطور الحاصل في األداء المهاري للمهارات في كرة قدم الصاالت هو نتيجة لألداء     

الصحيف للتمارين المهارية وتكرارها أثناء تطبيس الخطب التعليمية المعدة خصيصاً لطالب المرحلة الدراسية 

كلية التربية األساسية, وكذلك دور مدرس المادة في كيفية تقديم الثالثة بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/ 

وتنفيذ المهارات التدريسية والتي منها التغذية الراجعة للطالب سواًء أكانت عن طريس المدرس مباشرةً في 

 األسلوب المتبع او عن طريس اإلجراءات الخاصة باألسلوب المتمايز, إذ أن األسلوب المتمايز كان له فاعلية

 مؤثرة  في نتائج االختبارات البعدية لألداء المهاري.

( ان تأخذ التغذية الراجعة لها دور التعزيز للمتعلم إذ أنها تقدم له بيانات 2002ويذكر )قطامي وآخران,     

أو عالمات من أدائه فالعالمات العالية وما يتبعها من تعليس بمثابة عملية دافعية, تحث المتعلم لمزيد من 

 (.339, 2002مارسة وبذل الجهود للوصول إلى االداءات المترتبة عليه. )قطامي وآخران, الم

عرض النتائج اإلحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية لألداء المهاري  3-2

 بكرة قدم الصاالت لمتغيرات البحث ومناقشتها:

بين نتائج مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في لة معنوية توجد فروق ذات دالالفرضية اليالية:   -

بكرة قدم الصاالت لدى طالب المرحلة الدراسية اليالية المهارات في مستوى أداء بعض االختبارات البعدية 

 .كلية التربية األساسية-بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

-t)توصل إليها بعد التحليل اإلحصائي وباستخدام االختبار )فيما يأتي عرض النتائج اإلحصائية التي تم ال 

test  للعينات المستقلة من اجل التعرف على الفروق االحصائية بين متوسب درجات مستوى االداء المهاري

 ( يبين ذلك: 6بكرة قدم الصاالت للمجموعتين الضابطة والتجريبية والجدول )

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  6الجدول )

ي المعالم اإلحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية لألداء يبين المقارنة ف

 المهاري بكرة قدم الصاالت

 المعالم اإلحصائية

 

 المهارات األساسية  

 

وحدة 

 القياس
قيمة ت  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 المحتسبة

 قيمة ت

 الجدولية

نسبة 

ال طأ 

(sig  
 ع± +س ع± +س 

 *38 4 39 0 68 7 58 0 11 6 درجة الدحرجة

2 024 

0 019 

 002 0 *23 6 45 0 23 7 66 0 18 6 درجة التمرير

 014 0 *98 4 49 0 31 7 56 0 10 6 درجة التهديف

 021 0 *19 4 50 0 39 7 52 0 92 5 درجة اإلخماد

 ( 0,05≥ )*معنوي عند نسبة خطأ
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( الختبارات )الدحرجة, التمرير, التهديف, اإلخماد( في sigة نسبة الخطأ )( يتبين أن قيم6من الجدول )

ووفقا  (0,05( وهي اقل من نسبة خطأ )0,021,  0,014,  0,002,  0,019االداء المهاري على التوالي )

لهذه النتيجة يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسب درجات المجموعة الضابطة التي درست وفس االسلوب 

لمتبع من قبل المدرس ومتوسب درجات المجموعة التجريبية التي درست وفس اسلوب المتمايز ولصالف ا

 .المجموعة التجريبية

وبناًء على ذلك ترفض فرضية البحث وتقبل الفرضية البديلة والتي تؤكد على وجود فروق ذات داللة 

ر البعدي لألداء المهاري للمهارات )الدحرجة, معنوية بين نتائج المجموعتين )الضابطة والتجريبية( في االختبا

التمرير, التهديف, اإلخماد( لدى طالب المرحلة الدراسية الثالثة لقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة / كلية 

 التربية األساسية ولمصلحة المجموعة التجريبية.

وعة الضابطة الى ان استخدام المجموعة التجريبية عن المجم ويعزو الباحثان ان من أسباب تفوق نتائج

االسلوب المتمايز يأتي استجابة الحتياجات ومستويات واستعدادات وميول المتعلمين, االمر الذي يتطلل من 

المدرسين تبسيب وتدريج المحتوى فضال عن توفير الموارد التعليمية, وأنشطة التعلم, لتلبية االحتياجات 

رص التعلم لكل المتعلمين في الصف الدراسي ويتم ذلك باستخدام المتنوعة للطلبة لتحقيس أقصى قدر من ف

 اسلوب التعليم المتمايز.

( حيث يعمل االسلوب المتمايز على التعرف على االحتياجات 2013ويتفس هذا مع ما أكده )عبدالعال,  

الستجابة لهذه االختالفات التعليمية المتنوعة للمتعلمين ومدى استعدادهم للتعلم وتحديد اهتماماتهم المختلفة, ثم ا

في االحتياجات واالستعدادات واالهتمامات من خالل عناصر عملية التدريس, بحيث تتمايز عناصر التدريس 

لتقابل تمايز واختالف المتعلمين داخل الفصل الدراسي الواحد وذلك ليقدم للجميع فرصا متكافئة لحدوث التعلم. 

 (154, 2013)عبدالعال, 

 ت والتوصيات:االستنتاجا -4

 االستنتاجات: 4-1

 بعد أن تم عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها فقد خلص الباحثان الى االستنتاجات اآلتية:

إن استخدام االسلوب المتمايز على وفس انماط المتعلمين له تأثير كبير وفعال في االداء المهاري بكرة  -

مرحلة الثالثة في قسم التربية البدنية وعلوم قدم الصاالت لعدد من المهارات األساسية لدى طالب ال

 الرياضة / كلية التربية االساسية.

إن االسلوب المتمايز على وفس انماط المتعلمين هو أكثر فاعلية وتأثير من األسلوب المتبع في      -

سم تطور االداء المهاري لعدد من المهارات األساسية بكرة قدم الصاالت لطالب المرحلة الثالثة في ق

 التربية البدنية وعلوم / كلية التربية االساسية.

-  

 التوصيات: 4-2

 في ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج, فالباحثان يوصي بما يأتي: 

تطبيس االسلوب المتمايز على وفس انماط المتعلمين في تدريس المهارات األساسية بكرة قدم الصاالت   -

 لما له من أثر فاعل في عملية تدريسها.

 لمصادر العربية:ا

 المصادر العربية:

كلية التربية  ,طرائق تدريس التربية الرياضية( : 2009االطوي, وليد وعد هللا والزبيدي, قصي حازم ) -1

 األساسية, جامعة الموصل, العراق.

 , دار الفكر, عمان.1, طالتعلم النشط( : 2010بدوي, رمضان ) -2

تصميم وبناء بعض االختبارات المهارية الهجومية لالعبي ( : 2008الجبوري, عمار شهاب احمد ) -3

 , رسالة ماجستير  ير منشورة, كلية التربية الرياضية, جامعة الموصل, العراق.خماسي كرة القدم
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اثر است دام استراتيجية التعليم المتمايز على التحصيل الدراسي (: 2011الحليسي, معيض بن حسن ) -4

, رسالة ماجستير, جامعة ام القرى, المملكة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مقرر اللغة االنجليزية

 العربية السعودية.

, مركز 1, طالمدخل الى الى القياس في التربية البدنية والرياضة ( :2006رضوان, محمد لطفي الدين ) -5

 الكتاب للنشر, القاهرة, مصر.

وبناء اختبارات لقياس بعض عناصر اللياقة البدنية تصميم :  )2009الزهيري, ربيع خلف جميل ) -6

 , رسالة ماجستير, كلية التربية الرياضية, جامعة الموصل, العراق.ال اصة لالعبي خماسي كرة القدم

, دار الوفاء لدنيا الطباعة أدبيات البحث في تدريس التربية الرياضية( : 2009السايف, محمد مصطفى ) -7

 , جمهورية مصر العربية., األسكندرية1والنشر, ط

تاثير استراتيجية التدريس المتمايز وفقا السلوبي التعلم بالتعاقد ( : 2018سلمان, ربيع حازم ) -8

, مجلة علوم 10, المجلد32, العددوالمراجعة الذاتية في تعلم بعض مهارات كرة القدم واالحتفاظ بها

 الرياضة, جامعة الحمدانية.

 , دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, األردن. 1, طأسس البحث العلمي( : 2009الشايل, عبد الحافظ ) -9

, عالم الكتل الحديث, 1, طالتعليم المتمايز وتصميم المناهج المدرسية( : 2014شواهين, خير سليمان ) -10

 اربد, االردن.

ء المهاري ودقة اثر األسلوب التبادلي في اكتساب األدا( : 2018الصفار, حمزة محمد علي عزيز ) -11

رسالة ماجستير  ير منشورة, انجاز عدد من المهارات األساسية لكرة القدم للصاالت وتنمية الرضا الحركي  

 كلية التربية االساسية, قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة, جامعة الموصل, العراق.

ني والتبادلي وأثرهما في الطالقة است دام أسلوبي التعلم اإلتقا( : 2013الطائي, رفقة مؤيد سعيد ) -12

رسالة ماجستير  ير النفسية وتعلم عدد من المهارات األساسية ودقة اإلنجاز بكرة القدم الصاالت للطالبات  

 منشورة, كلية التربية الرياضية, جامعة الموصل.

دار المسيرة ,  4, طمدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم النفس( : 2012عباس, محمد واخرون ) -13

 للطباعة والنشر, عمان, األردن.

فعالية است دام التدريس المتمايز في تنمية بعض مهارات الحياة ( : "2013عبدالعال, إيمان محمد ) -14

 ", مجلة القراءة والمعرفة, مصر.األسرية )الصحية والتعامل معه الضغوط الحياتية  لدى طالب الجامعة

 , دار الفرقان, عمان, األردن.3, طأساسيات البحث التربوي: ( 2004عدس, عبد الرحمن ) -15

بناء بطارية اختبار مهارية لالعبي خماسي كرة القدم  ( : 2009العزاوي, انمار عبد المنعم يونس ) -16

 , رسالة ماجستير  ير منشورة, كلية التربية الرياضية, جامعة الموصل.للمتقدمين

البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس ( : 1999ة كامل )عالوي, محمد حسن و راتل, أسام -17

 , دار الفكر العربي, القاهرة, مصر.1, طالرياضي

, ترجمة محمد نبيل نوفل واخرين, مناهج البحث في التربية وعلم النفس( : 1977فان دالين, ديوبولت ) -18

 مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة.

 ., دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, األردن1, طتصميم التدريس( : 2002)قطامي, يوسف وآخرون  -19

 , مكتبة الجزيرة, القاهرة, مصر.1, طكرة القدم ال ماسية( : 2004كشك, هارون محمد ) -20

فاعلية االستقصاء التعاوني في تدريس الرياضيات واثره في التحصيل ( : 2006مداح, سامية صدفة ) -21

, رسالة ماجستير, جامعة ام طالبات المستوى الرابع بقسم الرياضيات في جامعة ام القرى المعرفي لدى

 القرى, مكة المكرمة.

المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق  اليبات  الصدق ( : 1999مصطفى, حسين باهي ) -22

 , القاهرة, مصر.الموضوعية  المعايير

مطبعة التعليم  ,االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية( : 1989المندالوي, قاسم وآخران ) -23

 , العراق.جامعة الموصل ,العالي
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تأثير منهج تدريبي في تطوير بعض القدرات الحركية والمهارات ( : 2008, حسام سعيد كريم ) المؤمن -24

توراه  ير منشورة,  كلية , أطروحة دكاألساسية والتطبيقات الهجومية لالعبي خماسي كرة القدم للشباب

 التربية الرياضية, جامعة بابل, العراق.
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تناولةةت هةةذه الدراسةةة النظةةام القةةانوني لعقةةد الرعايةةة لالعبةةين الموهةةوبين مةةن خةةالل البحةةث فةةي مفهةةوم   

الرعايةةةة الرياضةةةية فةةةي كةةةل مةةةن الفقةةةه والتشةةةريع ومةةةن ثةةةم بيةةةان خصةةةائص هةةةذا العقةةةد وبيةةةان الطبيعةةةة 

القانونيةةة لةةه ,وتةةم فةةي البحةةث تنةةاول أحكةةام عقةةد الرعايةةة الرياضةةية, وذلةةك مةةن خةةالل بيةةان االلتزامةةات 

المترتبةةةةة علةةةةى عةةةةاتس كةةةةل مةةةةن طرفةةةةي هةةةةذا العقةةةةد الجهةةةةة الراعيةةةةة والمرعةةةةي الرياضةةةةي فةةةةتم تحديةةةةد 

 التزامات األطراف المترتبة على الطرفين .

The legal system for contracting sponsorships for talented players 

A comparative study 

Dr. INAS Makki Abed Nasar 

enassmekee@gmail.com  

Ali Makki Abed Nasar  

Makkia801@gmaail.com    

key words: the system - the legal - the contract - the sports sponsorship - the 

talents                                                                                        

:Abstract in Arabic 
This study dealt with the legal system for the sponsorship contract for talented 

players by researching the concept of sports sponsorship in both jurisprudence and 

legislation, and then explaining the characteristics of this contract and the legal 

nature of it, and in the research the provisions of the sports sponsorship contract 

were dealt with, by stating the obligations of each On both sides of this contract, 

the sponsor and the sports sponsor, the obligations of the parties arising from the 

two parties were defined.                                                                            

 التعريف بالبحث -1

 مقدمة البحث وأهميته :1-1

ممةةا الشةةك فيةةه أن الرياضةةة تعةةد مةةن أهةةم االنشةةطة التةةي يقةةوم بهةةا االفةةراد بكةةل البلةةدان فكلمةةا كانةةت     

الدولةةةة أكثةةةر تطةةةوًرا انعكةةةس ذلةةةك علةةةى تطةةةور الرياضةةةة بكةةةل تفاصةةةيلها , ولكةةةن فةةةي بعةةةض االحيةةةان 

فيةةةة للنهةةةوض بةةةالواقع الرياضةةةي , لهةةةذا تةةةم اللجةةةوء الةةةى نالحةةةظ الدولةةةة قةةةد اليتةةةوفر لهةةةا االمةةةوال الكا

شةةةركات ,أو جهةةةات داعمةةةة للفةةةرق الرياضةةةية وفةةةي الوقةةةت نفسةةةه تةةةدعم الرياضةةةة ومةةةن أهةةةم الفئةةةات التةةةي 

تحتةةةاج إلةةةى الةةةدعم والظهةةةور هةةةي فئةةةة الالعبةةةين الموهةةةوبين ,فهةةةؤالء يةةةتم انتقةةةائهم مةةةن بةةةين جمةةةع مةةةن 

جسةةةد فكةةةرة مهمةةةة قةةةد يعةةةاني منهةةةا الكثيةةةر مةةةن الالعبةةةين الالعبةةةين , لةةةذا فالبحةةةث فةةةي هةةةذا الموضةةةوع  ي

الموهةةةوبين وهةةةي عةةةدم تسةةةليب الضةةةوء علةةةيهم وعلةةةى مةةةواهبهم فةةةي االلعةةةاب الرياضةةةية ومةةةن هنةةةا جةةةاء 

 اختيارنا للموضوع .

ممةةا يعكةةس سةةلبًا علةةى تواصةةل قةةدرتهم واسةةتمرار نشةةاطهم وتةةألقهم وكمةةا نعلةةم أن البلةةد بحاجةةة إلةةى هةةذه 

االلعةةةاب الرياضةةةية , كةةةي يحةةةرزوا مراتةةةل متقدمةةةة ,ألن هنةةةا  كةةةم مةةةن البلةةةدان المواهةةةل للمشةةةاركة فةةةي 

قةةةةد اشةةةةتهرت واصةةةةبحت بمراكةةةةز عليةةةةا وسةةةةمعة طيبةةةةة بفضةةةةل الرياضةةةةة , فالرياضةةةةة حةةةةافز معنةةةةوي 

 ,فضال عن كونها مردود ايجابي لالعل والنادي الذي ينتمي إليه . 

قبةةل شةةركات داعمةةة , أو جهةةات تنةةادي  مةةن هنةةا فةةأن الالعبةةين الموهةةوبين يحتةةاجون إلةةى رعايةةة مةةن    

بحقةةةوقهم ,أو تسةةةليب الضةةةةوء علةةةى مهةةةاراتهم كةةةةي يةةةتم انتقةةةةائهم , ألنةةةه كمةةةا معةةةةروف أن احةةةد اهةةةةداف 

االنتقةةاء الرياضةةي التعةةرف المبكةةر علةةى الموهةةوبين واالقتصةةار فةةي الجهةةد والمةةال ,ليةةتم بعةةد ذلةةك تقةةديم 

علةةى قيةةةام جهةةة معينةةةة بةةةإبرام عقةةد معةةةين مةةةع الةةدعم لهةةةم , فعقةةد الرعايةةةة الرياضةةةية يقةةوم فةةةي مضةةةمونه 

النةةةوادي الةةةذي يضةةةم الموهةةةوبين لتقةةةوم هةةةذه الجهةةةة بتمويةةةل االنشةةةطة الرياضةةةية للموهةةةوبين مةةةن خةةةالل 

:أن البحةةةث فةةةي عقةةةد الرعايةةةة لالعبةةةين  يدددة موضدددوع البحدددثالدعايةةةة التةةةي تقةةةوم بهةةةا لتسةةةويس منتجاتهةةةا .

نظريةةةة علةةةى حةةةد سةةةواء , فهةةةو مةةةن الناحيةةةة العمليةةةة للموهةةةوبين لةةةه مةةةن االهميةةةة مةةةن الناحيةةةة العلميةةةة وال

يسةةةةلب الضةةةةوء علةةةةى خبةةةةرات الالعبةةةةين الموهةةةةوبين واسةةةةتثمار قةةةةدرتهم وابةةةةداعهم فةةةةي دعةةةةم الرياضةةةةة 
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كةةةةونهم مةةةةن الالعبةةةةين فةةةةوق المسةةةةتوى المطلةةةةوب فمةةةةن خةةةةالل هةةةةذه الرعايةةةةة يةةةةتم انتقةةةةائهم واختيةةةةارهم 

لدراسةةةة كمقتةةةرح للمشةةةرع ليةةةورد نصةةةوص كأفضةةةل الالعبةةةين  ,  مةةةن الناحيةةةة النظريةةةة كةةةي تكةةةون هةةةذه ا

قانونيةةةة تعةةةالج هةةةذا النةةةوع مةةةن العقةةةود الةةةذي يكةةةون أطرافةةةه الجهةةةة الراعيةةةة والنةةةادي الةةةذي ينتمةةةي إليةةةه 

 الموهوب لبيان الحقوق والواجبات التي تقع على كال الطرفين  .

بةةةةين : تةةةةتخلص مشةةةةكلة البحةةةةث أن التشةةةةريعات العراقيةةةةة لةةةةم يةةةةرْد فيهةةةةا نصةةةةوص ت مشددددكلة البحددددث1-2

النظةةةام القةةةانوني لعقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية للموهةةةوبين فةةةي االلعةةةاب الرياضةةةية , فمثةةةل هةةةذه الحالةةةة تعةةةد 

نقةةةص تشةةةريعي يجةةةل تالفيةةةه , لةةةذا يتوجةةةل علينةةةا أن نتجةةةه إلةةةى القواعةةةد العامةةةة المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي 

ات لكةةال الطةةرفين القةةانون المةةدني لتحديةةد الطبيعةةة القانونيةةة لهةةذه العقةةود ومةةن ثةةم بيةةان الحقةةوق والواجبةة

 وجزاء االخالل بهذه االلتزامات

يهةةةدف البحةةةث إلةةةى إيجةةةاد قواعةةةد يبنةةةي عليهةةةا عقةةةد الرعايةةةة لالعبةةةين والمةةةوهبين -هددددف البحدددث : 1-3

وإلةةةى تحديةةةد الطبيعةةةة القانونيةةةة لهةةةذا العقةةةد فضةةةال عةةةن بيةةةان جةةةزاء االخةةةالل بااللتزامةةةات المترتبةةةة علةةةى 

 عاتس الطرفين .

سةةةةنتبع فةةةةي دراسةةةةة بحثنةةةةا المةةةةنهج القةةةةانوني المقةةةةارن والتحليلةةةةي للنصةةةةوص  -: منهجيددددة البحددددث 1-4

والمقةةةةارن القةةةةانون المةةةةدني  1951لسةةةةنة  40القانونيةةةةة الةةةةواردة فةةةةي القةةةةانون المةةةةدني العراقةةةةي رقةةةةم 

 ,فضال عن البحث في القوانين الخاصة االخرى ذات العالقة . 1948لسنة  131المصري رقم 

 لموهوبين وال صائص مفهوم عقد الرعاية لالعبين ا-2

 تعريف عقد الرعاية الرياضية 2-1

الرعايةةةةةة فةةةةةي اللغةةةةةة  مةةةةةن الفعةةةةةل رعةةةةةى أي اسةةةةةترعيه وليتةةةةةه امةةةةةره )االنصةةةةةاري ابةةةةةن منظةةةةةور     

( و الرعايةةةة ايضةةةا فةةةي العةةةرف اللغةةةوي المحافظةةةة علةةةى الشةةةيء ورعايتةةةه )هاديةةةه علةةةي ,  2003,451,

244 ) 

سسةةةات التجاريةةةة أو االفةةةراد  فةةةي الييئةةةات المختلفةةةة  بةةةدعم فةةةي االصةةةطالح تعنةةةي الرعايةةةة  قيةةةام المؤ     

نشةةةاط رياضةةةي أو فةةةردي أو العةةةل رياضةةةي فةةةي مجةةةاالت التربيةةةة الرياضةةةية, فهةةةي  وسةةةيلة دعائيةةةة أو 

إعالنيةةةة للمؤسسةةةات أو االجتماعيةةةة أو السياسةةةية محليةةةا, واقليميةةةا, وتسةةةاعد علةةةى تطةةةور الرياضةةةة فةةةي 

 ( 2006,67والسعدني,درويش محميا, واقليميا ) المؤسسات أو االجتماعية أو السياسية 

وعرفةةةت الرعايةةةة التجاريةةةة بانهةةةا دعةةةم لحةةةدث, نشةةةاط, شةةةخص أو منظمةةةة ماليةةةاً أو تزويةةةدهم بالمنتجةةةات 

والخةةةدمات مقابةةةل تحقيةةةس المنفعةةةة لكةةةل مةةةن الةةةداعم )الشةةةركات( والمةةةدعوم, يهةةةتم الراعةةةي عةةةن طريةةةس 

لةةةه بطريقةةةة  يةةةر تجاريةةةة أكثةةةر مةةةن اهتمامةةةه  رعايتةةةه لحةةةدث معةةةين بتعزيةةةز وتةةةرويج االسةةةم التجةةةاري

 . بترويج المنتجات

وبهةةةذا الصةةةدد فالرعايةةةة تعتبةةةر أداة مةةةن أدوات التسةةةويس الحةةةديث, فتقةةةوم الشةةةركات برعايةةةة األنديةةةة    

الرياضةةية المحترفةةة لكةةرة القةةدم التةةي تجةةذب عةةدد كبيةةر مةةن الجمهةةور سةةواء  أكةةانوا فةةي الملعةةل أو مةةن 

مةةةةا تسةةةاهم الشةةةةركات الراعيةةةةة, ولةةةةو بطريقةةةة  يةةةةر مقصةةةةودة فةةةةي بعةةةةض خةةةالل شاشةةةةات التلفزيةةةةون, ك

األحيةةةان فةةةي تحسةةةين الصةةةورة الذهنيةةةة لفةةةرق كةةةرة القةةةدم لةةةدى جمهورهةةةا بحيةةةث تتشةةةكل عنةةةد جمهةةةور 

النةةةةادي مجموعةةةةة مةةةةن االنطباعةةةةات و اآلراء فةةةةي مةةةةدة زمنيةةةةة معينةةةةة يتضةةةةف ممةةةةا ذكةةةةر ان للرعايةةةةة 

يةةةة لفةةةرق كةةةرة القةةةدم ,ومةةةن الجةةةدير بالةةةذكر ان الرعايةةةة الرياضةةية دورا كبيةةةرا فةةةي تحسةةةين الصةةةورة الذهن

الرياضةةةةةية وكواقةةةةةع اجتمةةةةةاعي بحاجةةةةةة لهةةةةةا ألنةةةةةه ال يمكننةةةةةا فصةةةةةل النشةةةةةاط الرياضةةةةةي عةةةةةن النشةةةةةاط 

االقتصةةةةادي ومةةةةا يةةةةرتبب بهمةةةةا مةةةةن قةةةةيم تنافسةةةةية فالرياضةةةةة نشةةةةاط اجتمةةةةاعي تنافسةةةةي وكةةةةذلك النشةةةةاط 

بب بنشةةةاط تنافسةةةي محةةةض بةةةل أصةةةبحت عمةةةالً التسةةةويقي , فالمالعةةةل واأللعةةةاب الرياضةةةية لةةةم تعةةةد تةةةرت

كبيةةةةراً دفةةةةع بالشةةةةركات والمؤسسةةةةات الخاصةةةةة لالسةةةةتثمار فيهةةةةا كمةةةةا شةةةةجع اسةةةةتخدام نجةةةةوم الرياضةةةةة 

 75,   1999حمةةةةدان وأديةةةةل , ) وإبطالهةةةةا كنمةةةةوذج للتسةةةةويس االقتصةةةةادي والتةةةةرويج لمصةةةةالف تجاريةةةةة

.) 

 خصائص عقد الرعاية الرياضية2-2
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مةةةن  يةةةره مةةةن العقةةةود , وعقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية لةةةه مةةةن الخصةةةائص لكةةةل عقةةةد خصةةةائص تمييةةةزه    

التةةةةي تعطيةةةةه كيانةةةةه وطبيعتةةةةه المسةةةةتقرة وعليةةةةه سةةةةوف نبةةةةين هةةةةذه الخصةةةةائص بشةةةةيء مةةةةن التفصةةةةيل 

 -وكاآلتي :

عقةةةةد الرعايةةةةة الرياضةةةةية عقةةةةد رضةةةةائي :ينعقةةةةد بمجةةةةرد التراضةةةةي بةةةةين المرعةةةةي والراعةةةةي  وال  -1

فقةةةد ينعقةةةد شةةةفاهة أو كتابةةةة سةةةند عةةةادي أو رسةةةمي اال ان هةةةذه يشةةةترط القةةةانون النعقةةةاد أي شةةةكل خةةةاص 

القاعةةدة التعةةد مةةن النظةةام العةةام فلةةيس هنةةا  مةةايمنع المتعاقةةدين مةةن االتفةةاق علةةى اشةةتراط الكتابةةة ركنةةا 

 لالنعقاد ,أو من أجل اثبات العقد .

خةةةذ مقةةةابال عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية عقةةةد معاوضةةةة :  يتميةةةز عقةةةد المعاوضةةةة بةةةان كةةةال مةةةن طرفيةةةه يأ -2

لمةةةا يلتةةةزم بةةةه , وبةةةذلك يختلةةةف عةةةن عقةةةد التبةةةرع التةةةي ال يأخةةةذ المتعاقةةةد مقةةةابال لمةةةا أعطةةةاه ,أو اليعطةةةي 

( ,أمةةةا عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية فهةةةو يعةةةد مةةةن 292, 2015مقةةةابال لمةةةا أخةةةذها )د.عصةةةمت عبةةةد المجيةةةد ,

عي يحصةةةل عقةةةود المعاوضةةةة حيةةةث ان كةةةل مةةةن طرفةةةى العقةةةد يحصةةةل علةةةى مقابةةةل لمةةةا يلةةةزم بةةةه فةةةالمر

, ) الحكةةةةةيم علةةةةةى الةةةةةدعم المةةةةةالي  فةةةةةي مقابةةةةةل ان يحصةةةةةل الراعةةةةةي علةةةةةى الشةةةةةهرة وتسةةةةةويس منتجاتةةةةةه

2007,45 .) 

عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية عقةةةد ملةةةزم للجةةةانبين :ينشةةةف العقةةةد الملةةةزم للجةةةانبين التزامةةةات متقابلةةةة فةةةي  -4

ال فةةةي جانةةةل احةةةد ذمةةةة كةةةل مةةةن المتعاقةةةدين فةةةي حةةةين الينشةةةف العقةةةد الملةةةزم لجانةةةل واحةةةد التزامةةةات ا

المتعاقةةةدين ومثةةةال العقةةةد الملةةةزم للجةةةانبين عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية فهةةةو يعةةةد مةةةن العقةةةود التبادليةةةة فهةةةو 

 يرتل التزامات على كال الطرفين . 

عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية مةةةن العقةةةود المسةةةتمرة :العقةةةد المسةةةتمر التنفيةةةذ هةةةو الةةةذي يكةةةون فيةةةه الةةةزمن  -5

التةةةي يةةةراد الوصةةةول اليهةةةا عةةةن طريةةةس العقةةةد تحقةةةس بةةةالزمن, لةةةذا فةةةان عنصةةةرا جوهريةةةا فيةةةه , فالغايةةةة 

المنفعةةةة اليمكةةةن تقةةةديرها اال بمةةةدة معينةةةة مةةةن الزمةةةان فالرعايةةةة تعةةةد مةةةن العقةةةود المسةةةتمرة التةةةي يعتبةةةر 

الةةزمن فيهةةا عنصةةرا جوهريًةةا ويةةرتبب بكةةل مةةن المنفعةةة واألجةةرة فةةالتزام الراعةةي بتمكةةين المرعةةي مةةن 

 ( 56, ص2010د.محمد حسن قاسم , )ن بوقت محدد وليس بعقد مؤبداالنتفاع والشهرة يكو

عقةةةد الرعايةةةة مةةةن عقةةةود االعتبةةةار الشخصةةةي فيةةةتم التعاقةةةد مةةةع المرعةةةي علةةةى أسةةةاس موهبتةةةه ولياقتةةةه -6

البدنيةةة فةةال يجةةوز ان يةةأتي المرعةةي بشةةخص آخةةر للقيةةام باللعةةل بةةدال منةةه بةةدون موافقةةة الجهةةة الراعيةةة 

. 

 قد الرعاية الرياضيةالطبيعة القانونية لع-3

 عقد الرعاية الرياضية هو عقد مقاولة3-1

( منةةةه علةةةى انهةةةا: "عقةةةد بةةةه يتعهةةةد احةةةد 864عةةةّرف القةةةانون المةةةدني العراقةةةي المقاولةةةة فةةةي المةةةادة )      

الطةةرفين ان يصةةنع شةةيئاً أو يةةؤدي عمةةال لقةةاء أجةةر يتعهةةد بةةه الطةةرف اآلخةةر"   مةةن المالحةةظ ممةةا سةةبس 

هةةةةم خصةةةةائص عقةةةةد المقاولةةةةة هةةةةو أنةةةةه عقةةةةد رضةةةةائي, ومعاوضةةةةة, وملزمةةةةا مةةةةن التعريفةةةةات أن مةةةةن أ

(, وهةةةي ذاتهةةةا موجةةةودة فةةةي عقةةةد 400, 2011للجةةةانبين, ووارداً علةةةى عمةةةل )المةةةال حةةةويش واخةةةرون,

الرعايةةةةة الرياضةةةةية  , عةةةةالوة علةةةةى أن المرعةةةةي عنةةةةد قيامةةةةه بتنفيةةةةذ العمةةةةل المطلةةةةوب بةةةةه  ال يخضةةةةع 

ض يةةةرى تكييةةةف هةةةذه العالقةةةة بةةةين الجهةةةة الراعيةةةة والمرعةةةي إلشةةةراف الجهةةةة الراعيةةةة, ولهةةةذا فةةةإن الةةةبع

 ( 31, 2005)ابو هشيمة ,  على إنها عقد مقاولة

يةةةرى الةةةبعض أن المرعةةةي يقةةةوم بتقةةةديم عمةةةال ماديًةةةا , لةةةذا فانةةةه عملةةةه هةةةذا يشةةةبه الةةةى حةةةد مةةةا عمةةةل    

تةةةزام المقةةةاول المقةةةاول حينمةةةا يقةةةوم بتقةةةديم وانجةةةاز العمةةةل المكلةةةف بةةةه مةةةن قبةةةل رب العمةةةل , كمةةةا أن ال

الةةرئيس هةةو قيامةةه بإنجةةاز العمةةل ,وبنةةاء علةةى ذلةةك ان عقةةد الرعايةةة الرياضةةية يعةةد عقةةد مقاولةةة وكةةذلك 

يعةةةد كةةةال العقةةةدين مةةةن عقةةةود االعتبةةةار الشخصةةةي وخاصةةةة فةةةي بعةةةض انةةةواع المقةةةاوالت ,لكةةةن هنةةةا  

القةةةول بانةةةه بعةةةض االمةةةور تكةةةون كنقةةةاط اخةةةتالف بةةةين عقةةةد المقاولةةةة وعقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية يجعلنةةةا 

لةةيس كعقةةد مقاولةةة وذلةةك الن عقةةد المقاولةةة يكةةون لهةةا  ةةرض خةةاص فةةي حةةين عقةةد الرعايةةة الرياضةةية 

 ( .473, 1989الفضلي ,) يكون لغرض هو تحقيس منفعة عامة

عليةةةةه فةةةةأن اسةةةةتنادا إلةةةةى ماتقةةةةدم اليمكةةةةن القةةةةول ان عقةةةةد الرعايةةةةة الرياضةةةةية هةةةةو عقةةةةد مقاولةةةةة الن      

مةةةع الجهةةةة الراعيةةةة تسةةةري عليةةةه القةةةوانين الخاصةةةة المنظمةةةة لهةةةذا العقةةةد , وأن الالعةةةل المرعةةةي بتعاقةةةده 
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عقةةد المقاولةةة تسةةري عليهةةا النصةةوص الصةةريحة التةةي عالجهةةا المشةةرع العراقةةي والمقةةارن فةةي القةةانون 

المةةدني , كمةةا ان المقةةاول يحصةةل علةةى مقابةةل مةةادي فةةي حةةين ان الالعةةل المرعةةي يحصةةل علةةى مقابةةل 

 اليه الجهة الراعية .مادي أو عيني تقدمه 

 عقد الرعاية الرياضية هو عقد عمل3-2

العمةةةل بانةةةه "حةةةس لكةةةل   2015لسةةةنة  37( مةةةن قةةةانون العمةةةل العراقةةةي النافةةةذ رقةةةم 4عرفةةةت المةةةادة )

مةةواطن قةةادر عليةةه, وتعمةةل الدولةةة علةةى تةةوفيره علةةى أسةةاس تكةةافؤ الفةةرص دونمةةا أي نةةوع مةةن أنةةواع 

فةةةي  1951لسةةةنة  40لمشةةةرع العراقةةةي فةةةي القةةةانون المةةةدني رقةةةم التمييز",أمةةةا عقةةةد العمةةةل فقةةةد عرفةةةه ا

( منةةه بانةةه  "عقةةد يتعهةةد بةةه احةةد طرفيةةه بةةان يخصةةص عملةةه لخدمةةة الطةةرف اآلخةةر 1/ف 900المةةادة )

ويكةةةون فةةةي ادانةةةة تحةةةت توجيهةةةه وادارتةةةه مقابةةةل اجةةةر يتعهةةةد بةةةه الطةةةرف اآلخةةةر, ويكةةةون العامةةةل اجيةةةراً 

 خاصاً"

إتفةةةاق بةةةين العامةةةل وصةةةاحل العمةةةل, يلتةةةزم فيةةةه العامةةةل بةةةأداء عمةةةل  جانةةةل مةةةن الفقةةةه عرفةةةه بانةةةه     

معةةةين لصةةةاحل العمةةةل تبعةةةاً لتوجيهةةةه وإدارتةةةه ويلتةةةزم فيةةةه صةةةاحل العمةةةل بةةةأداء األجةةةر المتفةةةس عليةةةه 

) للعامةةةل, وعرفةةةه الةةةبعض بانةةةه إتفةةةاق يلتةةةزم بموجبةةةه أحةةةد األشةةةخاص بالعمةةةل لحسةةةاب شةةةخص أخةةةر

ل هةةةذا التعريةةةف يعةةةد عقةةةد العمةةةل عقةةةدا رضةةةائيا وملزمةةةا (  , فمةةةن خةةةال14,   2013,جةةةرادة مسةةةعود 

للجةةانبين وينعقةةةد بإلتقةةاء اإليجةةةاب بةةةالقبول دون إشةةتراط شةةةكلية معينةةة وكةةةذلك يعةةةد مةةن عقةةةود المعاوضةةةة 

 وعقود المدة فهذه االوصاف ايضا متوفرة في عقد الرعاية الرياضية

 ولكن هنا  اختالف بين العقدين من النواحي اآلتية :

اعةةةد التةةةي يخضةةةع لهةةةا أحةةةد العقةةةدين تختلةةةف اختالفةةةا جوهريةةةا عةةةن القواعةةةد التةةةي يخضةةةع لهةةةا أن القو-1

العقةةد االخةةر وبشةةكل خةةاص فةةي تحمةةل التبعةةة يعةةد العامةةل تةةابع لصةةاحل العمةةل وبالتةةالي يكةةون خاضةةع 

ألدارتةةةه واشةةةرافه ,فيسةةةأل رب العمةةةل عةةةن العامةةةل مسةةةةؤولية المتبةةةوع عةةةن التةةةابع , فةةةي حةةةين الجهةةةةة 

 يةةةر مسةةةؤول فيهةةةا اذا حةةةدث هنةةةا  ضةةةرر مةةةن قبةةةل المرعةةةي فهةةةو المسةةةؤول عةةةن تحمةةةل الراعيةةةة تكةةةون 

 تبعة هذا الخطأ .

أن العامةةةل يخضةةةع إلةةةى تشةةةريعات العمةةةل فةةةي تنظةةةيم عالقتةةةه بةةةرب العمةةةل , فةةةي حةةةين عالقةةةة الجهةةةة -2

الراعيةةةة تكةةةون خاضةةةعة الةةةى القةةةوانين الخاصةةةة والةةةى النظريةةةة العامةةةة لاللتةةةزام والعقةةةود ,اسةةةتنادا إلةةةى 

تقةةةدم اليمكةةةن القةةةول أن عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية هةةةي عقةةةد عمةةةل ألن العامةةةل كمةةةا بينةةةا يكةةةون بعالقةةةة ما

 تبعية في عالقته بصاحل العمل . في حين المرعي اليخضع الى الجهة الراعية بالتبعية .

 عقد الرعاية الرياضية ذو طبيعة خاصة 3-3

رعايةةةة الرياضةةةية هةةةو عقةةةد ذو طبيعةةةة خاصةةةة بعةةةد ان بينةةةا الةةةرأيين السةةةابقين يمكةةةن القةةةول أن عقةةةد ال   

تسةةري عليةةه النصةةوص الموجةةودة فةةي القةةانون المةةدني و يرهةةا مةةن القةةوانين .ومةةن هةةذا المنطلةةس يعنةةي 

ذلةةةك ان لشخصةةةية الالعةةةل الموهةةةوب فةةةي عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية محةةةل اعتبةةةار كبيةةةر فةةةي العقةةةد  ومةةةن 

وااللتزامةةةةات والمكافئةةةةة والخةةةةدمات خةةةةالل هةةةةذه الشخصةةةةية يةةةةتم تحديةةةةد مةةةةدة العقةةةةد واالجةةةةر والحقةةةةوق 

 واالمتيازات االخرى .

فتطبيقةةةا لةةةذلك ال يجةةةوز لالعةةةل الموهةةةوب أن ينيةةةل  يةةةره فةةةي المشةةةاركة فةةةي المنافسةةةات الرياضةةةية    

التةةةي يشةةةار  بهةةةا النةةةادي المتعاقةةةد معةةةه كمةةةا ان عةةةدم تنفيةةةذ التزامةةةه ال يجبةةةر علةةةى التنفيةةةذ , وفةةةي حةةةال 

تةةةه فةةةان ذلةةةك ال يعنةةةي انقضةةةاء االلتةةةزام كقاعةةةدة عامةةةة ويمكةةةن أن يةةةرد تةةةوفي ,أو عجةةةز عةةةن تنفيةةةذ التزاما

 2013علةةةى احتفةةةاظ ورثةةةة الرياضةةةي المتةةةوفي بالمطالبةةةة باسةةةتحقاقاته الناشةةةئة عةةةن العقةةةد )السةةةاعدي , 

( مةةن جانةةل آخةةر أن عقةةد الرعايةةة الرياضةةية لةةةه خصوصةةية فةةي تمييةةزه عةةن العقةةود االخةةرى فهةةةو 14,

العمةةل وال حتةةى فةةي عقةةد المقاولةةة لةةذا فةةان تكييةةف العالقةةة الناشةةئة عةةن  ينفةةرد بسةةمات ال نراهةةا فةةي عقةةد

هةةةذا العقةةةد ومةةةا يترتةةةل مةةةن اثةةةار تكمةةةن فةةةي طبيعةةةة االداء الةةةذي يلتةةةزم بةةةه الرياضةةةي الموهةةةوب , حيةةةث 

يقتضةةةي خضةةةوع الرياضةةةي الموهةةةوب لقواعةةةد خاصةةةة تختلةةةف عةةةن القواعةةةد التةةةي يخضةةةع لهةةةا  يةةةره 

تختلةةف عنهةةا ايضةةا وعليةةه فةةان هةةذه الطبيعةةة الخاصةةة مةةن شةةانها ان سةةواء اكةةان عةةامال او مقةةاوال , كمةةا 

تضةةةيف عبئةةةا علةةةى القاضةةةي عنةةةدما ينظةةةر النةةةزاع المثةةةار بشةةةان العقةةةد او تفسةةةيره , حيةةةث يتعةةةين علةةةى 

 ( .45, 2017المالكي , ) القاضي ان يضع بحساباته الطبيعة الخاصة لهذا العقد
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 أحكام عقد الرعاية الرياضية-4

 رفينالتزامات الط4-1

 التزامات الجهة الراعية4-1-1

 االلتزام بالمحافظة على صورة المرعي وتقديم الدعم له4-1-1-1

يعتبةةةر الحفةةةاظ علةةةى الصةةةورة للشةةةخص مةةةن الحقةةةوق ذات االهميةةةة واصةةةبف مايسةةةمى بثقافةةةة الصةةةورة     

وقةةةت التةةةي تنةةةافس كافةةةة الثقافةةةات االخةةةرى اي ان الصةةةورة لةةةم تعةةةد تلةةةك اللوحةةةة الصةةةامتة حتةةةى انهةةةا تف

 علةةةةى الكلمةةةةة المسةةةةموعة أو المقةةةةروءة الةةةةى درجةةةةة ان الةةةةبعض يقةةةةول ان الصةةةةورة تضةةةةاهي الةةةةف كلمةةةةة

( ,ومةةةةن هةةةةذا فةةةةان علةةةةى الجهةةةةة الراعيةةةةة ان تحةةةةافظ علةةةةى صةةةةورة 2010,88)المغربةةةةي وعسةةةةاف , 

المرعةةةي وعةةةدم انتهاكهةةةا الن الحةةةس فةةةي الصةةةورة  يةةةر قابةةةل للتصةةةرف ألنةةةه يةةةرتبب بشخصةةةية االنسةةةان 

صةةةورة المرعةةةي الرياضةةةي دون رضةةةائه أيةةةا كانةةةت وسةةةيلة النشةةةر سةةةواء عةةةن طريةةةس  لةةةذا فاليجةةةوز نشةةةر

وسةةةةائل االعةةةةالم او طباعتهةةةةا بشةةةةكل ملصةةةةقات وتوزيعهةةةةا علةةةةى النةةةةاس ,كةةةةذلك تلتةةةةزم الجهةةةةة الراعيةةةةة 

بتقةةةديم الةةةدعم المةةةالي والعينةةةي والمقصةةةود بالةةةدعم المةةةالي المقابةةةل النقةةةدي الةةةذي يحصةةةل عليةةةه الالعةةةل 

عيةةةة وهةةةذا المبلةةةغ يحةةةدد وفقةةةا لالتفةةةاق المبةةةرم بةةةين الطةةةرفين ويكةةةون حسةةةل الموهةةةوب مةةةن الجهةةةة الرا

االتفةةةاق فقةةةد يةةةدفع جزافةةةا اي يقةةةدر بطريقةةةة جزافيةةةة دون تحديةةةد قيمةةةة كةةةل نشةةةاط يقةةةوم فيةةةه الالعةةةل او 

تحةةدد وتةةدفع دفعةةة واحةةدة عةةن كةةل عمةةل يقةةوم فيةةه الالعةةل ولكةةن السةةؤال الةةذي يطةةرح هنةةا وهةةو اذا لةةم 

 تفاقا هل يؤدي ذلك الى بطالن عقد الرعاية الرياضية ؟يحدد المقابل النقدي ا

اذا لةةةم تحةةةدد فةةةي العقةةةد االجةةةرة اليةةةؤدي الةةةى بطةةةالن العقةةةد بةةةل ان العقةةةد يعةةةد عقةةةدا  -الجةةةواب علةةةى ذلةةةك :

( مةةن القةةانون المةةدني العراقةةي والتةةي نصةةت علةةى انةةه  880صةةحيًحا وذلةةك وفةةس مانصةةت عليةةه المةةادة )

أو حةةةددت علةةةى وجةةةه تقريبةةةي, وجةةةل الرجةةةوع فةةةي تحديةةةدها إلةةةى قيمةةةة  إذا لةةةم تحةةةدد األجةةةرة سةةةلفاً  – 1" 

فهنةةةةا المقابةةةةل يحةةةةدد وفةةةةس النشةةةةاط والجهةةةةد والوقةةةةت الةةةةذي بذلةةةةه الالعةةةةل  ,العمةةةةل ونفقةةةةات المقةةةةاول..." 

 الموهوب لصالف الجهة الراعية .

كةةةةذلك قةةةةد يكةةةةون المقابةةةةل عينةةةةي عبةةةةارة عةةةةن امةةةةوال منقولةةةةة كمثةةةةل التجهيةةةةزات الرياضةةةةية كةةةةالمالبس 

 الحذية والهدايا والجوائز التي تقدمها الجهة الراعية للفريس الرياضي المشار  .وا

 االلتزام بالسرية4-1-1-2

أن السةةير فةةي عقةةد الرعايةةة الرياضةةية يسةةتلزم الكشةةف عةةن العديةةد مةةن االسةةرار مةةن طةةرف للطةةرف      

لةةةى الغيةةةر سةةةواء أثنةةةاء االخر,وهةةةذا ينبغةةةي أن تمتنةةةع الجهةةةة الراعيةةةة عةةةن إفشةةةاء هةةةذه اإلسةةةرار أو نقلهةةةا إ

التعاقةةد ,أو بعةةده  , وعةةادة مةةايتفس أطةةراف عقةةد الرعايةةة الرياضةةية فةةي اتفةةاق خةةاص بةةأدراج شةةرط فةةي 

عقةةةد الرعايةةةة اعلةةةى االلتةةةزام بالحفةةةاظ علةةةى سةةةرية المعلومةةةات التةةةي تةةةم اإلفصةةةاح عنهةةةا أو الكشةةةف عنهةةةا 

لمتعلقةةةة بالتعةةةامالت أيةةةا كةةةان أثنةةةاء التعاقةةةد , ونالحةةةظ ان السةةةرية بشةةةكل عةةةام تعنةةةي حصةةةر المعلومةةةة ا

صةةةنف هةةةذه التعةةةامالت وعةةةدم نشةةةرها اال فةةةي نطةةةاق محةةةدود مةةةن األشةةةخاص ذلةةةك الن المعلومةةةة الغيةةةر 

( , وفةةي كةةل األحةةوال فةةان فكةةرة تكملةةة العقةةد 363سةةرية قابلةةة للتةةداول بعيةةدة عةةن أي حيةةازة )سةةليمان , 

بةةين الطةةرفيين المتفاوضةةين والتةةي  الةةذي تسةةمف للقاضةةي بةةان يضةةيف التزامةةات تطبيقةةاً لمبةةدأ حسةةن النيةةة

الفقةةةةرة الثانيةةةةة مةةةةن القةةةةانون المةةةةدني العراقةةةةي:)  150تقتضةةةةيها طبيعةةةةة العقةةةةد تطبيقةةةةاً لةةةةنص المةةةةادة 

واليقتصةةةر العقةةةد علةةةى الةةةزام المتعاقةةةد بمةةةا ورد فيةةةه , ولكةةةن يتنةةةاول أيضةةةا اهةةةو مةةةن مسةةةتلزماته وفقةةةاً 

ا االلتةةةةزام مةةةةن مقتضةةةةيات حسةةةةن النيةةةةة للقةةةةانون والعةةةةرف والعدالةةةةة بحسةةةةل طبيعةةةةة االلتةةةةزام( يعةةةةد هةةةةذ

ويختلةةف بةةاختالف الظةةروف واألشةةخاص وطبيعةةة الوقةةائع فقةةد يعةةد سةةراً فةةي وقةةت مةةا اليكةةون سةةراً فةةي 

وقةةت آخةةر, وقةةد يكةةون سةةراً فةةي زمةةان دون أن يكةةون كةةذلك فةةي زمةةان آخةةر لةةذا فةةان تحديةةد معنةةى السةةر 

, وعليةةةه فةةةأن  عنةةةد البحةةةث عنةةةهمسةةةألة واقةةةع مةةةن وظيفةةةة القاضةةةي يسةةةتعين بةةةالعرف فةةةي بعةةةض األحيةةةان 

هةةذا االلتةةزام عةةام فةةي نطاقةةه وفةةي مدتةةه فهةةو يشةةمل كةةل اإلسةةرار التةةي تةةم اإلفضةةاء عنهةةا أثنةةاء التعاقةةد 

وعنةةةد انتهائةةةه وسةةةواء ابةةةرم العقةةةد او لةةةم يبةةةرم ولمةةةدة يتفةةةس عليهةةةا وإال تحققةةةت مسةةةؤولية الطةةةرف الةةةذي 

 .( 114)سالمة , أفضى تلك اإلسرار

 

 سالمة للمرعي الرياضيااللتزام بال4-1-1-3
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يقصةةةد بةةةااللتزام بالسةةةالمة: هةةةو ممارسةةةة الجهةةةة الراعيةةةة السةةةيطرة الفعليةةةة علةةةى كةةةل العناصةةةر التةةةي       

يمكةةةن أن تسةةةبل ضةةةررا  للمرعةةةي الرياضةةةي المسةةةتفيد مةةةن عقةةةد الرعايةةةة , وهةةةو التةةةزام بتحقيةةةس نتيجةةةة 

هنةةا  أخطةةاء فةةي ضةةمان السةةالمة ولةةيس بةةذل عنايةةة, لةةذا فةةان مسةةؤولية الجهةةة الراعيةةة تتقةةرر أذا وجةةد 

سةةةواء تعلةةةس األمةةةر بسةةةالمة الرياضةةةيين أو بسةةةالمة المشةةةاهدين وهةةةذا االلتةةةزام ينشةةةأ أصةةةال عةةةن العقةةةد , 

فيجةةةل علةةةى منظمةةةي النشةةةاط الرياضةةةي والجهةةةة الراعيةةةة  أن يةةةوفروا أكبةةةر قةةةدر مةةةن الحمايةةةة لالعبةةةين 

األضةةةرار التةةةي تلحةةةس بالالعةةةل  أثنةةةاء ممارسةةةة األلعةةةاب الرياضةةةية يسةةةأل مةةةنظم النشةةةاط الرياضةةةي عةةةن

,وأن مخالفةةةةة تلةةةةك االلتزامةةةةات تسةةةةتوجل علةةةةى الفةةةةور قيةةةةام المسةةةةئولية المدنيةةةةة كمةةةةا أشةةةةرنا إلةةةةى ذلةةةةك 

)  والتةةةزام الجهةةةة الرياضةةةية التةةةزام بوسةةةيلة فتلتةةةزم بمراعةةةاة الحةةةذر واليقضةةةة لتةةةأمين سةةةالمة الالعبةةةين

 .( 233, 1976الذنون  ,  

 التزامات المرعي الرياضي4-1-2

 التزام المرعي بإداء نشاط معين وفقا لمبدأ حسن النية4-1-2-1

يجةةل علةةى كةةل طةةرف فةةي العقةةد أن ينفةةذ االلتزامةةات الملقةةاة علةةى عاتقةةه وفقةةا لمضةةمون العقةةد  مةةع       

مراعةةةاة حسةةةن النيةةةة ,هةةةذا ألنةةةه مةةةن واجةةةل المتعاقةةةد أن يقةةةوم بتنفيةةةذ العقةةةد حسةةةل مةةةا اتفةةةس عليةةةه  مةةةع 

بةةةدأ يعةةةد فةةةي القةةةانون كقاعةةةدة عامةةةة تنطبةةةس علةةةى جميةةةع العقةةةود , ولقةةةد قةةةرر المتعاقةةةد اآلخةةةر , هةةةذا الم

( منةةه والتةةي نصةةت علةةى أنةةه "تنفيةةذ العقةةد طبقةةا لمةةا  150المشةةرع العراقةةي هةةذا المبةةدأ فةةي نةةص المةةادة) 

( 145اشةةتمل عليةةه  وبطريقةةة تتفةةس مةةع مايوجبةةه حسةةن نيةةة, مةةا يةةرتبب بةةذلك أيضةةا ماقضةةت بةةه المةةادة )

ي العراقةةي مانصةةه : " أيةةاً كةةان المحةةل الةةذي يةةرد عليةةه العقةةد فةةان المتعاقةةد يجبةةر علةةى مةةن القةةانون المةةدن

تنفيةةةذ التزامةةةه" , ومةةةا يتصةةةل بمبةةةدأ حسةةةن النيةةةة فةةةي تنفيةةةذ العقةةةود فكةةةرة التعةةةاون المسةةةتمر بةةةين الطةةةرفين 

 أثنةةاء التنفيةةذ ومةةن تطبيقةةات هةةذه الفكةةرة بانةةه يجةةل علةةى كةةل مةةن المتعاقةةدين ان يخطةةر االخةةر بمةةا يجةةل

مةةةةن حةةةةوادث اثنةةةةاء تنفيةةةةذ العقةةةةد ,  نخلةةةةص أن ممةةةةا سةةةةبس قولةةةةه أن هةةةةذين المبةةةةدأين يقةةةةران للعقةةةةد قوتةةةةه 

الملزمةةةةةة لكةةةةةون العقةةةةةد شةةةةةريعة المتعاقةةةةةدين ويجةةةةةل تنفيةةةةةذه طبقةةةةةا لمةةةةةا اشةةةةةتمل عليةةةةةه ) بةةةةةو كمةةةةةاش , 

2012,254. ) 

 التزام المرعي بالتعريف بالجهة الراعية4-1-2-2

لةةةةى عةةةةاتس المرعةةةةي التعريةةةةف بةةةةالراعي مةةةةن خةةةةالل اسةةةةتعمال عقةةةةد الرعايةةةةة الرياضةةةةية يرتةةةةل ع      

العالمةةةة التجاريةةةة ,وجميةةةع اإلشةةةارات والرموزالتجاريةةةة التابعةةةة لةةةه فةةةي المقابةةةل يلتةةةزم الجهةةةة الراعيةةةة 

بةةةدفع رسةةةوم دخةةةول عالمتهةةةا التجاريةةةة مةةةن قبةةةل الالعةةةل وبحسةةةل تعليمةةةات الجهةةةة الراعيةةةة لكسةةةل ثقةةةة 

لعالمةةةة فيسةةةاعد علةةةى التةةةرويج وبيةةةع منتجةةةات هةةةذه الشةةةركة النةةةاس ألنةةةه بةةةدور الالعةةةل يسةةةتخدم هةةةذه ا

( , لةةةةذا فيقةةةةوم المرعةةةةي الرياضةةةةي بةةةةالتعريف بةةةةالمرعي الرياضةةةةي فةةةةي جميةةةةع 2011,167)الخةةةةالتي  ,

االمةةاكن التةةي تتضةةمنها االحةةداث الرياضةةةية ويقةةوم باالسةةتعمال فةةي أيةةةة وسةةيلة تواصةةل وحسةةل االتفةةةاق 

ي , مةةةثال كةةةي يلفةةةت االنظةةةار والتةةةرويج للشةةةركة بحيةةةث المبةةةرم بةةةين الجهةةةة الراعيةةةة والمرعةةةي الرياضةةة

يريةةةةد ان تصةةةةل الجهةةةةة الراعيةةةةة ان تةةةةربب اسةةةةمها مةةةةع اسةةةةم الحةةةةدث الرياضةةةةي ,أو المسةةةةابقة الرياضةةةةة) 

  .(  33, 2018جالل , 

 األثر المترتب على االخالل بااللتزامات4-2

 التعويض العيني4-2-1

منةةةه علةةةى التعةةةويض العينةةةي بقولةةةه )) ...يجةةةوز ( 2/ ف 209نةةةص القةةةانون المةةةدني العراقةةةي فةةةي )     

للمحكمةةةة تبعةةةا للظةةةروف وبنةةةاء علةةةى طلةةةل المتضةةةرر ان تةةةأمر بإعةةةادة الحةةةال إلةةةى ماكانةةةت عليةةةه أو ان 

تحكةةةم بةةةأداء امةةةر معةةةين او بةةةرد المثةةةل فةةةي المثليةةةات وذلةةةك علةةةى سةةةبيل التعةةةويض (( ,يقصةةةد بةةةالتعويض 

اكانةةت عليهةةا قبةةل أن يرتكةةل المسةةؤول الخطةةأ الةةذي العينةةي بانةةه "عبةةارة عةةن الحكةةم بإعةةادة الحةةال الةةى م

أدى إلةةةى وقةةةوع الضةةةرر, وهةةةو يةةةؤدي إلةةةى محةةةو الضةةةرر وإزالتةةةه بةةةدال مةةةن بقةةةاء الضةةةرر علةةةى حالةةةه ) 

 فةةةإذا كةةةان ضةةةرر مةةةالي فةةةال يوجةةةد مةةةا يتعةةةارض مةةةع فكةةةرة التعةةةويض العينةةةي ,( 114,1981العةةةامري ,

اق أن التعةةةويض العينةةةي يكةةةون  كثيةةةةر ( ,يجةةةدر بالةةةذكر بهةةةذا السةةةي2015,126عقيةةةل كةةةريم ز يةةةر , )

الوقةةةةوع فةةةةي االلتزامةةةةات العقديةةةةة , لةةةةذا فةةةةال نجبةةةةر المةةةةدين علةةةةى التنفيةةةةذ العينةةةةي ذلةةةةك الن المةةةةدين فةةةةي 
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, ) كمةةةال المسةةةؤولية التقصةةةيرية قةةةد أخةةةل بةةةالتزام قةةةانوني هةةةو عةةةدم االضةةةرار بةةةالغير دون وجةةةه حةةةس

2018,92.  ) 

 التعويض النقدي4-2-2

لوب التعةةةةويض النقةةةةدي ,وهةةةةذا مةةةةا اسةةةةتقرت عليةةةةه أ لةةةةل آراء الفقهةةةةاء بةةةةأن يلجةةةةأ القاضةةةةي إلةةةةى اسةةةة   

التعةةةويض النقةةةدي يعةةةد مةةةن أكثةةةر الطةةةرق مالئمةةةةً لجبةةةر الضةةةرر سةةةواء كانةةةت المسةةةؤولية تقصةةةيرية ,أو 

عقديةةةة  باإلضةةةافة إلةةةى ذلةةةك فإنةةةه ينبغةةةي للمحكمةةةة فةةةي جميةةةع الظةةةروف التةةةي يتعةةةذر عليهةةةا التعةةةويض 

وى التعةةةويض النقةةةدي يكةةةون التعةةةويض بمبلةةةغ مةةةن النقةةةود وحسةةةل نةةةص العينةةةي وال تجةةةد حةةةال أمامهةةةا سةةة

( مةةةةةن القةةةةةانون المةةةةةدني العراقةةةةةي مانصةةةةةه )) ...ويقةةةةةدر التعةةةةةويض بالنقةةةةةةد ...(( 2/ ف 209المةةةةةادة )

,ويقصةةد بةةالتعويض النقةةدي مبلةةغ مةةن النقةةود يعطةةي للمضةةرور دفعةةة واحةةدة وقةةد يعطةةى لةةه علةةى أقسةةاط 

عةةرف الةةبعض بانةةه عبةةارة عةةن مبلةةغ مةةن النقةةود يقضةةي بةةه وقةةد يعطةةى لةةه فةةي صةةورة إيةةراد مرتةةل  ,و

 ( .2011,682)السنهوري على المسؤول سواء أكان بصدد مسؤولية عقدية ,أو تقصيرية 

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 5-1

أن عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية عقةةةد رضةةةائي يشةةةترط فيةةةه تراضةةةي الطةةةرفين الجهةةةة الراعيةةةة والمرعةةةي -1

 انه عقد ملزم للجانبين . الرياضي كما

أن الرعايةةةة الرياضةةةية عقةةةد ذو طبيعةةةة خاصةةةة ولةةةه احكامةةةه تسةةةري عليةةةه القةةةوانين المتعلقةةةة بةةةالعقود -2

 كالقانون المدني العراقي والمقارن فضال عن القوانين الخاصة االخرى ذات العالقة .

يةةةة والمرعةةةي الرياضةةةي أن عقةةةد الرعايةةةة الرياضةةةية يرتةةةل التزامةةةات علةةةى عةةةاتس طرفيةةةه الجهةةةة الراع-3

ومةةةن بةةةةين هةةةةذه االلتزامةةةات االلتةةةةزام بالمحافظةةةةة علةةةةى صةةةورة المرعةةةةي وتقةةةةديم الةةةدعم لةةةةه ومةةةةن بةةةةين 

 التزامات المرعي هو تنفيذ العقد بحسن نية . 

 التوصيات  5-2

يوصةةةي الباحثةةةان تشةةةريع قةةةانون خةةةاص يةةةنظم عقةةةود الرعايةةةة الرياضةةةية فةةةي العةةةراق وذلةةةك ألهميةةةة -1

يةةةة تسةةةةويس المنتجةةةات للجهةةةة الراعيةةةة واسةةةةتثمار منتجاتهةةةا ممةةةا يشةةةجع االقتصةةةةاد هةةةذا العقةةةود مةةةن ناح

 الوطني .

يوصةةةي الباحثةةةةان تشةةةةريع قةةةةانون يجعةةةةل النظةةةةر فةةةي المنازعةةةةات الخاصةةةةة بالرياضةةةةيين فةةةةي محةةةةاكم  -2

 متخصصة وبقانون خاص ينظم ذلك . 

ياضةةةةية وعقةةةةد يوصةةةةي الباحثةةةةان أن يكةةةةون هنةةةةا  أهتمةةةةام ودراسةةةةة مستفيضةةةةة لعقةةةةد الرعايةةةةة الر -3

 حوارات وأبحاث تتناول هذا العقد وذلك لندرة الدراسات التي تتناوله بكل مفاصله . 

 المصادر

-( " عقود خدمات المعلومات االلكترونية"ط , دار النهضة العربية2015أبو هشيمة عادل واخرون ) -1

 القاهرة.

وراه ,جامعة الحاج خضر, كلية ( "سلطة القاضي في تعديل العقد "أطروحة دكت2012بوكماش محمد )-2

 العلوم االنسانية واالجتماعية واالسالمية , الجزائر.

 ( " مصادر االلتزام" طبع على نفقة الجامعة المستنصرية .  1976الذنون د.حسن علي )-3

( " اإلطار القانوني لعقد الرعاية الرياضية" بحث منشور في مجلة كلية 2018جالل د ناصر خليل ) -4

 .42, العدد الرابع, السنة  الحقوق

( " التبعية في عالقات العمل الفردية ", رسالة ماجستير ,جامعة 2013جرادة نضال جمال مسعود ) -5 

 االزهر,كلية الحقوق .

مصادر االلتزام " المكتبة القانونية , –( " الموجز في شرح القانون المدني 2007الحكيم  د.عبد المجيد )-6

 بغداد.

( " أساليل التسويس من خالل األنشطة الرياضية كما يراه رجال األعمال 1999ي واخرون )حمدان سار-7

في األردن" , المؤتمر العلمي للتنمية البشرية واقتصاديات الرياضة , كلية التربية الرياضية , جامعة حلوان 

. 
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ية مقارنة في القانون ( "  عقد الرحلة السياحية , دراسة تحليل2011الخالتي سامان سليمان الياس ) -8

 دار الكتل القانونية , مصر. -المدني "

( "عقد احتراف العل كرة القدم في القانون العراقي دراسة مقارنة بالقانونين 2013الساعدي د.جليل ) -9

الفرنسي والسعودي " بحث منشور في مجلة كلية الحقوق في جامعة النهرين , مجلة علمية محكمة , 

 ( .1( العدد )15مجلد)

قةةةانون اإلرادة  –مفاوضةةةات العقةةةود الدوليةةةة  -قةةةانون العقةةةد الةةةدولي -سةةةالمة د. أحمةةةد عبةةةد الكةةةريم -10

 القاهرة . –دار النهضة العربية  -وأزمته

دراسة في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية  -سليمان  د.شيرزاد عزيز " حسن النية في ابرام العقود-11

 ألردن., منشورات دار دجلة , ا1ط –"

مصادر االلتزام" ,  –( " الوسيب في شرح القانون المدني الجديد 2011السنهوري د. عبد الرزاق ) -12

 ,مطبعة نهضة مصر.1ج

 -كةةةرة القةةةدم أنموذجةةةا  –القواعةةةد القانونيةةةة المنظمةةةة لعقةةةد االحتةةةراف الرياضةةةي -صةةةالف المةةةالكي  -13

 .2017القانون , معهد العلمين للدراسات العليا , قسم -رسالة ماجستير 

( "تعةةةةةويض الضةةةةةرر فةةةةةي المسةةةةةؤولية التقصةةةةةيرية" مطبعةةةةةة وزارة 1981العةةةةةامري  د. سةةةةةعدون )-14

 العدل, بغداد.

, 1ط–"البيع وااليجار  –( " الوجيز في العقود المدنية المسماة  2015د.عصمت عبد المجيد ) -15

 منشورات زين الحقوقية , بيروت .

دار الفكةةةةر والقةةةةانون للنشةةةةر -1ط –المدنيةةةةة للمسةةةةتثمر االجنبةةةةي  المسةةةةؤولية –عقيةةةةل كةةةةريم ز يةةةةر  -16

 .2015 -المنصورة -والتوزيع

المكتبةةةة  -المقاولةةةة" –االيجةةةار –البيةةةع  –( " الةةةوجيز فةةةي العقةةةود المدنيةةةة 1989الفضةةةلي د.جعفةةةر )-17

 القانونية ,بغداد .

دار –"اللتزامةةةةات المةةةةدخل إلةةةةى القةةةةانون وا –(  "مبةةةةادئ القةةةةانون 2010قاسةةةةم د.محمةةةةد حسةةةةن ) -18

 االسكندرية . –المطبوعات الجامعية 

( "تعةةةةويض األضةةةةرار الناجمةةةةة عةةةةن الحةةةةوادث المروريةةةةة " رسةةةةالة  2018كمةةةةال آيةةةةاد جميةةةةل )  -19

 جامعة تكريت . -مقدمة الى كلية الحقوق  –ماجستير 

مركةةةز  –المقتةةةرح( –الواقةةةع  –)المفهةةةوم  -االحتةةةراف فةةةي كةةةرة القةةةدم -د. كمةةةال درويةةةش واخةةةرون -20

 .2006-1ط -الكتاب للنشر

( " المسةةةةؤولية المدنيةةةةة عةةةةن االعتةةةةداء علةةةةى الحةةةةس 2010المغربةةةةي د.جعفةةةةر محمةةةةود واخةةةةرون  ) -21

 دار الثقافة للنشر والتوزيع, االردن. –1في الصورة بواسطة الهاتف المحمول" ط

العاتك  -المقاولة -االيجار –البيع  -( " الموجز في العقود المسماة2011المال حويش طه وآخرون) -22

 لصناعة الكتاب, القاهرة.

 القاهرة. -دار الحديث – 7( "لسان العرب" ج2003االنصاري ابن منظور )-23

 , المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر  . 7هاديه علي وآخرون" القاموس المدرسي" ط -24
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 الكلمات المفتاحية ) البرنامج االرشادي   اسلوب حل المشكالت  

 يهدف البحث الى : 

لبعض ة وعلوم الرياضةةة لطالب كلية التربية البدني أعداد برنامج أرشةةادي وفس اسةةلوب لحل المشةةكالت  -1

 .فعاليات العاب القوى 

التعرف على أثر البرنامج االرشادي وفس أسلوب حل المشكالت على قلس التحصيل العملي لطالب كلية  -2

 التربية البدنية وعلوم الرياضة لبعض فعاليات العاب القوى .

وتم تحديد الءمته  طبيعة البحث أسةةةةةةتخدم الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين وذلك لم    

تكريت  –مجتمع البحث بطالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضةةة )المرحلة الرابعة( في جامعات ) ديالى

( طالباً, أما 551( الدراسةةة الصةةباحية والبالغ عددهم)2019/  2018كركو ( للسةةنة لدراسةةية ) –موصةةل -

ئية من جامعة كركو  / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةةةة عينت البحث فقد تم اختيارها بطريقة عشةةةةةةوا

( من %37.83(  طالبا من الحاصةةةةةلين على درجات عالية في المقياس وبنسةةةةةبة بلغت )42والبالغ عددهم )

( طالبا  مقسةةةةةةمين الى مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة 101طالب المرحلة الرابعة والبالغ عددهم )

( طالباً 410برنامج االرشةةةةةادي لحل المشةةةةةكالت عليهم, اما عينت البناء فكانت )ضةةةةةابطةً لغرض تطبيس ال

  SPSSواستخدم الباحثان الوسائل االحصائية  ( طالباً , 40والتجريبية االستطالعية) 

  واستنتج  الباحث مايأتي :
 ان استخدام أسلوب حل المشكالت تعمل على خفض القل التحصيل العملي . -1

شاد اثر فعال في ادرا  الطالب بأنفسهم وتنظيم افكارهم وخبراتهم وتعزيز ان للبرنامج االر -2

 الثقة بأنفسهم  من اجل مواجه مواقف االمتحان .

 أما التوصيات فكانت :

التأكيد على اسةةةتخدام الوسةةةائل العلمية في االعداد النفسةةةي واسةةةتخدام البرامج االرشةةةادية والنفسةةةية   -1

بتعاد عن مظاهر القلس والتي تؤثر على تحصةةةةيلهم العلمي للطالب التي تعزز من شةةةةخصةةةةيتهم واال

 والعملي . 

إدخال الطالب في دورات وندوات تختص باالرشاد النفسي لتوجيهم إلى تعزيز الحاالت اإليجابية  -2

 للتحكم بمظاهر القلس  والسيطرة على هذه المظاهر بشكل ايجابي .

 

((Designing an instructive program according to the problem-solving 

method for some athletics activities   

researcher 

M. Amjad Ali Falih 

amjad86@uokirkuk.edu.iq 

Prof. Dr. Abdul-Wadood Ahmed Khattab Al-Zubaidi 
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Key words (heuristic program, problem-solving technique) 

The research aims to: 

1- Preparing an instructive program according to a problem-solving method for 

students of the College of Physical Education and Sports Sciences for some 

athletics activities. 

2- Knowing the effect of the counseling program according to the problem-

solving method on the practical achievement anxiety of students of the College 

of Physical Education and Sports Sciences for some athletics activities. 

The researcher used the experimental approach with two equal groups due to its 

suitability to the nature of the research. The research community was identified 

by students of Faculties of Physical Education and Sports Sciences (fourth 
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stage) in the universities (Diyala - Tikrit - Mosul - Kirkuk) for the academic 

year (2018/2019) for the morning study, which amounted to (551) Students (*) 

As for the research, it was chosen randomly from the University of Kirkuk / 

College of Physical Education and Sports Sciences, whose number is (42) 

students who have high scores in the scale and a percentage of (37.83%) of the 

fourth stage students, who are (101) students Divided into two groups, an 

experimental group and a control group for the purpose of implementing the 

counseling program to solve problems on them. As for the building, it was 

(410) students and the exploratory experimental (40) students, and the 

researchers used the statistical means SPSS 

The researcher concluded the following: 

1- The use of problem-solving method reduces practical achievement. 

2- The mentoring program has an effective effect on students ’awareness of 

themselves, organizing their ideas and experiences, and enhancing their self-

confidence in order to face the exam situations. 

As for the recommendations, they were: 

1- Emphasis on the use of scientific methods in psychological preparation and 

the use of counseling and psychological programs for students that enhance 

their personality and move away from the manifestations of anxiety that affect 

their scientific and practical achievement. 

2- Entering students in courses and seminars specialized in psychological 

counseling to direct them to reinforce positive cases to control the 

manifestations of anxiety and control these manifestations in a positive way. 

 التعريف بالبحث 1-1 

إن مشكالت العالم اليوم في شتى المجاالت أصبحت في تعاظم مع التطور السريع المضطرد فيه , وهذا        

بالمقابل يستدعي زيادة حجم التصدي لتلك المشكالت , ومهمة ذلك تقع على عاتس المرشدين أو الموجهين 

ت الصناعة والزراعة فقب وأنما يشمل الصحة التربويين أو النفسيين , واألمر ليس مقتصراً على مجاال

تعد الجامعة أحد أًهم المصادر األساسية في رفد المجتمع بأجيال تعمل في شتى مؤسساته  والتربية والتعليم , و 

 , باإلضافة كونها مصدراً حيوياً في تنشئة الفرد في ذلك المجتمع.

شاد النفسي إلى ضرورة إسناد األر ) Nordmo, I & Samara, A.  ,2009 ,255-270ويشير)

أن الطلبة بالحاجات اإلرشادية والتي تحل مشكالته بإسلوب منظم الذي يساعد في خفض مستوى القلس " إذ 

معظم الطلبة يضحون بحياتهم االجتماعية من أجل التميز في المجال األكاديمي , وأن البيئة التنافسية التي 

سية , وخصوصاً  فيما يتعلس بتطور أعراض القلس لديهم , وأن مستوى يعيشون فيها تؤثر سلباً في صحتهم النف

 القلس لديهم يزداد أكثر مع موعد اقتراب االمتحانات". 

في المرحلة الجامعية  الرياضية ويمكن القول بأن كثيراً من االمتحانات العملية في التربية البدنية وعلوم

الخوف , وخصوصاً عندما تكون هذه االمتحانات بمثابة حلقة , أصبف لها آثارها المصحوبة بالقلس والشعور ب

الوصل إلى الحياة المهنية كما هو الحال في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة , وقد إنعكست هذه المشكلة 

على الطالب المتفوقين أيضاً في هذه المرحلة , وعليه ترتبب الدراسة الحالية بالحاجات اإلرشادية للطلبة , 

وذلك من خالل توفير برامج خاصة لتعليمهم وتدريبهم , والحاجة إلى رفع مستوى التحصيل األكاديمي العملي 

 لديهم من خالل خفض مستوى قلس األمتحان.

ولذلك سعى الباحث إليجاد إسلوب حل المشكالت من خالل برنامج إرشادي للطالب قبل إقتراب موعد 

نبا مهما من جوانل نجاح العملية التعليمية, وكونها الوسيلة الناقلة للعلم االمتحانات النهائية , باعتبارها جا

ومن هنا وانطالقاً من أهمية البرنامج اإلرشادي في تطوير مهارات الطالل , والمعرفة والمهارة للطالل 
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جال جاءت وتفاعله األكاديمي العملي , وأثره في خفض قلس التحصيل العملي , ونظراً لقلة البحوث في هذا الم

الحاجة إلجراء الدراسة الحالية مع طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  , وبذلك تبلورت أهمية الدراسة 

أثر برنامج إرشادي وفس أسلوب حل المشكالت على قلس التحصيل العملي لبعض الحالية في محاولة كشف 

 فعاليات العاب القوى.

 مشكلة البحث : 2 - 1

الطالب  , الحظ تذمر وكونه من المتخصصين لباحث في  تدريس مادة العاب القوى من خالل عمل ا  

في بعض فعاليات األلعاب العشارية وكان هنا  بعض الصعوبات التي تعوق تقدمهم وتميزهم األكاديمي 

جزء من العملي , منها شعورهم بالقلس الزائد عند أقتراب موعد االمتحانات النهائية العملية , وأنهم يفقدون 

تكنيك االداء الخاص ببعض الفعاليات وبعض المعلومات والمعرفة التي درسوها بأستخدام اساليل تقليدية لم 

تعد تجاري التطور المعرفي المتسارع إذ أصبحت مشكلة القلس من الظواهر الملحوظة في هذا العصر, وتظهر 

بية البدنية وعلوم الرياضة بشكل خاص, بشكل واضف لدى طلبة الجامعة بشكل عام, ولدى طلبة كليات التر

لما يقع عليهم عْل كبير من خالل الدروس العملية والنظرية , ويرجع ذلك بسبل التغيرات في ظروف الحياة 

المختلفة , والعوامل البيئية وعوامل أخرى وراثية , كما أن شدة القلس ودرجته تختلفان من شخص آلخر, كالً 

عه العامة , لذلك يسعى طلبة كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة إلى التكيف حسل أهدافه وطموحاته وأوضا

مع نفسه ومع البيئة المحيطة , لكن القلس بدرجاته القصوى يشعر الطالل بإضطرابات تؤثر في حياته الجامعية 

لعام , وقلس التحصيل وتكيفه النفسي واإلجتماعي واألكاديمي , فقد يتأثر أداؤه ومعدله التراكمي نتيجة القلس ا

العملي  بشكل خاص , مما يترتل عليه قصور واضف في مختلف المواقف , ومنها األداء األكاديمي, 

وعلى ضوء ذلك , أجرى الباحث مراجعة شاملة للملفات السابقة المتعلقة باإلرشاد ,  والتحصيل الدراسي

ة المقدمة لهم , ووجد الباحث عدم وجود أي األكاديمي لهؤالء الطالب للتعرف إلى واقع البرامج اإلرشادي

, وعدم وجود خطة عمل وسياسة نظام تعليم يوفر اآلليات المناسبة  برنامج إرشادي مقدم إليهم بهذا الخصوص

هل هنا  أثر الستخدام للعمل االرشادي , لذا فإن مشكلة البحث تكمن في محاولة اإلجابة على التساؤل آالتي : 

على قلس التحصيل العملي لبعض فعاليات العاب القوى من خالل برنامج إرشادي  اسلوب حل المشكالت 

 لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟

 اهداف البحث :  3-1

لبعض لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةةة  إعداد برنامج أرشةةادي وفس أسةةلوب حل المشةةكالت .1

 .فعاليات العاب القوى 

برنامج االرشادي وفس أسلوب حل المشكالت على قلس التحصيل العملي لطالب كلية التعرف على أثر ال .2

 التربية البدنية وعلوم الرياضة لبعض فعاليات العاب القوى .

التعرف على اثر البرنامج االرشادي وفس أستراتيجية حل المشكالت على قلس التحصيل العملي لبعض  .3

 فعاليات العاب القوى .

 مجاالت البحث : 4-1

ية في المرحلة الرابعة :  المجال البشددددددري  1-5-1 ية وعلوم الرياضةةةةةة بدن ية ال يات الترب طالب كل

 2019-2018موصل( للدراسات الصباحية للعام الدراسي  –كركو  –تكريت –بجامعات)ديالى

 20 20/   3/  15الى      20 18/    11 /15: المجال ألزماني  3-5-1

ية البدنية وعلوم الرياضة في جامعات                      ) قاعات كليات الترب:  المجال المكاني1-5-3

 موصل (. –كركو   –تكريت  –ديالى 

 تحديد المصطلحات : 6-1

 البرنامج االرشادي    1-6-1

"يعد البرنامج اإلرشادي النفسي من العناصر المهمة والوسائل الضرورية   30 2002عرفه )احمد 

شطة المنظمة التي تهدف إلى تغيير إتجاهات اإلفراد وسلوكهم في العملية التربوية فهو مجموعة األن

وتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة و ير المباشرة فردياً أم جماعياً لمجموعة معينة من اجل تحقيس 
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حاجاتهم وتخليصهم من المشكالت السلوكية التي يعانون منها والمساعدة لتحقيس التوافس والسالمة 

 النفسية "

 رائي تعريف اج
:هو عبارة  عن انشةةةةطة منظمة تعمل على تغير في سةةةةلو  الطالل وفس أسةةةةس  البرنامج االرشددددادي 

فة وفس برام لل في مجاالت مختل طا قدم ال جه ت ية  لغرض حل المشةةةةةةكالت التي توا ية ومعرف ج علم

 وخطب علمية منظمة.

 ل المشكالت : ح 1-6-2

رف يرية يستخدم الفرد مالديه من معاعملية تفك" بأنه  95  1999عرفه ) فتحي عبدالرحمن 

ماشرة عمل مكتسبه سابقة ومهارات من اجل استجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفا وتكون االستجابة ب

 ما يستهدف حل التناقض أو اللبس او الغموض " 

 : تعريف اجرائي

سات   ناف: ويقصد بها حل المشكالت التي تواجه الطالب في مواقف التدريل والم حل المشكالت 

هدف معين  والتي يتم حلها من خالل خبرة الطالل ومعارفة  والمواقف السابقة من أجل الوصول إلى

 وتحقيس أفضل أداء  لالعل

 القلق : 1-6-3

لى ع"أن حاالت القلس تتمثل بالخوف الشةةديد , وعدم القدرة   34   1981عرفه )محمود ياسددين  

ند مواجهة ع, وعدم الثقة , والر بة في الهرب من الواقع  التركيز واالحسةةةاس الدائم بتوقع الهزيمة

 اي موقف من مواقف الحياة العامة" 

واجه "ويعد القلس في النشةةاط الرياضةةي من المشةةكالت النفسةةية التي ت  24 1997وعرفه ) أييار  

الرياضةةةةي حيث االضةةةةطراب الفكري والنفسةةةةي الذي يؤدي إلى عدم التوافس والتركيز والسةةةةيطرة 

 ." عن االستثارة العصبية  ير المثالية فيأتي االداء خاطئاً فضالً 

 :تعريف اجرائي 

تحصةةةيل  وهو متغير من المتغيرات التي تؤثر في:هو عبارة عن قلس مرتبب  بالعقل  قلق التحصددديل العملي 

ل تدريويمكن للطالل االسةةةتفادة منها في مواقف مختلفة في ال الطالب وفي سةةةلوكهم الدراسةةةي بصةةةفة عامة.

 والمنافسات. 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:

 منهج البحث:1 -2

 أستخدم الباحث المنهج التجريبي وذلك لمالءمته  طبيعة البحث      

 مجتمع البحث وعينته: 2-2

 

إن االختيةةار الجيةةد للعينةةة يعةةد من الخطوات المهمةةة في البحةةث , إذ يقي البةةاحةةث عن الوقوع في  

ي للبيانات المستخلصة الدقة والصحة , وإن العينة المختارة يشير )محمد حسن عالوي , األخطاء , مما يعط

( "هي الجزء الذي يمثل مجتمع األصةةةةةةل أو النموذج الذي يجري الباحث مجمل ومحور عمله 139, 1999

جامعات  عليه " تم تحديد مجتمع البحث بطالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةة )المرحلة الرابعة( في

( الدراسةةةةةة الصةةةةةباحية والبالغ 2019/  2018كركو ( للسةةةةةنة لدراسةةةةةية ) –موصةةةةةل -تكريت  –) ديالى

( طالباً )*( مع استبعاد الطالبات , أما عينت البحث فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من جامعة 551عددهم)

با من الحاصةةلين على درجات عالية (  طال42كركو  / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةةة والبالغ عددهم )

( طالبا مقسةةمين الى 101( من طالب المرحلة الرابعة والبالغ عددهم )%37.83في المقياس وبنسةةبة بلغت )

مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضةةابطةً لغرض تطبيس البرنامج االرشةةادي لحل المشةةكالت عليهم, 

 .( طالباً  40ة االستطالعية) ( طالباً والتجريبي410اما عينت البناء فكانت )

 التصميم التجريبي للبحث: 2-3 

                                                           
 .  في الكليات التسجيل( عب)ش الطالب من تم الحصول على أعداد  )*(
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تم توزيع أفراد عينة البحث إلى مجموعتين )ضةةابطة, وتجريبية( وتم اختيارها عشةةوائيا حيث تألفت 

( طالب , وهذا التصةةميم التجريبي الذي اسةةتخدمه الباحث يطلس عليه أسةةم     )أسةةلوب 21كل مجموعة من )

ئ كاف ية وتر  المجموعات المت قل على المجموعة التجريب هذا التصةةةةةةميم إدخال المتغير المسةةةةةةت ة( ويتم في 

 . المجموعة الضابطة في ظروفها التقليدية

 األجهزة واألدوات والوسائل المست دمة في البحث: 4ـ 2

 ووسائل جمع المعلومات التي أستخدمها الباحثان ال نجاز بحثها:  وفيما يأتي عرض االجهزة واالدوات 

 األجهزة المست دمة في البحث : 2-4-1

 ( 2ساعة توقيت الكترونية عدد). 

 ( ( نوع )1حاسبة الكترونية عددHP. ) 

 ( آلة تصوير فيديو من نوعsony. ) 

 األدوات المست دمة في البحث :2-4-2

 (2صافرة عدد. ) 

 . األدوات المكتبية 

 .شريب معدني لقياس الطول 

 وسائل جمع المعلومات : 2-4-3

 ادر العربية واألجنبية .المص 

 المالحظة 

 ( شبكة المعلومات الدوليةenternet ) 

  المقابالت الشخصية 

  استمارة استبيان رأي الخبراء والمختصين في مدة صالحية جلسات البرنامج االرشادي وفس

 (.1أسلوب حل المشكالت , كما في ملحس رقم )

 خطوات بناء البرنامج ارشادي. 2-5

ع على عدد من المصادر واالبحاث التي أهتمت بالمنهج التجريبي وكذلك االستفادة من عدد بعد االطال       

من المؤلفات في مجال علم النفس وعلم النفس الرياضي والبرامج االرشادية ولتحقيس أهداف البحث المتمثلة 

امج عليها البد من في التعرف على أثر البرنامج ارشادي في تحسين مستوى االنجاز وإمكانية تطبيس البرن

( جلسة معتمداً على االجراءات 14بناء برنامج يتالءم مع األهداف المراد تحقيقها ,إذ قام الباحث بإعداد )

 االتية:

 اعتماد المنهج العلمي في التصدي لمشكلة البحث والتخطيب لمعالجتها . -

 النظر الى عينة البحث وانتقاء أفضل السبل لتجاوز مشاكلهم . -

 عالجات لغرض محدد وهو تطوير سلو  الالعبين .توجيه الم -

 االطالع على األدبيات الخاصة بالبرامج ارشادي وطرائقها ونماذجها . -

عرض البرنامج على عدد من الخبراء المختصين في مجال علم النفس التربوي وارشاد نفسي وعلم  -

ومختصا للتأكد من مدى  ( خبيرا15البالغ عددهم )( 2النفس الرياضي والعاب القوى , ملحس رقم )

مناسبة البرنامج لتحقيس حاجات الطالب وفيما يتعلس بالفتيات المستخدمة والزمن الذي تحتاجه لتحقيس 

 االهداف.

 

 

 أهداف البرنامج 6-1—2

  الهدف العام : خفض مستوى القلس لدى طالب المرحلة الرابعة في جامعة كركو 

  : الهدف الخاص 

 التحصيل العملي لسق مفهوم إلى الطالل يتعرف. 

 التحصيل العملي قلسلالمصاحبة  األعراض إلى الطالل يتعرف. 
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 التحصيل العملي قلس مستوى في خفض تسهم التي واساليل الخطوات إلى الطالل يتعرف. 

 التحصيل العملي قلس مستوى خفض آليات الطالل يمارس. 

 الختباراسلوب حل المشكالت التي تواجه في ا مهارات على الطالل يتدرب. 

 اهمية البرنامج 2-6-2

تتضةةف اهمية البرامج في خفض مسةةتوى القلس العملي ومدى انتشةةاره بين طالب المرحلة الرابعة في جامعة 

 كركو  والعوامل المؤثرة فيه واالساليل االرشادية المختلفة للتعامل معه وكيفه خفضه.

 

 المحاور المست دمة في البرنامج 2-6-3

 المحاور المستخدمة في البرنامج من اجل خفض مستوى القلس العملي لدى الطالب مثل :هنا  عدد كبير من 

 الحوار -

 لعل االدوار -

 االسئلة -

 االسترخاء -

 خفض الحساسية -

 التعزيز المادي واالجتماعي -

 الوسائل المست دمة في البرنامج 2-6-4

 صور -

 ملصقات -

 واجبات -

 افالم وثائقية -

 عرض بوربوينت -

 بحث وسالمة التصميم التجريبي: تحديد متغيرات ال 2-6-5

 متغيرات البحث : 

. المتغير المستقل  ) البرنامج اإلرشادي وفس استراتيجية حل المشكالت (: هو المتغير الذي يريد الباحث  1

 به قياس تأثيره في المتغير التابع.

عن نتائج تأثير المتغير  . المتغير التابع ) قلس التحصيل العملي لبعض فعاليات العاب القوى (: هو عبارة 2

 المستقل في الظاهرة .

 المتغيرات الدخيلة )  ير التجريبية(  :هي المتغيرات التي تكون مؤثرة في سالمة التجربة البحثية .  3 

إذ يعد ضبب المتغيرات الدخيلة واحدة ‘ولذلك ينبغي تحديدها من خالل إجراءات السالمة الداخلية والخارجية  

 ات في البحث التجريبي لتوفير درجة مقبولة من صدق التصميم التجريبي.من أهم اإلجراء

 وقد تم التأكد من سالمة التصميم التجريبي الداخلية منها والخارجية وكاآلتي :

: حيث يتم التحقس من السالمة الداخلية عندما يتأكد الباحث من انه يتمكن من السيطرة  اوال _ السالمة الداخلية

,التي يمكن أن تؤثر في المتغير التابع لكي يعزو الفرق بين المجموعتين )التجريبية والضابطة(  على المتغيرات

,إلى المتغير المستقل وليس إلى متغيرات أو عوامل دخيلة  أخرى كانت قد أثرت قبل تطبيس المتغير المستقل 

. 

 

 

 فان الباحث اقدم على ضبب المتغيرات اآلتية  :  ولهذا

: لم يتعرض)افراد عينة البحث من طالب (خالل مدة تجربة  ة والعوامل التي تصاحبهاظروف التجرب -أ

 البحث ألي حادث يؤثر بشكل سلبي في التجربة  . 

 :المقصود بالنضج  هو التغيرات الفسيولوجية والجسمية الحاصلة  لينسان في لمدة زمنية معينة. لنضجا -ب

المتغير باستخدام أدوات قياس موحدة لجميع أفراد المجموعة : تمت السيطرة على هذا  أدوات القياس -ج

 اإلرشادية ) افراد عينة البحث من طالب( 
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: تمت السيطرة على هذا المتغير من خالل عدم  حدوث حاالت  ياب ألي فرد  لهدر )التاركون  للتجربةا -د

 من أفراد عينة البحث )المجموعة التجريبية( عن التجربة . 

: تتحقس السالمة الخارجية للتصميم عندما يكون الباحث متمكن من تعميم نتائج بحثه  مة ال ارجيةثانيا : السال

 في مواقف تجريبية مماثلة لبحثه .

 العوامل المؤثرة في السالمة الخارجية: 

األصلي : إذا كانت العينة ) المختارة ( ال تمثل المجتمع  اختيار العينة ) التجريبية   مع تحيزات التجربة -أ

,أو إنها تمثل فئة من فئاته ,وفي تجربة البحث الحالي ليس لهذا االختيار تأثير, وذلك الختيار عينة البحث 

وتوزيعها عشوائيا ,وتم تحقيس التكافؤ بينهما, وتم اعتماد مجتمع البحث من خالل الموقف التجريبي الذي تم 

 تصميمه .

جراءات التجريبية  قد تكون مؤثرة في مشاعر االفراد : ان مجموع اإل تفاعل المواقف التجريبية -ب 

                 واتجاهاتهم ,فالتجارب السابقة قد تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على نتائج التجارب الالحقة .                                         

ة حل المشكالت  بشكل اعتيادي وتمت السيطرة على هذا العامل بسير البرنامج اإلرشادي وفس استراتيجي

 فضالً ًعما ما سبس فقد قام الباحث بضبب عدد من العوامل هي : 

: تم تطبس البرنامج اإلرشادي وفس استراتيجية حل المشكالت  في القاعة المرحوم   مكان أداء التجربة-1

 دكتور هاشم لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة كركو   . 

ولغاية  2019-10-28أسابيع ابتداًء من (  7: استغرق الزمن المحدد للتجربة بمقدار )  اء التجربةزمن أد-2

 ( دقيقة  للجلسة الواحدة .45( جلسات  كل أسبوع , وبزمن قدره ) 2, وبواقع )19-12-2019

قبل أساتذة : تمت إدارة الجلسات للبرنامج اإلرشادي وفس استراتيجية حل المشكالت من  إدارة الجلسات-3

 من قبل األستاذ المشرف المحترم .الذين يقومون بأعطاء البرنامج االرشادي و إشراف 

كما في  ( جلسةةةات بمعدل جلسةةةتين كل اسةةةبوع14أشةةةتمل البرنامج االرشةةةادي على ):عدد الجلسدددات 2-6-6

 (1جدول رقم )

 نامج ( يبين عناوين الجلسات والمحاضرين التي تم تطبيقها في البر1جدول  رقم )

 المحاضر عناوين الجلسات ت

 الباحث امجد علي فليح  محتوى البرنامج االرشادي وفق استراتيجية حل المشكالت 1

 االستاذ الدكتور مها صبري حسن  مفهوم اليقة بالنفس واهميتها اهداف الجلسة 2

 الدكتور صباح رشيد وادي مفهوم القلق النفسي 3

 المدرس مكرم حميد مجيد  التحكم في التفكير االيجابي 4

 الدكتور صباح رشيد وادي االتزان االنفعالي 5

 االستاذ المساعد  امينة كريم حسين استراتيجية حل المشكالت 6

 األستاذ الدكتور عبد الودود احمد خطاب الزبيدي تقدير الذات 7

 األستاذ الدكتور عبد الودود احمد خطاب الزبيدي تركيز االنتباة 8

 االستاذ الدكتور مها صبري حسن  ة التحكم في الضغوط النفسيةكيفي 9

 المدرس مكرم حميد مجيد  االسترخاء العضلي 10

 االستاذ الدكتور مها صبري حسن  تنمية الدافعية التعلم 11

 المدرس مكرم حميد مجيد  التصور 12

 الدكتور صباح رشيد وادي مفهوم التوتر  13

 علي فليح  الباحث امجد ال تامية 14

 المدى الزمني 2-6-7

( دقيقة 45اسةةةتغرقت المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج االرشةةةادي سةةةبعة اسةةةابيع  , مدة كل جلسةةةة تتراوح بين )

 للجلسة الواحدة حسل المحور الذي تتضمنه الجلسة

 أسلوب البرنامج 2-6-8

 الحوار والعرض داتا شو .االعتماد في شرح البرنامج للطالب وعلى اسلوب المحاضرة والمناقشة و

 تقويم جلسات البرنامج 2-6-9
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في نهاية كل جلسة يتم فتف نقاشا  حراً مع الطالب , يشمل بعض التساؤالت حول بعض االفكار والتصورات 

 التي تغيرت لديهم , والمهارات التي اكتسبوها وما مشاعرهم حول بعض االعمال المنجزة خالل كل جلسة.

 ي االختبار القبل 2-7

اعتمد الباحث على نتائج تطبيس النهائي للمقياس قلس التحصيل العملي  التي تم اجراء االختبارات في يوم 

كختبار قبلي للمجموعتين البحث المكونه   ( صباحا9.00( في تمام الساعة )20/10/2019االحد المصادف )

  عملي ة في مقياس قلس التحصيل ال( طالباً الذين كانت درجاتهم عالي42من )

 التجربة الرئيسية  2-8

 قام الباحث بتطبيس البرنامج على عينة البحث وفقاً للخطوات التالية 

( على المجموعة  28/10/2019تطبيس البرنامج ارشادي بصيغته النهائية يوم االثنين المصادف )  -1

( طالباً وانتهى 21م )التجريبية للبحث في الكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة كركو  وعدده

 (.1( جلسة , كما في جدول رقم )14( وبواقع )19/12/2019البرنامج بتاريخ )

تم تنفيذ الجزء الخاص بالبرنامج االرشادي على المجموعة التجريبية قبل بدء وقت المحاضرات  -2

وطرائس ( تخصص علم النفس الرياضي وعلم النفس 1بنصف ساعة من قبل األساتذة  كما في جدول رقم )

( جلسة بواقع جلستين في 14التدريس , تنفيذ الجلسات االرشادية حسل الخطة الموضوعة استغرقت )

(صباحاً  9.00( دقيقة ونفذت يومي ) االثنين والخميس من كل اسبوع ( الساعة ) 45االسبوع ومدة الجلسة )

. 

 االختبارات البعدية :  2-9 

البحث الضةةةةابطة والتجريبية في  يوم  ء االختبارات البعدية لمجموعتينبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة تم إجرا

نة البحث المكونه من )22/12/2019) االحد المصةةةةةةةادف   باً 42(  على نفس العي مع مراعاة توفير ( طال

 الظروف الزمانية والمكانية والوسائل التي استخدمت في االختبارات القبلية ونفس فريس العمل المساعد .

 الوسائل اإلحصائية المست دمة:  2-10

  ( بوساطة الحاسبة اإللكترونية SPSSتم معالجة البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي ) 

 النسبة المئوية

 الوسب الحسابي 

 االنحراف المعياري

 معادلة سبيرمان براون 

 اختبار ت

 معامل التواء

 الدرجة المعيارية  

لة الدرجة المعيارية المعد   

  

 

 

 

 

 

 

 -عرض النتائج ومناقشتها : -3

( القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة (tبعد االجراءات التي قام الباحثان عرض نتائج االختبار        

لمتغير مقياس قلس التحصيل العملي تم معالجتها إحصائياً بالوسائل المناسبة , وسيتم في هذا الفصل عرض النتائج 

 ( المبينة : 3-2ناقشتها وفس الجداول رقم )وم
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ية للمجموعتين التجريبية والضابطة لمتغير مقياس قلق   القبلية والبعد(tنتائج االختبارعرض  3-1-2

 التحصيل العملي 

  2الجدول ) 

 ل العملي   البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لمتغير مقياس قلق التحصي(tيوضح نتائج االختبار 

 الفروق t  Sigقيمة ) ع س المجموعة 

 18.439 201.022 التجريبية
 معنوي   0.000 6. 275-

 54.745 261.333 الضابطة

  0.05*معنوي عند مستوى دااللة اقل من ) 

متغير ل( البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة (t( يوضف نتائج االختبار2يتبين من الجدول )

ة واالنحرافات والذي يبين أن هنا  اختالفا وتباينا بين قيم األوساط الحسابيالعملي , مقياس قلس التحصيل 

لتحصيل العملي, المعيارية عند القياس البعديين لكال أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس قلس ا

ية وعلى وعة التجريبإذ بلغت قيمة الوسب الحسابي واالنحراف المعياري للقياس البعدي لدى أفراد المجم

اس البعدي (, بينما بلغت قيم الوسب الحسابي واالنحراف المعياري للقي 18.439( , )  201.022التوالي )

ن معنوية ( وعند االستدالل ع 54.745( ,     )   261.333لدى أفراد المجموعة الضابطة وعلى التوالي )

ظهرت النتائج ( للعينات المستقلة أtاستخدام اختبار )الفرق واالختالف في األوساط الحسابية للمجموعتين ب

( وهي اقل من مستوى الداللة 0.000( بلغت ) (sigان قيمة داللة و( 6. 275-( نجد أنها تساوي )tأن قيمة )

 ذات داللة إلى أن هنا   توجد فروقاً  ( وبما ان قيمة الداللة اصغر من مستوى الدالله فأن ذلك يدل0.05)

عياريين وهذا ختبار البعدي. وهذا يؤكد وجود فرق معنويين الوسطين الحسابيين واالنحراف الممعنوية في اال

في مقياس  قلس  يؤكد أن هنا  فرقا معنويا في القياسين البعديين بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

اصل وهذه عليهم بشكل متو التحصيل العملي  خاصة إذا ما علمنا أنه تم تطبيس جلسات البرنامج اإلرشادي

لطالب االنتائج التي ظهرت وجدت أن البرنامج اإلرشادي ساهم في خفض مستوى قلس التحصيل العملي لدى 

          , وهذا يؤكد فاعلية البرنامج اإلرشادي المعد من قبل الباحث على أفراد المجموعة التجريبية

برنامج االرشادي يساهم وبشكل كبير في تغيير حالة ويعزو الباحثان هذه النتائج التي ظهرت في ان ال

الطالل الى االفضل واهتمام المؤسسات التربوية بالجوانل النفسية التي تحيب بالطالل , فضال عن زيادة 

المعارف العلمية لمعظم الخصائص النفسية للطالب , وإلى التأثير االيجابي و الفعال للبرنامج اإلرشادي , 

جموعة التجريبية , و الذي أدى إلى خفض درجة القلس للتحصيل العملي من حيث العمل الذي نفذ على الم

على زيادة ثقة الطالل بنفسها , " حيث أن ثقة الطالل بقدراته وأمكانياته الفردية و الشخصية , وإيمانه 

  (1)بتحقيس أهدافه واإلعتماد على ذاته  دون  يرها , يساعد على تحقيس طموحاته في الحياة "

 

 

 

   3الجدول )

    للمجموعة التجريبية القبلية والبعدية لمقياس قلق التحصيل العملي (tقيمة 

 

 Sig ف ع ف  tقيمة ) ع س التجريبية 

                                                           
تأثير منهاج لإلرشاد بالواقع في أسباب العزوف عن ممارسة الرياضة لطالبات الصف الرابع في بعض ئاشنا عبدالخالق احمد ؛  ((1

  88ص  (كلية التربية الرياضية جامعة صالح الدين ,  ) رسالة ماجستير ,أربيل -كليات جامعة صيح الدين
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 24.745 257.904 قبلي
3.832 3.428 12.447 0.004  

 8.349 201.022 بعدي

  0.05*معنوي عند مستوى دااللة اقل من ) 

( القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لمتغير مقياس (tيوضف نتائج االختبار  (3يتبين من الجدول )

قلس التحصيل العملي والذي يبين أن هنا  اختالفا وتباينا بين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

بلغت قيمة الوسب  عند  القياس البعدي لكال أفراد المجموعة التجريبية في مقياس قلس التحصيل العملي , إذ

( , )  257.904الحسابي واالنحراف المعياري للقياس قبلي لدى أفراد المجموعة التجريبية وعلى التوالي )

(, بينما بلغت قيم الوسب الحسابي واالنحراف المعياري للقياس البعدي لدى أفراد المجموعة  24.745

االستدالل عن معنوية الفرق واالختالف في ( وعند  8.349( , )   201.022التجريبية وعلى التوالي )

( نجد أنها t( أظهرت النتائج أن قيمة )tاألوساط الحسابية للمجموعة التجريبية باستخدام اختبار )

( وبما 0.05( وهي اقل من مستوى الداللة )0.004( بلغت        ) (sig( وان قيمة داللة 3.832تساوي)

له فأن ذلك يدل إلى أن هنا  توجد فروقاً ذات داللة معنوية بين كال ان قيمة الداللة اصغر من مستوى الدال

 االختباري القبلي والبعدي  .

وهذا يؤكد أن هنا  فرقا معنويا في القياسين البعديين بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 مقياس  قلس التحصيل العملي 

ن البرنامج االرشادي الذي اعتمده الباحث في مواجهة قلس ويعزو الباحثان النتائج الحالية إلى أ      

التحصيل العملي والذي تضمن استخدام اسلوب حل المشكالت  كان فعاال ومؤثرا في ما وصلت إليه 

المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للمقياس , ويشير ذلك إلى فاعلية البرنامج المستخدم في خفض مستوى 

من خالل تغيير وتنظيم وتوجيه سلوكهم السلبي الى شكل ايجابي, وذلك عن طريس  قلس التحصيل العملي 

الفنيات واألساليل التي تضمنها البرنامج الحالي والتي شملت )المراقبة الذاتية, التقييم الذاتي والتعزيز الذاتي 

الذاتي االيجابي, وتوكيد لألداء, والتوقف والتفكير, وتحديد المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها, والحديث 

الذات االيجابي , المناقشة الجماعية ( ويفسر الباحثان هذه النتائج في إطار االعتماد على البرنامج االرشادي 

المستخدم الذي يستند إلى اسلوب حل المشكالت على قدرة الطالل في فهم ما يحدث له من مواقف ضا طة 

لي , وان هذه المواقف يمكن السيطرة عليها من خالل تفسيره ألسبابها وما يعانيه من تحديات أثناء االداء العم

وتأويله لما يحدث له من خالل تبني اسلوب ايجابي لمواجهة المواقف الضا طة والتي تضمنها البرنامج 

ج االرشادي  المعتمد في جلسات االرشادية , إذ كان لتنوع الفنيات واألساليل التي اتبعتها الباحث في البرنام

االرشادي  ولنوع التعامل مع الطالب  دور مهم في تغيير بعض الجوانل السلوكية والمعرفية من خالل 

اعداد صيغة جديدة من التفاعل والتماسك بين الطالب بشكل يزيد لديهم القدرة على ضبب ذاتهم والسيطرة 

البرنامج, ويمكن تأكيد ما ورد على سلوكهم بطريقة ايجابية تمكنهم من النجاح وتحقيس األهداف المرجوة من 

سابقا من خالل جانل تطبيقي مهم اعتمده الباحث في دراسته الحالية, وهو التأكيد على الواجبات المنزلية 

لدى الطالب والتي أثمرت في تعزيز نتائج البرنامج المعتمد , بأن لها أهمية بالغة في تحقيس أهدافها 

يس اإلجراءات المطلوبة في الجلسات المعتمدة حتى يتسنى لهم واستمراريتها, ومساعدة الطالب على تطب

 مواجهة أي قلس يحدث اثناء األداء العملي في المستقبل .

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات :   -5

 االستنتاجات :  5-1

 في ضوء نتائج البحث الحالي ويستنتج الباحث بما يلي : 

 لقلس التحصيل العملي .ان استخدام أسلوب حل المشكالت تعمل على خفض ا 1
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السئلة ان استخدام أسلوب حل المشكالت تشجع الطالل في ايجاد الحلول المناسبة عن جميع ا 2

 والتحديات  .

م وتعزيز ان للبرنامج االرشاد اثر فعال في ادرا  الطالب بأنفسهم وتنظيم افكارهم وخبراته 3

 الثقة بأنفسهم  من اجل مواجه مواقف االمتحان .

 لسد المجموعة التجريبية مع البرنامج بسبل ر بتهم واصرارهم على خفض القتفاعل افرا 4

ت عينة أظهرت النتائج فروق معنوية لصالف درجات العينة التجريبية عند مقارنتها مع درجا 5

 المجموعة الضابطة .  

 التوصيات :  1-5

 في ضوء التوصيات البحث الحالي يوصي الباحث بما يلي : 

والنفسةةةية  الوسةةةائل العلمية في االعداد النفسةةةي واسةةةتخدام البرامج االرشةةةاديةالتأكيد على اسةةةتخدام   1

ي للطالب التي تعزز من شةةةةخصةةةةيتهم واالبتعاد عن مظاهر القلس والتي تؤثر على تحصةةةةيلهم العلم

 والعملي . 

عها من العمل على تعزيز العالقات االجتماعية والتواصل فيما بين الطالب واساتذتهم وتشجي   2

 يز المظاهر االيجابية وتعزيز الذات الشخصية لتحقيس سمات شخصية ايجابية اجل تعز

إدخال الطالب في دورات وندوات تختص باإلرشاد النفسي لتوجيهم إلى تعزيز الحاالت اإليجابية  3

 للتحكم بمظاهر القلس  والسيطرة على هذه المظاهر بشكل ايجابي .

لمستويات وعينات أخرى باأللعاب الرياضية  إجراء دراسات أخرى عن قلس التحصيل العملي   4

 المختلفة . 

 المصادر

 أوال: المصادر العربية

 احمد علي محمد األميري ؛ فعالية برنامج إرشادي في مواجهة الضغوط النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية   (

 (  2002دكتوراه , كلية التربية , جامعة مستنصرية , أطروحة

 ( 1999:)عمان, دار الكتاب الجامعي ,1,طمفاهيم وتطبيقات –تعلم التفكيروان؛ فتحي عبد الرحمن جر 

 ( 1981:)مؤسسة نوفل, بيروت ,1, طقضايا نقدية في علم النفس المعاصر ؛محمود ياسين عطوف 

 ايثار عبدالكريم  زال . قلس الحالة لدى طلبة التربية الرياضية وعالقته بمستوى االداء المهاري لقفزة اليدين 

, كلية التربية الرياضية , المجلد الثالث , العدد  مجلة الرافدين للعلوم الرياضيةاالمامية على حصان القفز : ) 

 ( 1997السابع , جامعة الموصل ,

  2, ط  البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي وأسامة كامل؛ (   :

 ( 1999 القاهرة , دار الفكر العربي ,

  تأثير منهاج لإلرشاد بالواقع في أسباب العزوف عن ممارسة الرياضة لطالبات الصف ئاشنا عبدالخالس احمد ؛

) رسالة ماجستير ,  جامعة صالح الدين ,كلية التربية أربيل -الرابع في بعض كليات جامعة صالح الدين

 الرياضية (

           ثانياً: المصادر االجنبية

 

- Nordmo, I & Samara, A. (2009). The study experiences of the high achievers in a 

competitive academic environment: A cost of success. Issues in Educational 

Research, 19 (3),  

 

  1ملحق رقم )                                               

 مين في مدى  صالحية جلسات البرنامج االرشاديم/أستبيان أراء ال براء والمحك

                                                           
 (1ينظر ملحق) 
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 االستاذ الفاضل .................................................... المحترم

 تحية طيبة ......

))أثر برنامج أرشدددددادي وفق اسدددددتراتيجية  حل المشدددددكالت على قلق إجراء بحثه الموسةةةةةوم  انيروم الباحث

علماً أن الباحثان يروم تطبيس بحثه على عينة من طالب  عاب القوى   .التحصدددددديل العملي لبعض فعاليات ال

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةةةةةةية المرحلة الرابعة  وأن احد اهداف البحث هو بناء برنامج ارشةةةةةةةادي 

( دقيقة . بوصةةفكم من 45( جلسةةة ارشةةادية  بمعدل جلسةةتين في االسةةبوع وزمن كل جلسةةة )14ومتضةةمنا  )

خبرة والبصةةةةيرة ولديكم القدرة  في الحكم على البرنامج االرشةةةةادي من خالل آرائكم العلمية, لذا أصةةةةحاب ال

نود أن تحكموا على الجلسةةات المعده بمدى صةةالحية البرنامج االرشةةادي بصةةيغته االولية من حيث االنشةةطة 

مراعات تثبيت تسلسل المستخدمة فيه, وعدد الجلسات , والحذف والتعديل واالضافة  بما ترونه مناسل مع 

 الجلسات وحسل اهميتها وبما يخدم اهداف البحث 

 

 

 ولكم فائق الشكر والتقدير

 

 -االسم : 

 -اللقب العلمي:

 طالب دكتوراه                   -الكليـــة :

 امجد علي فليح                 -االختصاص:

 -التوقيــع :

 -التاريــخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 

 الجلسة
 الوقت لبرنامج االرشادي  وفق أسلوب  حل المشكالتمحتوى ا

 

 المالحظات
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1 

 عنوان الجلسة: ) التعارف والتعريف بالبرنامج(

 اهداف الجلسة :

 .التعرف على افراد العينة وشرح الهدف من البرنامج 

  بناء عالقة مهنية بين الباحثان وأعضاء مجموعة

البرنامج بشكل جمعي وفردي , )كل طالل على 

 .حدى(

  خلس جو من االلفة والتقبل والثقة المتبادلة بين كل

 طالل من افراد المجموعة والباحث.

 .االتفاق على مواعيد الجلسات ومكانها ومدتها 

  تعريف الطالب على مفهوم البرنامج االرشادي وفس

 اسلوب  حل المشكالت

 

 

 

 

 

 د45

 

2 

 عنوان الجلسة : ) الثقة بالنفس(

 اهداف الجلسة :

 لطالب بأهمية الثقة بالنفس باعتبارها من تبصير ا

 العوامل االساسية في رفع مستوى االداء المهاري .

  العمل على تنمية الثقة بالنفس من خالل تحديد بعض

 العبارات االيجابية والتدريل عليها .

 عنوان الجلسة : ) مفهوم الثقة بالنفس واهميتها(

 اهداف الجلسة :

 توضيف مفهوم الثقة بالنفس  -

 اهمية الثقة بالنفس . -

 انواعها الثقة بالنفس  -

 خصائص الثقة بالنفس -

 كيف تنمية الثقة بالنفس

 

 

 

 

 

 

 د45
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3 

 عنوان الجلسة : ) مفهوم القلس النفسي (

 اهداف الجلسة :

 تبصير الطالب بأهمية القلس في المجال الرياضي . -

 ابعاد وانواع القلس وعالقة  باألداء  -

 ند الرياضيين مصادر  واسباب  القلس ع -

العمل على خفض من القلس لدى الطالب  للخروج من بعض 

 المشكالت التي تواجه الطالل  اثناء االمتحان العملي

 

 

4 

 عنوان الجلسة : ) التحكم في التفكير االيجابي(

 اهداف الجلسة :

 تبصير الطالب بأهمية التحكم في التفكير االيجابي . -

ابية للخروج من بعض العمل على تنمية االفكار االيج -

 المشكالت التي تواجه الطالل  اثناء االمتحان العملي

 

 

 

 

 

 د45

 

5 

 عنوان الجلسة : ) االتزان االنفعالي(

 اهداف الجلسة :

 توضيف معنى االتزان االنفعالي لدى الطالب. -

العمل على تنمية تحمل المسؤولية في اداء العمل  -

 المكلف به.

ضغوط النفسية التي العمل على تحمل االتزان وال -

 تواجة الطالل 

والعمل على تحمل المواقف التي تحتاج الى ضبب  -

 االتزان االنفعالي في االداء العملي

 

 

 

 

 

 د45

 

6 

 عنوان الجلسة : ) استراتيجية حل المشكالت(

 اهداف الجلسة :

تبصير الطالب بأهمية حل المشكالت وكيفية  حلها  -

 وفس استراتيجية 

االفكار االيجابية للخروج من بعض العمل على تنمية 

 المشكالت التي تواجه الطالل  اثناء االمتحان العملي

 

 

 

 د45
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7 

 عنوان الجلسة : ) تقدير الذات(

 اهداف الجلسة :

 توضيف معنى تقدير الذات لدى الطالب. -1

 توضيف الهدف العام لمفهوم تقدير الذات  -2

 توضف الهدف الخاص   -3

دير الذات االداء تعريف المسترشدين باهمية تق -4

 الرياضي

 تنمية تقدير الذات لدى المسترشدين. -5

 

 

 د45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د45

 

8 

 عنوان الجلسة : )تركيز االنتباه(

 اهداف الجلسة :

 تبصير الطالب بمفهوم واهمية موضوع تركيز االنتباه 

  يقوم الباحث بتوضيف المشكالت التي تواجة الطالب

 لتحقيس تركيز االنتباه 

 يز االنتباه  )مظهر من مظاهر االنتباه تعريف ترك

وتجميع االفكار والعمليات العقلية في نقطة واحده 

لخدمة العمل المهاري اي قدرة الرياضي على 

االحتفاظ باالنتباه نحو المثيرات المرتبطة بمهام 

 وواجبات االداء(.

 

 

 

 د45

 

9 

 

 عنوان الجلسة:)كيفية التحكم في الضغوط النفسية (

 : لسةأهداف الج

 التعرف على مفهوم الضغوط النفسية -

 اهمية الضغوط النفسية ومصادرها   -

 كيفية التحكم في الضغوط اليومية  -

 تعريف المسترشدين باهمية االسترخاء االداء الرياضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د45

 

10 

 عنوان الجلسة : )االسترخاء العضلي(

 اهداف الجلسة :

د على مواجة توضيف الهدف الخاص :زيادة قدرة الفر -

 المواقف بهدوء واسترخاء 
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تبصير الطالب باهمية االسترخاء العضلي باعتباره  -

من العوامل االساسية الداء المهارات وخاصة طالب 

 الذين يعانون من القلس.

العمل على اعطاء استرخاء عضالت قبل البدء وزيادة  -

 الدافعية لديه.

 د45

11 

 ية التعلم (عنوان الجلسة:)   تنمية الدافع

 : أهداف الجلسة

 التعرف على مفهوم الدافعية  -

 اهمية الدافعية  ومصادرها   -

 تنمية الدافعية واثره على حل المشكالت اليومية  -

تعريف المسترشدين بأهمية تنمية الدافعية التعلم  االداء 

 الرياضي

 

 

12 

 عنوان الجلسة:) التصور(

 : أهداف الجلسة

 تصور التعرف على مفهوم ال -

 اهمية التصور ومصادرها   -

 التصور اثره على حل المشكالت اليومية  -

 تعريف المسترشدين بأهمية التصور االداء الرياضي

 

 

 

 

 

 د45

 

13 

 عنوان الجلسة:) التوتر(

 : أهداف الجلسة

 التعرف على مفهوم التوتر  -

 اهمية التصور ومصادرها   -

 ة التوتر اثره على حل المشكالت اليومي -

 تعريف المسترشدين اثر التوتر على االداء الرياضي

 

 

 

 

 

 د45

 

14 

 عنوان الجلسة : ) جلسة الختام وتقييم البرنامج(

 أهداف الجلسة:

التعرف على مدى تحقيس االهداف المرسومة مسبقا  -

 للبرنامج.

اجراء حوار مفتوح ومختصر فيما يتعلس بالجلسات  -

 السابقة.

عة على االلتزام والتعاون مع تقديم الشكر ألعضاء المجمو

 الباحث

 

 

 

 

 

 د45
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  2الملحق )

 قائمة بأسماء ال براء والم تصين وطبيعة االستشارة

 

اللقب  االسم ت

 العلمي

 طبيعة االستشارة مكان العمل االختصاص

1 2 3 

 *  * جامعة بغداد علم النفس الرياضي أستاذ د. علي يوسف حسين علي  1

   * جامعة بغداد علم النفس الرياضي أستاذ . عبدهللا هزاع الشافعيد 2

 * * * جامعة تكريت علم النفس الرياضي أستاذ  د. جاسم عباس علي  3

  * * جامعة الموصل علم النفس الرياضي أستاذ د. عصام محمد عبد الرضا 4

  * * صلجامعة المو علم النفس الرياضي أستاذ د. نغم محمود محمد صالح  5

 * * * جامعة الموصل علم النفس الرياضي أستاذ د. نبراس يونس محمد  6

جامعة صالح  علم النفس الرياضي أستاذ د. عظيمه عباس السلطاني  7

 الدين

* *  

   * جامعة ديالى علم النفس الرياضي أستاذ د. كامل عبود  حسين  8

لصحة االرشاد وا أستاذ د. عالء الدين كاظم عبدهللا 9

 النفسية

 * *  جامعة كركوك

1

0 

 * * * جامعة كركوك علم النفس الرياضي أستاذ  د. مها صبري حسن 

1

1 

االرشاد النفسي  أستاذ  د. هادي صالح النعيمي 

 والتوجيه التربوي

 * *  جامعة كركوك

1

2 

 * *  جامعة كركوك أرشاد تربوي أستاذ  د. عبد الكريم خليفة حسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : طبيعة االستشارة

 خبراء للحكم على مدى صيحية فقرات مقياس قلق التحصيل العملي لبعض فعاليات العاب القوى   -1
 وفق استراتيجية حل المشكيت . خبراء للحكم على مدى  صيحية جلسات البرنامج االرشادي  -2

 المقابيت الشخصية للخبراء . -3 
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  3ملحق رقم )

 ( التعريف بالبرنامج وبناء العالقات االرشادية: )  الجلسة االولى

 دقيقة  ( 45:  )   الوقت

 االجراءات التربوية والتنظيمية  :

 التهيؤ للبرنامج االرشادي  -

 ر الباحث افراد المجموعة على الحضور وااللتزام .يشك -

 التعرف بين المرشدة وافراد المجموعة االرشادية والتاكيد على عالقة تسودها المحبة  -

تزويد المجموعة االرشادية بالتعليمات الخاصة بالجلسات االرشادية , اي االسلوب الذي يطرح عليهم في  -

 ا وذكر خطوات الجلسة بالتفصيلالجلسة والواجبات التي يكلفون به

 

 

 

 اهداف الجلسة  :

 التعارف بين الباحث وافراد المجموعة التجريبية . -  

تهيئة افراد المجموعة للبرنامج االرشادي من خالل التعريف بالبرنامج على وفس اسلوب حل المشكالت  -

 واهميته واهدافه ومتطلباته . 

تشجيع افراد المجموعة على االلتزام بالحضور لغرض تحقيس الفائدة االتفاق على موعد جلسات البرنامج و -

 العلمية .

 طبيعة االستشارة مكان العمل االختصاص اللقب العلمي االسم ت

1 2 3 

 * *  جامعة كركوك علم النفس التربوي أستاذ مساعد د. احمد عجيل ياور  13

 *  * جامعة كركوك تعلم حركي/ العاب القوى  أستاذ مساعد د.احسان قوري امين  14

رائق التدريس/العاب ط أستاذ مساعد د. امينه كريم حسين 15

 القوى 

 *  * جامعة كركوك

  *  جامعة الموصل علم النفس الرياضي أستاذ مساعد د. وليد ذنون يونس  16

   * جامعة تكريت علم النفس الرياضي أستاذ مساعد د. سعد عباس الجنابي    17

 *  * جامعة تكريت تعلم حركي / العاب القوى  أستاذ مساعد د. مراد احمد ياس 18

  * * جامعة بغداد علم النفس الرياضي أستاذ مساعد د. وسن جاسم محمد   19

د. فراس عبد المنعم عبد  20

 الرزاق 

  *  جامعة ديالى علم النفس الرياضي أستاذ مساعد

  *  جامعة ديالى علم النفس الرياضي أستاذ مساعد د. االء زهير مصطفى   21

   * جامعة ديالى علم النفس الرياضي اذ مساعدأست د. يسار صباح جاسم     22

جامعة صالح  علم النفس الرياضي أستاذ مساعد د. سعيد نزار سعيد     23

 الدين

*   

جامعة صالح  علم النفس الرياضي أستاذ مساعد د. ئاالن قادر رسول   24

 الدين

*   

ح جامعة صال علم النفس الرياضي أستاذ مساعد د. علي حسين علي   25

 الدين

*   

* 

 

   * جامعة كوية علم النفس الرياضي أستاذ مساعد د. خالد  حسين عبدهللا  26

 
 : طبيعة االستشارة

1 
 
 
 
 
 خبراء للحكم على مدى صيحية فقرات مقياس قلق التحصيل العملي لبعض فعاليات العاب القوى   -
 المقابيت الشخصية للخبراء . -3ت . خبراء للحكم على مدى  صيحية جلسات البرنامج االرشادي وفق استراتيجية حل المشكي  -2
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التشجيع على ضرورة المشاركة الفعالة في الجلسات واهميتها في المناقشة والحوار والتعبير بحرية دون  -

 تردد او خجل .

 الفنيات المست دمة   :

 ,افالم وثائقية  ,عرض بوربوينتالمحاضرة , المناقشة الجماعية , صور ,ملصقات ,واجبات  -

 :  محتوى الجلسة واجراءاتها

 يبدأ الباحث الجلسة بالترحيل والشكر ال فراد المجموعة على مشاركتهم للبرنامج . -

 تقدم الباحث نفسه وتمنف الفرصة لكل طالل بتقديم نفسه .  -

 فراد المجموعة .توضيف الهدف العام من البرنامج وهو خفض قلس التحصيل العملي  لدى ا -

توضيف اهمية البرنامج في تقديم معارف جديدة وتدفع بهم الستخدام امكاناتهم في  حل مشكالت التي تواجههم  -

 في حياتهم . 

 

التعريةةةةةةف بعةةةةةةدد مةةةةةةن القواعةةةةةةد العامةةةةةةة للبرنةةةةةةامج ., واالتفةةةةةةاق بةةةةةةين المرشةةةةةةدة والمجموعةةةةةةة علةةةةةةى 

دي والتأكيةةةةةد علةةةةةةى االلتةةةةةةزام والمواظبةةةةةةة الزمةةةةةان والمكةةةةةةان اللةةةةةةذان يقةةةةةدم فيهمةةةةةةا البرنةةةةةةامج االرشةةةةةةا

 على الحضور من خالل عقد سيوقع بين الطالب والمرشدة . 

قامةةةةةت الباحةةةةةث  بتزويةةةةةد كةةةةةل فةةةةةرد مةةةةةن افةةةةةراد المجموعةةةةةة بكةةةةةراس لتةةةةةدوين عةةةةةدد مةةةةةن المعلومةةةةةات   -

 واالستفسارات . 

 حه الطالب . فتف باب الحوار والمناقشة ال فراد المجموعة مع ابداء االهتمام واالصغاء لما يطر  -

 الواجب المنزلي  :

 يطلل الباحث من المجموعة كتابة ارائهم عن الجلسة التعريفية والواجبات التي تعطى لهم  . -

 ( اليقة بالنفس وانواعها في المجال الرياضي:  ) الجلسة اليانية 

 دقيقة ( 45:  )  الوقت 

 االجراءات التربوية والتنظيمية  :

 يل بأفراد المجموعة ويشكرهم على الحضور  .يبدأ المرشد بالترح - 

 يستفسر المرشد عن الواجل المنزلي لتبادل اآلراء واالفكار .   -

 اهداف الجلسة :

يقوم المرشد بعرض موضوع الجلسة وهو الثقة بالنقس وتوضيف مفهومها واهميتها  وانواعها وخصائصها   -

 في بناء الشخصية .

 بالنفس  في المجال الرياضي تبصير الطالب بأهمية الثقة  -

 كيف تنمية الثقة بالنفس -

 تعريف افراد المجموعة على بعض المفاهيم المرتبطة بالثقة بالنفس .  -

 الحاجة الى االعتماد على  الثقة بالنفس في تحقيس الذاته وانعكاساته على اداء الطالل .  -

 توضيف العالقة بين الثقة بالنفس واالداء الرياضي . -

 لفنيات المست دمة  :ا

 المحاضرة  , المناقشة الجماعية , عرض باور بوينت  , الواجل المنزلي  

 محتوى الجلسة واجراءاتها :

 يبدأ المرشد الجلسة بالترحيل والشكر ال فراد المجموعة على االلتزام والحضور في الموعد المحدد.  -

سمة من سمات الشخصية تتمثل بمدى ايمان الفرد بذاته يقوم المرشد  بتعريف مفهوم الثقة بالنفس بانها :  -

 وقدراته وامكاناته واالعتماد على نفسه في تسيير اموره في الحياة .

بتقديم موضوع الثقة بالنفس الى طالب المجموعة االرشادية على ان ) الثقة هي شعور الفرد بالقدرة على -

قدرة على القيام بحل المشاكل التي تواجهه بما فيها من القيام بعمل معين بنجاح ( وثقة الشخص بنفسه هي ال

معوقات ومواقف تهدده وان الثقة بالنفس تتكون عند الفرد من خالل شعوره بالقدرة على القيام بعمل معين , 

وان هنا  ضرورة للتعزيزات االيجابية لتلك المواقف المتخذة لحل تلك المشاكل والمعوقات التي تواجه الفرد 

التعزيزات تعني روح الثقة بالنفس وتظهر الثقة بالنفس عند الطالل في قدرته على اداء الواجل  وان هذه
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الخاص به والمكلف به من قبل مدرس المادة في مواجهة التحديات البدنية والمهارية والخططية لمواجهة 

 الضغوط  التي يواجهها في امتحان التحصيل العملي  

 

اعد  الطالل في التغلل على المشكالت التي تواجهه وتحمل المسؤلية واتخاذ القرار واهمية  الثقة بالنفس تس   

 المناسل بدون تردد وخوف وعدم الشعور بالضعف عند اداء االمتحان العملي  وعدم الخجل من االخرين . 

لنفس مع االداء يقوم المرشد بتقديم شرح عن انواع الثقة بالنفس في المجال الرياضي من خالل عالقة الثقة با -

( المقلوب والمتوقع ان يكون ايجابيا كلما ارتفعت الثقة بالنفس الى   Uالعملي  والمتمثل بمنحنى حرف )

 مستوى معين وهو ما يعرف بالنقطة المثلى .

 الواجب المنزلي :

ل عن يطلل المرشد من افراد المجموعة تطبيس ماتم تعلمه في الجلسة في حياتهم اليومية وكتابة  واج -

 العوامل التي من شأنها  زيادة الثقة بالنفس. 

   4ملحق رقم )

 

 أسماء فريق العمل المساعد 

 

 

 مكان العمل االسم واللقب العلمي ت

 تدريسي في جامعة تكريت / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أ.م. د عدي محمود زهمر 1

 رية العامة لتربية كركوك مدي                      م.م محمد مهدي جاسم 2

 تدريسي في جامعة كركوك / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  م.م كارزان نجاة خالد 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

اسهام قوة القبضة بمظاهر القوة العضلية كمؤشر النتقاء العبي فعاليات الرمي في الساحة والميدان لذوي 

 ات األوسط االحتياجات ال اصة لمنطقة الفر

 م.دوسام ياسين برهان

wisamsport2010@gmail.com 

 م.د. محمد نصير فالح محمد

@yahoo.commss_19702002 

 ليات الرمي   ذوي االحتياجات  الكلمات المفتاحية ) قوة القبضة  القوة العضلية   االنتقاء   فعا

 المست لص باللغة العربية:

هدفت الدراسة إلى التعرف على اسهام قوة القبضة بأنواع القوة العضلية )القوة القصوى والقوة االنفجارية 

والقوة المميزة بالسرعة وتحمل القوة( النتقاء فعاليات الرمي )الثقل والقرص والرمف( في الساحة والميدان 

ولتحقيس أهداف البحث استعمل الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب العالقات , االحتياجات الخاصة  لذوي

( العل يمثلون لجان 15االرتباطية لمالءمته في تحقيس االهداف الموضوعة, وحدد مجتمع البحث ب )

يها ومنها )اختبار )الديوانية وبابل والنجف( من الذين يرومون التحاق بفرق اللجنة وتم اجراء اختبارات عل

قوة القبضة , اختبار القوة القصوى للذراعين , اختبار القوة االنفجارية للذراعين , واختبار القوة المميزة 

ستنتج بان للقوة القبضة لنبالسرعة للذراعين , واختبار تحمل القوة للذراعين( وتم معالجة البيانات احصائيا 

 مي للعالقة القوية بمظاهر القوة العضلية لذوي االحتياجات الخاصة .دور كبير في انتقاء العبي فعاليات الر

Contribution of the grip strength with the manifestations of muscle strength 

as an indication of the selection of players throwing events in the track and 

field for players with special needs in the middle Euphrates region 

Dr. Wisam Yaseen Burhan 

wisamsport2010@gmail.com 

Dr. Muhammad Naseer Faleh Muhammad 

@yahoo.commss_19702002 

 

Keywords (grip strength, muscle strength, selection, throwing events, players 

with needs). 

Abstract in English 

The study aimed to identify the contribution of the grip force with the types of 

muscle strength (maximum force, explosive force, and the force marked by speed 

and bearing strength) to select throwing activities (gravity, disc, and spear) in the 

field and the field for people with special needs, and to achieve the objectives of 

the research, the researchers used the descriptive approach in the way of relational 

relationships to suit it in achieving The objectives set, and the research community 

identified (15) players representing the committees (Al-Diwaniyah, Babil and 

Najaf) who intend to join the teams of the committee and tests have been carried 

out on them, including (fist strength test, arm force max test, explosive force test 

for the arms, and distinct force test for arm speed, Arm Strength Test) The data 

were statistically processed to conclude that the grip strength plays a major role in 

selecting players for throwing events for the strong relationship with the 

manifestations of muscular strength for players with special needs. 
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 التعريف بالبحث:-1

 المقدمة واهمية البحث:1-1

ان الخطوة األولى لتحديد الالعل الموهوب هو االنتقاء الرياضي الصحيف لهذا أصبحت عملية االنتقاء الشغل 

الشا ر للكثير من المدربين والباحثين بسل الفوارق الفردية بين الالعبين لهذا عملوا على وضع أسس ومعايير 

وبين حسل الفعاليات واأللعاب الرياضية التي تتناسل مع مؤهالته وقدراته في وقت مبكر في اختيار الموه

وبذلك تكريس الوقت والجهد والمال للتنبؤ مستقبال الوصول بهم الى المستويات العليا وتحقيس النتائج المثالية 

 في البطوالت العالمية واالولمبية.

في المجتمع واخذ دورهم يزداد في الرياضات التنافسية وتحقس  وذوي االحتياجات الخاصة من الشرائف المهمة

الكثير من البطوالت واالوسمة على المستوى العالمي واألولمبي لذا يتوجل على المعنيين البحث والتقصي 

الختيار الالعبين وفس أسلوب علمي صحيف ليكون مستقبال ضمن كوكبة االبطال العالمين , وفعاليات الرمي 

القوى تحتاج الى جوانل بدنية ومهارية وقياسات جسمية مناسبة وعملية اختيار الالعبين تحتاج  ضمن العاب

 الى فترة زمنية طويلة للتعرف على قدرات الالعبين وهل هم مؤهلين للتنافس في هذه األلعاب ام ال.

لبدنية والقدرات صفة القوة العضلية من اهم الصفات البدنية وهي العنصر األساس لتشكيل باقي الصفات ا

الحركية وخصوصا في فعاليات الساحة والميدان فهذه األلعاب تحتاج الى عنصر القوة العضلية بشكل كبير 

 وفي الكثير من األحيان تكون هي الفيصل للحصول على اإلنجاز الرياضي.

فة القوة العضلية وان فعاليات )دفع الثقل ورمي القرص ورمي الرمف( جميعا فعاليات تحتاج بشكل كبير الى ص

بانواعها المختلفة الى جانل األداء المهاري العالي ومن هنا تكمن أهمية البحث في إعطاء بيانات توضف 

العالقة ونسبة أهمية قوة القبضة في مظاهر القوة العضلية ليتسنى للمدربين االختيار الصحيف لالعبين بناءا 

 على أساس هذه العالقة ونسبة األهمية.

 البحث: مشكلة1-2

ان شريحة ذوي االحتياجات الخاصة من شرائف المجتمع الذين يعانون من اإلعاقة بكافة درجاتها وفئاتها لهذا 

تعمل جميع البلدان الى دمج هذه الشريحة مجتمعيا في جميع المهن والرياضة واحدة منها التي اخذت على 

ب المختلفة وتحقيس اإلنجازات الرياضية وبهذا أصبحت عاتقها تنمية الفرد بدنيا ومهاريا ونفسيا للممارسة األلعا

الرياضة ليس فقب هواية وقضاء الوقت بل أصبحت رياضة تنافسية يتسابس فيها الالعبين لتحقيس اإلنجازات 

 وتحطيم األرقام القياسية.

امر مهم جدا وهنا  لهذا فان عملية اعداد الالعبين وتوجيههم الى الفعاليات التي تتناسل مع قدراتهم وامكانياتهم

يأتي دور االنتقاء الرياضي في اختيار ذوي االحتياجات الموهوبين وتوجيههم بشكل علمي سليم للوصول الى 

اعلى المستويات وتحقيس اإلنجازات لهذا ارتأى الباحثان دراسة نسبة اسهام قوة القبضة بمظاهر القوة العضلية 

 لالعبي فعاليات الرمي في الساحة والميدان.

 هدفا البحث:1-3

التعرف على العالقة بين قوة القبضة ومظاهر القوة العضلية للذراعين لالعبي فعاليات الرمي من ذوي  -1

 االحتياجات الخاصة.

التعرف على نسبة اسهام قوة القبضة ومظاهر القوة العضلية للذراعين كمؤشر لالنتقاء لالعبي فعاليات  -2

 الرمي من ذوي االحتياجات الخاصة.

 فرضا البحث:1-4

هنا  عالقة ارتباط معنوية بين قوة القبضة ومظاهر القوة العضلية للذراعين لالعبي فعاليات الرمي من  -1

 ذوي االحتياجات الخاصة.

هنا  نسبة اسهام عالية بين قوة القبضة ومظاهر القوة العضلية للذراعين كمؤشر لالنتقاء لالعبي فعاليات  -2

 جات الخاصة.الرمي من ذوي االحتيا

 مجاالت البحث:1-5

 عينة من العبي ذوي االحتياجات الخاصة في منطقة الفرات االوسب المجال البشري:1-5-1

 م.1/5/2020م ولغاية 6/1/2020من  المجال الزماني:1-5-2

 الملعل التخصصي أللعاب القوى في الديوانية وبابل والنجف. المجال المكاني:1-5-3
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 ته الميدانية:منهج البحث واجراءا-2

 منهج البحث:2-1

 استعمل الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية.

 مجتمع وعينة البحث:2-2

حدد الباحثان مجتمع البحث بالعبي فعاليات الرمي )الثقل والقرص والرمف( من ذوي االحتياجات الخاصة  

ات األوسب )الديوانية وبابل والنجف( والبالغ عددهم الذين يرومون االنظام الى اللجان الفرعية في منطقة الفر

 (.1( العل , موزعون كما في الجدول )15)

 (1الجدول )

 يوضف عدد افراد عينة البحث

 النسبة العدد المحافظة ت

 %33 5 الديوانية 1

 %40 6 بابل 2

 %27 4 النجف 3

 %100 15 المجموع

 إجراءات البحث الميدانية:2-3

 بارات المست دمة بالبحث:تحديد االخت2-3

لتحديد االختبارات المناسبة لمظاهر القوة العضلية , استعان الباحثان بالمراجع والمصادر الخاصة في كتل 

االختبارات والقياسةةةةةات والعاب القوى  االختبار والقياس والتي تم عرضةةةةةها على ) الخبراء والمختصةةةةةين(

ختبارات المناسةةةةةةبة وتم اعتماد من حققت أهمية واتفاقا لغرض التعرف على أنواع مظاهر القوة وكذلك اال

 (.3و2عالي نسبيا , وكما مبين في الجدول )

 (2جدول )

 يبين درجة القبول ونسبه األهمية لمظاهر القوة العضلية حسل راي الخبراء والمختصين

 النتيجة النسبة المئوية األهمية النسبية درجة القبول الدرجة المتحققة مظاهر القوة العضلية

 70 القوة القصوى

40 

93% 

53% 

 مقبول

 مقبول %93 70 القوة االنفجارية

 مقبول %88 66 القوة المميزة بالسرعة

 مقبول %82 62 تحمل القوة

 القوة النسبية
 ير  48% 36

 مقبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

 (3جدول )

 ي الخبراء والمختصينيبين درجة القبول ونسبه األهمية اختبارات مظاهر القوة حسل را

مظاهر 

 القوة

الدرجة  االختبارات

 المتحققة

درجة 

 القبول

األهمية 

 النسبية

النسبة 

 المئوية
 النتيجة

ى
و
ص
وة الق

الق
 

 70 اختبار بنج بريس لمرة واحدة

40 

93% 

53% 

 مقبول

 ير  %48 36 اختبار الضغط من الجلوس

 مقبول

ر  ي %24 18 اختبار الداينوميتر للذراعين

 مقبول

جارية
النف

وة ا
الق

كغم  2اختبار رمي كرة طبية  

 لل لف

 ير  45% 34

 مقبول

كغم  1اختبار رمي كرة طبية 

 لالمام

 مقبول 93% 70

 ير    اختبار رمي كرة ناعمة

 مقبول

وة المميزة 
الق

عة
سر
بال

 

 ير  %48 36 ثا 10اختبار بنج بريس لمدة 

 مقبول

ين من اختبار ثني ومد الذراع

 ثا 10االنبطاح لمدة 

 مقبول 88% 66

اختبار الضغط من الجلوس لمدة 

 ثا 10

 ير  48% 36

 مقبول

وة
ل ق
حم
ت

 

اختبار ثني ومد الذراعين مائال 

 حتى التعب

 مقبول 88% 66

اختبار الضغط من الجلوس حتى 

 التعب

 ير  24% 18

 مقبول

 ير  %45 34 اختبار بنج بريس حتى التعب

 مقبول

   366  ص2011اختبار قوة القبضة : )تركي 2-3-1

 قياس قوة القبضة اليمنى او اليسرى )العضالت المثنية لألصابع(  غرض االختبار:

 : )جهاز داينوميتر( األدوات المست دمة

في  يمسك المختبر بجهاز داينوميتر بقبضة اليد وتكون الذراع ممدودة من دون وجود أي ثني تعليمات األداء:

مفصل المرفس وتبتعد قليال عن الجسم, ويقوم المختبر بالضغب بقبضة اليد على داينوميتر لمحاولة إخراج 

 أقصى قوة ممكنة.

يسجل الرقم الذي يصل إليه مؤشر جهاز الديناموميتر كقيمة للقوة القصوى لعضالت االصابع  طريقة التسجيل:

 للمختبر , وتقاس بالكيلو رام. 

 ضغط  من حالة  الرقود على المصطبة )بنج بريس  باست دام أقصى وزن ولمرة واحدةاختبار ال2-3-2

  50 ص 2001)عالوي  نصر الدين 

 قياس القوة القصوى لعضالت للذراعين  غرض االختبار:

 مقعد سويدي, بار حديدي , أثقال. األدوات المست دمة:

تخذ المختبر وضع الرقود على الظهر فوق المقعد وي يوضع الثقل المناسل في البار الحديديتعليمات األداء: 

السويدي ويقوم المساعدان بحمل البار الحديدي من الطرفين بحيث يحمله المختبر باليدين امام الصدر تكون 
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الذراعان ممدودتان وباتساع الصدر يبدأ المختبر بمحاولة ثني ومد الذراعين لضغب البار امام الصدر حتى 

 تان بالكامل.يصبف الذراعان ممدود

 يسجل اعلى وزن مرفوع يصل اليه المختبر ولمرة واحدة. طريقة التسجيل: 

  . 110 ص1996ثوان  )حسانين  10اختبار ثني ومد الذراعين من وضع االنبطاح المائل خالل )2-3-3

 قياس القوة المميزة بالسرعة للذراعين . غرض االختبار:

 وبساط استمارة تسجيل وقلم . ساعة توقيت الكترونية األدوات الالزمة:

ياخذ المختبر وضع االستناد األمامي على اليدين ) شناو ( وعند سماع إشارة البدء يبدأ المختبر  وصف االداء:

ثوان ( . بحيث يمد الذراعين كامال ويثني الذراعين الى ان  10بثني ومد الذراعين بأسرع ما يمكن خالل )

 يصل الصدر لمالمسة البساط.

ثوان ( والشكل االتي يوضف مخطب 10يسجل للمختبر اكبر عدد من المحاوالت الصحيحة خالل ) يل:التسج

 االختبار .

  .110 ص1996  كغم من الجلوس على الكرسي )حسانين  1اختبار رمي الكرة الطبية )2-3-4

 قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراع الرامية. الغرض من االختبار:

 ( , شريب قياس.2كرات طبية عدد ) :األدوات المستعملة

يجلس الالعل على كرسي الرمي ويمسك بالكرة الطبية ثم يقوم الالعل برمي الكرة من  مواصفات االختبار:

 مستوى الكتف.

 يعطي الالعل ثالث محاوالت تسجل أفضلها. التسجيل:

  .236 ص1996اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل )حسانين  2-3-5

 قياس تحمل عضالت الذراعين والمنكبين ض من االختبار:الغر

من وضع االنبطاح المائل يقوم المختبر بثني المرفقين الى ان يالمس األرض بالصدر ثم  مواصفات األداء:

 العودة مرة أخرى لوضع االنبطاح المائل , ويكرر األداء اكبر عدد ممكن من المرات.

 ت الصحيحة التي قام بها.يسجل للمختبر عدد المحاوال التسجيل:

 التجربة االستطالعية:2-4

( في ساحة الرمي في 5على عينة متكونة من العبين ) 8/1/2020أجرى الباحثان تجربتهم االستطالعية في 

 نادي الرافدين الرياضي في مدينة الديوانية الغرض منها:

 التعرف على الوقت الالزم لتنفيذ االختبارات 

  التي قد تواجه الباحثانالتعرف على الصعوبات 

 مدى مالئمة االختبارات على افراد عينة البحث 

 استخراج األسس العلمية لالختبارات 

 األسس العلمية لالختبارات:2-5

 : صدق االختبار2-5-1

أن االختبار الصةةةةةادق هو "الذي يقيس بدقة كافية الظاهر الذي صةةةةةمم لقياسةةةةةها وال يقيس شةةةةةيئاً بدل منها أو 

( , وعليه فقد استخدم الباحثان صدق المحتوى معتمدا على آراء 227,ص 1998ا" )الخولي ,باإلضافة أليه

 المحكمين .

 ثبات االختبار:2-5-2

قام الباحثان باسةةةةةةتخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار حيث أجرى الباحثان االختبار األول يوم الجمعة 

( العبين و تم أعادة 5من مجتمع البحث وعددهم)السةةةاعة الرابعة عصةةةرا على العبي  2020 /8/1الموافس 

. وبعد ذلك تم اسةةةةتخراج الثبات باسةةةةتخدام  2020/  1 /15االختبار نفسةةةةه مره أخرى يوم الجمعة الموافس 

 (.4معامل االرتباط البسيب )بيرسون( , إذ ظهر أن االختبار يتمتع بثبات عال وكما موضف في الجدول )

 موضوعية االختبار: 2-5-3

د بموضوعية االختبار هي عدم تأثر األحكام الذاتية من قبل المختبر أو أن توافر الموضوعية دون تحيز يقص

ية  لذاتيةة على األحكةام كلمةا قلةت نتيجةة الموضةةةةةةوع لذاتي من قبةل المختبر فكلمةا زادت درجة ا والتةدخل ا



252 

 

 بين نتائج المحكمين( وتم أيجاد الموضوعية باستخدام االرتباط البسيب بيرسون 20,ص 2002)محجوب ,

 ( .4وكانت جميع االختبارات ذات موضوعية عالية وكما يبين بالجدول )

 (4جدول )

 يبين معامل الثبات والموضوعية لالختبارات المستعملة

 الموضوعية الثبات اسم االختبار مظاهر القوةالعضلية ت

 القوة القصوى 1
الضغب  من حالة  الرقود على 

 المصطبة )بنج بريس(
0.94 0.97 

 0.96 0.93 ( كغم من الجلوس1رمي الكرة الطبية ) القوة االنفجارية 2

 القوة المميزة بالسرعة 3
ثني ومد الذراعين من وضع االنبطاح 

 ثا 10المائل 
0.91 0.98 

 تحمل القوة 4
ثني الذراعين من االنبطاح المائل حد 

 التعل
0.92 0.96 

 

 التجربة الرئيسية:2-6

 لي:وهي كالتا 27/1/2020الى  25أيام من يوم  3بتنفيذ تجربتهم الرئيسية على مدار  قام الباحثان

  على افراد العينة من لجنة الديوانية في المركز المخصص لأللعاب القوى 25/1/2020يوم 

  على افراد العينة من لجنة بابل في المركز المخصص لأللعاب القوى 26/1/2020يوم 

  العينة من لجنة النجف في المركز المخصص لأللعاب القوى على افراد 27/1/2020يوم 

 وتضمنت اختبارات قوة القبضة لليدين وكذلك اختبارات القوة العضلية بمساعدة فريس عمل متخصص.

 الوسائل اإلحصائية:2-7

 .(Excel)تم استخراج الوسائل اإلحصائية باستخدام برنامج 

 عرض النتائج ومناقشتها:3-1

 الهدف األول: عرض نتائج3-1-1

 (5الجدول )

 يبين المعالم اإلحصائية لمتغيرات البحث 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات

 5.007 36.000 كغم قوة القبضة يمين

 4.643 29.333 كغم قوة القبضة يسار

 9.568 41.333 كغم القوة القصوى

 1.454 7.133 متر القوة االنفجارية

 1.705 9.400 عدد ة المميزة بالسرعةالقو

 3.709 17.200 عدد تحمل قوة

 

 

 
                                                           

 :المحكمان 
 أ.م.د عدنان نغيش حسن اختبار وقياس الكلية التربوية المفتودة

 أ.م قاسم لفتة بجاي مدرب العاب قوى متقاعد
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 (6الجدول )

 يوضف العالقة االرتباطية بين قوة القبضة ومظاهر القوة العضلية لالعبي فعاليات الرمي

 القوة االنفجارية القوة القصوى االختبارات
القوة المميزة 

 بالسرعة
 تحمل قوة

 0.327 0.180 0.275 0.611* قوة القبضة يمين

 0.708* 0.438 0.043 0.538* قوة القبضة يسار

  0.51  هي )0.05  ونسبة خطا )13قيمة معامل )ر  الجدولية امام درجة حرية )

( ان هنالك عالقة ارتباط معنوية بين قوة القبضةةة يمين والقوة القصةةوى حيث بلغ معامل )ر( 6يبين الجدول )

مة )ر( 0.611) غة )( وهي اعلى من قي بال ية ال جدول باط معنوي بين قوة 0.51ال لك عالقة ارت ( وكذلك هنا

( على التوالي وهي 0.708,  0.538القبضة يسار والقوة القصوى وكذلك تحمل القوة حيث بلغ معامل )ر( )

( في حين لم تظهر هنا  عالقات ارتباط معنوي في االختبارات 0.51اعلى من قيمة )ر( الجدولية البالغة )

ى ويعزو الباحثان وجود العالقة المعنوية الى أهمية القوة القصةةوى كونها عنصةةر أسةةاسةةي ومهم تعتمد األخر

يه باقي أنواع القوة مثل القوة االنفجارية والمميزة بالسةةةةةةرعة وتحمل القوة ولهذا نرى ان هنالك عالقة  عل

( "أن عنصر القوة 1990عثمان, معنوية بين القبضة اليمين واليسار بالقوة القصوى وهذا يتفس مع ما أشار )

يعتبر من أهم عناصةةةر اللياقة البدنية المؤثرة في المسةةةتوى الرقمي بالنسةةةبة لمسةةةابقات الرمي" وكذلك هنالك 

عالقة معنوية بين قوة القبضةةةةة يسةةةةار وتحمل القوة ويعزو الباحثان ذلك الى أهمية القوة العضةةةةلية على باقي 

ر في تطور هذه الصةةفات بحيث تكون العالقة طردية دائما وهذا ما أكده الصةةفات البدنية ولما لها من دور كبي

( " أنه عندما ترتبب القوة بالسةةرعة أو المطاولة فإنها تكسةةل الجسةةم Taba chink 1989,158 ,تابا جنك )

صةةةةفة مميزة وخاصةةةةية جديدة في األداء الحركي, مما يتطلل من العاملين في العملية التدريبية وضةةةةعها في 

 ة برامجهم التدريبية لتحقيس الهدف الذي يبغون الوصول إليه "أولوي

باط صةةةةةةفتي القوة االنفجارية والقوة المميزة  باطية معنوية وذلك الرت في حين لم تظهر هنالك عالقات ارت

 بالسرعة باألداء الحركي مع جانل القوة العضلية.

 عرض نتائج الهدف الياني:3-1-2

 (7الجدول )

 ية للعالقة االرتباطية بين قوة القبضة ومظاهر القوة العضلية لالعبي فعاليات الرمييوضف األهمية النسب

 الترتيب نسبة المساهمة المتغيرات

 الياني 0.373 قوة القبضة يمين + القوة القصوى

 السادس 0.075 قوة القبضة يمين + القوة االنفجارية

قوة القبضة يمين + القوة المميزة 

 بالسرعة
 بعالسا 0.032

 ال امس 0.107 قوة القبضة يمين + تحمل قوة

 اليالث 0.289 قوة القبضة يسار+ القوة القصوى

 اليامن 0.002 قوة القبضة يسار + القوة االنفجارية

قوة القبضة يسار + القوة المميزة 

 بالسرعة
 الرابع 0.192

 االول 0.502 قوة القبضة يسار + تحمل قوة
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 (1شكل )

 يوضف ترتيل نسل المساهمة

( ان هنالك نسةةةةل مسةةةةاهمة بين اختبار قوة القبضةةةةة يمين ويسةةةةار ومظاهر القوة العضةةةةلية 7يبين الجدول )

( هي قوة القبضةةة يسةةار وتحمل القوة بالترتيل 1وحصةةل على اعلى نسةةبة مسةةاهمة كما موضةةف في الشةةكل )

الثاني وجاء بعدها قوة القبضةةةةةةة يسةةةةةةار والقوة  األول ومن ثم قوة القبضةةةةةةة يمين والقوة القصةةةةةةوى بالترتيل

القصةةةوى بالترتيل الثالث وباقي العالقات جاءت بعدهم وان أهمية اختبار قوة القبضةةةة كمؤشةةةر جيد لمعرفة 

القوى القصةةوى للذراعين وكذلك تحمل القوة وبالتالي على المدربين والمختصةةين اجراء اختبار قوة القبضةةة 

وة العضةةةةةةليةةة واهميتهةةا عنةةد أداء المهةةارات الحركيةةة, ويتفس معهم في ذلةةك للةةداللةةة على بعض مظةةاهر الق

ضيين يحتاجون الى القوة العضلية مهما اختلفت Mathews, 1990,73ماثيوس) ( حيث أكد على أّن " الريا

 أنشطتهم, وأّن األفراد الذين يتصفون بالقوة يمكنهم تحقيس مستوى رياضي أفضل ".

 االستنتاجات والتوصيات:-4

 االستنتاجات:4-1

 ان االختبار والقياس من أفضل الوسائل الموضوعية والصادقة في تحقيس االنتقاء الجيد. -1

 هنالك عالقة طردية بين قوة القبضة يمين ويسار والقوة القصوى للذراعين كمؤشر لالنتقاء. -2

 شر لالنتقاء.هنالك عالقة طردية بين قوة القبضة يمين ويسار وتحمل القوة للذراعين كمؤ -3

 لم تظهر عالقة معنوية بين قوة القبضة والقدرة العضلية. -4

 التوصيات:4-2

 من الممكن اجراء دراسة مشابهة لصفات بدمية اخرى والعاب مختلفة. -1

من الممكن االسةةةةةةتفادة من قبل المدربين في اختيار العبي فعاليات الرمي من خالل اختبار قوة القبضةةةةةةة  -2

 مساهمة المستخرجة.على وفس نسبة ال

 المصادر العربية واالجنبية

 المصادر العربية:

  : القاهرة : دار الفكر  التربية الرياضية , دليل المعلم الفصل طالل التربية الرياضيةأنور الخولي ,

 .1998العربي , 

  : النجف , دار الضياء للطباعة  1, ط مبادى التدريل الرياضي وتدريل القوةعادل تركي حسن ,

 . 2011والتصميم , 

  :القاهرة , دار الكتل للطباعة والنشر  القياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين ,

,1996 . 

  :دار القلم للنشر والتوزيع, الكويت. 1, طالتعلم الحركي والتدريل الرياضيمحمد عبدالغني عثمان ,

1987. 
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 ذوي االعاقة البدنية   –الكلمات المفتاحية ) الصالبة النفسية 

 المست لص باللغة العربية :

بشكل  أن المشاكل النفسية التي يتعرض لها الفرد الرياضي خالل التدريل والمنافسة كثيرة جداً والتي يمكن ان تؤثر

سلبي في سلوكه يعد الصالبة النفسية العنصر االساس في عملية االنجاز الرياضي لذلك يجل على العاملين في 

مجاالت التربية البدنية وعلوم الرياضية ان يستفيدوا من المؤثرات جميعها التي تؤثر في السلو  االنساني وعلى 

, ويعد متغير الصالبة النفسية من المتغيرات النفسية التي درجة شدته حتى نستطيع من أيجاد الحلول المناسبة لها

تسهم في قدرة الفرد على المواجهة االكثر ايجابية للضغوط وحلها ومنع الصعوبات المستقبلية كما انه يعد خصله 

رياضي عامة في الشخصية تعمل على تكوينها وتنميتها الخبرات البيئية المحيطة بالفرد منذ الصغر اذ يعد المجال ال

مصدراً خصباً لنمو ابعاد الصالبة النفسية وذلك من خالل اداء الكثير من المهام والواجبات التي تستدعي متطلبات 

التدريل القيام بها والتي تحتاج الى قدر كبير من السيطرة على االمور والجدير بالذكر أنَّ ابعاد الصالبة النفسية 

العمر فدخول االفراد في خبرات حياتية  نية ومتنوعة بصفة مستمرة نجدها في حالة نمو مستمر مع التقدم في 

تساعد على نمو هذه االبعاد, حيث ان لعبة رفع االثقال لذوي االعاقة  لعبة ذات طابع خاص تحتاج إلى تركيز عالي 

ثبات االداء لما لها من خطورة في اثناء عملية الرفع وكذلك فإن االداء يتطلل تركيز قوي وصالبة نفسية عالية ل

وتحقيس االنجاز فيها .ومن هنا تكمن اهمية البحث في التقصي والتعرف على اثر الصالبة النفسية على رباعين رفع 

االثقال واثرها على االنجاز , وام مشكلة البحث, ولذلك ارتأى الباحث الى دراسة الصالبة النفسية لدى رباعي رفع 

هدف البحث هو . التعرف على مستوى الصالبة النفسية وعالقتها باالنجاز.  االثقال الشباب  وبيان مدى تأثر وكانت

رباعين  8استخدم الباحث المنهج الوصفي في اسلوب مسحي وكانت العينة رباعين الشباب للمنتخل الوطني بواقع 

يع المقياس رباعين وتم توز 8رباعين وتم اجراء التجربة الرئيسية على  4تم اجراء التجربة االستطالعية على 

واجراء اختبار الرفعه المعتمد من قبل االتحاد رفع االثقال لذوي االعاقة . اما الفصل الرابع عمل الباحث على تحليل 

إن للصالبة العقلية لها ارتباط مباشر على مهارة رفعة وعرض النتائج . استنتج الباحث في الفصل الخامس مايلي 

ب  لديهم من الصالبة العقلية التي تساعدهم على انجاز فعالياتهم الرياضية , اما القوة لذوي االعاقة, الرباعين الشبا

التوصيات يوصي الباحث بضرورة االهتمام بتنمية الصالبة العقلية لدى الرباعين الشباب ,ضرورة االهتمام برفع 

لمسابقات الداخلية , الحافز المعنوي لدى الرباعين الشباب من خالل تشجيعهم على المشاركات في البطوالت وا

 يوصي الباحث  بإجراء بحوث مشابهة على عينات وفئات مختلفة . 
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The psychological problems that an athlete is exposed to during training and 

competition are very many, which can negatively affect his behavior. 

Psychological hardness is the basic element in the process of sports achievement. 

Therefore, workers in the fields of physical education and sports sciences must 

benefit from all the influences that affect human behavior. And the degree of its 

severity so that we can find appropriate solutions to it, and the mental hardness 

variable is one of the psychological variables that contribute to the individual's 

ability to confront the most positive pressures, solve them and prevent future 

difficulties, as it is a general characteristic of the personality that works on 

forming and developing the environmental experiences surrounding the individual 

since childhood. The sports field is considered a fertile source for the growth of 

the dimensions of mental toughness through the performance of many tasks and 

duties that require the training requirements to be carried out and which need a 

great deal of control over things. It is worth noting that the dimensions of 

psychological hardness we find in a state of continuous growth with age, and the 

entry of individuals into Continuously rich and varied life experiences help the 

growth of these dimensions, as the weightlifting game for people with disabilities 

is a game It has a special character that needs a high concentration because of its 

danger during the lifting process, as well as the performance requires a strong 

focus and high psychological toughness for the stability of performance and 

achievement of it. Hence the importance of research in investigation and 

identification of the effect of psychological toughness on weightlifting lifters and 

its effect on achievement. The research problem, therefore, the researcher decided 

to study the psychological rigidity of the young weightlifting quartet and to show 

the extent of his influence. Identify the level of psychological hardness and its 

relationship to achievement. The researcher used the descriptive approach in a 

survey style, and the sample was two quarter-fourths for the national team, with 8 

quadrants. The survey experiment was conducted on 4 quadrants, and the main 

experiment was conducted on 8 quadrants. As for the fourth chapter, the  
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 التعريف بالبحث : - 1 

 مقدمة البحث وأهميته: 1- 1

يعد علم النفس من أقدم العلوم التي آهتم بها االنسان منذ بدأ يفكر في طبيعة العقل والروح فمنذ ذلك الوقت تم     

 إشارة العلماء الي اهمية العالقة بين الجسم والعقل فال يمكن ان ينفصل أحداهما عن اآلخر .

والمنافسة كثيرة جداً والتي يمكن ان تؤثر  أن المشاكل النفسية التي يتعرض لها الفرد الرياضي خالل التدريل    

بشكل سلبي في سلوكه يعد الصالبة النفسية العنصر االساس في عملية االنجاز الرياضي لذلك يجل على العاملين 

في مجاالت التربية البدنية وعلوم الرياضية ان يستفيدوا من المؤثرات جميعها التي تؤثر في السلو  االنساني وعلى 

 حتى نستطيع من أيجاد الحلول المناسبة لها درجة شدته

ويعد متغير الصالبة النفسية من المتغيرات النفسية التي تسهم في قدرة الفرد على المواجهة االكثر ايجابية      

للضغوط وحلها ومنع الصعوبات المستقبلية كما انه يعد خصله عامة في الشخصية تعمل على تكوينها وتنميتها 

ية المحيطة بالفرد منذ الصغر اذ يعد المجال الرياضي مصدراً خصباً لنمو ابعاد الصالبة النفسية وذلك الخبرات البيئ

من خالل اداء الكثير من المهام والواجبات التي تستدعي متطلبات التدريل القيام بها والتي تحتاج الى قدر كبير من 

لنفسية نجدها في حالة نمو مستمر مع التقدم في العمر السيطرة على االمور والجدير بالذكر أنَّ ابعاد الصالبة ا

 فدخول االفراد في خبرات حياتية  نية ومتنوعة بصفة مستمرة تساعد على نمو هذه االبعاد.

حيث ان لعبة رفع االثقال لذوي االعاقة  لعبة ذات طابع خاص تحتاج إلى تركيز عالي لما لها من خطورة في    

فإن االداء يتطلل تركيز قوي وصالبة نفسية عالية لثبات االداء وتحقيس االنجاز فيها .ومن اثناء عملية الرفع وكذلك 

فع االثقال واثرها على االنجاز هنا تكمن اهمية البحث في التقصي والتعرف على اثر الصالبة النفسية على رباعين ر

. 

 مشكلة البحث : 2ـ  1

ية من االلعاب التنافسية التي لها ارتباط في ارادة الرباع وخصوصية ان رياضة رفع االثقال لذوي االعاقة البدن      

االداء تحتاج الى مجموعة من المتطلبات النفسية حيث , وعلى هذه االساس عمد الباحثين على العمل على معرفة 

 المتطلبات وايجاد العالقة االرتباطية بين االنجاز والصالبة النفسية  .

 اهداف البحث :  3ـ  1

 عرف على مستوى الصالبة النفسية وعالقتها باالنجاز الت .1

 فرض البحث : 1-4

 هنالك عالقة ذات دالله احصائيه بين الصالبة النفسية ورفع القوة لذوي االعاقة البدنية برفع االثقال .-1

 مجاالت البحث : 5ـ  1

 دنية رباعي رفع االثقال فئة الشباب لذوي االعاقة البالمجال البشري :  1ـ  5ـ  1

 البنو  . -قاعة رفع االثقال لذوي االعاقة البدنية المجال المكاني :  2ـ  5ـ  1

  2020/  3/  25لغاية      2019  /22/11من  المجال الزماني :  3ـ  5ـ  1

  منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -2

 : منهجية البحث  2-1

تحدد اجراءات الواجل اتباعها من قبل الباحث للوصول للهدف  ان طبيعة المشكلة المطلوب دراستها هي التي      

المحدد استخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب المسحي ويعبر عن المنهج المسحي " هو التصور الدقيس للعالقات 

 المتبادلة بين المجتمع واالتجاهات والميول والر بات والتطور بحيث يعطي للبحث صورة للواقع الحياتي ووضع

 .( 106, ص2013المؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلية " ) ظافر الكاظمي , 

 مجتمع البحث وعينته : 2-2

اختير مجتمع البحث بالطريقة العمدية " الجزء الذي يمثل مجتمع االصل او تعبير االنموذج الذي يجري عليه الباحث     

( 8ر العينة بالطريقة العمدية  , وشملت العينة )( , وتم أختيا84, ص2013مجمل محور عمله "  ) ظافر الكاظمي , 

( رباعين من اجل 4( رباع وتم استبعاد )12رباعين المنتخل الوطني للشباب لذوي االعاقه , وكان مجتمع االصل )

 ( من مجتمع االصل.%66,66التجربة االستطالعية , وكانت النسبة المئوية )
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 تجانس العينة :  2-2-1

جانس بين افراد عينة البحث ولمنع المؤثرات التي قد تؤثر على نتائج التجربة من حيث من اجل حصول على ت  

الفروق الفردية الموجدة لدى الالعبين في العمر والوزن قام الباحث بإيجاد معامل االلتواء , وقد دلت على القياسات 

تجانس افراد العينة والجدول ادناه يبين  ( مما يدل على3±)تحقس المنحنى االعتدالي والذي يوضف انها تتراوح ما بين 

 ذلك.

  1الجدول )

 تجانس العينة في العمر الوزن  

 

 وحدة القياس المتغيرات
الوسب 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

 0.548 0.548 18.5 سنة العمر

 0.487 0.365 65.79 كغم الوزن

( مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث في هذه 3±)ء تنحصر بين ( أن القيم معامل االلتوا1يظهر الجدول )    

 المتغيرات أي اعتدالية التوزيع الطبيعي لهم.

 وسائل جمع المعلومات واالجهزة واالدوات المست دمة في البحث: 2-3

 وسائل جمع المعلومات: 2-3-1

 شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت(. -

 العربية والدولية .المصادر العلمية المحلية و -

 االختبارات والمقياس المستخدم في البحث . -

 االجهزة واالدوات المست دمة بالبحث: 2-3-2

 (.1) ( عددdell جهاز البتوب نوع )  -

 ( صيني الصنع.1ميزان لقياس الوزن عدد) -

 بار حديدي  ) شفت (  -

 اجراءات البحث الميدانية:  2-4

 في البحث : االختبارات المست دمة  2-4-1

اختبةةةار رفعةةةة الضةةةغب مةةةن االسةةةتلقاء علةةةى المسةةةطبة الخاصةةةة برفةةةع االثقةةةال  -أسةةةم االختبةةةار:  اوالً : -1

 (18:ص 2013( . )قوانين وقواعد : (Bench pressلذوي االعاقة  

قيةةةاس القةةةوة القصةةةوى لعضةةةالت الةةةذراعين للربةةةاع ذي االعاقةةةة   -الغةةةرض مةةةن االختبةةةار )الهةةةدف( : -2

. 

يسةةةةتلقي الربةةةةاع مةةةةن ذوي االعاقةةةةة علةةةةى المسةةةةطبة مةةةةع ربةةةةب  -تطبيةةةةس للربةةةةاع (:وصةةةةف االداء ) ال -3

( 81الحةةةزام اي تثبيةةةت الفخةةةذين بحةةةزام خةةةاص ويكةةةون  ماسةةةكأالثقل بمسةةةافة قانونيةةةة بةةةين الةةةذراعين )

سةةةم ,  ويعمةةةل علةةةى انتةةةزاع الثقةةةل مةةةن الحمةةةاالت المسةةةطبة وثنةةةي الةةةذراعين الةةةى منطقةةةة الصةةةدر مةةةد 

 ى الذراعين كامال الى االعل

 يتم احتساب اعلى وزن للرباع ذي االعاقة ويعطى ثالث محاوالت . -طريقة التسجيل : -4

يجةةةل تواجةةةد مسةةةاعدين يكةةةون وقةةةوفهم علةةةى جةةةانبي الثقةةةل مةةةن اجةةةل مسةةةاعدة  -السةةةالمه واالمةةةان : -5

 الرباع عند عدم استطاعته رفع الثقل 

  -شروط : -6

 د كامليجل ان يكون الذراعان في حالة الرفع للثقل في حالة امتدا -7

 

 (105: ص2006)هناء حسين :  مقياس الصالبة العقلية 2-4-1-3

( فقرة بأتجاهات إيجابية وسلبية وبـ 50أستخدم الباحث مقياس الصالبة العقلية لـةةة) هناء حسين ( المكون من )      

ة , تنطبس عليَّ ( بدائل )تنطبس علي بدرجة كبيرة جداً , تنطبس عليَّ بدرجة كبيرة , تنطبس علي بدرجة معتدل5)
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 1,  2,  3,  4,  5( وتعطى الدرجة للفقرات االيجابية ) 250بدرجة قليلة , ال تنطبس عليَّ مطلقاً( وبدرجة كلية )

 ( .  5,  4,  3,  2,  1( اما للفقرات السلبية ) 

 التجربة االستطالعية : 2-4-2

باعين الشباب لذوي االعاقة البدنية في يوم االثنين ( من الر4قام الباحث بأجراء تجربة استطالعية على عينة من )   

 ( 95: ص2013)ظافر الكاظمي : , وكان الغرض من هذه التجربة االستطالعية هي 2019 /9/12

 التعرف على الوقت الالزم إلجراء االختبارات المستخدمة في البحث . -

 التعرف على مالءمة االختبارات لعينة البحث . -

 زم ألجراء ليجابة على مقياس الصالبة العقلية . التعرف على الوقت الال -

 التعرف على امكانية فريس العمل المساعد . -

 التجربة الرئيسة: 2-4-3

( رباعين لذوي االعاقة 8لالختبارات المذكورة وتم توزيع المقياس على ) 18/1/2020تم اجراء االختبارات يوم السبت

 البدنية برياضة رفع االثقال .

 االحصائية : الوسائل 2-5

 استخدم الباحث الحقيبة االحصائية .

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : -3

 عرض نتائج البحث للمتغيرات المبحوثة وتحليلها  :-3-1

 (2جدول )

 يبين نتائج قيم معامل االرتباط ومستوى الداللة للعالقة بين مقياس  الصالبة النفسية ورفعة الضفب .   

 

 المتغيرات

درجة 

 اس القي
 الداللة Sig قيمة )ر( ع± س  

 صالبة النفسية 

 درجة 

160.00 21.305 
 معنوي 0.000 0.917

 رفعة القوة
 كغم 

22.05 4.850 

 

 (14( عند درجة حرية )0.05≥ )معنوي 

ة إذ ( الوسب الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس الصالبة العقلية واداء رفعة القوة لذوي االعاق2يبين الجدول )   

( , وبإنحراف 22.05, 160.00بلغ الوسب الحسابي للصالبة العقلية واداء رفعه القوة لذوي االعاقة على التوالي )

(  0.000( البالغة )   sig( وهو اكبر من قيمة ) 0.917( وكان معامل االرتباط )4.850, 21.305معياري قدره )

 بين الصالبة العقلية. ( وهذا يدل على معنوية األرتباط  14وبدرجة حرية ) 

 

 مناقشة البحث :  4-2

( نالحظ ان للصالبة النفسية ارتباط معنوي بين متغيرات البحث كافة ويعزو الباحث 2من خالل مالحظة الجدول  )

هذا االرتباط الى ان الصالبة النفسية لها االثر  على اداء  رفعة القوة البدنية لذوي االعاقة وهذا يعود الى الشخصية 

لتي يحملها الرباع اذا ما امتلك قابلية نفسية وصالبة عالية تعود بالنفع ويضيف له من القدرات التي تنفعه في الحياة  ا

( على ان مظاهر الشخصية السوية تعد عنصر مهماً في عملية التوافس  23: ص2012وهذا ما اكده ) حامد سليمان: 

ستوى عاٍل من القدرة على التوافس والتعامل مع ضغوطات الحياة الفعال , أذن الرباع الذي لديه صمود عال لديه م

 (23:ص2012)حامد سليمان حمد :
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وان من الصفات اللتي يمتكلها الرباع هي الصمود في وجه المتغيرات التي تطرأ على تجعل الفرد ذو امكانية   

لصمود هو أحد الدعائم المهمة للصالبة وهذا ماأشار اليه ) محمد المشاقبة ( أن اعالية في مجابهة متغيرات الحياة 

النفسية وهو قدرة الرياضي على ضبب النفس في مواجهة احداث التدريل والمنافسات والتعامل معها بمستوى عالي 

 (98:ص2008من الثقة بالنفس )محمد المشاقبة : 

 االستنتاجات :  4-1

 تاجات وهي : على ضوء نتائج البحث التي ظهرت توصل الباحث الى عدة استن    

 إن للصالبة العقلية لها ارتباط مباشر على مهارة رفعة القوة لذوي االعاقة برفع االثقال  -1

 ان الرباعين الشباب  لديهم من الصالبة العقلية التي تساعدهم على انجاز فعالياتهم الرياضية .  -2

 التوصيات :  4-2

ى الرباعين الشباب لذوي االعاقة البدنية برياضة رفع يوصي الباحث بضرورة االهتمام بتنمية الصالبة العقلية لد -1

 االثقال . 

ضرورة االهتمام برفع الحافز المعنوي لدى الرباعين الشباب من خالل تشجيعهم على المشاركات في البطوالت  -2

 والمسابقات الداخلية  . 

 يوصي الباحث  بإجراء بحوث مشابهة على عينات وفئات مختلفة .  -3

 المصادرالعربية 

 .2012, بغداد , مطبعة يثرب ,  رياضة المعاقينايمان عبد االمير واحمد محمد العاني :  -1

 .2012,دمشس , دار العراب ,1, ط علم النفس الرياضيحامد سليمان حمد ؛  -2

 .2005, القاهرة, مركز الكتاب للنشر, 3, ط القياس واالختبار في التربية الرياضيةليلى السيد فرحات:  -3

( اللجنة البارالمبية الدولية , ترجمة : عبد السالم صبيف 2016-2013رفع االثقال للمعوقين )قوانين وقواعد  -4

 .2016العبيدي , 
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,2008. 
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 م/استبانة

 

.............................................................. المحترم الرباع )المختبر( يزيعز  

 تحية طيبة ...

يروم الباحث اجراء البحث الموسوم ))

))  

 ات لكل منها خمس إجابات .بين يديك مقياس الصالبة النفسية يتكون من فقر  .1

 أرجو قراءة محتوى كل فقرة واالخيارات الخاصة بها وفهمها جيداً قبل اإلجابة . .2

 أنَّ كل فقرة ال يمكن اإلجابة عنها بأكثر من خيار واحد . .3

 عدم إهمال اية فقرة من الفقرات لكون ذلك سيؤثر سلباً في أجابتكم . .4

 راض البحث العلمي فقبأنَّ االجابات ستحظى بسرية تامة وهي أل  .5

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                                             

 حيدر علي سلمان                                                                               

 مهند عبد كيطان 

  ( :Controlالسيطرة ) .1

 الفقرات ت

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة جداً 

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 معتدلة

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 قليلة

ال تنطبس 

عليَّ 

 مطلقاً 

1 
أستطيع تحقيس اهدافي مهما واجهتني من 

 مصاعل في أثناء المنافسات
     

2 
لدي القدره على التحكم بعواطفي 

 ء المنافساتوانفعاالتي في أثنا
     

3 
ليست لدي القدرة على مواجهة التعل في 

 أثناء المنافسة
     

4 
المنافس  التساهل معلدي القدرة على 

 مهما كأنَّ حجم المشكلة
     

5 
بإمكان المنافس أثارتي وإستفزازي 

 بسهولة في أثناء المباراة
     

      أعتذر من المدرب أنَّ حدثت مشكلة بيننا 6

7 
نَّ الشعور الفشل سيالزمني في أثناء أ

 المنافسات المهمة
     

8 
لدي القدرة على بقائي هادئاً في أثناء 

 المنافسات الصعبة
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9 
أتسم بالهدوء والسيطرة في أثناء التحدي 

 في المباريات الصعبة
     

10 
أبدي  ضبي أتجاه المنافس عند سوء 

 معاملته لي
     

      اً من قرارات الحكمال أنَّزعج كثير 11

12 

أنَّفعل كثيراً عندما يتدخل شخص في أثناء 

انشغالي بتطبيس خطة المباراة مكلف بها 

 من المدرب

     

 

 ( : Commitmentااللتزام ) .2

 الفقرات ت

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة جداً 

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 معتدلة

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 لةقلي

ال تنطبس 

عليَّ 

 مطلقاً 

1 
تربطني عالقات طيبة مع 

 زمالئي الالعبين
     

2 
أشعر بأنَّي ذو شخصية محببة 

 بين الجمهور الرياضي
     

3 
اتعامل بجدية  مع المواقف 

 المختلفة في أثناء المنافسة
     

4 
أتقبل توجيهات المدرب في 

 أثناء وبعد المنافسة الرياضية
     

5 
لي االنعزال عن زمالئي أميل ا

 في أثناء التدريل
     

6 

لدي القدرة على تدبر شؤوني 

بدون تعليَّمات المدرب في أثناء 

 المنافسات

     

7 

أشعر بأنَّي سألتزم بتعليَّمات 

المدرب في أثناء التدريل 

 والمنافسات

     

8 

يصعل عليَّ تقبل أوامر 

المدرب التي تتناقض مع 

 بهاافكاري التي أؤمن 

     

9 

لدي القدرة على مساعدة 

الالعبين المترددين ورفع ثقتهم 

 بأنَّفسهم

     

10 
أتطلع لتحقيس النجاح الباهر في 

 المنافسات المهمة
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 ( : Challengeالتحدي ) .3

 الفقرات ت

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة جداً 

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 معتدلة

تنطبس 

 عليَّ 

بدرجة 

 قليلة

ال تنطبس 

عليَّ 

 مطلقاً 

1 
أشعر بأنَّ الظروف الصعبة تزيد 

 من اصراري على تقديم األفضل
     

2 
لدي القدرة على مواجهة الضغوط 

 النفسية التي تواجهني
     

3 
أرى أنَّني مهما بذلت من جهد في 

 أثناء المنافسة فلن أحقس أهدافي
     

4 
لتردد أرفض االستسالم للخوف وا

 في أثناء المنافسة القوية
     

5 

لدي القدرة على اتمام جميع مايوكل 

الي من مهام جميعه بدقة من 

 المدرب

     

6 
أشعر بأنَّ هدفي من المنافسة هو 

 تحقيس التميز وليس الفوز فقب
     

7 
قوة ارادتي تدفعني الى تحقيس 

 الهدف المطلوب
     

8 
بالقوة  أستمتع بالمنافسة التي تتسم

 والتحدي
     

9 
أوجه النقد البناء لزمالئي الالعبين 

 عندما يتطلل ذلك
     

10 
أنَّ االحباطات المتكررة ستضعف 

 من إرادتي
     

 

 ( :  Counteractionالصمود )  .4

 الفقرات ت

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة جداً 

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 معتدلة

تنطبس 

 عليَّ 

بدرجة 

 قليلة

ال 

تنطبس 

عليَّ 

 مطلقاً 

1 
لدي القدرة على تحمل الجوع أذا كأن 

 التدريل لمدد طويلة
     

2 
لدي القدرة على تحمل األلم والتعل الى 

 نهاية المباراة
     

3 
أبذل جهداً كبيراً في المنافسة دون 

 الشعور بالتعل
     

4 
ال أشعر باليأس عندما اخسر المنافسات 

 تكررةالم
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5 
لدي الشعور بالقدرة على تحقيس النجاح 

 مهما كأنَّت المنافسة قوية
     

6 
بأستطاعتي التكيف والتعامل مع كل 

 شيء جديد في أثناء التدريل
     

7 
لدي القدرة على االستمرار بالتدريل 

 على الر م من شعوري بعدم االرتياح
     

8 
دوء لدي القدرة على مواجهة الهجوم به

 في أثناء المنافسة من قبل الفريس االخر
     

9 
أستاء من توجيهات المدرب في أثناء 

 المنافسات
     

 

 ( :  Deliberationالتأنَّي )  .5

 الفقرات ت

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة جداً 

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 معتدلة

تنطبس 

عليَّ 

بدرجة 

 قليلة

ال 

تنطبس 

عليَّ 

 مطلقاً 

1 
الدافعية والمثابرة اسلوبا متميزان 

 استخدمها في أثناء التدريل والمنافسة
     

2 
أتخذ قرارات أنية في أثناء المنافسة في 

 ضوء الظروف التي تواجهني
     

3 

أخطب قبل بدء المنافسة في التركيز 

على تنظيم كل طاقاتي المهارية 

 والنفسية

     

4 
يجعلني ضعف عالقتي بالمدرب 

 متردداً باألداء في أثناء المنافسة
     

5 
التزم بالهدوء والتركيز في أثناء 

 المنافسات الشديدة
     

6 
أود أنَّ يكون أدائي الرياضي بالمستوى 

 الجيد في أثناء التدريل والمنافسة
     

7 

عندما تواجهني مشكلة في التدريل 

واعجز عن حلها أقوم بسؤال المدرب 

 عنها

     

8 
أساعد زمالئي الالعبين في اتخاذ 

 القرارات في أثناء التدرب والمنافسة
     

9 
أتهرب أحيانا من تنفيذ خطب المدرب  

 التي ال تناسبني
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 ة القوس والسهم النتقاء الناشئينمستوى الطموح  وعالقته بنتائج منافسات رياض

 م.د افراح عبد القادر عباس

afrah_e@ yahoo.com 

 ا.م.د يسرى حسون مطشر

Yosrahasoon@yahoo.com 

 الكلمات المفتاحية: مستوى الطموح

 المستخلص باللغة العربية :

 هدفت الدراسة الى  التعرف على مستوى الطموح لدى الالعبين االناشئين  في رياضة القوس والسهم. 

ة بين مستوى الطموح ونتائج المنافسات وأنتقاء الالعبين الناشئين في رياضة القوس ومن ثم ايجاد العالق

والسهم. أستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي بالدراسة اإلرتباطية على عينة تم اختيارها  بالطريقة العمدية 

وهم  2019لموسم ( رامي بالقوس والسهم فئة الناشئين  والمشاركين في بطولة العراق السنوية ل19لتمثل )

 (.%100يمثلون العبي اندية العراق )

استخدم مقياس الطموح المعدل للمجال الرياضي وتم الحصول على نتائج المنافسات لالعبين الناشئين  من   

لجنة التحكيم في االتحاد المركزي للقوس والسهم . وتم حساب نتائج المنافسات ,وبعد جمع البيانات تم معالجتها 

 احصائيا.

اذ استنتجت الباحثتان  ان عينة البحث تتمتع بمستوى طموح عالي في رياضة القوس والسهم وله عالقة بنتائج 

 المنافسات في رياضة القوس والسهم .

وفي ضوء النتائج التي تم الوصول إليها توصى االهتمام بالمتغيرات النفسية  كمستوى الطموح لما له من 

 ي . اهمية في  نتائج منافسات الرم

 

The level of ambition and its relationship to the results of sport competitions 

bow and arrow 

M. Afrah Abdl qader Abbas 

afrah_e@ yahoo.com 

P.A. YOSRA HASOON MOTASHER 

yosrahasoon@yahoo.com 

 

Keywords: Ambitious level 

The study aimed to identify the level of ambition of the junior players in the sport 

of bow and arrow. 

And then find a relationship between the level of ambition and the results of the 

competition with the young players in the sport of bow and arrow. The researcher 

used the descriptive method correlation study on a sample have been selected to 

represent intentional way (19) Rami bow and arrow youth and participants in the 

annual championship Iraq for the season of 2013 players who represent clubs Iraq 

(100%).  

  Use a scale of ambition for the sports field average results were obtained 

competitions for junior players of the jury at the Central Union of bow and 

arrow. The results were calculated competitions, after collecting the data were 

processed statistically. 

Because the researcher concluded that the research sample has a high ambition level 

in the sport of archery has a relationship with the outcome of the competition in the 

sport of bow and arrow. 

mailto:Yosrahasoon@yahoo.com
mailto:yosrahasoon@yahoo.com
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In light of the results that have been accessed recommends attention to 

psychological variables such as the level of ambition because of its importance in 

the shooting competitions results 

 . التعريف بالبحث:1

 . المقدمة وأهمية البحث:1-1

رات ذات التاثير الذي يحفز على ان  مستوى الطموح يمثل دور  في حياة الفرد  الرياضي  كونه احد المتغي 

زادت قدراته وامكانياته لتحقيس طموحاته ان النشاط . ولكما تمتع الفرد والرياضي بمستوى من الطموح 

 واالهداف التي يرمي الوصول الها .

ولهذا الطموح درجات تختلف مستوياتها من العل الى اخر. ويتوقف مستوى الطموح على قدرة الفرد العقلية 

نية, وعلى هذا االساس نجد ان الالعل يطمف ان يكون اداءه االفضل واالحسن لغرض الوصول الى والبد

 اهدافه ألثبات ذاته وبيان امكانياته وقدراته الذاتيه .

ان  رياضة رماية  القوس والسهم من الرياضات التي تتطلل ضرورة االعداد النفسي الجيد الذي يحقس افضل 

 مستوى لالداء, 

تكمن أهمية البحث في دراسة الطموح لدى العبي رياضة القوس والسهم والتعرف على النواحي  ولهذا   

النفسية لطموحاتهم في تحقيس االنجاز في تلك الرياضة, وبالتالي العمل على انتقاء افضل الرياضين الذين 

 يتمتعون بمستوى طموح عالي وتنمية تلك الجوانل النفسية خالل التدريل والمنافسة .

 . مشكلة البحث:1-2

ان  مستوى الطموح هدفآ مهم للفرد  الرياضي وذلك ر بة منه في الحصول اعلى انجاز والمتميز ليتحقس  

ذلك من خالل توقعه للهدف, ولما كانت رياضة القوس والسهم رياضة فردية لها مميزاتها الخاصة من حيث 

 االداء  ودرجة صعوبتها في الحصول على نقاط.

شكلة البحث في ان العبي رياضة القوس والسهم الناشئين  يمتلكون خبرة قليلة في رياضة القوس وتكمن م  

والسهم, وألجل التقدم بالعبة تأتي ضرورة تهيئة الالعبين من الناحية النفسية والحركية للوصول بهم الى 

يكون مستعدة للمشاركة في مستوى االداء الجيد يتناسل مع طموحاتهم المستقبلية وهذا ما يساعد الالعل ان 

المنافسات والتدريل, ولمساعدة العاملين في مجال التعليم والتدريل على وضع االسس العلمية الصحيحة 

 .بنتائج المنافسات في تلك الرياضةلألرتقاء بهذه الرياضة من خالل التعرف على مستوى الطموح  وعالقته 

 . أهداف البحث:1-3

 دى الالعبين الناشئين  في رياضة القوس والسهم.التعرف على مستوى الطموح ل -

التعرف على العالقة بين مستوى الطموح ونتائج المنافسات لدى الالعبين االناشئين وأنتقائهم في رياضة  -

 القوس والسهم.

 . فروض البحث:1-4

لقوس وجود عالقة ارتباط بين مستوى الطموح ونتائج المنافسات لدى الالعبين االناشئين في رياضة ا -

 والسهم.

 . مجاالت البحث:1-5

م والبالغ عددهم) 2019المجال البشري: العبي اندية العراق والمشاركين في بطولة العراق للموسم  1-5-1

 ( رامي. 19

 المجال المكاني: ميدان رمي نادي السليمانيه . 1-5-2

 .24/2/2019ولغاية  19/7المجال الزماني : من  1-5-3
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 -واجراءاته الميدانية:منهج البحث  -2

 -منهج البحث:2-1

أستخدمت الباحثان  المنهج الوصفي بالدراسة اإلرتباطية " والذي يهدف إلى تحديد درجة العالقة بين    

 .  )1(متغيرين أو أكثر" 

 -عينة البحث:2-2

في بطولة العراق  ركين( رامي بالقوس والسهم فئة الشباب والمشا19تم اختيار العينة بالطريقة العمدية لتمثل )  

 (.%100وهم يمثلون العبي اندية العراق ) 2019السنوية للموسم 

  -االدوات  والوسائل المستعملة في البحث: 2-3

 االتي:كقد استخدمت الباحثان االدوات  والوسائل وهي الطريقة التي يستطيع الباحث بها حل مشكلة وهي 

 ( 1مقياس مستوى الطموح.ملحس ) -

 لمراجع المصادر وا -

 اقواس واسهم . - -

 لوحات تهديف )دريئه(  . -

 ساعة توقيت.  -

 االختبارات المست دمة  2-4

  الطموح : مستوى 2-4-1
رياضي كما استخدمت الباحثان  مقياس الطموح المعدل من قبل د.خليل ابراهيم رسول المستخدم للمجال ال   

حاور على اساس العوامل المؤثرة في (وقد قسمت فقرات المقياس على شكل م1موضف في ملحس رقم )

 -والثقافة  -والتحدي  -جتماعية والناحية اال -والمهاري  -والقناعة  -مستوى الطموح تشمل ) محور الثقة 

مس بدائل تمثل والتشاؤم ( ومن ثم تم االجابةعلى المقياس من قبل الالعبين الشباب. وقد وضع امام كل فقرة خ

الوزان بتة وما يعتقده من ان هذا االختيار يكون جزءا من شخصيتة وحدوث امستوى الفرد وتعبيرة عن ر 

قرة حسل البدائل التي يستجيل لها الالعل واعطيت بدائل الفقرات االيجابية االوزان ف( درجات كل 5-1من )

ينتبس علي  رآ ما( للبديل ناد3( للبديل كثيرا ما تنطبس علي,)4( درجات للبدائل تطبس علي دائما,و)5االتية: )

لنسبة الى ( درجات للبديل نادرا ماينطبس علي,ودرجة واحدة للبديل التنطبس علي اطالقآ.اما با2احيانآ,)

 الفقرات السلبية فكانت اوزانها عكس ذلك.

 نتائج المنافسات . 2-4-2

س والسهم . وتم تم الحصول على نتائج المنافسات لالعبين الناشئين من لجنة التحكيم في االتحاد المركزي للقو

ثالث وحساب نتائج المنافسات ,اذ يقف جميع االعبين على خب الرمي العبان يرميان على اللوح األيمن 

الت كل أرسا( 6)سهما بواقع  (36)وكل واحد يقوم برمي  (م70)العبين يرمون على اللوح األيسر ولمسافة 

وع الست نقطة, وبهذا يكون مجم (60)إرسال وتكون الدرجة العظمى لكل  .دقائس( 3)أسهم لمدة ( 6)إرسال 

 .نقطة( 360) أرساالت

  -التجربة االستطالعية: 2-5

(العل من خارج عينة البحث في يوم 3تم اجراء التجربة االستطالعية على عينة من الالعبين الناشئين  )   

حث على عينة صغيرة قبل ,اذ ان التجربة االستطالعية هي "دراسة تجريبية اولية يقوم بها البا18-7-2019

.  وكان الغرض من التجربة االستطالعية (2)قيامه بالتجربة الرئيسة بهدف اختبار اساليل البحث وادوات" 

 هو:

 معرفة الوقت المستغرق الجراء االختبارات وتنفذها . -

 التأكد من صالحية االدوات المستخدمة في التجربة الرئيسة. -

 رات وتنفيذها .التأكيد من سهولة اعداد االختبا -

                                                           

 . 116( ص 1999بي , :) القاهرة , دار الفكر العر  دليل البحث العلميخير الدين عويس ؛ -2

 .79,ص1984امة لشؤون الطابع العربية ,,قاهرة ,الهيئة الع1.ج معجم علم النفسمجتمع اللغة العربية , - 2
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 .()التأكد من فريس العمل المساعد -

 معرفة االخطاء والصعوبات مسبقا التي قد تواجه الباحثة.  -

 -التجربية الرئيسية : 2-6

 2019-7-21قامت الباحثة باجراء التجربة الرئيسية من خالل توزيع استمارات مستوى الطموح يوم     

غها في وبعد االجابة على االستمارات تم جمع النتائج وتفري( العل , 19الساعة التاسعة صباحا وعلى )

ي السليمانيه  استمارات خاصة وبعد ذلك تم اخذ نتائج المنافسات من لجنة التحكيم في البطولة الرمي  في ناد

لعاشرة صباحا. وبعد جمع البيانات االساعة  2013-7-22الرياضي, وبمساعدة فريس العمل المساعد في يوم 

 جتها احصائيا.تم معال

 -الوسائل االحصائية : 2-7

 -( وعلى وفس الوسائل االحصائية االتية:spssاستخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية الجاهزرة )

 الوسب الحسابي.  -

 االنحراف المعياري. -

 قانون النسبة المئوية . -

 معامل االرتباط البسيب  .  -

 

 ائج: عرض وتحليل ومناقشة النت -3

 المعالم االحصائية لمستوى الطموح لدى عينة البحث (  يبين1جدول )

الوسط  االختبارات 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوسط  اقل قيمة اكبر قيمة

 الفرضي

 231 103 360 16,5 307 مستوى الطموح

ياري ( درجة وبأنحراف مع307( ان قيمة الوسب الحسابي لمستوى الطموح بلغت )1تبين من الجدول )    

على ( درجة وا103( درجة واقل قيمة وصلت عليها العينة )231( بينما بلغ الوسب الفرضي )16,5) بلغ

هذا ف(درجة وبما ان قيمة الوسب الحسابي اكبر من قيمة الوسب الفرضي 360درجة وصلت عليها العينة )

قوس رياضة  اليعني ان عينة البحث تتمتع بمستوى طموح وهذا عامل ايجابي لتحقيس دقة  رمي جيدة في 

 والسهم وبالتالي انجاز عالي في جمع نقاط في نتائج المنافسات .

سطة معامل ولغرض ايجاد عالقة االرتباط بين مستوى الطموح ونتائج المنافسات تم معالجة النتائج بوا    

 (2يرسون ( وكما مبين في الجدول )االرتباط بسيب )ب

 طموح ونتائج المنافسات بالقوس والسهم ( يبين عالقة ارتباط بين مستوى ال2جدول )

الوسط  االختبارات 

 الحسابي 

قيمة معامل االرتباط  االنحراف المعياري 

 المحسوبة

 69 0 5 16 307 مستوى الطموح

 17 53 243 نتائج المنافسات 

 57,0=01,0  واحتمال خطا 17قيمة معامل االرتباط الجدولية عند درجة حرية )

( ان قيمة معامل االرتباط بين مستوى الطموح ونتائج المنافسات  في رياضة القوس 2جدول)تبين من ال     

( وهي اكبر من القيمة الجدولية  البالغة 0,01( واحتمال خطا)17(  تحت درجة حرية )69,0والسهم بلغت )

لقوس والسهم. (, وهذا يعني وجود عالقة ارتباط بين مستوى الطموح ونتائج المنافسات  في رياضة ا57,0)

اذا ان مستوى الطموح في رياضة القوس والسهم كلما ارتفع كان له تأثير ايجابي في نتائج المنافسات. اذ ان 

                                                           
 -  :تكوين فريق العمل المساعد 

 فرح عالء ماجستير تربية رياضية العبة منتخب رياضة القوس والسهم .  م.م -
 غزوةا إسماعيل  بكالوريوس تربية رياضية العبة منتخب رياضة القوس والسهم .الست ا - 
  حكام دولي  سرمد عبدالكاظم  -
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"كونه يعد جزءا مهما واساسيا في البناء النفسي لالنسان وهو الذي يحدد معالم شخصيته وقدرته على العطاء 

 (.1)توى قدراته وطاقاته واالسلوب الذي يسير عليه حياتهالعلمي والتوجه نحو اهدافه التي رسمها وتحديد مس

 االستنتاجات والتوصيات: -4

 االستنتاجات : 4-1

 عينة البحث تتمتع بمستوى طموح عالي في رياضة القوس والسهم .  -

 رياضة القوس والسهم. وجود عالقة ارتباط معنوية بين بمستوى طموح ونتائج منافسات  -

رى ذين يتمتعون بمستوى طموح عالي للمشاركة في دوري اومسابقات اخيمكن أنتقاء الالعبين ال -

 داخليا او خارجيا.

 التوصيات :4-2

  في ضوء النتائج التي تم الوصول إليها توصى الباحثة بما يأتي :

في رياضة   الرمياالهتمام بالمتغيرات النفسية  كمستوى الطموح لما له من اهمية في  نتائج منافسات  -

 .سهمالقوس وال

مواقف االهتمام باالعداد النفسي لالعبي القوس والسهم  والتي تساعدهم على دقة الرمي  في ال  -

 المختلفة. 

شادات ضرورة تمييز السمات السالبة من اجل تالفيها عند العبي القوس والسهم من خالل بعض اإلر -

 0النفسية

 ج عاليه .والسهم من اجل تحقيس نتائاالهتمام بانتقاء العبين ذو مستوى طموح عالي لفعاليه القوس  -

ي رياضة ودقة الرمي  فإجراء العديد من الدراسات في السمات النفسية وعالقتها بالجوانل الفنية  -

 للفئات األخرى .القوس والسهم و

 -المصادر العربية واالجنبية :

جومية  اسية الهانتصـــار عويد علي مستوى الطموح وعالقته باالداء المهاري لبعض المهارات االس .1

لسنة  بكرة السلة  بحث منشور في مجلة الرياضة المعاصرة المجلد الحادي عشر العدد السادس عشر

2012 . 

يقاعي, تحرير ابراهيم اسماعيل النعيمي,مستوى الطموح وعالقتة باالداء الحركي في الجمناستك اال .2

 .2005رسالة ماجستير كليه التربية الرياضية للبنات, جامعه بغداد,

 . 1999خير الدين عويس ؛دليل البحث العلمي : القاهرة , دار الفكر العربي ,  .3

 سعاد معروف الدوري,دراسه مستوى الطموح لدى طالب وطالبات الجامعة في المجتمع العراقي  .4

 .1980المعاصر, جامعة عين شمس,كلية البنات رسالة ماجستير,

 .1984, رة ,الهيئة العامة لشؤون الطابع العربية,قاه1مجتمع اللغة العربية ,معجم علم النفس .ج .5

6. frank j.d.j.d.individnal differnees ineertain aspeets of the level of asiration 

hmer.j.psychal..47.1935. 

 

 :المؤلفين Smart system for archery using ultrasound sensors : المكتبة االفتراضية  .7

Loke, Y.L.  Gopalai, A.A.  Khoo, B.H. Senanayake, S.M.N.A.  

 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent 2009 :المجلة

Mechatronics المزود 1164-1160 :الصفحات 2009 :السنة: IEEE الناشر: IEEE DOI: 

10.1109/AIM.2009.5229743 . 

                                                           
  Smart system for archery using ultrasound sensors  : المكتبة االفتراضية -1
  .Loke, Y.L.  Gopalai, A.A.  Khoo, B.H. Senanayake, S.M.N.A :المؤلفين
 :السنة IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics 2009 :المجلة
  IEEE DOI: 10.1109/AIM.2009.5229743 :الناشر IEEE :المزود 1164-1160 :الصفحات 2009

 

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Loke,%20Y.L.%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Gopalai,%20A.A.%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Khoo,%20B.H.%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Senanayake,%20S.M.N.A.%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Loke,%20Y.L.%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Gopalai,%20A.A.%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Khoo,%20B.H.%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Senanayake,%20S.M.N.A.%22&language=ar
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8.  eysenek.h.t.astady off level of aspirat hamd book of abnormal psyshology 

anex perimental approach.lomdon pibman medieal publising.co.ltdrear 

1966 . 

   مستوى الطموح الرياضي1حق رقم )مل

 عزيزي الالعل:................

امامك عبارات تهدف لدراسة مستوى الطموح الرياضي في رياضة القوس والسهم وضعت خمسة اختيارات 

مام كل واحدة منها المطلوب قراءة كل عبارة منها بدقة و ترو و وضع عالمة )صف( امام االختيار بدائل ا

       الذي تعتقد انه ينطبس عليك اكثر من  يره , يرجى االجابة بصراحة دون تر  اي عبارة

 شاكرين تعاونك مع الباحية

 اسم الالعل:                       

 تنطبس فقرات محور الثقة ت

علي 

 دائما

كثيرا 

ماتنب

بس 

 علي

تنب

بس 

علي 

 احيانا

نادرا 

ما 

تنطبس 

 علي

ال 

تنطبس 

علي 

 اطالقا

      انظر الى حياتي الرياضية بكل امل وتفاؤل  - 1

ثقتي بنفسي تتزعزع عندما اواجه حاالت الفشل   - 2

 الرياضي

     

اتوقع ان يفتف لي المستوى الرياضي العالي   - 3

 ابواب المستقبل

     

      انظر الى امام وال اتراجع عما بداته عن قناعة  - 5

      اثابر من اجل تحقيس اهدافي  - 6

تنطبس  فقرات محور القناعة ت

علي 

 دائما

كثيرا 

ما 

تنطبس 

 علي

تنب

بس 

علي 

 احيانا

نادرا 

ما 

تنطبس 

 علي

ال 

تنطبس 

علي 

 اطالقا

النجاح في اداء مهارة ما بحد ذاته كاف   - 1

 يهمني ان يقودني الى نجاح اخروال

     

ال يهمني التفوق في نوع النشاط الرياضي الذي   - 2

 امارسه

     

 التدفعني المنافسة مع االخرين لتحقيس االنجاز  - 3

 

 الرياضي الذي ينافسوني عليه 

     

      اعيش ليومي هذا واليهمني الغد  - 4

      ياال ار ل في اكثر مما احققه رياض  - 5

      ال ار ل ان تكون تجربتي في الرياضة واسعة  - 6

تنطبس  فقرات محور االجتماعي ت

علي 

 دائما

كثيرا 

ماتنب

بس 

 علي

تنب

بس 

علي 

 احيانا

نادرا 

ماتنب

بس 

 علي

التنب

بس 

علي 

 اطالقا

اليهمني االبتعاد عن زميالئي عدة اوقات   - 1

 لتحقيس انجازاتي الرياضية بشكل افضل

     

ارى ان هنا  ميدان عمل رياضي يمكن ان   - 2

 يطرقه الفرد
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تثير اهتمامي المكانة االجتماعية الرياضية   - 3

 العالية

     

ار ل في الوصول الى ماوصل اليه   - 4

 الرياضيون البارزين في المجتمع

     

اتوقع ان يدفعني المستوى االجتماعي والثقافي   - 5

جهد اكبر لتحقيس انجاز في عائلتي الى بذل 

 رياضي اكبر

     

ار ل في رفع شان وطني عن طريس تحقيس   - 6

 مستوى رياضي عالي ومتميز

     

      اهتم بالمستقبل الرياضي واشعر بجدية نحوه  - 7

      احترم اراء االخرين لكن ال اتقبله بسهولة  - 8

ار ل في االختالط مع مستويات رياضية   - 9

 للتعرف على تطلعاتهم المستقبلية عالية

     

10

-  

اخاف اهمال االخرين لي ان لم احقس مستوى 

 رياضي عالي

     

تنطبس  فقرات محور التحدي ت

علي 

 دائما

كثيرا 

ما 

تنطبس 

 علي

تنب

بس 

علي 

 احيانا

نادرا 

ماتنب

بس 

 علي

ال 

تنطبس 

علي 

 اطالقا

ال اشعر ان لي القدرة على مواجهة المشكالت   - 1

 الرياضية

     

اتنافس مع نفسي للتغلل على الصعاب عندما   - 2

 الاجد احدا ينافسني

     

عندما اجد من هو افضل مني فان ذلك يدفعني   - 3

 الى ان اكون بمستواه رياضيا

     

      ار ل في التضحية من اجل مستقبلي الرياضي  - 4

ار ل في المثابرة على التدريل حتى وان   - 5

 جهتني بعض المصاعل فيهوا

     

اقرر بحزم ان اصل الى الهدف الذي ارسمه في   - 6

 رياضتي.

     

ال ارضى بالمستوى الرياضي الذي توصلت   - 7

 اليه

     

      اثابر من اجل تحقيس اهدافي  - 8

اتوقع ان تتملكني ارادة قوية عند مواجهة   - 9

 الصعوبات لتحقيس مستوى رياضي جيد

     

10

-  

اشعر بانني في سباق مع الزمن الجل تحقيس 

 النجاح والتفوق الرياضي
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تنطبس  فقرات محور المهاري ت

علي 

 دائما

كثيرا ما 

تنطبس 

 علي

تنطبس 

 علي احيانا

نادرا 

ماتنب

بس 

 علي

ال 

تنطبس 

علي 

 اطالقا

ال احسن استغالل الفرص في المنافسة   - 1

 الرياضية

     

ان لي القدرة على التدريل  اشعر  - 2

 وحدي في اي مهارة اكلف بتعلمها 

     

ار ل في تعلم المهارات التي اشعر   - 3

 انني قادر على تعلمها

     

ال ار ل في تطوير قابليتي البدنية   - 4

 والمهارية

     

ار ل في االعتماد كليا على شرح   - 5

المدرب للمادة العلمية اثناء الدرس 

 يالرياض

     

اجد متعة في اختيار المهارات   - 6

 الرياضية ذات الجهد العالي وادائها

     

      لدي ر بة شديدة في التدريل  - 7

عندما اطمف الوصول الممستوى   - 8

رياضي معين احاول التدريل عليها 

 بشكل مستمر

     

      ال اتحمل عقبات التدريل التي تواجهني  - 9

10

- 

المشاركة بكل مايرفع من  ار ل في

 مستوى الرياضي

     

11

- 

يثيرني النجاح السهل عند تادية بعض 

 المهارات

     

12

- 

عندما اتعرف على مواقع الخطا في 

المهارة اعمل تصحيف ذلك او 

 االستمرار على االداء الصحيف

     

13

- 

اتوقع الفشل كلما اريد تادية مهارات 

 رياضة معينة

     

14

- 

ما افشل في تادية مهارة معينة عند

احاول تكرار المحاولة حتى تاديتها 

 بشكل جيد

     

15

- 

اتوقع ان يقودني التفوق الرياضي 

 لمزيد من المتاعل في التدريل

     

16

- 

ال ار ل في الجد واالجتهاد في 

 الرياضة

     

تنطبس  فقرات محور الثقافي ت

علي 

 دائما

كثيرا 

ماتنطبس 

 علي

تنطبس 

 ي احياناعل

نادرا 

ماتنب

بس 

 علي

التنب

بس 

علي 

 ابدا

      يثير اهتمامي كل جديد في الرياضة  - 1
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تتملكني ر بة شديدة في االطالع على   - 2

 العاب رياضية مختلفة

     

قال الرسول )ص( علموا اوالدكم   - 3

 السباحة والرماية وركوب الخيل

     

ار ل في تعلم اي لعبة رياضية   - 4

 تطوير قابليتي البدنيةل

     

اومن ان ال حدود في الرياضة   - 5

 والمعرفة

     

ال ار ل في تعلم اساليل جديدة في   - 6

 دراسة الرياضة

     

      اشعر ان ال حدود في الخبرة الرياضية  - 7

ار ل في المزيد في المعرفة والتدريل   - 8

عندما اواجه مهارة جديدة يصعل علي 

 اادائه

     

اقتنص الحركات الرياضية الجديدة  - 9

التي تثير الر بة في البحث والتقصي 

 في اللعبة الرياضية

     

10

- 

      اؤمن بالقول )التياس اذا كبوت مرة(

11

- 

ال ار ل في االهتمام في التطور 

 العلمي للرياضة

     

تنطبس  فقرات محور التشاؤم ت

علي 

 دائما

كثيرا 

ماتنطبس 

 علي

تنطبس 

 علي احيانا

نادرا 

ماتنب

بس 

 علي

ال 

تنطبس 

علي 

 اطالقا

ال احسن استغالل الفرص المنافسة   - 1

 الرياضية

     

ال احسن استغالل الوقت في ما هو نافع   - 2

 ومفيد لمستقبلي الرياضي

     

ال ار ل ببذل الجهد لتحقيس اهدافي   - 3

 الرياضية

     

      ية يسيرها الحظاعتقد ان حياتي الرياض  - 4

الار ل في تحقيس مركز رياضي   - 5

 متقدم في الرياضة 

     

ارى ان التدريل لتحقيس مستوى متقدم   - 6

 في الرياضة مضيعة للوقت

     

      الرياضة عندي لهو ولعل  - 7

المستقبل المجهول يفقدني االمل في   - 8

 تحقيس اهدافي الرياضية

     

ل التغلل على الصعاب ال احاو  - 9

الرياضية التي اعرف من االخرين 

 فشلوا في اجتيازها
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10

- 

تتملكني نظرة تشاؤمية لحياتي 

 الرياضية

     

11

- 

تمنعني بعض المصاعل الرياضية في 

 التفكير في مستقبلي الرياضي

     

12

- 

ال ار ل في الوصول الى مستوى 

 رياضي عال

     

13

- 

ت عالية في التدريل ال اشعر بمعنويا

 في ميادين الرياضات المختلفة

     

14

- 

تتملكني ر بة في االبتعاد عن الجو 

 الرياضي

     

15

- 

ينتابني الملل من االستمرار بالتدريل 

  ير المفيد

     

16

- 

      ال فرق عندي ان تحقس هدفي ام ال

17

- 

      ينتابني شعور باستصغار نفسي

18

- 

ني الفشل في التدريل الى اتوقع ان يدفع

 عدم ممارسة الرياضة
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اثر أسلوب التمرين الموزع في تعلم البناء الحركي لالنتقاء بين عدد من األلعاب الفرقية والفردية لطالب 

 الصف األول متوسط

 ا.د. جاسم محمد نايف

j_alroomy@uomosul.edu.iq 

ر الحياليم.م. سيف الدين عبد الرحيم بشي      

Savoiraq1987@yahoo.com 

 الكلمات المفتاحية: )االنتقاء   البناء الحركي   التمرين الموزع 

 المست لص باللغة العربية:

ن أثر أسةةةةةةلوب التمرين الموزع الذي اسةةةةةةتخدمته المجموعة التجريبية هدف البحث الى الكشةةةةةةف ع      

ة الضةةابطة في تعلم البناء الحركي لالنتقاء بين عدد واالسةةلوب المتبع في المدرسةةة الذي اسةةتخدمته المجموع

من األلعاب الفرقية والفردية لطالب الصةةةةف االول المتوسةةةةب, واسةةةةتخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته 

لطبيعة البحث , وتكون مجتمع البحث من طالب الصةةةةف االول المتوسةةةةب لمتوسةةةةطة الشةةةةموخ للبنين البالغ 

باً موز232عددهم ) بة مئوية 30عينة البحث من ) عين على أربعة شةةةةةةعل, وتكونت( طال باً وبنسةةةةةة ( طال

 ( طالل لكل مجموعة,15وزعت بطريقة عشةةةوائية على مجموعتين تجريبية وضةةةابطة, بواقع ) 12,93%

واشةةتملت وسةةائل جمع البيانات على )االسةةتبيان والمقابلة الشةةخصةةية واالختبارات والقياس واسةةتمارة تقويم 

ظاه ناء ال ية والضةةةةةةةابطة في الب كافؤ بين مجموعتي البحث التجريب ية(, وتم اجراء الت ري والمالحظة العلم

متغيرات )العمر, الطول, الكتلة, بعض القدرات العقلية )االنتباه , الذكاء(, وعدد من عناصةةةةةةر اللياقة البدنية 

فضةةةةةةالً عن بعض المهارات  والحركية المؤثرة في تعلم البناء الحركي لعدد من االلعاب الفرقية والفردية(,

بكرة القدم وبعض الفعاليات بألعاب القوى )قيد البحث(, وتم تطبيس البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسةةةةةةةة 

)االسةةةةلوب المتبع في المدرسةةةةة( والخاص بـةةةةةةةةةة)دليل مدرس التربية الرياضةةةةية للمرحلة المتوسةةةةطة( على 

سلوب التمرين الموزع على المجموعة  المجموعة الضابطة, في حين تم تطبيس البرنامج التعليمي الخاصة بأ

( وحةدة تعليميةة لكةل مجموعة 18( وحةدة تعليميةة بواقع )36التجريبيةة, وتكون البرنةامجين التعليميين من)

وتوصةةةةةةل الباحثان الى ( دقيقة, 45وبمعدل وحدتين تعليميتين في كل اسةةةةةةبوع وبلغ زمن كل وحدة تعليمية )

برنامج التعليمي الخاصةةة بأسةةلوب التمرين الموزع والبرنامج التعليمي الخاص اسةةتنتاجات عديدة أهمها ان ال

باألسلوب المتبع في المدرسة أثرا ايجابياً في تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية, ولالنتقاء 

لمركل لأللعاب الفردية, تفوق البناء الحركي الثالثي والمركل لأللعاب الفرقية على البناء الحركي الثالثي وا

ولالنتقاء بين أنواع البناء الحركي تفوق البناء الحركي المركل لأللعاب الفرقية على كل من البناء الحركي 

ما تفوق  ناء الحركي الثالثي, ك ية على الب عاب الفرد نائي لألل ناء الحركي الث ما تفوق الب نائي والثالثي, ك الث

 ثي لطالب الصف األول المتوسب.  ردية على البناء الحركي الثالالبناء الحركي المركل لأللعاب الف

The Impact of the Distributed Training Method on Motor Building Learning 

when selecting from a number of Team and Individual Games for First 

Intermediate Grade Students 

Supervisor.Prof. 

 Jassim Muhammad Nayef Al-Roumi 

j_alroomy@uomosul.edu.iq 
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Abstract 

The aim of the research is to expound the impact of the distributed training 

method used by an experimental group and the method used in the school by a 
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control group on motor building learning for the purpose of selecting from a number 

of team and individual games for students of the first intermediate grade.  

The researchers used the experimental method appropriate to the nature of 

the study, and the population of the study consisted of (232) students of the first 

intermediate grade in the Al-Shumookh Intermediate School for Boys in Nineveh 

Governorate. The study sample consisted of (30) students, representing (12.93%) 

of the population of the study and were randomly distributed into two (15) students 

experimental and control groups. The researcher adopted a questionnaire form, 

personal interviews, and scientific tests, measurements observation as means of 

collecting information.  Parity between the four study groups was done for each of 

the variables (age, height, mass, some mental abilities, i.e. (attention and 

intelligence) and some physical and motor factors that affect motor building 

learning of a number of team and individual games in addition to some football 

skills and some athletics activities (under study). The school educational curriculum 

(Physical Education Teacher Guide for Intermediate Grades) was implemented by 

the control group while the distributed training method was implemented by the 

experimental group. The two training programs consisted of (36) educational units, 

(18) for each group, two educational units per week, and the time of each 

educational unit was (45) minutes.  

the researchers reached a number conclusions, the most important of which 

is that the educational program of distributed training method and the control group 

program (the school method) positively impacted the  motor building learning of a 

number of team and individual games among first-grade intermediate students. 

In selecting between games, triple and complex motor building in team 

games was superior for those in individual games .In selecting between motor 

building types, complex motor building was superior to dual and triple motor 

building in team games, while dual motor building was superior to triple motor 

building in individual games among first-grade intermediate students,  

 1 – التعريف بالحث

 1-1 المقدمة واهمية البحث:

ي عد التعلم الحركي أحد العلوم التي اهتم بها الباحثون في مجال التربية البدنية ألهميته في تعليم واكتساب       

المتعلمين للمهارات الحركية الجديدة, ونتيجة لهذا االهتمام تطورت نظم التعليم في وقتنا الحاضر تطوراً 

اكتشاف كل ما هو جديد ومالئم لمواكبة التطور الهائل والمتعدد  سريعاً, وبدأت الدول المتقدمة تتسابس في

الجوانل في مجال العملية التعليمية, ولقد كانت العملية التعليمية وما تزال الشغل الشا ل للباحثين والمهتمين, 

لين وضع واحتلت مساحة واسعة في حقل التربية والتعليم, مما حدا بالعاملين فيها الى االهتمام الفعلي محاو

 مسارات عالجية جديدة إلرساء قواعد مقبولة لمهارات التقدم والتطور في العملية التعليمية.

وجدولة التمرين والتي تطرق اليها العديد من الباحثين تعني بحركة المتعلمين في خالل الوحدة التعليمية,      

ل تعلم المبتدئين المهارات الحركية سواًء من " أجل تحقيس التعلم ينبغي إجراء تنظيم وجدولة للتمارين خالو

كانت مهارة واحدة أو عدة مهارات ألجل تسهيل عملية التعلم وتنظيم متناسس للتمارين ". 

(Schmidt,1991,199" كما ) من األمور الواجبة والمهمة في العملية التعليمية ذلك ت عد عملية تنظيم التمرين

ن المستخدمة وأساليل تنفيذها فضالً عن تسهيل عملية التعلم واالحتفاظ ألنها تسهم في تحقيس تنوع في التماري

بالمهارة مع مراعاة صعوبة المهارة المطلوب تعلمها أو سهولتها من خالل التدرج بالعملية التعليمية". 

 (2, 2002)الدليمي, 
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المصادر العلمية, " منها وهنالك تصنيفات عديدة وأنواع مختلفة من جدولة التمرين تطرقت اليها العديد من   

)أسلوب التمرين الموزع والمكثف )المجمعة(, أسلوب التمرين المتسلسل والعشوائي, أسلوب التمرين الثابت 

ويضيف الى هذه األساليل كل من  (,85-80, 2002( و)خيون, 201, 2000والمتغير(" )محجوب, 

(2000 ,Schmidt & Wrisbergاسلوب التمرين الكلي والجز( " ) ")ئي, اسلوب التمرين البدني والذهني

(232,2000 ,Schmidt & Wrisberg ,).ومن الممكن أن يتم الدمج بين أكثر من أسلوب 

كما تطرق العديد من الباحثين الى هذه التصنيفات واالنواع المختلفة من جدولة التمرين مع االختالف في     

لى أسلوب جدولة التمرين الموزع والمكثف مثل دراسة نوع المهارات الحركية الرياضية, فمنهم من تطرق ا

( في فن أداء ودقة االرساالت 2001دراسة )البنا, , و( في بعض مهارات التنس المنفصلة1998)الحميري, 

في تعلم األداء الفني وتحسين االنجاز لبعض ( 2004ودراسة )العودات, السهلة والصعبة بالكرة الطائرة, 

( في المستوى البدني والمهاري والتحصيل المعرفي في مادة كرة 2005)رشيد, ة مسابقات الرمي, ودراس

, إال  أن جميع هذه الدراسات لم تتطرق الى البناء الحركي لعدد من االلعاب الفرقية والفردية وانما تطرقت القدم

( سنة 13طالب بعمر )الى عدد من المهارات في لعبة معينة, كما ان هذه الدراسات لم تستثمر البدء بتعليم ال

البناء الحركي واالنجاز لعدد من االلعاب الفرقية والفردية باعتبار أن هذه المرحلة العمرية هي أحسن مرحلة 

  261,  1987للتعلم الحركي )مرحلة المدرسة المتأخرة(. )ماينل , 

ياضية إلى عدة تصنيفات وقد قام العديد من المختصين في التعلم الحركي بتصنيف المهارات الحركية الر    

ومنها التصنيف الخاص بالبناء الحركي والذي يقسمها الى الحركات الثالثية والحركات الثنائية والحركات 

 المركبة.

وتتضمن االلعاب الفرقية والفردية والتي يحتويها المنهج الدراسي لطالب الصف االول المتوسب على     

كاض والبريد والحواجز وفعاليات الرمي والقذف فضالً عن فعاليتي العديد من االلعاب مثل )فعاليات األر

الوثل الطويل والقفز العالي( وبعض االجهزة في الجمناستك في مجال االلعاب الفردية, وألعاب )كرة القدم 

 (187-74, 2012وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة( في مجال االلعاب الفرقية(. )الزبيدي وآخرون, 

أن عملية التعرف وانتقاء أفضل المبتدئين الموهوبين إلشراكهم في منهج تعليمي وتدريبي منظم ي عد واحداً و    

النشاط الرياضي الذي يمارسه  من أهم اهتمامات المعنيون في شؤون األلعاب والفعاليات الرياضية, اال ان

يؤهله ذلك للوصول ألعلى المستويات المبتدئ يتطلل التعرف عليه وانتقاءه بشكل دقيس ومنذ البداية لكي 

 الرياضية.

 وتكمن أهمية البحث والحاجة إليه في النقاط اآلتية:

كونه مجال لم يتم التطرق اليه سابقاً في تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية. -1  

لعاب الفرقية والفردية باعتبار أن ( سنة البناء الحركي لعدد من اال13استثمار البدء بتعليم الطالب بعمر ) -2

 هذه المرحلة العمرية هي أحسن مرحلة للتعلم الحركي )مرحلة المدرسة المتأخرة(.

االنتقاء عن طريس تعلم البناء الحركي بين عدد من األلعاب الفرقية والفردية. -3  

البدء به عند تعليم المبتدئين معرفة انتقاء أي نوع من البناء الحركي )الثنائي والثالثي والمركل( يمكن  -4

 ولكل من األلعاب الفرقية والفردية.

 1-2 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:   

هل أن أسلوب التمرين الموزع الذي استخدمته المجموعة التجريبية يؤدي الى تعلم إيجابي للبناء الحركي 

ف االول المتوسب.لعدد من األلعاب الفرقية والفردية لطالب الص  

وهل أن االنتقاء على وفس تعلم البناء الحركي )الثنائي والثالثي والمركل( يبدأ باأللعاب الفرقية أم باأللعاب 

 الفردية؟

وأي انتقاء بين أنواع البناء الحركي )الثنائي والثالثي والمركل( ولكل من األلعاب الفرقية واأللعاب الفردية 

تدئين من طالب الصف األول المتوسب؟ سيتم البدء بتعليمه للمب  
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 1-3 اهداف البحث:

الكشف عن أثر أسلوب التمرين الموزع الذي استخدمته المجموعة التجريبية واألسلوب المتبع في  1-3-1

لحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية المدرسة الذي استخدمته المجموعة الضابطة في تعلم البناء ا

ل المتوسب. لطالب الصف االو  

المقارنة في االختبار البعدي بين المجموعة التجريبية التي استخدمت اسلوب التمرين الموزع  1-3-2

والمجموعة الضابطة التي استخدمت االسلوب المتبع في المدرسة في تعلم البناء الحركي لعدد من االلعاب 

 الفرقية والفردية لطالب الصف االول المتوسب.

في االختبار البعدي في تعلم البناء الحركي )الثنائي والثالثي والمركل( لالنتقاء بين عدد المقارنة  1-3-3

 من األلعاب الفرقية والفردية ولكل من أسلوب التمرين الموزع واألسلوب المتبع في المدرسة.

المركل( لعدد من المقارنة في االختبار البعدي لالنتقاء بين أنواع البناء الحركي )الثنائي والثالثي و 1-3-4

 األلعاب الفرقية والفردية ولكل من أسلوب التمرين الموزع واألسلوب المتبع في المدرسة. 

 1-4 فروض البحث:

وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية التي اسةةةةةةتخدمت أسةةةةةةلوب  1-4-1

في تعلم البناء الحركي لوب المتبع في المدرسةةة التي اسةةتخدمت االسةة والمجموعة الضةةابطة التمرين الموزع

 لعدد من االلعاب الفرقية والفردية لطالب الصف االول المتوسب.

وجود فروق معنوية في االختبار البعدي بين المجموعة التجريبية التي اسةةةةةتخدمت اسةةةةةلوب التمرين  1-4-2

سةةةة في تعلم البناء الحركي لعدد من الموزع والمجموعة الضةةةابطة التي اسةةةتخدمت األسةةةلوب المتبع في المدر

 االلعاب الفرقية والفردية لطالب الصف االول المتوسب.

وجود فروق معنوية في االختبار البعدي في تعلم البناء الحركي )الثنائي والثالثي والمركل( لالنتقاء  1-4-3

ب المتبع في المدرسة.        بين عدد من األلعاب الفرقية والفردية ولكل من أسلوب التمرين الموزع واألسلو

وجود فروق معنوية في االختبار البعدي لالنتقاء بين أنواع البناء الحركي )الثنائي والثالثي  1-4-4

والمركل( ولكل من األلعاب الفرقية والفردية ولكل من أسلوب التمرين الموزع واألسلوب المتبع في 

 المدرسة. 

 مجاالت البحث:  1-5

 : طالب الصف االول المتوسب / متوسطة )الشموخ للبنين( شريالمجال الب 1-5-1

  2020/  2019الفصل الدراسي االول للعام الدراسي : المجال ألزماني 1-5-2

 : المالعل الخاصة بمتوسطة الشموخ للبنينالمجال المكاني 1-5-3

 

 2- اجراءات البحث

 2-1 منهج البحث:

ته لطبيعة البحثاستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئم  , 

 2-2 مجتمع وعينة البحث:

تكون مجتمع البحث من طالب الصف االول المتوسب في متوسطة الشموخ للبنين الواقعة في حي الزهور       

( طالبا موزعين على اربعة شعل حيث 232والبالغ عددهم ) 2019/2020في محافظة نينوى للعام الدراسي 

البحث وبصورة عمدية ووزعت الشعبتين بصورة عشوائية على المجموعتين تم اختيار شعبتين ليمثلوا عينة 

( طالباً بعد ان تم استبعاد عدد من الطالب من الشعبتين 15التجريبية والضابطة, وبلغ عدد كل مجموعة )

 .%12,93وبنسبة مئوية  ( طالبا30وبهذا بلغ العدد الكلي لعينة البحث )

 التصميم التجريبي: 2-3

حثان التصةةةةةةميم التجريبي الذي يطلس عليه )تصةةةةةةميم المجموعات المتكافئة ذات االختبارين القبلي اعتمد البا

( فضالً عن التصميم الذي يطلس عليه )تصميم المجموعات المتكافئة ذات 398, 1984والبعدي( .)فاندالين, 

 (1وكما موضف بالشكل ) Jerry&Other,2005,332)المالحظة البعدية( )
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 التصميم التجريبي   يوضح1الشكل )

 

 2-4 وسائل جمع البيانات:

2-4-1 االستبيان: )استبيان تحديد بعض القدرات العقلية, استبيان لتحديد المهارات والفعاليات )البناء 

الحركي( لعدد من األلعاب الفرقية والفردية, استبيان لتحديد بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية المؤثرة, 

رجة البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية, استبيان لصالحية البرنامجين استبيان لتحديد د

 التعليميين(

 المقابلة الش صية:  2-4-2

تمت المقابالت الشخصية مع بعض السادة المختصين في مجال التربية الرياضية بشكل عام وفي مجال 

 ويم( بشكل خاص.)التعلم الحركي وكرة القدم وألعاب القوى والقياس والتق

 االختبار والقياس: 2-4-3

 تسجيل العمر الزمني وقياس كل من )الطول والكتلة لعينة البحث(. -1

 اختبار االنتباه, باستخدام اختبار)الحمر(.  -2

 (.أحمد زكي صالفاختبار الذكاء, باستخدام اختبار ) -3

 اختبارات البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية. -4

عناصر اللياقة البدنية والحركية المؤثرة في تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب  اختبار بعض -5

 الفرقية والفردية.

 االختبارات الفرقية )كرة القدم  المصممة )المقترحة  2-4-3-1

 الدحرجة بالوجه الداخلي والخارجي من القدم .أ

 التمريرة القصيرة بباطن القدم .ب

 من القدم والتمرير بباطن القدم الدحرجة بالوجه الداخلي والخارجي  -د

 المعامالت العلمية لالختبارات المصممة )المقترحة  في كرة القدم: 2-4-3-1-1

 صدق االختبارات المصممة )المقترحة  في كرة القدم: 2-4-3-1-1-1

قويم, لقد قام الباحثان بعرض االختبارات المصممة على السادة ذوي الخبرة واالختصاص في )القياس والت     

وكرة القدم, والتعلم الحركي( من أجل الوصول وتحقيس الصدق الظاهري حيث موافقة السادة من ذوي 

االختصاص على االختبارات تحقس الصدق الظاهري, وقام الباحثان بأجراء تجارب استطالعية للتحقس من 

ل اخذ الجذر التربيعي اإلجراءات العلمية لالختبارات المقترحة فضال عن احتساب الصدق الذاتي من خال

 ( قيم معامل الصدق الذاتي.1لمعامل الثبات ويوضف الجدول المرقم )

 

 ثبات االختبارات المصممة )المقترحة  في كرة القدم: 2-4-3-1-1-2

إعادة  -االختبار  –ومن أجل الحصول على ثبات االختبارات تم حساب معامل ثبات االختبارات عن طريس 

( طالبا من مجتمع 77الباحثان بأجراء االختبارات على عينة من الطالب  البالغ عددهم )االختبار,  إذ قام 

البحث الذين تم استبعادهم من العينة الرئيسية , وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية  وطبقت االختبارات المصممة 

رات في يومي االثنين والثالثاء وتم إعادة تطبيس االختبا 8/10/2019و7عليهم يومي االثنين والثالثاء الموافس 

( أيام وعلى العينة نفسها وتحت نفس الظروف, ثم قام الباحثان 7أي بعد مرور ) 15/10/2019و 14الموافس 

بحساب معامل االرتباط البسيب بين درجات االختبارين وكانت قيم معامل االرتباط عالية إذ تراوحت بين 

  االختبار البعدي المتغير المستقل ختبار القبلياال المجموعة

تعلم البناء الحركي  التجريبية

لعدد من األلعاب 

 الفرقية والفردية

تعلم البناء الحركي  أسلوب التمرين الموزع

لعدد من األلعاب 

 الفرقية والفردية

 

 المقارنة

 واالنتقاء
 االسلوب المتبع في المدرسة  الضابطة
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الفرقية )كرة القدم( المصممة )المقترحة( المستخدمة في البحث  ( وهذا يعني أن االختبارات0,871-0,902)

 (.1تتمتع بدرجة عالية من الثبات وكما مبين في الجدول رقم )

 ختبارات الفرقية )كرة القدم  المصممة )المقترحة :موضوعية اال 2-4-3-1-1-3

ومن أجل الحصول على درجة موضوعية عالية قام إثنين من المحكمين )1*( وفي آن واحد من 

تسجيل النتائج لالختبارات المقترحة مع التأكيد على أن يكون كل محكم في مكان مختلف عن اآلخر 

( طالب وتم إجراء 10أثناء إجراء االختبار على عينة التجربة االستطالعية والبالغ عددها )

( مما 0,961-0,984االرتباط البسيب بين درجتي المحكمين, وانحصرت قيم معامل االرتباط بين )

( يبين معامالت الثبات والصدق الذاتي والموضوعية 1يدل على موضوعية التقويم والجدول )

 لالختبارات الفرقية )كرة القدم( المصممة.

  

  1الجدول )

 مة )المقترحة يبين معامالت اليبات والصدق الذاتي والموضوعية لالختبارات الفرقية) كرة القدم   المصم

معامل  لفرقيةاالختبارات ا ت

 اليبات

الصدق 

 الذاتي

معامل 

 الموضوعية

 961 0 949 0 902 0 الدحرجة بالوجه الداخلي وال ارجي من القدم 1

 984 0 933 0 871 0 التمريرة بباطن القدم 2

3 
قدم  لداخلي وال ارجي من ال بالوجه ا لدحرجة  ا

 946 0 948 0 899 0 والتمريرة القصيرة بباطن القدم

 عاب الفرقية والفردية: ارة تقويم البناء الحركي لعدد من األلاستم 2-4-4

ضةةةةةةوء البناء  قام الباحثان بإعداد اسةةةةةةتمارة تقويم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية على  

والحركات  الحركي الظاهري )القسم التحضيري, القسم الرئيس, القسم الختامي( ولكل من )الحركات الثالثية

نوع من  نائية والحركات المركبة( وبعد االطالع على المصةةةةةةةادر العلمية حيث تكون الدرجة الكلية لكلالث

د درجة(, وتم عرض هذه االسةةةةةتمارات على بعض األسةةةةةاتذة المختصةةةةةين لتحدي 100أنواع البناء الحركي )

 صالحيتها.

 المالحظة العلمية: 2-4-5 

الحركي لأللعاب الفرقية )كرة القدم( من قبل ثالث تدريسيين تم أجراء المالحظة العلمية لتقويم البناء   

من تدريسي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل في اختصاص )كرة القدم(  )مقومين(

لأللعاب الفردية )ألعاب القوى( من تدريسي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  •* وثالث تدريسين)مقومين(

وتمت المالحظة العلمية عن طريس تصوير العينة  فيديوياً ة الموصل في اختصاص )العاب القوى( , في جامع

وكانت طريقة التقويم من قبل المقومين  ( ثم تم توزيعها على المختصينCDونقلت على أقراص مدمجة )

قسام للحركات ( لألقسام الثالثة )التحضيري, الرئيس, الختامي( وأجزاء هذه اال100بإعطاء درجة من )

                                                           
 ,أبي معاذ محمد يونس: ماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة -1( •)

 ,أحمد قدوري جابر: بكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة -2     

1-   م(محمد خضر اسمر أد م الحركي / كرة القد  : )التعل
وفل فاضل أد -2 م(رشيد: )ا ن م الحركي / كرة القد  لتعل
ن  د ,م,أ -3 ممع م( عبد الكري م التدريب الرياضي / كرة القد م: )عل  جاس

ى(): عبد اهللاياد محمد  ,أد ,* -4 م التدريب الرياضي / ألعاب القو  عل
وفق سعيد  ,د ,م,أ -5 ى(أحمم م التدريب الرياضي / ألعاب القو  د: )عل
ن عبد اهلل د ,م,أ -6 م التدريب الرياضي / أحس ى(: )عل  لعاب القو
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حيث تمت  )الثنائية والثالثية والمركبة( وعلى وفس استمارة تقويم البناء الحركي لأللعاب الفرقية والفردية ,

بالنسبة  2019/ 27/10والى يوم االحد الموافس  24/10/2019المالحظة العلمية من يوم الخميس الموفس 

وتمت المالحظة العلمية لأللعاب الفردية )ألعاب القوى( من لالختبارات القبلية لأللعاب الفرقية )كرة القدم(, 

بالنسبة لالختبارات القبلية,  في  3/11/2019الى يوم االحد الموافس  2019 /10 /29يوم الثالثاء الموافس  

الى يوم االحد الموافس  2020 /1 /9حين تمت المالحظة العليمة لالختبارات البعدية من يوم الخميس  الموافس 

الى يوم االثنين  13/1/2020بالنسبة لأللعاب الفرقية )كرة القدم( ومن يوم االثنين الموافس  12/1/2020

بالنسبة لأللعاب الفردية )ألعاب القوى(, وتم اجراء معامل االرتباط المتعدد بين درجات  20/1/2020الموافس 

الفرقية والفردية في االختبارات القبلية  المقومين الثالثة للحركات )الثنائية والثالثية والمركبة( لأللعاب

 ( يبين ذلك.2والجدول )

 

  2الجدول )

 يوضح قيم معامل االرتباط المتعدد لدرجات المقومين في االختبارات القبلية لأللعاب الفرقية والفردية

 األلعاب الفرقية

 )مهارات كرة القدم 

 معامل

االرتددددددبدددددداط  

 المتعدد

 األلعاب الفردية

 اب القوى )فعاليات ألع

 معامل

 *االرتباط  المتعدد

الحركدات اليندائيدة )الددحرجدة بدالوجه 

 الداخلي وال ارجي من القدم 

الحركددددددددددددات الينائيددددددددددددة  856 0

)الددددددددددددركض السددددددددددددريع 

 م 20)

0 865 

الحركات اليالثية )التمريرة القصددددديرة 

 بباطن القدم 

الحركددددددددددددات اليالثيددددددددددددة  877 0

 )الوثب الطويل 

0 839 

بة ) بالوجه الحركات المرك لدحرجة  ا

الدددداخددلددي والدد دددارجددي مددن الددقددددم 

 والتمريرة القصيرة بباطن القدم

الحركددددددددددددات المركبددددددددددددة  835 0

 م  حواجز30)ركض )

0 829 

 361 0  = 28= 2- 30*قيمة )ر  الجدولية عند درجة حرية )

 تكافؤ مجموعات البحث: 2-5

ر)بالشهر   الطول  الكتلة  بعض تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغيرات )العم 2-5-1

 القدرات العقلية 

  3الجدول )

يبين نتائج الفروق للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في متغيرات )العمر  الطول  الكتلة  

 االنتباه  الذكاء 

 قيمة )ت  المحتسبة

 

 ت المتغيرات المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 -س +ع -س ع+

 1 العمر )بالشهر  151,933 1,791 151,533 1,959 0,584

 2 الطول )سم  157,800 4,585 156,000 2,927 1,281

 3 الكتلة )كغم  44,000 5,358 42,533 2,774 0,941

 4 االنتباه )درجة  20,333 3,518 21,533 3,997 0,873

 5 الذكاء )درجة  40,066 1,944 39,400 1,919 0,945

  05 2 =)2-2+ن1وأمام درجة حرية )ن  05,0) <عند نسبة خطأ ية قيمة )ت  الجدول
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تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية المؤثرة  2-5-2

 في تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية

المجموعة الضابطة في بعض عناصر اللياقة   يبين نتائج الفروق للمجموعة التجريبية و4الجدول )

 البدنية والحركية في تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية

قيمة )ت  

 المحتسبة

 ت المتغيرات المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 -س +ع -س ع+

 1 السرعة االنتقالية 3,951 0,359 3,998 0,338 0,371

القوة االنفجارية لعضالت  1,573 0,122 1,580 0,126 0,147

 الرجلين

2 

القوة المميزة بالسرعة  5,073 0,440 4,936 0,401 0,887

لعضالت الرجلين )الرجل 

 اليمين 

3 

القوة المميزة باليرعة  4,692 0,732 4,346 0,459 1,550

لعضالت الرجلين )الرجل 

 اليسار 

4 

 5 شاقةالر 7,204 0,582 7,366 0,520 0,803

 6 المرونة 4,533 3,502 4,266 3,534 0,208

  05 2 =)2-2+ن1وأمام درجة حرية )ن  05,0) <عند نسبة خطأ قيمة )ت  الجدولية 

تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية  2-5-3

 والفردية

  5الجدول )

لمجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم البناء لعدد من االلعاب الفرقية يبين نتائج الفروق بين ا

 ,والفردية

قيمة )ت  

 المحتسبة

 ت المهارات والفعاليات المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

ع± -س  ع±  -س   

 1 الدحرجة 39,666 4,730 37,733 4,978 1,090

 2 التمريرة 38,133 3,270 38,933 3,769 0,621

 3 الدحرجة والتمريرة 37,400 6,663 39,533 4,969 0,994

م 20الركض السريع ) 49,466 2,030 49,666 1,877 0,280  4 

 5 الوثب الطويل 46,600 3,794 46,733 4,182 0,091

م  حواجز30ركض ) 48,200 3,384 45,329 4,329 1,691  6 

  05 2 =)2-2+ن1جة حرية )نوأمام در  05,0) <عند نسبة خطأ قيمة )ت  الجدولية 

( يتبين وجود فروق  ير معنوية بين افراد المجموعتين التجريبية والضابطة 5, 4, 3من الجداول الثالثة )

 في المتغيرات كافة, مما يدل على التكافؤ بين المجموعتين.

 متغيرات البحث وكيفية ضبطها 2-6

 المتغيرات المستقلة للبحث 2-6-1

 زع )المجموعة التجريبية(أسلوب التمرين المو .1

 االسلوب المتبع في المدرسة, دليل مرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة )المجموعة الضابطة(  .2
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 لتابعة للبحث االمتغيرات  2-6-2

لدحرجة, الت -1 مل مهارات )ا قدم( وتشةةةةةة ية )كرة ال عاب الفرق عدد من األل ناء الحركي ل مريرة, تعلم الب

 الدحرجة والتمريرة(.

م(, 20ريع )لم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفردية )ألعاب القوى( وتشمل فعاليات )الركض الستع -2

 م( حواجز(.30الوثل الطويل, ركض )

 البرامج التعليمية: 2-7

 البرنامج التعليمي ال اصة بالمجموعة الضابطة: 2-7-1

ردية )العاب قوى( )كرة القدم( واأللعاب الف بعد االطالع على المصادر العلمية الخاصة باأللعاب الفرقية      

لمتوسةةطة( اوالمصةةادر العلمية و)المنهاج التعليمي الخاص بالمدرسةةة دليل مدرس التربية الرياضةةية للمرحلة 

ية قام واالسةةةةةةتبيانات التي وزعت من أجل تحديد المهارات والفعاليات الخاصةةةةةةةة باأللعاب الفرقية والفرد

على  ( وحدة تعليمية, موزعة18الخاص بالمجموعة الضةةةةةةةابطة الذي تكون من )الباحثان بأعداد البرنامج 

ية ) عاب الفرق ية )9االل عاب الفرد ليميتين في ( وحدات تعليمية, وبواقع وحدتين تع9( وحدات تعليمية واألل

 ى القسةةةةةةم( دقيقة للوحدة التعليمية الواحدة حيث احتوت كل وحدة تعليمية عل45االسةةةةةةبوع الواحد وبواقع )

الجزء التحضةةةةةةيري الذي يشةةةةةةمل )المقدمة واالحماء والتمارين البدنية( والقسةةةةةةم الرئيس الذي يحتوي على )

شةةمل )تمارين التعليمي والجزء التطبيقي( وهو القسةةم االسةةاسةةي في الوحدة التعليمية  والقسةةم الختامي الذي ي

 التهدئة ولعبة صغيرة(.

 ل اصة بالمجموعة التجريبية:البرنامج ا 2-7-2

ة وفي من خالل االطالع على المصةةةادر العلمية والدراسةةةات السةةةابقة في مجال التعلم الحركي بصةةةورة عام 

م جدولة التمرين  بصةةةةةةورة خاصةةةةةةةة فضةةةةةةال عن خبرة الباحثان في مجال )كرة القدم والعاب القوى والتعل

منت أسةةةةلوب بية التي تضةةةةالحركي( قام الباحثان بأعداد وكتابة البرنامج التعليمية الخاص بالمجموعة التجري

يميةةة ( وحةةدات تعل9( وحةةدة تعليميةةة موزعةةة على االلعةةاب الفرقيةةة )18التمرين الموزع والةةذي تكون من )

( دقيقة 45( وحدات تعليمية, وبواقع وحدتين تعليميتين في االسةةةةةةبوع الواحد وبواقع )9واأللعاب الفردية )

 للوحدة التعليمية الواحدة,

التعليمي على نفس المفردات الخاصةةةةة بالبرنامج التعليمي للمجموعة الضةةةةابطة مع  وقد احتوى هذا البرنامج

نامجين  هذين البر لك تم عرض  عد ذ ها, ب حة بين مارين وفترات الرا قة توزيع الت عاة االختالف في طري مرا

ت التعليميين على المختصةةةةةةين في مجةةال )التعلم الحركي وكرة القةةدم وألعةةاب القوى( وبعةةد اجراء المقةةابال

 مع العديد منهم تم اجراء بعض التعديالت واالتفاق على صالحية هذين البرنامجين التعليميين. الشخصية

 االختبارات القبلية والتجربة الرئيسة واالختبارات البعدية: 2-8

 االختبارات القبلية: 2-8-1

لفرقية والفردية للمجموعة التجريبية تم إجراء االختبارات القبلية لتعلم البناء الحركي لعدد من االلعاب ا       

حيث أجريت اختبارات  2019/  10/  22و  21والمجموعة الضابطة في يومي االثنين والثالثاء الموافقين 

األلعاب الفرقية )مهارات كرة القدم( )الدحرجة بالوجه الداخلي والخارجي من القدم( ومهارة )التمريرة بباطن 

ار مهارة )الدحرجة بالوجه الداخلي والخارجي من القدم والتمريرة( في يوم الثالثاء, القدم في يوم االثنين, واختب

 10/  24و 23أما االلعاب الفردية )ألعاب القوى( فأجريت اختباراتها في يومي االربعاء والخميس الموافقين 

يوم األربعاء,  م(( وفعالية )الوثل الطويل( في20حيث أجريت اختبارات فعالية )الركض السريع ) 2019/

م( حواجز( في يوم الخميس وبمساندة فريس العمل المساعد, وقبل القيام بأداء االختبارات 30وفعالية )ركض )

القبلية من قبل الطالب قام أحد الباحثين بأداء محاولة واحدة أمام الطالب ليأخذوا فكرة عن كيفية أداء المهارات 

                                                           
   ,(1) أد محمد خضر اسمر: )التعلم الحركي / كرة القدم(, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة, جامعة الموصل 

 ,كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة, جامعة الموصل ( أد مكي محمود حسين: )القياس والتقويم / كرة القدم(,2)

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة, جامعة الموصل,  نيك / ألعاب القوى(,( أد عمار علي احسان: )البايوميكا3)

 ,)التعلم الحركي / كرة القدم(, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة, جامعة الموصل ( أد, نوفل فاضل رشيد:4)

 ,وعلوم الرياضة, جامعة الموصل )التعلم الحركي / الكرة الطائرة(, كلية التربية البدنية ( أ,م, د خالد محمد داؤود:5) 

 ,)علم التدريب الرياضي/ كرة القدم(, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة, جامعة الموصل ( أ,م, د معن عبد الكريم جاسم:6)

 



285 

 

)ألعاب قوى( , وتمت االختبارات القبلية بإعطاء كل طالل محاولة  والفعاليات الفرقية )كرة قدم( والفردية

( محاوالت لمهارة الدحرجة 6( محاوالت لمهارة التمريرة بالكرة, و)6واحدة في مهارة الدحرجة بالكرة, و)

ية والتمريرة بالكرة, وعلى وفس االختبارات المصممة )المقترحة( بـ)كرة القدم(, اما في ما يخص األلعاب الفرد

( محاوالت 3م(, و)20)ألعاب القوى( فتمت االختبارات القبلية بإعطاء محاولة واحدة لفعالية الركض السريع )

م( حواجز حسل االختبارات 30للوثل الطويل على وفس القانون الدولي للهواة, ومحاولة واحدة لركض )

تصوير فيدوية الة تصوير األداء ب لأللعاب الفردية )العاب القوى( وصاحل أداء كل محاولة من قبل الطالب

 (.2وقد تم اجراء معامل االرتباط المتعدد بين درجات المقومين الثالثة لبيان تقويم االداء كما في الجدول )

 التجربة الرئيسة:   3-8-2

تم البدء بتنفيذ البرامج التعليمية على المجموعتين التجريبية والضابطة يوم االثنين  الموافس 

وبواقع وحدتين تعليميتين في األسبوع الواحد ولكل مجموعة, بحيث تطبس المجموعة  28/10/2019

, في حين تقوم المجموعة الضابطة بتطبيس بأسلوب التمرين الموزعالتجريبية البرنامج التعليمي الخاص 

نتهاء من وتم اال, )البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة, دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة(

 .2019/  12/  29تنفيذ البرامج التعليمية للمجموعتين التجريبية والضابطة في يوم األحد الموافس 

 االختبارات البعدية: 3-8-3 

تم إجراء االختبارات البعدية لتعلم البناء الحركي لعدد من االلعاب الفرقية والفردية  لمجموعتي البحث        

حيث أجريت االختبارات  2019 /12/  31و30مي االثنين والثالثاء الموافقين التجريبية والضابطة في يو

الخاصة باأللعاب الفرقية ولمهارة )الدحرجة بالوجه الداخلي والخارجي من القدم( ومهارة )التمريرة بباطن 

في يوم  القدم( في يوم االثنين, واختبار مهارة )الدحرجة بالوجه الداخلي والخارجي من القدم والتمريرة(

  2020/  1/ 7و 5الثالثاء, أما اختبارات االلعاب الفردية ففد أجريت في يومي االحد والثالثاء الموافقين 

م(( وفعالية )الوثل الطويل( في يوم االحد, واختبار فعالية 20حيث أجريت اختبارات فعالية )الركض السريع )

ذي تم في االختبارات القبلية وصاحل األداء لكل م( حواجز( في يوم الثالثاء وبنفس األسلوب ال30)ركض )

وتم اجراء معامل االرتباط المتعدد بين درجات المقومين للحركات )الثنائية طالل عملية التصوير الفيديو, 

 (6والثالثية والمركبة( لأللعاب الفرقية والفردية في االختبارات البعدية وكما مبين في الجدول )

  6الجدول )

 امل االرتباط المتعدد لدرجات المقومين في االختبارات البعدية لأللعاب الفرقية والفرديةيوضح قيم مع

 الحركات )المهارات( لاللعاب الفرقية

 

معامل االرتباط  

 المتعدد

ليةةةات(  فعةةةا ل لحركةةةات )ا ا

 لاللعاب الفردية

مةةةةةةةعةةةةةةةامةةةةةةةل 

االرتةةةةةةةةبةةةةةةةةاط  

 المتعدد*

الحركةةات الثنةةائيةةة )الةةدحرجةةة بةةالوجةةه 

 من القدم(الداخلي والخارجي 

الحركةةةةةةةةةةةةةات الثنائيةةةةةةةةةةةةةة  0,862

)الةةةةةةةةةةةةركض السةةةةةةةةةةةةريع 

 م(20)

0,843 

الحركةةةات الثالثيةةةة )التمريرة القصةةةةةةيرة 

 بباطن القدم

 الحركات الثالثية  0,881

 )الوثل الطويل(

0,832 

الحركةةات المركبةةة )الةةدحرجةةة بةةالوجةةه 

الةةداخلي والخةةارجي من القةةدم والتمريرة 

 القصيرة بباطن القدم

لمركبةةةةةةةةةةةة الحركةةةةةةةةةةةات ا 0,821

م( 30)ركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض )

 حواجز(

0,839 

 361 0   =28= 2- 30*قيمة )ر  الجدولية عند درجة حرية )

 الوسائل اإلحصائية: 3-9

 الوسب الحسابي -1

 االنحراف المعياري -2

 معامل االرتباط البسيب -3

 معامل االرتباط المتعدد -4
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 اختبار )ت( لوسطين حسابيين مرتبطين -5

 (310-101, 1999التكريتي والعبيدي, ) اختبار )ت( لوسطين حسابين مستقلين.   -6

 ( في معالجة البيانات.SPSSوتم استخدام الحقيبة اإلحصائية )

 3- عرض ومناقشة النتائج: 

عرض ومناقشة نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في  3-1

 دية.تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفر

  7الجدول )

يبين نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم البناء 

 الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية

المهارات  المجموعات ت

 والفعاليات

قيمة )ت   االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحتسبة*
 +ع -س +ع -س

موعة المج 1

 التجريبية

 

أسلوب التمرين 

 الموزع

*630 18 459 4 200 69 730 4 666 39 الدحرجة  

*405 17 435 5 600 66 270 3 133 38 التمريرة  

الدحرجة 

 والتمريرة
37 400 6 663 74 066 6 565 18 563*  

الركض السريع 

 م 20)
49 466 2 030 68 133 3 681 15 903*  

6 0046 الوثب الطويل  3 794 62 200 2 512 17 158*  

م  30ركض )

 حواجز
48 200 3 384 69 200 4 738 14 067*  

المجموعة  2

 الضابطة

 

االسلوب المتبع 

 في المدرسة

*279 14 711 2 933 60 978 4 733 37 الدحرجة  

*575 14 943 3 133 58 769 3 933 38 التمريرة  

الدحرجة 

 والتمريرة
39 533 4 969 0060 2  4 753 13 795*  

الركض السريع 

 م 20)
49 666 1 877 61 000 3 644 12 696*  

*093 9 261 5 400 56 182 4 733 46 الوثب الطويل  

م  30ركض )

 حواجز
45 800 4 329 58 200 6 570 6 494*  

  1 52  وقيمة )ت  الجدولية =  )14=1-15وأمام درجة حرية )  05,0) <عند نسبة خطأ *معنوي 

( أن هنا  فروقاً معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعات التجريبية الثالثة 7يتبين من الجدول )     

والمجموعة الضابطة في تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية ولمصلحة االختبار البعدي 

ذلك إلى تأثير البرنامج التعليمي الخاص بأسلوب  وهذا يحقس صحة الفرض االول للبحث, ويعزو الباحثان سبل

جدولة التمرين )الموزع( الذي يمتاز بخصوصية من حيث الترتيل والتنظيم وجدولة التمارين التي تحتويها 

كل وحدة تعليمية وكيفية توزيع جهد المتعلم على هذه التمارين واستثمار أوقات التمارين في كل وحدة بشكل 

حة األكبر من زمن  كل تكرار كذلك عملية التكرار الحاصلة في كل وحدة ساعدت مناسل وفترات الرا

وانعكست بشكل ايجابي على التحسن في تعلم البناء الحركي حيث يعتمد تعلم المهارات الحركية والفعاليات 

ة عن طريس الممارسة الى التعليم والتدريل المنتظم وفس خطوات تعليمية سهلة وبعد ذلك التدرج بسرع

وصعوبة معينة بالتكرار والممارسة من أجل الحصول على أكبر عدد من المعلومات والتنسيس والتوافس 

واالداء الصحيف للمهارة أو الفعالية والوصول الى المستوى األفضل, حيث يشير)محجوب( الى "أن التكرار 
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لى تنظيم المادة الموجودة في الدماغ يؤدي إلى انتقال المعلومات إلى الذاكرة طويلة األمد وهذا التكرار يعمل ع

( , ويضيف  181,  2001والتي تختص بها الذاكرة, وأن هكذا تنظيم يسهل عملية التذكر" .) محجوب, 

)السوفاجي( "ان تكرار المهمة لمدة زمنية معينة ولفترة راحة محددة بين التكرارات يتر  اثراً أو صوراً 

)البرنامج الحركي( تستخدم من قبل المتعلم لتعديل أو تطوير الحركات  مخزونة في ذاكرة المتعلم وهذه الصورة

الالحقة , إذ أن تكرار المهارة عدة مرات مع اخذ فترة راحة محددة , وهذه الراحة تسمف بتحول المعلومة من 

ر الذاكرة قصيرة األمد إلى الذاكرة طويلة األمد و)الخاصة بالذاكرة الحركية( مما يجعل سهولة استحضا

 (.113, 2019واسترجاع هذه المعلومة في أي لحظة" )السوفاجي,

 في عرض ومناقشة نتائج الفروق في االختبار البعدي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 3-2

 تعلم البناء الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية.

  8الجدول )

في تعلم البناء  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةفي االختبار البعدي بين  نتائج الفروقيبين  

 الحركي لعدد من األلعاب الفرقية والفردية

قيمة )ت  

 المحتسبة*

 ت المهارات والفعاليات المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

ع± -س  ع±  -س   

 1 الدحرجة 69,200 4,459 933 60 711 2 6,135*

4 883*  2 التمريرة 600 66 435 5 133 58 943 3 

 3 الدحرجة والتمريرة 74,066 6,562 200 60 753 4 6,627*

5 333* م 20الركض السريع ) 133 68 681 3 000 61 644 3   4 

3 852*  5 الوثب الطويل 200 62 512 2 400 56 261 5 

5 259* م  حواجز30ركض ) 200 69 738 4 200 58 570 6   6 

  05 2 =)2-2+ن1وأمام درجة حرية )ن  05,0) <خطأ عند نسبة قيمة )ت  الجدولية 

في  بين المجموعتين التجريبية والضابطة ( وجود فروق معنوية في االختبار البعدي8يتبين من الجدول )     

المهارات الخاصة بكرة القدم وجميع الفعاليات الخاصة بألعاب القوى وهو ما يحقس صحة الفرض الثاني جميع 

لوجود فترات الراحة الكافية التي تعادل تقريباً زمن التكرار الواحد بمرتين باحثان ذلك الى ويعزو ال للبحث,

والتي تساعد على عملية استرجاع المعلومات وتثبيتها والتهيئة الذهنية المناسبة عند تكرار وآخر وهذا ما 

ي فرصة للمتعلم لمراجعة يؤكده )الطالل والويس( حيث يشيران الى أن" فترة التوقف بين تكرار وآخر يعط

أدائه ذهنياً مما يجعل المتعلم أكثر تركيزاً على المهارات واالختبارات كما أن" التمارين الموزعة تعطي 

(, كما "أن فرصة اكتشاف 61, 2000مجاالت للمتعلم لمراجعة الفعالية الحركية ذهنياً ". )الطالل والويس, 

و تكرار وا خر في التدريل الموزع تكون كبيرة, إذ يتمكن المتعلم األخطاء خالل التوقفات بين أداء وا خر أ

( كذلك 35, 2011خالل فترات الراحة من أن يفكر ويعيد ذاكرته وتصوراته عند أداء المهارة" .)الدليمي, 

فأن فترات الراحة الموجودة وأسلوب توزيعها على التمارين وتكراراتها يتالءم مع هذه الفئة العمرية 

كذلك انما يرجف االفضلية ألسلوب التمرين الموزع هو تعليم الطالب بهذا االسلوب في بداية ئين(  )المبتد

المهارات والفعاليات, إذ يكون أكثر مالئمة مع التعلم االولي للمهارة )المهمة( الجديدة وهذا ما يتفس مع )لطفي( 

ل اداء أفضل في مراحل االولى للتعليم ( " إن الممارسة والتدريبات الموزعة تحقس معدSnoddyنظرية  ) عن

في حين المكثف يحقس معدالً أفضل في المراحل األخيرة لعملية التعليم ,  إذ أن االنقاص التدريجي في طول 

 .( 558 - 551, 1972فترات التدريل في أثناء مرحلة التعلم يدفع لزيادة فاعلية التعلم" .)لطفي : 
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ارنة في االختبار البعدي في تعلم البناء الحركي لالنتقاء بين عدد من األلعاب عرض ومناقشة نتائج المق 3-3

 الفرقية والفردية.

  يبين مقارنة الفروق في االختبار البعدي في تعلم البناء الحركي لالنتقاء بين عدد من االلعاب 9الجدول )

 الفرقية والفردية

قيمة)ت 

 *

 المحتسبة

ةااللعاب الفرقي االلعاب الفردية )المهارات والفعاليات    نوع  

البناء 

 الحركي

 

 م األساليب

ع± ع± سَ    سَ  

0 714 3 681 68 133 4 45

9 

69,20

0 

)الدحرجة  و)الركض 

م 20السريع  

أسلوب  الينائي

التمرين 

 الموزع

1 

2 846

* 

2 512 62 200 5 43

5 

66 60

0 

)التمريرة  و)الوثب الطويل    اليالثي 

*2,329 4 738 0069 2  6 56

2 

74 06

6 

)الدحرجة والتمرير  و)ركض  

م  حواجز 30)  

 المركب

0 057 3,644 61,000 2 71

1 

60 93

3 

)الدحرجة  و)الركض 

م 20السريع  

األسلوب  الينائي

المتبع في 

 المدرسة

2 

1,021 5,261 56,400 3 94

3 

58 13

3 

)التمريرة  و)الوثب الطويل    اليالثي 

0 955 6,570 58,200 54 7

3 

60 20

0 

)الدحرجة والتمرير  و)ركض  

م  حواجز 30)  

 المركب

  05 2 =)2-2+ن1وأمام درجة حرية )ن  05,0) <عند نسبة خطأ قيمة )ت  الجدولية 

( وجود فروق معنوية بين االوساط الحسابية ألسلوب التمرين الموزع ولمصلحة 9يتبين من الجدول )         

عند مقارنتها مع البناء الحركي ( لأللعاب الفرقية )التمريرة القصيرة بباطن القدمتعلم البناء الحركي الثالثي 

الثالثي لأللعاب الفردية )الوثل الطويل(, ووجود فرق معنوي بين البناء الحركي المركل لأللعاب الفرقية 

م( حواجز(,  30ض ))الدحرجة والتمريرة( عند مقارنته مع البناء الحركي المركل لأللعاب الفردية فعالية )رك

وهو ما يحقس صحة الفرض الثالث للبحث, ويعزو الباحثان سبل ذلك الى أن مهارات كرة القدم تكون محببة 

( سنة ويمارسونها في مناطقهم السكنية أو في الفرق الشعبية, وت عد هذه المرحلة 13الى هذه الفئة العمرية )

 (261, 1987)ماينل, العمرية أحسن مرحلة للتعلم الحركي. 

عرض ومناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي النتقاء أنواع البناء الحركي )الينائي واليالثي  3-4

 والمركب  لعدد من االلعاب الفرقية والفردية.

النتقاء أنواع البناء الحركي )الينائي واليالثي  في االختبار البعدي   يبين نتائج تحليل التباين10الجدول )

لعدد من االلعاب الفرقية والفردية  والمركب  

 

 م
 االساليل

 

البناء 

 الحركي

 

وحدة 

 القياس

مصدر 

 التباين

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسب 

 المربعات

قيمة 

)ف(* 

 المحسوبة

1م  

أسلوب 

التمرين 

 الموزع

 درجة فرقي

بين انواع 

 البناء

2 430,978 215,489 

*6,989 
داخل انواع 

 البناء

42 1294,933 30,832 

 درجة فردي
بين انواع 

 البناء

2 426,711 213,356 
15,123*  
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داخل انواع 

 البناء

42 592,533 14,108 

 2م

 

األسلوب 

المتبع في 

 المدرسة

 

 فرقي

 

 درجة

 

بين انواع 

 البناء

2 63,244 31,622 2,085 

 

داخل انواع 

 البناء

42 637,067 15,168 

 فردي

 

 درجة

 

انواع بين 

 البناء

2 161,200 80,600 2,874 

 

داخل انواع 

 البناء

42 1178,000 28,048 

 23 3  )ف  الجدولية = 2 42  وأمام درجتي حرية )05 0) <* معنوي عند نسبة خطأ 

النتقاء بين أنواع البناء ل يبين مقارنة الفروق بين األوساط الحسابية في االختبار البعدي  11الجدول )

 عدد من األلعاب الفرقية والفردية ألسلوب التمرين الموزعكي لالحر

  م

 االساليب

البناء 

الحر

 كي

 1ب 

)ثنائي

  

 2ب 

)ثالثي

  

 3ب 

)مرك

 ب 

 -1ب 

 2ب

 -1ب 

 3ب

 -2ب 

 3ب

 

(L,S,D  

 -س -س -س

 

 

 ت

أسلوب 

التمرين 

 الموزع
 فرقي

69 2

00 

 

66 6

00 

 

74 0

66 

 

2 600 

 

 

4 866

* 

 *3ب 

 

7 466

* 

 *3ب

4 095 

 فردي

 

68 1

33 

62 2

00 

69 2

00 

5 933

* 

*1ب   

 

1 067 

 

7 00* 

 *3ب
2 770 

أو الفرق المعنوي لمصلحة البناء  الفرق المعنوي لمصلحة البناء الحركي الينائي الفرقي )الدحرجة * 1ب 

 م  20الحركي الينائي الفردي )الركض السريع 

لمصلحة البناء    أو الفرق المعنويثي الفرقي )التمريرةالفرق المعنوي لمصلحة البناء الحركي اليال *2ب  

 الحركي اليالثي الفردي )الوثب الطويل  

* الفرق المعنوي لمصلحة البناء الحركي المركب الفرقي )الدحرجة والتمريرة  أو الفرق المعنوي 3ب 

 م  حواجز30لمصلحة البناء الحركي المركب الفردي )ركض )

 

وجود فروق معنوية لالنتقاء بين أنواع التعلم الحركي ألسلوب التمرين الموزع ( 12) يتبين من الجدول      

ولمصلحة البناء )الحركي المركل الدحرجة والتمريرة( عند مقارنته مع البناء )الحركي الثنائي الدحرجة( 

جماعية فضالً عن  والبناء الحركي الثالثي )التمريرة( ويعزو الباحثان ذلك الى أن لعبة كرة القدم هي لعبة

احتياجها الى المهارات المركبة أكثر من حاجتها الى مهارة لوحدها سواًء كانت ثنائية كالدحرجة بالكرة أو 

 ثالثية كالتمريرة.

وكذلك وجود فروق معنوية بين االنتقاء بين أنواع البناء الحركي في األلعاب الفردية فكانت الفروق لمصلحة 

م(( عند مقارنته مع البناء )الحركي الثالثي الوثل الطويل(, ويعزو الباحثان 20ركض)البناء )الحركي الثنائي 

سبل ذلك الى أن الركض من الحركات األساسية التي يتعلمها الطفل مع بداية نموه وتطوره الحركي وعلى 
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من قبل األطفال الر م من أن الوثل والقفز ي عدا أيضاً من الحركات األساسية, إال أن الركض السريع يستخدم 

 خالل تطورهم الحركي عند ممارستهم للعبة كرة القدم أو التنافس في سباق السرعة مع أقرانهم,

م( حواجز( عند مقارنته مع البناء 30كما كان الفرق معنوي ولمصلحة البناء الحركي المركل )ركض ) 

. ويعزو الباحثان الى أن هذه )الحركي الثالثي الوثل الطويل(, وهو ما يحقس صحة الفرض الرابع للبحث

الفعالية جديدة على المتعلمين ضمن هذه الفئة العمرية والتي تعد أحسن مرحلة للتعلم الحركي في عمر الطفولة, 

ويسعى المتعلم فيها الى ر بته في تعلم كل ما هو جديد, كما أن األسلوب المستخدم من قبل الباحثان في التدرج 

وزن الحركي وارتفاع القليل للحاجز والمسافات القصيرة بين الحواجز ثم الزيادة بتعليم الحواجز بدءاً بال

تدريجيا في ارتفاع الحاجز وزيادة المسافة بين الحواجز فضالً عن التمارين المنوعة لكل من الرجلين القائدة 

دى المتعلمين في واالرتقاء والتمارين األرضية الخاصة بجلوس الحاجز, كل ذلك أدى الى التشويس والر بة ل

هذه المجموعة التجريبية التي استخدمت أسلوب التمرين الموزع وجعلهم يتفوقون أيضاً على المجموعة 

 الضابطة التي استخدمت األسلوب المتبع في المدرسة. 

 

 االستنتاجات والتوصيات-4

 االستنتاجات: 1-4

 

التعليمي الخاص باألسلوب المتبع أثر البرنامج التعليمي الخاص بأسلوب التمرين الموزع والبرنامج   -1

في المدرسة ايجابياً في تعلم البناء الحركي لعد من األلعاب الفرقية والفردية لطالب الصف االول 

 المتوسب.

تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت اسلوب التمرين الموزعة في تعلم البناء الحركي لعدد من  -2

 االلعاب الفرقية والفردية.

 بين عدد من األلعاب الفرقية والفردية في تعلم البناء الحركي أسلوب التمرين الموزع تبين: لالنتقاء  -3

تفوق البناء الحركي الثالثي لأللعاب الفرقية لمهارة )التمريرة( بكرة القدم على البناء الحركي الثالثي  -

 لأللعاب الفردية لفعالية )الوثل الطويل( لطالب الصف األول المتوسب.

ق البناء الحركي المركل لأللعاب الفرقية لمهارة )الدحرجة والتمريرة( بكرة القدم على البناء الحركي تفو -

 م( حواجز( لطالب الصف األول المتوسب. 30المركل لأللعاب الفردية لفعالية )ركض )

 الموزع تبين:لالنتقاء بين أنواع البناء الحركي لكل من األلعاب الفرقية والفردية في أسلوب التمرين  -4

تفوق البناء الحركي المركل لأللعاب الفرقية لمهارة )الدحرجة والتمريرة( بكرة القدم على كل من البناء  -

الحركي الثنائي لمهارة )الدحرجة( والبناء الحركي الثالثي لمهارة )التمريرة( بكرة القدم لطالب 

 الصف األول المتوسب.

م(( بألعاب القوى على البناء  20اب الفردية لفعالية )الركض السريع )تفوق البناء الحركي الثنائي لأللع -

 الحركي الثالثي لفعالية )الوثل الطويل( لطالب الصف األول المتوسب.

م( حواجز( بألعاب القوى على البناء  30تفوق البناء الحركي المركل لأللعاب الفردية لفعالية )ركض ) -

 طويل( لطالب الصف األول المتوسب.الحركي الثالثي لفعالية )الوثل ال

 

 التوصيات: -4-2

استخدام كل من أسلوب التمرين الموزع واألسلوب المتبع في المدرسة في تعلم البناء الحركي لعدد من   -1

االلعاب الفردية والفرقية لطالب الصف االولى المتوسب, مع التأكيد على استخدام أسلوب التمرين 

 الموزع,

 األلعاب الفرقية والفردية عند البدء بتعليم المبتدئين, يجل مراعاة ما يأتي:لغرض االنتقاء بين  -2

 البدء بتعليم مهارة التمريرة بكرة القدم قبل البدء بتعليم فعالية الوثل الطويل. -

 م( حواجز(. 30البدء بتعليم مهارة )الدحرجة والتمريرة( بكرة القدم قبل البدء بتعليم فعالية )ركض ) -
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االنتقاء بين أنواع البناء الحركي )الثنائي والثالثي والمركل( لعدد من األلعاب الفرقية والفردية لغرض  -3

 عند البدء بتعليم المبتدئين, يجل مراعاة ما يأتي:

البناء الحركي المركل لأللعاب الفرقية لمهارة )الدحرجة والتمريرة( ثم البناء الحركي الثنائي البدء بتعليم  -

 حرجة( والبناء الحركي الثالثي لمهارة )التمريرة( بكرة القدم.لمهارة )الد

م  حواجز  ثم البناء الحركي  30البدء بتعليم البناء الحركي المركب لأللعاب الفردية لفعالية )ركض ) -  

 .م   والبناء الحركي اليالثي لفعالية )الوثب الطويل  بألعاب القوى 20الينائي   لفعالية )الركض السريع )

 المصادر العربية واالجنبية                                                 

( : اثةةةر اسةةةتخدام جدولةةةة التمةةةرين اليوميةةةة للوحةةةدة التعليميةةةة فةةةي 2001البنةةةا, ليةةةث محمةةةد داؤود ) -1

اكتسةةةاب واحتفةةةاظ فةةةن أداء ودقةةةة االرسةةةاالت السةةةهلة والصةةةعبة بةةةالكرة الطةةةائرة , رسةةةالة ماجسةةةتير 

 كلية التربية الرياضية ,جامعة الموصل, الموصل , العراق.  ير منشورة,

(: التطبيقةةةات االحصةةةائية واسةةةتخدامات 1999التكريتةةةي ,وديةةةع ياسةةةين والعبيةةةدي ,محمةةةد حسةةةن ) -2

 الحاسوب في بحوث التربية الرياضية , دار الكتل للطباعة والنشر , جامعة الموصل .

تعليمةةةةي باسةةةةتخدام  –رنةةةةامج تمهيةةةةدي ( : تةةةةأثير ب1998الحميةةةةري , ميسةةةةر مصةةةةطفى اسةةةةماعيل ) -3

أسةةةلوبي التمةةةرين المكثةةةف والمتةةةوزع فةةةي اكتسةةةاب بعةةةض مهةةةارات التةةةنس المنفصةةةلة واالحتفةةةاظ 

 بها , رسالة ماجستير  ير منشورة , جامعة بغداد , بغداد.

( : الةةةةتعلم الحركةةةةي بةةةةين المبةةةةدأ والتطبيةةةةس , مكتبةةةةة الصةةةةخر للطباعةةةةة , 2002خيةةةةون , يعةةةةرب ) -4

 .بغداد , العراق 

( : مختةةةةةارات فةةةةي الةةةةةتعلم الحركةةةةةي, دار الضةةةةةياء للطباعةةةةةة 2011الةةةةدليمي, ناهةةةةةدة عبةةةةةد زيةةةةةد ) -5

 والتصميم , النجف االشرف.

( : تةةةةأثير اسةةةةتخدام بعةةةض أسةةةةاليل جدولةةةةة التمةةةةرين فةةةةي المسةةةةتوى 2005رشةةةيد, نوفةةةةل فاضةةةةل ) -6

تربيةةة البةةدني والتحصةةيل المعرفةةي فةةي مةةادة كةةرة القةةدم, أطروحةةة دكتةةوراه  يةةر منشةةورة, كليةةة ال

 الرياضية, جامعة الموصل.

( : دليةةةةل مةةةدرس التربيةةةةة الرياضةةةية )المرحلةةةةة 2012الزبيةةةدي , عبةةةةد الةةةرزاق كةةةةاظم وآخةةةرون ) -7

, وزارة التربيةةةة , المديريةةةة العامةةةة للمنةةةةاهج , مطبعةةةة الشةةةركة العامةةةة للتبةةةةوغ  1المتوسةةةطة( , ط

 والسكاير , بغداد.

مارسةةةة الموزعةةةة بفتةةةرات راحةةةة مختلفةةةة فةةةي ( :  أثةةةر جدولةةةة الم2019السةةةوفاجي , ريةةةان سةةةمير ) -8
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 مل ص البحث

 الكلمات المفتاحية )المستويات المعيارية   الريشة الطائرة   المهارات  

 المست لص باللغة العربية:

م المهارات االساسية في الريشة الطائرة لدى طالبات المرحلة الرابعة في كلية التربية البدنية التعرف على اه

وعلوم الرياضة للبنات, فضال عن تحديد مستويات معيارية الهم المهارات الساسية في الريشة الطائرة لدى 

الوصفي بأالسلوب المسحي ولتحقيس أهداف البحث استعملت الباحثتان المنهج , طالبات المرحلة الرابعة .

وتم اختيار عينة البحث ( طالبة 143لمالءمته في تحقيس االهداف الموضوعة, وحدد مجتمع البحث ب )

( وتم تقسيم عينة البحث الى %9,34( طالبة والنسبة المئوية )05بالطريقة العشوائية وقد بلغت عينة البحث )

وتم اجراء اختبارات عليها ومنها )  بة لتجربة الرئيسية.( طال45(طالبة الجراء التجربة االستطالعية و)5)

اختبار االرسال الواطي قصير . اختبار االرسال العالي الطويل , اختبار الضربتين االمامية والخلفية ( وتم 

ستنتج بان المستوى تحت المتوسب في جميع االختبارات المهاريه وبنسل قليلة في لنمعالجة البيانات احصائيا 

 .توى المتوسب لجميع االختباراتالمس

 

Determining standard level of some basic skills in badminton for femal students 

Dr. Wiardaa Ali Abbas 

Iqbalabud1969@gmail,com 

Iqbal Abdul Hussein NEAMAH 

Iqbal_alesawe@yahoo.com 

 

Keywords (Standard levels, badminton, skills) 

 

Abstract in English 

The research included the importance of the research, which lies in assessing the 

level of skill performance specified in the basic skills by determining the standard 

levels of basic skills in badminton, and the aim of the research is to define 

standard levels of the most important basic skills in badminton for the sample of 

the research. The two researchers used the descriptive approach in the survey 

method. The College of Physical Education and Sports Science for Girls for the 

academic year 2019/2020, whose number is 143, has been identified three basic 

skills for badminton (short low serve, high long serve, and forehand and 

backhand), and after applying the tests for these skills and building their standard 

levels, the two researchers reached the most important conclusions:The research 

sample came with high percentages at the lower average level in all skill tests and 

small percentages at the intermediate level for all tests. The two researchers 

recommend that the results of this study should be used in evaluating the level of 

skill performance. 
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 التعريف بالبحث:-1

 المقدمة واهمية البحث1-1

االت المهمة االساسية في العمل  الرياضي   ضمن تعد االختبارات والقياسات في الوقت الحاضر من المج     

خطة ترمي الى ترسيخ مبادئ العمل العلمي المبرمج وتوسيع ونشر المعارف الحديثة وتعميم نتائج االبحاث 

والدراسات العلمية في مجاالت متنوعة وعلى مختلف المراحل العمرية وكذلك تعطي القائمين في هذا المجال 

 ذي وصل اليه الرياضي وبتالي معالجة المشاكل التي تقف في طريس تقدمهم .دليال على المستوى ال

االختبارات والقياس اداة من ادوات التقييم اذ تعد عملية التقييم الموجه والمبرمج لطرائس التدريل والتعليم     

ستوى  والتي يتم اذ ان استخدام االختبار والقياس بشكل دوري في عمليات التقييم سوف تعطي مؤشر لتقدم الم

من خاللها الحصول على معلومات دقيقة يمكن استثمار نتائجها لغرض الحكم والتقويم والتوجيه ووضع 

 المعايير لرصد الجوانل االجابية وتعزيزها وتطويرها وتالقي النقاط والجوانل السلبية .

دول العالم والفضول يعود الى  وتعد لعبة الريشة الطائرة من االلعاب التي شهدت تقدم وتطور مستمر في   

الجهود العلمية المبذولة في التدريل معتمدين على االختبار والقياس والتقويم المستمر لالعبين وحيث ان هذه 

اللعبة واحدة من العاب المضرب التي تدرس ضمن مناهج كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة لذا البد من 

يم يشمل تقييم مستوى االداء المهاري للطالبات والذي يتضن مجموعة من االرتقاء بها على اساس علمي سل

المهارات االساسية وعلى الطالل اتقان هذه المهارات خالل العام الدراسي من هنا تكمن اهمية البحث في تقييم 

لبة في مستوى االداء المهاري المحدد بالمهارات االساسية من خالل تحديد المستويات المعيارية الداء الط

الريشة الطائرة والتي ستكون دليل لمدرسي المادة في تقييم المستوى المهاري اعتمادا على الصيغة العلمية 

والموضوعية في اختبار مستوى الطلبة وبالتالي التمكن من تشخيص نقاط القوة والضعف بمستوى االداء 

 ها.   المهاري للطالبات واستخدامها في النهوض بعملية التعليم ومخرجات

 

 مشكلة البحث: 2 -1

يعد تحديد المستويات المعيارية احد الطرق العلمية في االختبارات والقياس التي تساعد المختصين والمدربين   

في الحكم الموضعي على مدى تقدم وتطور مستوى الرياضي وتقييم ادائهم فضال عن تقييم مستوى التدريل 

حاولة التغلل عليها من اجل الوصل الى افضل مستوى بالتدريل والتعليم وصوال اى اكتشاف المعوقات وم

 كذلك الوصول الى االتقان المهاري بالنسبة لتعليم.

ومن خالل اطالع الباحثتان على الدراسات السابقة ومقابلة مدرسات المادة الحظن لم يتم وضع مستويات   

المرحلة الرابعة في هذه اللعبة وهذا بدوره يعد  معيارية للمهارت االساسية التي تمثل االداء المهاري لطالبات

عائقا امام المختصيين ويشكل ضعف في تقييم مستوى اداء الطلبة بشكل موضوعي وعلمي والذي ينعكس 

المالئة لهذه المرحلة وحسل متطلبات اللعبة والحال هذا يشكل سلبا على اعداد المناهج والبرامج التعليمية 

ي منها المختصون في لعبة الريشة الطائرة لذا ارتات الباحثة في وضع احد الحلول مشكلة قائمة ال زال يعان

 والتي من شانها تجاوز مثل هكذا مشكلة .

 هدفا البحث: 1-3

التعرف على اهم المهارات االساسية في الريشة الطائرة لدى طالبات المرحلة الرابعة في كلية التربية  -1   

 ت . البدنية وعلوم الرياضة للبنا

 تحديد مستويات معيارية الهم المهارات الساسية في الريشة الطائرة لدى طالبات المرحلة الرابعة . -2   

 

 مجاالت البحث:1-5

طالبات المرحلة الرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات للعام  المجال البشري:1-5-1

 .2020/ 2019الدراسي 

 30/6/2020لغاية  20/11/2019ن م المجال الزماني:1-5-2

 القاعة الداخلية لاللعاب الرياضية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات . المجال المكاني:1-5-3

 

 



295 

 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية:-2

 منهج البحث:2-1

مدت الباحثة المنهج ان طبيعة المشكلة واهداف البحث ها اللذان يحددان منهجية البحث المالئم لذا اعت

الوصفي بالسلوب المسحي فالمنهج الوصفي يتضمن دراسة الحقائس الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة وال 

تقتصر هذه الدراسات الوصفية على معرفة خصائص الظاهرة بل تتجاوز ذلك الى معرفة المتغيرات 

 (.1)والعوامل التي تسبل وجود الظاهرة

 مجتمع وعينة البحث:2-2

حدد مجتمع البحث بطالبات المرحلة الرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات للعام الدراسي ت

( طالبة وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وقد بلغت عينة 143والبالغ عددهم ) 2020 -2019

(طالبة الجراء التجربة 5) ( وتم تقسيم عينة البحث الى%9,34( طالبة والنسبة المئوية )05البحث )

فراد العينة كما بين الجدول ( طالبة لتجربة الرئيسية. وقامت الباحثة بالتحقس من تجانس ا45االستطالعية و)

(1.) 

 (  1جدول )                                      

 العمر –الوزن  -بين تجانس افراد عينة البحث في المتغيرات الطول

الوسب  القياسوحدة  المتغيرات 

 الحسابي

االنحراف  الوسيب

 المعياري

معامل 

 االلتواء

 التوزيع

 اعتدالي 0,636 4,431 51 51,94 كغم الوزن

 اعتدالي 0,141- 3,813 161 12,82 سم الطول 

 اعتدالي 0,868 0,864 21 21,25 سنة العمر

 

 تحديد المهارات االساسية  2-3

اتفقت الباحثة مع المشرفة باعتماد المهارات االساسية التي تدرس لغرض التعرف على المهارات االساسية 

االرسال  -المرحلة الرابعة , حيث اعتمدت المهارات التالية.  2020-2019وفقاً للمقرر الدراسي لعام 

 الضربة االمامية و الخلفية  3-االرسال العالي الطويل  -الواطف القصير 

 

 ساسية تحديد اختبارات المهارات اال 2-3-1

بعد االطالع على المصادر والمراجع .قامت الباحثة باعداد استمارة استطالع اراء الخبراء حول ترسيف 

( خبراء باالختبار والقياس 7االختبارات المهارية المالئمة لعينة البحث اذ تم عرض هذه االستمارت على )

( اختبار وبعد جمع االستمارات 3ارات )وعلم التدريل والتعلم الحركي والريشة الطائرة وكان عدد االختب

لجميع االختبارات وبذلك   %58اسفرت النتائج باتفاق الخبراء على صالحية االختبارات ونسبة اتفاق 

 ( اختبار.      3تصبف االختبارات المرشحة )

 

 (2جدول )                                         

 لخبراء حول االختبارات المرشحة ي بين نسبة اتفاق ا                  

 الصالحية  النسبة المئوية  عدد الموافقين  االختبارات  المهارات

 يصلف  ٪ 58   6      اختيار واطف قصير  االرسال القصير 

اختيار االرسال العالي  االرسال العلي 

 الطويل 

 

     6 

 يصلف  58٪

الضربة االمامية 

 والخلفية 

اختيار الضربتين 

 المامية والخلفية ا

 

     6    

 

 يصلف  58٪
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 االختبارات المرشحة : 2-3-1-1

 اختبارات االرسال الواطف القصير  -1

  رض االختبار :

 قياس االنجاز لمهارة االرسال القصير )الخلفي(.

 تطبيس االختبار : طبقها على عينة من طالب المعاهد والكليات والمسنين .

 (.0,77( والموضوعية )0,85ة المصداقية )تقويم االختبار : بلغت درج

االدوات المطلوبة : مضارب ريشة , ريشة طائرة , حبل مطاطي , ملعل مخطب بتصميم االختبار 

 كما في الرسم االتي

 

درجات  4سم من المركز ,  55,8درجة نصف قطرها  5يبلغ قباس كل منطقة كما يلي : منطقة ال 

 درجة باقي المنطقة . 1سم , 117سم , درجة 96,5درجات  3سم , 76

( محاولة على مجموعتين 20( ويرسل )xطريقة تنفيذ االختبار : يقف المرسل في مكان االرسال )

سم( محاوالً التقاط الريشة على 51بحيث تمر الريشة من بين شبكة والحبل الذي يرتفع عنها )

 المنطقة ذات الدرجة األعلى

 
 (.1)اختبار االرسال الطويل -2

 ختبار : قياس االنجاز لمهارة االرسال لعالي الطويل .  رض اال

 تطبيس االختبار : طبس على عينة طالب المعاهد والكليات والمسنين . 

 (.0,78( والموضوعية )0,87تقويم االختبار : بلغت درجة المصداقية )

ي الرسم االدوات المطلوبة : مضارب ريشة , ريشة طائرة , ملعل مخطب بتصميم االختبار كما ف

 االتي 
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( ويقوم باالرسال بشكل عالي وطويل xطريقة تنفيذ االختبار : يقف الالعل المرسل في المنطقة )

بحيث نغير فوق الشبكة ومن ثم فوق االعل الذي يحمل مضربه وهو ممدود لالعلى في المنطقة 

محاولة حساب المقاط  12( محاوالً اسقاط الريشة في المنطقة ذات الدرجة االعلى ويقوم بارسال 5)

تعطى الدرجة حسل مكان سقوط الريشة التي تقع على خب بين منطقتين تعطي الدرجة االعلى 

( النقاط مقسمة من 12( االرساالت من اصل )10النتيجة النهائية في مجموعة افضل )

(1,2,3,4,5 .) 

 

 اختبار الضربتين االمامية والخلفية  -3

 في مهارة الضربة االمامية والضربة الخلفية .   رض االختبار : قياس االنجاز

 تطبيس االختبار : طبس على عينة من طالب المعاهد والكليات والمسنين. 

 (.0,78( والموضوعية )0,87تقويم االختبار : بلغت درجة المصداقية )

ل االدوات المطلوبة : مضارب ريشة , ريشة طائرة , مساعد االرسال , الريشة باضافة الى ملع

 االختبار كما في الرسم التالي . مخطب بخطوط

 

 

( ومضربه Aطريقة تنفيذ االختبار : الضربة االمامية يقف الالعل وقدمه اليمنى على المربع )

( لتعبر من فوق Bبوضع الضربة االمامية ويقوم بضرب الريشة المرسلة اليه من الملعل المقابل )

 استعادتها في المنطقة ذات الدرجة االعلى والتي الشبكة ومن ثم مضرب المرسل الخصم محاوالً 

( اما في الضربة الخلفية فيراعى ان يضع الالعل قدمه اليسرعة على 1,2,3,4,5هي مدرجة من )

 ( ويكون المضرب بوضع الضربة الخلفية ويتم اجراء االختبار كما في الضربة االماميةAالمربع )

( محاوالت يعطي الدرجة        10اولة ويحسل مجموع افضل )حساب النقاط  : يقوم الالعل باداء مح  

 حسل مكان سقوط الريشة التي تقع على خب بين منطقتين تنقطع الدرجة االعلى .

 التجربة االستطالعية  2-4

من االمور المهمة التي تمكن الباحث من الحصول على نتائج دقيقة هي التجربه االستطالعية ))وهي دراسة 

, كذلك (1)بها الباحث على عينة صغيرة قبل قيامه ببحثه بهدف اختبار اساليل البحث وادواتهاولية يقوم 

الوقوف على السلبيات والمشاكل التي تواجه الباحثة, ولغرض التأكيد من صالحية االدوات وكفائة فريس 

ة على عينة قوامها طالعيستالاالعمل المساعد وللتحقس من االسس العلمية , قامت الباحثة باجراء التجربة 

ايام( قامت 7وبعد مدة ال تتجاوز ) 0 2 019 /21/  71بتاريخ ( طالبات من خارج عينة البحث الرئيسية 5)

 الباحثة باعادة التجربة وذلك للتحقس من االسس العلمية.
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 االسس العلمية لالختبارات  2-5

 صدق االختبارات  3-5-1

وقد تحققت الباحثة  (2)اس ما وضع من اجله او السمة المراد قياسهايعرف الصدق بـ "قدرة االختبار على قي

من صدق االختبارات باستخدام صدق المحتوى وذلك بعرض االختبارات على مجموعة من الخبراء 

 ٪لجميع االختبارات وهذا يعد معامل صدق عالي . 85واسفرت النتائج على اتفاق الخبراء وبنسبة 

 ثبات االختبارات  2-5-1-2

"يعني توافر الشروط التي تتضمن دقة تطبيس االختبارات اكثر من مرة على نفس االفراد في الحصول على 

وللتحقيس من ثبات االختبارات استخدمت الباحثة طريقة االختبار و اعادة االختبار حيث  (3)نفس البيانات

واسفرت النتائج ان جميع االختبارات قامت الباحثة باستخدام معامل االرتباط البسيب بين نتائج االختبارين , 

( تحت 0,805تمنف ثبات وذلك الن جميع قيم معامل االرتباط محسوبة اعلى من القيمة الجدولية البالغة )

 (.3( كما مبين في الجدول )3.,.( ودرجة حرية )5مستوى داللة )

 

 موضوعية االختبارات  2-5-1-3

وللتحقس من موضوعي على  (1)ر قيمة االختبار لالختبارتعمي الموضوعية "االتفاق بين حكمين في تقدي

االختبارات استعانت الباحثة بالدرجات حكمين اثناء اعادة االختبارات, حيث استخرجت الباحثة معامل 

االرتباط بيرسون بين الدرجات الحكمين واسفرت النتائج ان جميع االختبارات تتمتع بدرجات عالية من 

,.( تحت 805ومعامل االرتباط المحسوبة اعلى من القيمة الجدولية البالغة ) الموضوعية الن جميع قيم

 ( .3( . كما مبين في جدول )3.,.( ودرجة حرية )5مستوى داللة )

( . كما 3.,.( ودرجة حرية )5,.( تحت مستوى داللة )805المحسوبة اعلى من القيمة الجدولية البالغة )

 ( 3مبين في جدول )

 (3جدول )

 امل الثبات ومعامل الموضوعية لالختباريبين مع

                        

 التجربة الرئيسية 2-6

مدة يومين على عينة البحث ل 2019/  12/  28 - 27بتاريخ  سوف تقوم الباحثة بأجراء التجربة الرئيسية 

صباحاً( في القاعة الداخلية في كلية التربية البدنية وعلوم 10:30طالبة( ,الساعة )40الرئيسية البالغة )

الرياضة للبنات في جامعة بغداد وعلى ملعل الريشة الطائرة بمساعدة فريس العمل المساعد وستجري 

الباحثة اختبار االرسال القصير واختبار االرسال الطويل في اليوم االول والضربتين في اليوم الثاني وسيقوم 

العمل المساعد بتسجيل البيانات في استمارة جماعية اعدت لهذا الغرض , وبعد جمع البيانات ستقوم فريس 

  الباحثة بمراجعتها لغرض تحليلها احصائياً .

 

 

 الداللة األحصائية معامل الموضوعية  الداللة األحصائية معامل الثبات األختبارات

اختبارات األرسال 

 القصير

 

   0,895 

 

 معنوي     

 

     0,934   

  

 معنوي    

اختبارات االرسال 

 الطويل

 

 0,911 

 

       -- 

 

     0,952 

 

       -- 

ختبارات الضربتين ا

 االمامية والخلفية

 

 0,926 

 

 

       -- 

 

     0,944 

 

       -- 
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 الرسائل االحصائية  2-7 

 : spssاستخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية       

الوسب الحسابي =  -1
           مج س               

ن
 

 

√= األنحراف المعياري -2
مج(س−س)𝟐

ن
     

  

 معامل االرتباط بيرسون =                          -3      

                                                                                          

 )مج س( )مج ص(                                          

 مج س ص _ ____________                                 

 ن                                                                                              

                   _____________________________   ___ 

 } 2_ )مج ص( 2)مج ص { }_ )مج س(  2س )مج {                                               

                              ________             ________ 

 ن                               ن                                   

 

ألنسبه المئوية =  -1
 الجزء

ألكل
   x 100 

 الدرجة المعيارية  -2

 

 وسيب()الوسب _ ال3  معامل االلتواء     -3

                     _____________________________      = 

 االنحراف المعياري                         

 

 النتائج النهائية لالختبارات المهارية لعينة البحث  3-1

 ( 4جدول )                                          

 عيارية و فيه معامل االلتواء  جدول يبين االوساط الحسابية واالنحرافات الم

 االختبارات

 

االنحراف  الوسيب الوسب الحسابي

 المعياري

 التوزيع  معامل االلتواء

 اختبار االرسال

 القصير 

   67,28 

 

 اعتدالي   0,234   3,575   67  

اختبار االرسال 

 الطويل 

 اعتدالي   0,485   2,658   21   21,43  

 اختبار الضربتين 

 مية والخلفيةاالما

 اعتدالي  0,510   3,642  18  18,62  

( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية فضال عن معامل االلتواء كمؤشر لتوزيع 4يبين الجدول )

( ان جميع قيم معامل االلتواء كانت 4وانتشار العينة في االختبارات المهارية قيد الدراسة ,ويبين الجدول )

ان نتائج االختبارات المهارية جميعها كانت اقرب الى التوزيع الطبيعي مما يدل على ان بمعنى  1اقل من 

 االختبارات جميعها تقع تحت المنحنى االعتدالي .
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 تحديد المعايير لالختبارات المهارية لعينة البحث  3-2

رجعنا الى معيار يحدد  ان " الدرجات الخام المستحصلة من تطبيس االختبارات ليس لها داللة في اال اذا  

معنى هذه الدرجات " وعلى وفس ذلك تم تحويل الدرجات الخام التي تم الحصول عليها من تنفيذ االختبارات 

 المهارية الى درجات معيارية بطريقة التتابع .  وكما في الخطوات األتية :

  ن تدرج القيم من علما ا 50يتم وضع الوسب الحسابي في منتصف القيم امام القيمة المعيارية

(20-80.) 

  للحصول على الدرجة  50يتم طرح االنحراف المعياري من قيمة الوسب الحسابي في المرتبة

 .20. وهكذا حتى القيمة  30المعيارية 

  للحصول على  50يتم اضافة االنحراف المعياري على قيمة الوسب الحسابي في المرتبة

 وهكذا . 60الدرجة المعيارية 

 لمستويات المعيارية لالختبارات المهارية في عينة البحث تحديد ا 3-3

ان المستويات المعيارية عبارة عن ))مستويات قياسية تمثل الغرض المطلوب تحقيقه بالنسبة ألي صف . 

وقد قامت الباحثة بتعيين المستويات ( 1)وتمثل المستوى الذي يجل ان يصله االفراد في اختبار معين

طريقة كاوس والتوزيع الطبيعي , اذ يعد من اكثر التوزيعات شيوعاً في ميدان التربية المعيارية باستخدام 

 . ( 2)الرياضية سمات كثيرة من الصفات التي تقاس في هذا المجال يقترب توزيعها من المنحنى الطبيعي

اً طبيعياً و ان ان تحديد المستويات المعيارية يتم على اساس نتائج العينة في المتغيرات التي تتوزع توزيع

( من الحاالت %99,73النسبة المئوية للمجاالت الواقعة بين العالمات المعيارية للمعنى الطبيعي البالغة )

وحدات معياريه( على ثالثة مستويات 6تقع ضمن ثالثة انحرافات معيارية من الوسب الحسابي وبقيمه )

 .(3)العالمات المعيارية ((وحده( من وحدات 2)اجرتها الباحثة( , كل مستوى مقداره )

 . %15,73مجموعة المستوى )تحت المتوسب( وتمثل  -1

 . %68,27مجموعة المستوى )المتوسب( وتمثل  -2

 . %15,73مجموعة المستوى )فوق المتوسب( وتمثل  -3

 (6جدول )

 يبين الدرجات الخام حدودها ونسبها القابلة للمستويات المعيارية لالختبارات المهارية   

 تحت المتوسب            المتوسب       فوق المتوسب       يات المستو   

حدود الدرجات 

 المعيارية

 

    80-61 

 

      60-40 

 

          40-20       

اختبار االرسال 

 القصير 

78,005-70,856 70,855-63,705 63,704-56,555 

 %     العدد  %     العدد  %     العدد 

   4  13,3%   11  36,6%   15    50% 

اختبار االرسال 

 الطويل 

29,404-24,089 24,088-18,772 18,771-13,456 

 %   العدد  %     العدد  %    العدد 

   4  13,4%    9    30%   17  56,6% 

اختبار الضربتين 

 االمامية والخلفية

29,546-22,263 22,262-14,979  14,978-7,694 

 %   العدد  %     ددالع  %    العدد

  7  23,3%    13  43,3%   10   33,3% 
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( هنا  اختالفاً في النسل المئوية التي حققتها العينة ولم تكن بحسل النسل 6يتبين من خالل الجدول )

المئوية المقررة لها في المنحنى الطبيعي , فعند المستوى )تحت المتوسب( حققت العينة نسل مئوية مقدارها 

( وهي اعلى من النسبة المقررة لها في المستوى الطبيعي , ولجميع االختبارات ,  33,3 – 56,6 – 50) 

( وهي اقل من المقرر  43,3 – 30 – 36,6وفي المستوى )متوسب( حققت العينة نسل مئوية مقدارها ) 

نسل مئوية مقدارها  لها في المنحنى الطبيعي ولجميع االختبارات , اما المستوى فوق المتوسب حققت العينة

 ( وهي مقاربة للنسبة المقررة لها في المستوى الطبيعي , ولجميع االختبارات .  23,3 – 13,4 – 13,3) 

ويتبين لنا من ذلك ان العينة قد تمركزت في المستوى )تحت المتوسب( وتعزو الباحثة ذلك الى ضعف 

ي , اذ ال يستطيع الرياضي لباً على االداء المهارالقدرات البدنية والحركية لدى عينة البحث و هذا انعكس س

 اتقان 

وهذا ما اكده )احمد عريبي( ( 1)المهارات االساسية في أي نشاط رياضي في حالة افتقاره للقدرات البدنية

 (2)بقوله ))مستوى القدرات المهاريه والبدنية تتطور احداهما بتطوير االخرى((

ت يؤثر سلباً على االداء المهاري اذ تجعل الطالبة تؤدي المهارة بشكل كذلك ان قلة تركيز وانتباه الطالبا

عشوائي وذلك لعدم قدرتها في استعمال القدرات العقلية في اداء المهارات وهذا ما يؤكده ) ازي صالف ( 

 (3)بقوله ))ان توظيف جميع المهارات العقلية بشكل موحد يخدم االداء((

ج الى صعوبة االداء المهاري والذي يتطلل التركيز وسرعة رد الفعل والرشاقة ايضاً تعزو الباحثة هذه النتائ

في االداء , هذا سوف تحتاج الطالبات الى فترة زمنية اكبر لتعليم المهارات واتقانها وحسل تقسيم المواد ان 

ن واقع لعبة الريشة الطائرة محددة بفصل دراسي واحد بمعنى ان الفترة الزمنية قليلة جداً وخاصة ا

 المحاضرات ساعتان اسبوعياً لذا انعكس ذلك بشكل سلبي على واقع المستوى المهاري للطالبات  .

 االستنتاجات والتوصيات -4 

 االستنتاجات  4-1

 تم التوصل الى ايجاد الدرجات المعيارية التالية الختبارات المهارات االساسية لعينة البحث . -1

 لمعيارية الختبارات المهارات االساسية لعينة البحث .تم التوصل الى تحديد المستويات ا -2

جاءت عينة البحث بنسل عالية تحت المتوسب في جميع االختبارات المهاريه , اذ قامت نسبها  -3

 المئوية النسبة المقررة في التوزيع الطبيعي .

نسبتها في  جاءت عينة البحث بنسل مئوية قليلة في المستوى المتوسب لجميع االختبارات , لم تفوق -4

 المنحنى التوزيع الطبيعي .

 جاءت عينة البحث بنسل مقاربة في التوزيع الطبيعي في المستوى فوق المتوسب .  -5

 

 التوصيات 4-2

 على وفس ما تحقس من نتائج وما استخلص من استنتاجات توصي الباحثة بما يلي .

الدراسة في عمليات االختبار ضرورة اعتماد الدرجات المعيارية و المستويات المعيارية في هذه  -1

 والتقويم والمتابعة واالداء المهاري للطالبات .

 االهتمام باالختبارات المقننة واالستفادة منها في تقويم االداء المهاري للطالبات . -2

 ضرورة استفادة المدرسين من نتائج هذه الدراسة في تخطيب وتنفيذ البرامج التعليمية. -3
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 الكلمات المفتاحية ) انماط التعلم   التغذية الراجعة ال اصة باالداء  

 مست لص البحث باللغة العربية :

لم المهارات االساسية في األنشطة الرياضية ان تكون مبنية ان من شروط نجاح وتحقيس التقدم في تع   

على أسس علمية صحيحة فضال عن تنوع أساليل وانماط التعلم وكيفية اختيار المناسل منها سيساعد 

على عملية تعلم هذه المهارات إذ ان لكل نمب مميزاته وشروطه الخاصة به والتي تتالءم مع المتعلمين 

ردية بينهم, وان النمب السمعي يضمن للمتعلم أداء المهارة من خالل اخذ تصور وقدراتهم والفروق الف

عنها من خالل شرحها تفصيليا ومن ثم تعديلها عن طريس تكرارها  على عكس النمب البصري الذي 

يضمن للمتعلم اداء المهارة من خالل اخذ تصور عنها من خالل عرضها بالصور او النموذج الحي ومن 

العبا مبتدئا وتم استخدام  40عن طريس تكرارها ,وكانت عينة البحث من المدرسة الكروية بعدد  ثم تعديلها

مقياس انماط التعلم لتصنيف العينة وكانت اهم النتائج التي توصل اليها البحث )ان النمب البصري بما 

من النمب السمعي في حققه من أفضلية في نتائج االختبارات البعدية يعد النمب األفضل واألكثر فاعلية 

بعض المهارت االساسية بكرة القدم.وان التكرار ضمن التمرينات المهارية إذا ما استخدم بعدد كاف وطبقا 

 لنوع المهارة وصعوبتها فانه يحقس فاعلية وتأثير جيدا في األداء الحركي.

mailto:raadhussin58@gmail.com
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 Abstract : 

   The conditions for success and progress in essential learning of the performance 

of basic skills in sports activities should be based on the correct scientific grounds 

as well as the diversity of methods and patterns of learning and how to choose the 

appropriate ones will help the process of learning these skills as each style has its 

own characteristics and conditions that are compatible with learners and their 

abilities And the individual differences between them, and that the audio pattern 

ensures the learner performance of the skill by taking a picture of them through 

detailed explanation and then modify them by repeating them in contrast to the 

visual pattern, which ensures the learner performance of the skill by taking a picture 

of it through the presentation of images or live model and then modify them by 

repeating them, and the sample of the research of students in the middle stage with 

the number of 40 players was used to measure the patterns of learning to classify 

the sample and the most important results of the research (the visual pattern of the 

priority in the results of the tests of distance is the best and most effective style of 

the pattern In the accuracy of the performance of the skills of handling and football. 

The repetition within the skill exercises if used in a sufficient number and according 

to the type and difficulty of the skill, it achieves the effectiveness and influence 

well in motor performance. 

 

 التعرف بالبحث :  -1

 مقدمة البحث واهميته : 1-1

لقد اهتم التربويون والمسةةةةئولين في قطاع التربية والتعليم وفي مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية       

بتغطية أعداد المدرسةةين والمعلمين وتدريبهم, إذ يمكن للمعلم االسةةتعانة بوسةةائل تعليمية عديدة منها القراءات 

ألفالم والوسةةائل السةةمعية والبصةةرية وما إلى المتعددة وكراسةةات العمل الخاصةةة بالطالب ومواد مبرمجة وا

ذلك وربما يجد المعلم عامال مسةةةةةةةاعدا له جراء تنوع تلك الوسةةةةةةةائل التعليمية لتحقيس اكبر قدر ممكن من 

 استخدامه لمواد محددة.

تدريس الواجل رعايتها واالهتمام بها هي التغذية الراجعة )    ( Feed backولعل في مقدمة مهارات ال

باعتبارها  1992:36, داريل,  نت التغذية الراجعة  ير دقيقة سيكون التعلم صعبا و ير ذي جدوى""فإذا كا

وظيفةةة موجهةةة تعمةةل على توجيةةه الفرد نحو أداءه أي تبين لةه األداء المتقن من األداء الخةةاطف الةذي يجةل 

ساعد أيضا في عملية التعلم من خالل تصحيف األخطاء الو ستخدامها وت اردة في األداء المهاري تعميمه بعد ا

وبالتالي يمكن خزن البرامج الحركية بصةةورتها الصةةحيحة في الدماغ لالسةةتفادة منها مسةةتقبال لألداء الحركي 

 المطلوب.

مد على التكرار المسةةةةةةتمر للمهارة مع مالحظة     لذي يعت ماط التعلم ا بأن مام  وبدأ في اآلونة األخيرة االهت

أتباع أسةةةةاليل وطرائس تعلم بأسةةةةلوب علمي منظم يعمل على أشةةةةرا  المتعلم  الفروق الفردية في التعلم , ان

mailto:raadhussin58@gmail.com
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وإبراز دوره لتنفيذ متطلبات اللعبة إذ يعد تعلم المهارة والقدرة على أدائها من الشةةةروط األسةةةاسةةةية إلتقانها , 

إليجابية باإلضةةةةةافة إلى اسةةةةةتخدام األسةةةةةس الكينماتيكية التي توضةةةةةف لنا الحاالت الحقيقية وتحديد الجوانل ا

والسةةةةةةلبية التي يرتكبها الالعبين المبتدئين أثناء أداء المهارات الحركية , ألن أنماط التعلم هي مجموعة من 

الصةةفات الفسةةيولوجية والخصةةائص التي تجعل المتعلم يتفاعل مع المعلومات على نحو جيد عن طريس القيام 

هذه المعلمات واسةةةةةترجاعها بطريقة سةةةةةهلة وجيدة,  بعملية إدرا  المعلمات والتركيز عليها, ومن ثمَّ معالجة

ا يؤثر في عمليّة التعلّم, البياتي حيدر  مَّ  52:2017مل

"وإلنَّ نمب المتعلم هو األسةةةلوب الذي يفضةةةله المتعلم في اكتسةةةاب المعرفة, حيث لك ّل متعلم طريقته  

للتفاعل والمشةةاركة في العملية التعليمية المميزة في التعلّم, وأ نَّ أحد اإلجراءات المهمة في تشةةجيع المتعلمين 

ه  أ ثر إليجابي في  ل  يكون من خالل التعرف على أسةةةةةةةاليبهم في التعلّم, وأ نَّ معرفة المعلم ألنماط تعلّم طالبه 

ساعد على تحديد الفروق  ساب المعرفة والمهارات بكفاءة عالية, كما أ نَّ معرفة المعلم بأنماط تعلّم طالبه ي اكت

 10:2018بينهم", صالح وأخرون الفردية 

وتكمن أهمية البحث من خالل اسةةةةتخدام نمطي التعلم البصةةةةري والسةةةةمعي متداخال بنوع التغذية الراجعة     

 ( لمعرفة تأثيره في تعلم بعض المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.KPالخاصة باألداء )

 مشكلة البحث:  -2

طي نسةةةةةباً متفاوتة في النجاح , وهذا يرجع إلى عدم االهتمام بمبدأ الفروق ان الطريقة المتبعة في التعلم تع   

الفردية في التعلم من خالل األداء الفني والتي تظهر عند تطبيس المنهج التعليمي وكذلك تفاوتهم في االستعداد 

سها مما يؤدي إلى ظهور ا لفروق في قابلية لتقبل مهارة معينة , إذ يخضع كل المتعلمين للوحدات التعليمية نف

 التعلم واألداء فضال عن استخدام التغذية الراجعة التي تعد من العوامل المؤثرة في العملية التعليمية.

لذا تم تحديد هذه المشةةةةةةكلة من خالل تطبيس نمطي التعلم البصةةةةةةري والسةةةةةةمعي في محاولة لتعلم بعض    

 المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم . 

 بحث :اهداف ال 1-3

 يهدف البحث الى اعداد منهج تعليمي من خالل :

التعرف على تأثير تداخل نمب التعلم البصةةري بنوع التغذية الراجعة الخاصةةة باألداء في تعلم بعض   1-3-1

 المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.

اصةةةةة باالداء في تعلم بعض التعرف على تأثير تداخل نمب التعلم السةةةةمعي بنوع التغذية الراجعة الخ 1-3-2

 المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم. 

 التعرف على األسلوب األفضل في تعلم بعض المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.  1-3-3

 فرضيات البحث:  1-4

في تعلم بعض هنالك تأثير ايجابي لتداخل نمب التعلم البصري بنوع التغذية الراجعة الخاصة باألداء  -1-4-1

 المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.

هنالك تأثير ايجابي لتداخل نمب التعلم السةمعي بنوع التغذية الراجعة الخاصةة باالداء في تعلم بعض  -1-4-2

 المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.

ية الراجعة الخاصة باألداء في تعلم هنا  تأثير ايجابي أفضل لتداخل نمب التعلم البصري بنوع التغذ -1-4-3

 بعض المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.

 مجاالت البحث : 1-5

 المجال البشري : عينة من المبتدئين في المدرسة الكروية في نادي السكك في ديالى  1-5-1

 27/11/2019ولغاية  1/9/2019المجال الزماني :المدة من  1-5-2

 ني : ملعب نادي السكك الرياضيالمجال المكا 1-5-3

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية:  -2

 منهج البحث: 2-1

اسةةةةةتخدم الباحثان المنهج التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين لمالئمته وطبيعة المشةةةةةكلة وتحقيس أهداف    

 البحث.
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 عينة البحث: 2-2

شتملت عينة البحث على )   ( سنة 13ة الكروية في محافظة ديالى بعمر)(العبا من المبتدئين في المدرس40ا

 ( العبا.20تم تقسيمهم بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين تجريبيتين كل مجموعة تضم على)

 وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المست دمة: 2-3   

 وسائل جمع المعلومات: 2-3-1

 .المصادر والمراجع العربية واألجنبية 

 ة.المقابالت الشخصي 

 .االختبارات والقياسات 

 .فريس العمل المساعد 

 .استمارة استبيان 

 األجهزة واألدوات المست دمة في البحث: 2-3-2

 ( ساعة توقيت نوعCasio( عدد )3.) 

 ( 5(كغم عدد )3كرات طبية بوزن.) 

 ( 20شواخص عدد.) 

 (20كرات قدم عدد.) 

 .أهداف كرة قدم 

 ( صافرة نوعFox.) 

 .شريب قياس 

 

 ت البحث الميدانية :اجراءا 2-4

 تحديد مقياس انماط التعلم: 2-4-1

لمعرفةةةةة  78:2006لقةةةةد تبنةةةةى الباحثةةةةان مقيةةةةاس )فاضةةةةل شةةةةاكر حسةةةةن وكةةةةريم عبةةةةد سةةةةاجر(

تفضةةةيل انمةةةاط الةةةتعلم لعينةةةة البحةةةث اذ تةةةم إجةةةراء االختبةةةار مةةةن نةةةوع الورقةةةة والقلةةةم وقةةةد هةةةدف المقيةةةاس 

( فقةةةرة تمثةةةل ثةةةالث 18مختبةةةرين ويتكةةةون مةةةن )الةةةى التعةةةرف علةةةى افضةةةلية االنمةةةاط المسةةةتخدمة لةةةدى ال

انمةةاط مهمةةةة تخةةص مجةةةال البحةةةث وهةةي )الةةةنمب البصةةري والةةةنمب السةةةمعي, والةةنمب الحركةةةي( وبمعةةةدل 

( فقةةةرات لكةةةل نمةةةب وعنةةةد جمةةةع كةةةل فقةةةرات المقيةةةاس لكةةةل نةةةوع يكةةةون مجمةةةوع فقةةةرات المقيةةةاس 6)

 ( فقرة , وقد تم اعتماد النمطين السمعي والبصري :18والبالغة )

 تحديد المهارات االساسية واختباراتها بكرة القدم: 2-4-2

تم تحديد المهارات االسةةةةةةاسةةةةةةية واختباراتها التي تم اعتمادها في البحث وذلك حسةةةةةةل رأي الباحثان وكما   

 (.1موضف في الجدول )

 (1الجدول)

 المهارات االساسية واختباراتها المستخدمة في البحث

 االختبار المختار المهارات ت
حدة و

 القياس

 تكرار ثا30السيطرة بالكرة بوجه القدم  السيطرة بالكرة 1

 الدحرجة 2
(م ذهابا 2(شواخص المسافة بين شاخص وآخر )5الدحرجة بين )

 وإيابا
 زمن/ثانية

3 
المراو ة 

 والخداع
 درجة المراو ة بالتمويه من جانل والمرور من الجانل اآلخر
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 التجارب االستطالعية: 2-5

 التجربة االستطالعية األولى: 2-5-1

وذلك لمعرفة مالئمة نمطي التعلم البصةةةةةري  2/9/2019تم أجراء التجربة االسةةةةةتطالعية األولى بتاريخ    

( العبين مبتدئين من المدرسةةةةةةة 8والسةةةةةةمعي بنوع التغذية الراجعة الخاصةةةةةةة باألداء على عينة مكونة من )

 الكروية .

 ية:التجربة االستطالعية اليان 2-5-2

( العبين مبتدئين من 8على عينة مكونة من ) 9/9/2019تم أجراء التجربة االسةةةةةةتطالعية الثانية بتاريخ    

 المدرسة الكروية , وذلك للتعرف على صالحية ومالئمة األختبارات لمستوى العينة ولموضوع البحث.

 إجراءات البحث الرئيسة: 2-6

 االختبارات القبلية: 2-6-1

على ملعل نادي السةةةةةكك الرياضةةةةةي على  15/9/2009ختبارات القبلية لعينة البحث في يوم تم أجراء اال   

 ( العبا مبتدئاً بكرة القدم.40عينة البحث المتمثلة بـ)

ان من األمور المهمةةة التي يجةةل ان يعيهةةا البةةاحةةث هو إرجةةاع الفروق إلى العةةامةةل التجريبي, وعلى هةةذا 

ما عدا األسةةةةةةةاس يجل ان تكون المجموعتين التج ما في جميع الظروف والمتغيرات  ما كافئتين ت ريبيتين مت

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةائية بين المجموعتين 2المتغير التجريبي لكل مجموعة, ويبين الجدول)

 تكافؤ العينة في هذه االختبارات.في االختبارات المهارية المستخدمة في البحث مما يدل على 

 (2الجدول)

( الجدولية والمحسوبة والداللة اإلحصائية tوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)يوضف قيم األ

 للمجموعتين التجريبيتين في االختبارات القبلية المهارية بكرة القدم

 االختبارات ت

 المجموعة

 1التجريبية 

 المجموعة

 (tقيمة) 2التجريبية 

 المحسوبة

 (tقيمة)

 الجدولية
 الداللة

 ع± س   ع± س  

 0.69 2.82 13.70 2.17 13.55 السيطرة بالكرة 1

2.02 

 ير 

 معنوي

 0.81 2.21 13.55 2.58 13.16 الدحرجة 2
 ير 

 معنوي

 0.73 2.18 2.87 2.11 2.65 المراو ة والخداع 3
 ير 

 معنوي

 ( قيمةt( الجدولية تحت مستوى داللة )38( ودرجة حرية )0.05 = )2.02 

 يسة:التجربة الرئ 2-6-2

 17/9/2019تم العمل في ملعل نادي السةةةةةةكك الرياضةةةةةةي بالتجربة الرئيسةةةةةةة على عينة البحث بتاريخ     

( أسابيع وبواقع ثالث وحدات تعليمية في األسبوع الواحد في أيام )االحد, 8أي لمدة ) 15/11/2019ولغاية 

وفي القسةةةةم الرئيسةةةةي واسةةةةتغرق زمن ( وحدة تعليمية 24الثالثاء, الخميس( إذ بلغ عدد الوحدات التعليمية )

 ( دقيقة.70-60الوحدة التعليمية الواحدة )

 االختبارات البعدية: 2-6-3
وقةةد اتبع البةةاحةةث شةةةةةةروط أجراء  17/11/2020تم أجراء االختبةةارات البعةةديةةة لعينةةة البحةةث في يوم    

 االختبارات القبلية نفسها.

 الوسائل اإلحصائية: 2-7

 حصائية المناسبة لتحليل البيانات واستخراج النتائج.تم استخدم الوسائل اإل  

 .الوسب الحسابي 

 .االنحراف المعياري 
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 ( اختبارT-Test.للعينات المتناظرة ) 

 ( اختبارT-Test.للعينات المستقلة ) 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3

الختبار القبلي والبعدي عرض نتائج اختبارات المهارات االسدددددداسددددددية للمجموعتين التجريبيتين في ا 3-1

 وتحليلها ومناقشتها:

 (3جدول)

( tقيم األوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن متوسب تلك الفروق وقيمة)

 المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لالختبارات المهارية بكرة القدم

 المجموعة

 التجريبية

 صائياتاإلح

 االختبارات
 وحدة 

 القياس
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 1م ت

السيطرة 

 بالكرة
 11.29 12.25 1.25 درجة

2.09 

 معنوي

 معنوي 9.35 0.69 2.89 ثا الدحرجة

المراوغة 

 وال داع

 درجة
2.67 0.71 7.91 

 معنوي

 2م ت

السيطرة 

 بالكرة

 درجة
1.78 0.56 4.64 

 معنوي

 معنوي 4.42 0.25 2.43 ثا الدحرجة

المراوغة 

 وال داع

 درجة
2.43 0.32 5.82 

 معنوي

 (2.09(= )19( ودرجة حرية )0.05الجدولية تحت مستوى داللة ) t* قيمة 

جدول)   مة )3يبين ال خداع( t( قي لدحرجة, المراو ة وال بالكرة, ا هارات )السةةةةةةيطرة  بة في م ( المحسةةةةةةو

ريبية األولى التي استخدمت نمب التعلم البصري بالتغذية الراجعة الخاصة باألداء والتي كانت للمجموعة التج

بالغة)t( وهي اكبر من قيمة )7.91, 9.35, 11.29قيمتها على التوالي  ) ية وال يدل 2.09( الجدول ( مما 

يبية األولى ولصةةةةالف على وجود فروق ذات داللة إحصةةةةائية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجر

( المحسةةوبة في مهارات )السةةيطرة بالكرة, الدحرجة, المراو ة tاالختبار البعدي, ويبين نفس الجدول قيمة )

والخداع( للمجموعة التجريبية الثانية التي اسةةةةتخدمت نمب التعلم السةةةةمعي بالتغذية الراجعة الخاصةةةةة باالداء 

( 2.09( الجدولية والبالغة)t( وهي اكبر من قيمة )5.82, 4.42, 4.64والتي كانت قيمتها على التوالي )

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةائية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية 

 ولصالف االختبار البعدي.

لتجريبيتين اللتان ويعزو الباحثان سبل هذا التطور في مستوى التعلم للمهارات االساسية في المجموعتين ا   

ستخدمتا نمطي التعلم البصري والسمعي بالتغذية الراجعة الخاصة باألداء  إلى التمرينات المهارية المطبقة  ا

على عينة البحث والتي روعي فيه كيفية اسةةةةةتخدام نمطي التعلم بالتغذية الراجعة الخاصةةةةةة باألداء للمهارات 

 االساسية بكرة القدم.

يقوم المدرب بشةةةةةةرح المهارة إلى المتعلمين وبعد ذلك تجري عملية التطبيس من قبل والذي ينص على ان    

المتعلمين ويكون واجل المدرب أو المعلم هو األشةةراف والمراقبة دون التدخل في عملية التطبيس, أما عملية 

ألخطاء تصةةةةةةحيف األخطاء فتكون عن طريس التغذية الراجعة الخاصةةةةةةة باألداء دون تدخل المعلم مما جعل ا

تتالشةةى بعد كل عملية تصةةحيف وذلك الن عملية تصةةحيف األخطاء في بداية عملية االكتسةةاب تعد من األمور 

الضةةةةةرورية لوصةةةةةول المتعلم إلى عملية تعلم المهارة مسةةةةةتقبال من خالل تكوين برنامج حركي متكامل عن 

يا من األخطاء مما يدل على أهمية اسةةةةةةتخدام نمطي ا لتعلم متداخال بالتغذية الراجعة المهارة المتعلمة خال

الخاصةةةةةة باألداء إذ تتزايد أهمية أعطاء التغذية الراجعة بطريقة األداء إلى تحسةةةةةين النمب الحركي للمبتدئين 

عند تعلمهم مهارة حركية جديدة  إذ يجل على المعلم تقديم معلومات التغذية الراجعة للمبتدئين لتسةةةاعده على 
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م عند الطالل  يجل على مدرس التربية الرياضةةية أعطاء تغذية راجعة ذات معنى التعلم, إذ "ان حدوث التعل

 Schmidt, 2004:249وفائدة" , 

مما يدل على مدى تأثير التغذية الراجعة الخاصةةة باالداء في تصةةحيف المهارات االسةةاسةةية إذ ان اسةةتخدام    

يؤدي إلى تصحيف استجابات المتعلم وتوجيه التغذية الراجعة من قبل المدرس أثناء تعليم المهارات االساسية 

سلوكه الحركي نحو الشكل الصحيف الذي يرفع مستوى أداء تعلم المهارة إذ "كلما كان تصحيف الخطأ لألداء 

 239:1988, محجوب ,   مبكرا كان احتمال النجاح كبيرا"

ختبار البعدي وتحليلها عرض نتائج اختبارات المهارات االسددددداسدددددية للمجموعتين التجريبيتين في اال 3-2

 ومناقشتها:

 

 (4الجدول)

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق لنتائج tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)

 االختبارات المهارية وللمجموعتين التجريبيتين في االختبار البعدي

 ت

 اإلحصائيات

 االختبارات

المجموعة 

 1التجريبية 

المجموعة 

 2لتجريبيةا
 tقيمة 

 الداللة

 الجدولية المحسوبة ع± سَ  ع± سَ 

1 
السيطرة 

 بالكرة
16.43 1.28 14.46 1.56 4.11 

2.02 

 معنوي

 معنوي 2.31 1.62 12.41 1.27 11.43 الدحرجة 2

3 
المراوغة 

 وال داع
6.42 1.26 5.18 1.92 2.63 

 معنوي

 (قيمةt( الجدولية تحت مستوى داللة )ودر0.05 )( 38جة حرية = )2.02 

( لمهارات )السةةيطرة 2.63, 2.31, 4.11( المحسةةوبة والتي بلغت على التوالي)t( قيم )4يبين الجدول)    

( عند مسةةةةةةتوى 2.02( الجدولية والبالغة)tبالكرة, الدحرجة, المراو ة والخداع( وهي جميعا اكبر من قيمة)

فروق إحصةةةةةائية بين المجموعتين التجريبيتين في  (, وهذا يدل على وجود38( ودرجة حرية )0.05داللة )

اختبارات المهارات الحركية في االختبار البعدي ولصةةةةالف المجموعة التجريبية األولى التي اسةةةةتخدمت نمب 

التعلم البصةةةةةةري بنوع التغذية الراجعة الخاصةةةةةةة باألداء للمهارات )السةةةةةةيطرة بالكرة, الدحرجة, المراو ة 

 والخداع( بكرة القدم.

ويعزو الباحثان سةةةةبل تفوق المجموعة التجريبية األولى التي اسةةةةتخدمت نمب التعلم البصةةةةري متداخال مع   

التغذية الراجعة الخاصةةةة باألداء إلى اسةةةتخدام أسةةةلوب الذي يعتمد على تصةةةحيف األخطاء في األداء من قبل 

يث يعطى للمتعلم معلومات عن المتعلمين والذي يعتمد بشكل رئيسي على التغذية الراجعة الخاصة باألداء ح

طبيعة األداء واألخطاء التي حدثت أثناء قيام المتعلم باألداء الحركي للمهارات االساسية بكرة القدم الذي يتيف 

للمتعلم مشاهدة زميله وإعطاء كذلك معلومات عن طبيعة األداء واألخطاء المرتكبة الذي يوفره له نمب التعلم 

ى تفوق المجموعةةة التجريبيةةة األولى على المجموعةةة التجريبيةةة الثةةانيةةة التي البصةةةةةةري األمر الةةذي أدى إل

اسةتخدمت نمب التعلم السةمعي متداخال مع التغذية الراجعة الخاصةة باالداء الذي يعطي معلومات سةمعية عن 

يف طبيعة األداء وبالتالي ال يهتم بتكوين صةةورة حقيقية عن المهارات االسةةاسةةية  أو المسةةار الحركي الصةةح

( كانت أكثر تأثيرا من KPللمهارة  أي ان نمب التعلم البصةةةةةري متداخال بالتغذية الراجعة الخاصةةةةةة باالداء)

 ( من ناحية التعلم.KPنمب التعلم السمعي متداخال بنوع التغذية الراجعة الخاصة باالداء)

علم المهارات األسةةةاسةةةية ويرى الباحثان ان هذه الفروق في المهارات األسةةةاسةةةية قد سةةةاعدت المتعلم في ت   

وتحسةةةةةةين أدائها ويعطي الالعل المزيد من الثقة والقدرة على التخلص من األداء  ير المر وب فيه إذ ان 

أفضل طرائس التغذية الراجعة هي " تقديم معلومات دقيقة ومناسبة للتعلم بعيدا عن الزيادة  ير المهمة وعلى 

 . 69:2003, العزاوي , حسين  خبير في مجال االختصاص"ان تكون المعلومات المقدمة نابعة من مصدر 
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( "إذا كان التدريل والتمرين يأتي بالمرتبة األولى لنجاح تعلم المهارات  Williams 1995:18إذ يؤكد ) 

 , الحركية فان التغذية الراجعة تأتي بالمرتبة الثانية والتي من دونها ال يحدث التعلم من الناحية التطبيقية"

( "بان المعلومات المعطاة إلى المتعلم بعد عدة Wallace and Hyalar 1997:50ؤكده كل من )وهذا ي

 .محاوالت تكون مجدية ومفيدة في عملية التعلم وهي معلومات أما عن معرفة االنجاز أو معرفة النتيجة"

 

 ال اتمة: -4

 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها تم وضع األستنتاجات التالية:   

السةةتخدام نمطي التعلم البصةةري والسةةمعي بالتداخل بنوع التغذية الراجعة الخاصةةة باألداء تأثير  -

 في اكتساب المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.

 الستخدام انماط التعلم اهمية كبيرة في انتقاء الالعبين بكرة القدم . -

وخصةةوصةةا عند تحديد المهارة ودرجة  ان البرمجة العلمية السةةتخدام التغذية الراجعة مهمة جدا -

 صعوبتها والمرحلة العمرية للمتعلمين.

السةةةةةتخدام نمب التعلم البصةةةةةري بنوع التغذية الراجعة الخاصةةةةةة باألداء التأثير األكبر في تعلم  -

 بعض المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.

 :في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها يوصي الباحثان بما يليو

زيادة حجم استخدام نمطي التعلم البصري والسمعي بنوعي التغذية الراجعة الخاصة باألداء في  -

 تعلم المهارات االساسية للمبتدئين بكرة القدم.

اسةةةتخدام األنواع األخرى للتغذية الراجعة متداخلة مع أسةةةاليل التمرين الخاصةةةة بالتعلم لمعرفة  -

 سية بكرة القدم.مدى تأثيرها على التعلم للمهارات األسا

اسةةةةةتخدام أنواع التغذية الراجعة متداخلة مع نمطي التعلم وبما يتناسةةةةةل مع مسةةةةةتوى صةةةةةعوبة  -

 المهارة في لعبة كرة القدم.

 

 المصادر العربية واألجنبية:

 المصادر العربية

  أنماط  –حيدر عبدالرزاق نوري البياتي؛ تأثير التعلّم المتمايز بأشةةةةةةكاله )الذكاءات المتعددة

التعلمي التعاوني( في تعلّم بعض المهارات الهجومية بك رة القدم لطالب الصةةف األ ّول  –تعلّم ال

 (.2017المتوسب: )أطروحة دكتوراه, جامعة بغداد, كليّة التربيّة البدنية وعلوم الرياضة, 

  داريل سةةةايد تشةةةوب؛ تطوير مهارات التدريس التربية الرياضةةةية, )ترجمة( عباس السةةةامرائي

 ( .1992الكريم: ) بغداد, دار الحكمة للطباعة, وعبد 

  ,رمزية الغريل؛ التعلم دراسةةة نفسةةية تفسةةيرية توضةةيحية: )القاهرة, المطبعة االنجلو مصةةرية

1978) 

  ظافر هاشةةةةةةم الكاظمي وآخرون؛ معرفة اسةةةةةةتخدامات الطلبة المدرسةةةةةةين )المطبقين( لحاالت

, 1998لة التربية الرياضةةةية, العدد األول, التغذية الراجعة باعتماد نظام مالحظة مقترح: )مج

 ص.

  :فاضةةل شةةاكر حسةةن وكريم عبد سةةاجر؛ اسةةاليل التعليم التي يفضةةلها طلبة الكلية التقنية. بغداد

 .2006, 78مجلة اآلداب, العدد 

  لطيف حسةةين عاجل العزاوي : تأثير اسةةتخدام نوعي التغذية الراجعة الخاصةةة باألداء والنتيجة

هارات األساسية في الكرة الطائرة: )رسالة ماجستير, كلية التربية الرياضية في تعلم بعض الم

 (.2003, جامعة بغداد, 

  وجيه محجوب؛ طرائس البحث العلمي ومناهجه: ) الموصةةةةةةةل, مديرية دار الكتل للطباعة
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 إلنتقاء الموهوبين وعالقته مع بعض مهارات التصويببناء مقياس المعرفة القانونية 

 بكرة السلة . 

 م . م  أحمد نجم عبدهللا

ahnej531@yahoo.com 

 م . م خالد محمود روؤف

Raoof_khalid@yahoo.com 

 م . م حمود نجم حسن

hmoodnjim12151@gmail 

 )المعرفة القانونية    انتقاء الموهوبين   مهارات التصويب   الكلمات المفتاحية   

   المست لص باللغة العربية :

إلنتقاء الموهوبين والتعرف على عالقة المعرفة القانونية  للمعرفة مقياس بناء الى البحث يهدف  

رة السلة القانونية ببعض من مهارات التصويل بكرة السلة لدى العبي مراكز الموهبة الرياضية بك

في العراق والتابعة لوزراة الشباب والرياضة . وكذلك التعرف على مستوى المعرفة القانونية 

( لديهم , وإفترض الباحثون وجود عالقة ارتباط  ذات داللة  2020)النظرية( في القانون الدولي) 

ويل بكرة السلة. إحصائية ما بين تحصيل المعرفة القانونية إلنتقاء الموهوبين وبعض مهارات التص

  .البحث لطبيعة لمالئمتهما واإلرتباطي المسحي باألسلوبين الوصفي الباحثون المنهج وإستخدم

بالعبي مراكز الموهبة الرياضية بكرة السلة في العراق والتابعة لوزراة  البحث مجتمع وتمثل    

حلة , الديوانية , النجف , ( مراكز وهي ) بغداد , ديالى , ال 7عددها)  والبالغالشباب والرياضة 

 عينة أما العباً ناشئاً فيجميع المراكز, (140) كربالء , صالح الدين ) طوز خورماتو( ( وبواقع

 اإلستطالعية التجربة عينة إستبعاد العباً بعد (130)على إشتملت فقد البناء والتطبيس ( )عينة البحث

  .للبحث الكلي المجتمع من%(  100ثل )تم العينة أصبحت وبذلك ( العبين10والبالغ عددهم )

 المئوية, النسبة المعياري, اإلنحراف الحسابي, الوسب :التالية اإلحصائية الوسائل الباحثون وإستخدم

 .التمييز معامل الصعوبة, معامل السهولة, معامل

 من خالل اإلطالع على نتائج البحث توصل الباحيون الى اإلستنتاجات االتية :

 ار المعرفة القانونية أظهر خبرات الالعبين القانونية الحقيقية .إن إختب -1

وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية طردية بين المعرفة القانونية وبعض مهارات التصويل  -2

 بكرة السلة.

 على ضوء اإلستنتاجات توصل الباحيون الى مجمل من التوصيات اآلتية :

 نية لالعبي كرة السلة وتعميم نتائجه .إعتماد إختبار المعرفة القانو -1

 زيادة الوعي المعرفي القانوني في مراكز رعاية الموهبة الرياضية في العراق . -2

إجراء اإلختبارات المعرفية سنوياً لالعبي مراكز الموهبة الرياضية من قبل المدربين ومعالجة  -3

 ضة في البلد لكون المعرفة سالح التقدم.نقاط الضعف لديهم لكونهم حجر األساس لنمو وإزدهار الريا
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Abstract 

The research aims to build a measure of legal knowledge for selecting 

talented people and to identify the relationship of legal knowledge to some 

of the basketball shooting skills of the players of the Sports Talent Centers 

in Iraq affiliated to the Ministry of Youth and Sports. As well as getting to 

know the level of legal (theoretical) knowledge in international law (2020) 

they have, and the researchers assumed that there are statistically 

significant differences between the acquisition of legal knowledge for the 

selection of talented people and some basic skills in basketball. The 

researchers used the descriptive approach in both survey and correlational 

methods for their suitability. 

The research community is represented by the players of the Sports Talent 

Centers in Iraq .affiliated to the Ministry of Youth and Sports, which 

number (7) centers (Baghdad, Diyala, Hilla, Diwaniyah, Najaf, Karbala, 

Salah al-Din (Tuz Khurmatu)) and by (140) emerging players in all centers 

As for the research sample (the building sample), it consisted of (130) 

players after excluding the reconnaissance sample, which numbered (10) 

players, and thus the sample became (100%) of the total research 

community. The researchers used the following statistical methods: the 

arithmetic mean, standard deviation, percentage, ease factor, difficulty 

factor, and coefficient of distinction By looking at the research results, the 

researchers reached the following conclusions: 

.The legal knowledge test showed the players' true legal experiences.1-  

2- There is a correlation with positive statistical significance between legal 

knowledge and some basketball shooting skills .. 

In light of the conclusions, the researchers reached a set of the following 

recommendations : 

  1- Approving the legal knowledge test for basketball players and 

disseminating its results .. 

2-Increasing legal knowledge awareness in centers for sports talent in Iraq .  

  3- Conducting annual cognitive tests for the athletes of the Sports Talent 

Centers by coaches and addressing their weaknesses as they are the 

cornerstone for the growth and prosperity of sport in the country, because 

knowledge is the weapon of progress .. 

mailto:Raoof_khalid@yahoo.com
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 التعريف بالبحث -1

      المقدمة وأهمية البحث 1-1
االألعاب الرياضةةةةةية هي المنطلس األسةةةةةاسةةةةةي ليرتقاء تعتبر البحوث والدراسةةةةةات العلمية في       

بمسةتوى األلعاب والرياضةيين لكونها حلقة علمية تقترن بطابع يسةهم في الوصةول الى حقائس جديدة 

يمكن أن تكون إضةةةةةةافات متعددة تسةةةةةةاعد على تطوير أداء الالعبين واإلرتقاء بمسةةةةةةتوى األلعاب. 

ية والمهارة البدنية بين القدرة معالذي يمتلك القدرة للج هو الموهوبوالالعل   وبين الرياضةةةةةة

 بها المعرفة القانونية المرتبطة بدون الرياضةةية المعارف والمعلومات القانونية , فإمتال  المهارات

مما يؤدي بالالعل الى إرتكاب األخطاء والمخالفات مهما كانت درجة   . ير كاملة العملية تكون

 ى نتيجة الفريس في المباريات .إتقانه للمهارة وبالتالي تؤثر عل

بطابع وتعتبر لعبة كرة السةةةةةلة واحدة من األلعاب التي تتطور بشةةةةةكل سةةةةةريع وملحوض وتتميز     

باإلضافة الى متطلباتها الخاصة كالنواحي البدنية والفنية والخططية والتي . السرعة وكثرة اإلحتكا 

كل التغيرات التي تطرأ على اللعبة ومن بينها تميزها عن باقي األلعاب , وتدعو الحاجة إلى مواكبة 

وذلك إلعداد العبين يتمتعون بالمهارات الفنية الى جانل معرفتهم القانونية بلعبتهم  المعرفة القانونية

 الخاصة والتي تصل بهم الى مرحلة اإلتقان الكامل.

قها للوصةةول الى أفضةةل فالمعرفة القانونية هي من أهم المرتكزات التي يسةةعى الباحثون الى تعمي   

ية والخططية التي تخص  قان مهاراتهم األدائ ية لالعبين في إت قانون اإلنجازات . وتتجلى المعرفة ال

اللعبة حتى يسهل على الالعبين إستيعاب مفردات قوانين اللعبة وال سيما القدرة على تمييز األخطاء 

ء المهارات واإلرتقاء الى مستوى متميز. والعقوبات الفنية واإلدارية وتوظيف ذلك في النجاح في أدا

( " ان المعرفة والفهم يسةةاعدان الرياضةةي على حسةةن  201,  2014وكما يشةةير  )الشةةيشةةتاوي , 

تحليل المواقف المختلفة وإنتقاء اإلختيارات والحلول لمواجهة متطلبات هذه المواقف واإلسةةةةراع في 

 تنفيذها خالل المنافسة " .

حث الحالي في التعرف على المستوى الفعلي للمعرفة القانونية لالعبين للناشئين وتتبلور أهمية الب    

 المعرفة في الالعبين تحديد مسةةةةةتويات خالله من يمكن جديد مقياس بناء خالل منبكرة السةةةةةلة 

في ضةةوء التعديالت التي طرأت على قانون لعبة كرة السةةلة , والوقوف  السةةلة كرة لفعالية القانونية

إنتقاء الموهوب منهم , وعالقة المقياس مع بعض مهارات التصةةةةةةويل لديهم , والبحث  على طريقة

الحالي سةةةةةيعزز العملية التدريبية من خالل إنتقاء األفضةةةةةل والموهوب من بين الالعبين الناشةةةةةئين 

 والذين سيكون لهم دور مهم في التطور السريع إلدائهم وإنجازهم في لعبة كرة السلة .

 حث : مشكلة الب 2 – 1

تعد المعرفة القانونية العامل األسةةاسةةي في إعداد الالعل المتكامل للوصةةول الى أداء أفضةةل  

والذي يعد المكمل إلعداد الالعل الى جانل المهارات وتكامل الجوانل األخرى من أجل تيسةةةةةةيير 

 المعرفة في خدمة األداء المهاري.  

ات من المصةةةةةةةادر والمراجع الحظوا عدم ومن خالل إطالع الباحثين على البحوث وجمع المعلوم

وجود مقاييس تتعلس بالمعرفة القانونية لالعبي كرة السةةةةةةلة على مدى الثمان السةةةةةةنوات الماضةةةةةةية 

وخاصةةةً بعد التعديالت الكثيرة التي طرأت على قانون اللعبة وذلك لمواكبة التطور الكبير بمسةةتوى 

بة اللعبةة األمر الةذي أدى كثرة اإلعتراضةةةةةةةات على قرارا ت الحكةام من قبةل العبي مراكز الموه

الخاص الرياضةةةةية بكرة السةةةةلة في المباريات التي يخضةةةةونها وهذه ناجمة عن قلة إلمامهم بالقانون 

وعالقتها بأدائهم المهراي في التصويل الى جانل المهارات األخرى , لذا فإن مشكلة البحث باللعبة 

 تاليين  :تكمن في المحاولة باإلجابة على التساؤلين ال

ما هو مسةةتوى المعرفة القانونية النتقاء الناشةةئين في مراكز الموهبة الرياضةةية بكرة السةةلة في  -1

 العراق ؟

هل للمعرفة القانونية عالقة بأداء بعض من مهارات التصةةةةةةويل بكرة السةةةةةةلة لالعبي مراكز  -2

 الموهبة الرياضية بكرة السلة لفئة الناشئين في العراق ؟
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 : أهداف البحث 3 –1

لالعبي مراكز الموهبة الرياضةةةةية بكرة السةةةةلة لفئة الناشةةةةئين في بناء مقياس المعرفة القانونية  -1

 العراق . 

لالعبي مراكز الموهبة الرياضةةةية بكرة السةةةلة لفئة التعرف على مسةةةتوى المعرفة القانونية لدى  -2

 الناشئين في العراق .

لدى  مهارات التصةةةويل بكرة السةةةلةمن  التعرف على العالقة بين المعرفة القانونية وأداء بعض -3

 لالعبي مراكز الموهبة الرياضية بكرة السلة لفئة الناشئين في العراق .

 فرض البحث :  4 – 1

مهةةارات هنةةا  عالقةةة إرتبةةاط ذات داللةةة إحصةةةةةةةائيةةة بين المعرفةةة القةةانونيةةة وأداء بعض من  -1

 لسلة لفئة الناشئين في العراق .مراكز الموهبة الرياضية بكرة الدى العبي  التصويل بكرة السلة

 مجاالت البحث 1-5

: العبو مراكز رعاية الموهبة الرياضةةةةية بكرة السةةةةلة لفئة الناشةةةةئين في  المجال البشددددري 5-1 -1

 ( . 2020 -2019لموسم ) العراق

 15/2/2020ولغاية  1/10/2019: من المجال الزماني  1-5-2 

اضةةية بكرة السةةلة ة الخاصةةة بمراكز رعاية الموهبة الري: القاعات التدريبيالمجال المكاني  1-5-3

 في المحافظات . 

 تحديد المصطلحات  1-6

مصطلف عام يعبر عن العمليات الخاصة باإلدرا  واإلكتشاف والتعرف والتخيل المعرفة :  -1

أو والتقدير  والتذكر والتعلم والتفكير والتي من خاللها يحصل الفرد على المعارف والفهم اإلدراكي 

 ( . 67,  1999, )الخولي ومحمود التفسير تميزا لها عن العمليات اإلنفعالية

هي المعرفة المرتبطة بقانونية األداء الحركي المهاري المعرفة القانونية الرياضية :  -2

والخططي للنشاط وقانونية الملعل الذي يمارس فيه النشاط وقانونية وشروط المكسل والخسارة في 

انين المسابقة التي يشتر  فيها الالعل و ير ذلك من المعارف القانونية التي تحكم المباراة وقو

 األداء الحركي الرياضي في

 ( 90,  2008النشاط ) فوزي ,  

 يعرفها الباحيونون إجرائيا بأنها :

مقدار المعلومات الموجودة لدى الالعل حول مواد قانون كرة السلة النظرية وقدرته على تطبيس 

 لمعلومات النظرية عملياً عند خوضه لمباريات كرة السلة.هذه ا

 منهجية البحث : 2-1

إن عملية إختيار المنهج المالئم للبحث تعد من الخطوات األساسية والمهمة وعليه إستخدم      

 الباحثون المنهج الوصفي باإلسلوب المسحي وذلك لمالءمته طبيعة المشكلة.

 :مجتمع البحث وعينته 2-2

العبو مراكز الموهبة الرياضية بكرة السلة في العراق والتابعة لوزراة الشباب ل مجتمع البحث تمث  

( مراكز وهي ) بغداد , ديالى , الحلة , الديوانية  7عددها)  ( والبالغ2020-2019للموسم )والرياضة 

جتمع بحث ,  العباً ناشئاً كم )140, النجف , كربالء , صالح الدين ) طوز خورماتو( ( وبواقع )

وتم تقسيم وإختيار  أفراد العينة بحسل حاجة البحث الى ذلك من خالل بناء وتقنين مقياس المعرفة 

القانونية , وتم ذلك من خالل إستخدام طريقة القرعة لتحديد مراكز الموهبة الرياضية  كعينة بناء 

نة البناء , وللتطبيس تم إختيار ( مراكز ليمثلوا عي5ومراكز كعينة للتطبيس واإلستطالع وتم إختيار )

مركز الموهبة الرياضية في محافظة صالح الدين )طوز خورماتو( وبذلك تم االختيار العشوائي 

( العبين إلجراء التجربة  10( العل لتطبيس المقياس و ) 30( العل لبناء المقياس و) 100لـ)

 ( من مجتمع البحث  .%100اإلستطالعية وبذلك تم اخذ نسبة )
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 وسائل جمع المعلومات واألدوات واألجهزة المست دمة: 2-3

من األمور الهامة إلنجاز وإتمام التجربة هي الوسائل المساعدة األدوات واألجهزة التي يستخدمها     

الباحث إلتمام بحثه إذ أن "أدوات البحث هي الوسائل التي يستطيع الباحثون جمع البيانات وحل 

البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينات وأجهزة  ) محجوب , مشكلتهم لتحقيس أهداف 

1988  ,133 . ) 

 وسائل جمع المعلومات : 2-3-1

 المصادر العربية واألجنبية. -

 راء الخبراء. آإستمارة استطالع  -

 .شبكة المعلومات الدولية األنترنيت -

 فريس العمل المساعد -

 إستبانات. -

 أقالم. -

 ة:األجهزة المست دم 2-3-2

 آلة تصوير يدوية فيدوية . -

 جهاز حاسوب محمول. -

 إجراءات البحث الميدانية : 2-4

 اإلختبارات المست دمة في البحث : 2-4-1

قام الباحثون بوضع إختبار المعرفة القانونية وعرض فقراته على ضوء ترشيف الخبراء وتم العمل 

 باإلجراءات اآلتية:

 بكرة السلة بناء مقياس المعرفة القانونية   2-4-2

 تحديد فقرات المقياس   2-4-2-1

من اجل تحديد فقرات المقياس قام الباحثون بتحليل محتوى المصادر العلمية الخاصة بقانون اللعبة 

 ( مادة قانونية تم صيا ة فقرات المقياس على اساسها. 50والذي يتضمن ) 

 صياغة فقرات المقياس بصورته االولية  2-4-1-2

ولية لبناء المقاييس المعرفية هي تحديد شكل االختبار وموضوعيته من حيث نوع من الخطوات اال

( فقرة خاصة بقانون  50فقرات المقياس وكيفية صيا تها ولغرض الوصول الى ذلك تم صيا ة ) 

لعبة كرة السلة من نوع االختيار من متعدد, وقد روعي في صيا ة االسئلة مستويات التعلم حسل 

 ضوء ذلك اعتمد الباحثون على المستويات الثالثة االولى فقب وهي: تصنيف بلوم وفي

 %20التطبيس  -3%               10الفهم  -2%             45المعرفة   - 1

%(  100%( من المجال الذهني, اذ تشكل فئات المجال الذهني نسبة) 75ومجموعها يشكل نسبة ) 

 وحسل التوزيع االتي: (

 %(  20التطبيس )   -3%(            10الفهم )   -2           %(45المعرفة )  -1

 (149: 1985%(.)حمدان, 5التقويم )  -6%(        10التركيل )  -5%(          10التحليل )  -4

والسبل في اختيار المستويات الثالثة االولى يعود الى ان فئات المجال الذهني متدرجة في الصعوبة 

 ال يتمكن من التحليل والتركيل والتقويم من دون المعرفة والفهم والتطبيس.وانالالعل الناشف 

( فقرة تشمل المستوى الذهني لتصنيف بلوم, اذ بلغ عدد فقرات مستوى 50وبلغ عدد فقرات المقياس ) 

( فقرة ولكل فقرة ثالث 16( فقرة ومستوى التطبيس )  10( فقرة ومستوى الفهم )  24المعرفة ) 

ة منها صحيحة, وبذلك يكون مقياس المعرفة القانونية بكرة السلة بصيغته االولية جاهزاً بدائل واحد

 لعرضه على الخبراء والمختصين للتاكد من مدى صالحيته .

الذي  حيث خصص الباحثون درجة ) واحدة ( للسؤال الذي تكون أجابته صحيحة و ) صفر( للسؤال

 تكون إجابته  ير صحيحة .  

 

   



317 

 

   طبيق اإلختبار على أفراد عينة البناء :ت 2-4-1-2
بعد إستكمال اإلجراءات قام الباحثون بتطبيس اإلختبار المعرفي القانوني لكرة السلة المكون         

( العل من مراكز الموهبة الرياضية بكرة 100( سؤاالً على أفراد عينة البناء البالغ عددهم )50من )

جمع اإلستمارات الخاصة بأفراد العينة تمهيداً لتحليل البيانات إحصائيا السلة في العراق وبعدها قاموا ب

 والكشف عن كفاءة األسئلة من خالل التحليل اإلحصائي لكل سؤال. 

  التحليل اإلحصائي ألسئلة اإلختبار : 2-4-1-3
لم يتم إستبعاد ( فقرة حيث  50بعد إجراء إختبار المعرفة القانونية على عينة البناء والمتكون من )      

اي العل من اإلختبار فوجل علينا من إجراء العمليات اإلحصائية, إذ تعتمد جودة اإلختبارات على 

األسئلة التي تتألف منها فمن الضروري أن تحلل كل األسئلة ويكشف عن كفاءتها وإن تبقى األسئلة 

(, فلذلك  231,  2000باهي , التي تتالءم مع األسس المنطقية التي بنيت من أجلها ) عبد الحميد و

أجرى الباحثون عملية تحليل أسئلة اإلختبارات المعرفية من خالل مستوى سهولة وصعوبة األسئلة 

 وكذلك إستخراج معامل تمييز األسئلة ) القدرة التمييزية لألسئلة( " 

 القدرة التمييزية للفقرة : -أ

لمعرفة القانونية إلى قدرة الفقرات اإلختبارية على تشير القدرة التمييزية للفقرة  في إختبار ا       

التمييز أو التفريس بين المختبرين ذوي التحصيل العالي في إجاباتهم والذين يظهرون ضعف في 

اإلختبار ككل وتعد الفقرة جيدة , فضالً عن معامل صعوبتها إذا فرقت بين المختبر الجيد والضعيف 

   قدرة الفقرة على التمييز, وعليه يحرص المعنيون على معرفة 

وقد إتفس إكثر الخبراء في مجال القياس والتقويم على أن الفقرة تعد جيدة إذا كانت قوة تميزها ال   

(  , حيث تم ستبعاد الفقرات التي بلغت قيمة  84,  1991( ) الروسان وآخرون ,  0.25تقل عن )

 (.1كما في الجدول )( فقرات 7( والبالغ عددها )0,25القوة التميزية اقل )

  1الجدول )

 القدرة التميزية لعبارات المقياس

رقم 

الف

 قرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة ت 

 المحسوبة

المعنوية 

 الحقيقية

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 معنوي 0.019 2.109 1.202 0.29 0.797 0.80 1

 معنوي 0.001 3.423 1.324 0.80 0.950 0.74 2

 معنوي 0.009 2.684 1.483 0.91 1.067 0.74 3

4 0.20 1.211 0.20 0.759 1.892 0.063 
غير 

 معنوي

 معنوي 0.000 6.016 0.980 0.46 1.083 0.94 5

6 0.18 0.910 0.19 0.770 1.985 0.051 
غير 

 معنوي

 معنوي 0.000 5.960 0.993 0.11 0.090 0.60 7

 معنوي 0.000 7.237 0.938 0.06 0.010 0.74 8

 معنوي 0.000 9.168 0.742 0.91 0.964 0.80 9

 معنوي 0.000 8.967 0.781 0.09 0.919 0.91 10

 معنوي 0.000 8.579 0.765 0.94 1.003 0.77 11

 معنوي 0.013 2.557 0.879 0.14 0.987 0.71 12

 معنوي 0.000 8.616 0.857 0.03 0.891 3.83 13
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14 0.20 0.825 0.20 0.818 1.164 0.436 
غير 

 معنوي

 معنوي 0.000 7.985 0.728 0.00 1.067 0.74 15

 معنوي 0.000 8.774 0.810 0.86 0.980 0.74 16

 معنوي 0.000 10.419 0.765 0.94 0.772 0.86 17

 معنوي 0.000 7.222 0.804 0.00 1.035 0.60 18

 معنوي 0.003 3.055 1.308 0.77 1.110 0.66 19

 معنوي 0.000 5.586 1.305 0.66 0.879 0.14 20

 معنوي 0.012 2.569 1.349 0.06 1.052 0.80 21

 معنوي 0.000 7.222 0.804 0.00 1.035 0.60 22

 معنوي 0.009 2.682 0.891 0.97 0.979 0.57 23

 معنوي 0.001 3.423 1.324 0.80 0.950 0.74 24

 معنوي 0.000 7.222 0.804 0.00 1.035 0.60 25

 معنوي 0.003 3.055 1.308 0.77 1.110 0.66 26

 معنوي 0.006 2.838 1.272 0.83 0.884 0.57 27

28 0.20 0.797 0.20 1.006 1.844 0.370 
غير 

 معنوي

 معنوي 0.000 8.295 0.702 0.91 0.976 0.60 29

 معنوي 0.009 2.682 0.891 0.97 0.979 0.57 30

 يمعنو 0.000 7.994 0.853 0.09 0.910 0.77 31

 معنوي 0.011 2.630 1.262 0.23 0.887 0.91 32

 معنوي 0.000 7.472 0.873 0.06 1.010 0.74 33

 معنوي 0.000 8.908 0.818 0.91 1.022 0.89 34

 معنوي 0.000 9.065 0.857 0.97 0.857 0.83 35

 معنوي 0.000 8.012 0.907 0.00 0.942 0.77 36

 معنوي 0.000 6.585 1.031 0.23 0.964 0.80 37

 معنوي 0.000 6.765 0.938 0.94 1.039 0.54 38

 معنوي 0.000 8.493 0.707 0.97 0.987 0.71 39

40 0.20 0.868 0.21 1.124 1.452 0.411 
غير 

 معنوي

 معنوي 0.000 6.904 0.664 0.97 1.172 0.54 41

 معنوي 0.000 9.718 0.785 0.03 0.907 0.00 42

43 0.23 0.923 0.22 0.874 0.438 0.510 
غير 

 معنوي

 معنوي 0.000 9.153 0.822 0.03 0.797 0.80 44

 معنوي 0.000 6.478 0.938 0.06 1.221 0.74 45

46 0.28 0.891 0.21 0.796 1.605 0.482 
غير 

 معنوي

 معنوي 0.000 6.818 0.852 0.09 1.031 0.63 47
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 معنوي 0.000 6.584 1.030 0.22 0.963 0.81 48

 معنوي 0.000 6.764 0.937 0.93 1.038 0.53 49

 معنوي 0.000 8.492 0.706 0.96 0.986 0.70 50

 ( 0.05معنوي عند مستوى داللة )% 

 التجربة اإلستطالعية : 2-4-3
إعتمد الباحثون بإيجاد معامل الصعوبة والسهولة والقوة التمييزية لفقرات اإلختبار المعرفي        

ذه المعامالت سيتم حذف الفقرات التي ال تنطبس عليها العوامل السابقة الذكر , القانونية , ونتيجة له

فكان ال بد للباحث من إيجاد األسس العلمية الختبار المعرفة القانونية , أذ تعد التجربة االستطالعية 

إختبار  واحدة من أهم اإلجراءات الضرورية التي يقوم بها الباحثون قبل قيامه بتجربته النهائية بهدف

أساليل البحث وأدواتها وتأشير متطلبات العمل الدقيس والصحيف الخالي من الصعوبات حيث تعد 

التجربة اإلستطالعية "تدريل عملي للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات واإليجابيات التي تقابله 

 ( . 107,  1989) المندالوي وآخرون ,  )أثناء أجراء اإلختبارات لتفاديها مستقبال"

( العبين من مدرسة رعاية الموهبة الرياضية في ) ديالى( 10قام الباحثون بإختيار عينة قوامها ) 

من  ير عينة البحث الرئيسة وتم إجراء األسس العلمي عليها علماً أن موعد أجراء التجربة كان يوم 

 وكان الهدف منها:  2020 /1 /30)الخميس( المصادف  

 األسئلة  .التأكد من مالئمة ووضوح  .1

 التعرف على الوقت الذي يستغرقه كل العل في تأدية اإلختبار.  .2

 كفاءة فريس العمل المساعد. .3

 معرفة الصعوبات التي قد تواجه الباحثون لغرض تالفيها مستقبالً. .4

 معرفة األسس العلمية المتمثلة )بالصدق والثبات والموضوعية ( إلستمارات اإلختبار. .5

 ختبار المعرفي :األسس العلمية لإل 2-4-4

 الصدق : 3-4-4-1

بالر م من حصول اإلختبار على شرط أساسي من الشروط العلمية ليختبارات وهو صدق    

المحتوى , فضالً عن ذلك تم عرض هذا اإلختبار على مجموعة من ذوي اإلختصاص , ومن خالل 

 عت من أجله. االطالع على آرائهم ومعرفة ما إن كانت الفقرات الموضوعة تقيس ما وض

 اليبات : 3-4-4-2

يقصةةةد بالثبات مدى اإلتسةةةاق بين البيانات التي تجمع عن طريس تطبيس اإلختبار أو المقياس          

( . وتم تصةةةةةةحيحه  28,  2000) ملحم ,  على األفراد أنفسةةةةةةهم وتحت نفس الظروف قدر اإلمكان

 ( 0.863بمعادلة سيبرمان براون فقد بلغ معامل الثبات )

 الموضوعية :  2-4-4-3

ويمتاز هذا المقياس بأن فقراته صيغت بطريقة اإلختيار من البدائل المتعددة إذ ال تقبل إجابتين, وليس 

فيها فقرات ذات اإلجابة المقالية )المفتوحة( وال يتأثر التصحيف بذاتية المصحف .إذ يذكر محمد نصر 

جة أداة القياس عندما يقوم شخصان الدين رضوان " إن مصطلف الموضوعية يعني موضوعية در

)محكمان( أو أكثر بتقدير درجة أي مقياس يطبس على أي مفحوص واحد في أوقات مختلفة"  ) 

 (. 167,  2006رضوان , 

 الشكل النهائي لالختبار المعرفي :    2-4-5

ه النهائية والتي بعد تحليل البيانات إحصةةائيا , سةةيتم معرفة ان كان  اإلختبار جاهزاً بصةةورت          

( فقرة اختبارية , ولكل فقرة ثالث بدائل أحدهما تمثل اإلجابة الصةةةحيحة , 43تمثل مجموع فقراته )

 ( ليجابة الصحيحة و)صفر( للبديل الخاطف أو المترو .1أما طريقة التصحيف تعطى درجة )
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 التجربة الرئيسة : 2-4-6

لى عينة البحث المتمثل بالعبي مراكز الموهبة الرياضية تم تطبيس إختبار المعرفة القانونية ع    

وتم توزيع  2020  /2 /2-1بكرة السلة في العراق وذلك في أيام متعددة وممتدة ليومين من المدة 

إستبانات اإلختبار المعرفي في موقع مركز الموهبة في )الطوز خورماتو (  وبمساعدة فريس العمل 

 ءات وتقنين اإلختبار المعرفة القانونية.ولغرض إستكمال اإلجرا المساعد

 الوسائل االحصائية : 2-5

 ( وإستخراج نتائج الدراسة بواسطة الوسائل األحصائية .spssإستخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائية )

 عرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها :-4

 عرض نتائج الدرجات ال ام لإلختبار المعرفي وتحليلها : 4-1

  والدرجة المعيارية المعدلة إلجابات عينة Zرض نتائج الدرجة ال ام والمعيارية )ع 4-1-1

 البحث لإلختبار المعرفة القانونية لكرة السلة : 

( والدرجة المعيارية Zيعرض الباحثون نتائج الدرجة الخام لعينة البحث والدرجة المعيارية )    

 (:2) ليختبار المعرفي كما مبين في الجدول المعدلة بغية إيجاد تحديد للمستويات المعيارية

  2الجدول )

 يبين الدرجات ال ام والدرجة المعيارية والدرجة المعيارية المعدلة لالجابات 

 الدرجة ال ام ن

الدرجة 

 المعيارية

(Z  

الدرجة 

المعيارية 

 المعدلة

(T  

 ن
الدرجة 

 ال ام

الدرجة 

 المعيارية

(Z  

الدرجة 

المعيارية 

 المعدلة

(T  

1 32 0.12584 51.26 16 28 1.55198 34.48 

2 31 0.29362 47.06 17 31 0.29362 47.06 

3 30 0.71307 42.87 18 31 0.29362 47.06 

4 29 1.13253 38.67 19 35 1.38420 63.84 

5 32 0.12584 51.26 20 36 1.80366 68.04 

6 32 0.12584 51.26 21 27 1.38420 63.84 

7 32 0.12584 51.26 22 31 0.29362 47.06 

8 35 1.38420 63.84 23 32 0.12584 51.26 

9 36 1.80366 68.04 24 31 0.29362 47.06 

10 32 0.12584 51.26 25 31 0.29362 47.06 

11 29 1.13253 38.67 26 34 0.96475 59.65 

12 30 0.71307 42.87 27 35 1.38420 63.84 

13 30 0.71307 42.87 28 37 2.22311 72.23 

14 27 0.12584 51.26 29 33 0.54529 55.45 

15 31 0.29362 47.06 30 32 0.12584 51.26 

من أجل التعرف على اجابات عينة البحث قد قام الباحثون باستخراج خمسة مستويات وذلك بترتيل    

( Excelسل )إجاباتهم بصورة تصاعدية بعد إيجاد درجة كل استمارة وذلك بواسطة برنامج األك

 (.3جيد جدا ( وكما مبين في الجدول )  –جيد  –متوسب  –مقبول  –والمستويات هي )ضعيف 
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  3الجدول )

 يبين مستويات إجابات العينة 

 المستوى ت

القيم التي 

تقع ضمن 

 المستوى

 التكرارات
النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 ثالياً  %10 3 28-27 ضعيف 1

 اً رابع %16 5 30-29 مقبول 2

 اوالً  %46 14 32-31 جيد جداً  3

 خامساً  %6.66 2 34-33 جيد 4

 ثانيا %20 6 37-35 متوسط 5

  %100    المجموع

 

)*( ( 27( وأقل درجة هي )37من الجدول السابس تبين أن أعلى درجة حصل عليها أفراد العينة هي )

( التي تقع ضمن 30العينة البالغة ), وأن المستوى )جيد جداً( قد جاء أوالً على وفس إجابات أفراد 

%( , أي أن معظم أفراد العينة هم 46( وبنسبة مئوية مقدارها )14( بتكرارات )32-31القيم بين )

% ( , والمستوى 20ضمن المستوى الجيد جداً , وجاء المستوى متوسب بالترتيل الثاني وبنسبة )

المستوى مقبول بالترتيل الرابع وبنسبة % ( , فيما جاء 10ضعيف بالترتيل الثالث وبنسبة     )

 %( .6.66%( , والمستوى جيد بالترتيل الخامس واألخير وبنسبة )16)

  4الجدول )

 الوسط الفرضي والوسط الحسابي وقيمة معنوية المتغيرات

 ع± سَ  المتغيرات
قيمة )ر  

 مستوى الداللة SIG المحتسبة

 0.570 32.857 اإلختبار المعرفي 
0.815 0.000 

 

 0.572 16.200 التهديف من بالقفز معنوي

 0.570 32.857 اإلختبار المعرفي 
 معنوي 0.000 0.863

 0.416 12.300 التهديف السلمي

 .29  = 1-  ودرجة حرية )ن0.05معنوي > )    

 مناقشة نتائج البحث :  4-2

ج قد ظهرت بوضوح على ( نرى أن معنوية النتائ6من خالل ما ظهر من نتائج في الجدول )    

القانونية للعبة إذ ال يمكن ألي العل أن يمارس أي لعبة كانت دون أن يكون على مقياس المعرفة 

                                                           
 معيار تحديد الدرجات هي لنتائج إجابات المقياس.  - *
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دراية تامة بقوانين اللعبة وإال إن أي خرق للقوانين قد يسبل له مخالفة وبالتالي يحصل على اإلستبعاد 

يس القوانين كالتأخر مثالً عن موعد المباراة من اللعبة , وخسارة الفريس بشكل كامل إذا ما خالف الفر

أي الى خسارة المباراة باإلنسحاب وكذلك كثرة األخطاء المتراكمة على العبي الفريس وتناقص 

أعدادهم مما يؤدي الى خسارة المباراة باإلخفاق هذا باإلضافة الى أن مهما بلغت مستوى الالعل 

وني يؤثر سلباًعلى أدائه الفردي المهاري وكذلك على المهاري دون المامه بالجانل المعرفي القان

تنفيذ الجانل الخططي للفريس ,  وهنا نجد إن عمليتي الدفاع والهجوم بما فيها مهارات التصويل 

المتنوعة تعتمد إعتماداً كلياً على القانون الخاص باللعبة وتطبيقه الصحيف له من قبل الالعبين , فلعبة 

لعديد من القوانين ذات األهمية الكبرى في إدارة اللعبة وتنظيمها داخل كرة السلة تحتوي على ا

مستطيل ملعبها ولهذا فإن أول ما يمكن للمدربين أن يقوموا هو تعليم القوانين بالتدريج لكافة لالعبين 

في بداية مشوارهم الرياضي بكرة السلة وإدراجها ضمن برامجهم التدريبية إلعداد العبين ذو مستوى 

ري ومعرفي عال المستوى , وهذا ما ظهر جلياً في االجابات التي جاءت لفقرات مقياس المعرفة مها

الذي يؤكد أن  االستجابة الجيدة  جمال صالف  وأخرون() كما يتفس الباحثون مع رأي"القانونية للعبة 

) صالف  في كل خطوة من خطوات التعلم تكون أساساً في التقييم الشخصي له بصورة آنية ودقيقة

 .(  27,  1999وآخرون , 

ونرى أن اإلعداد المهاري والمعرفي من المحاور التي تعد العمود الفقري واألساس الذي يعقد    

المدربين جل آمالهم وإهتمامهم لغرض تنميتهما وتطويرهما إذ إن الفوز ال يتحقس إال إذا إمتلك 

فالوصول الى المستويات العليا ليس باألمر السهل الالعبين القدرات المهارية التصويبية العالية للفوز 

وال يمكن ألي كان أن يحققه من الفرق إال بعد عناء وجهد طويل يتحقس من خالل التدريل الشاق 

والمتواصل والمبني على األسس العلمية الصحيحة من خالل إتباع توجيهات وإرشادات المدربين 

الممنهجة, هذا ونرى أن المعرفة مهمة جداً لتنمية  لالعبين وذلك يتم من خالل الوحدات اليومية

المهارات فنقص المعرفة يؤدي الى ضعف المهارة " وفي الحقيقة إن المهارة وحدها التؤدي الى 

األتقان باللعبة بل إن المعرفة هي الجزء المكمل ليحتفاظ بالمهارة وإرتفاع مستوى االداء ) فرحات 

 ,2001  ,32  . ) 

يل من مرتكزات تحقيس الفوز والتفوق ويجل على أي العل إن يلم بمهارات ومهارات التصو

التصويل المتنوعة الى جانل المهارات االخرى كالمهارية الفردية والخططية والمعرفية وخاصة 

في مراكز الموهبة الرياضية التي تعنى بإعداد الالعبين على المستوى ذو التخطيب البعيد  , ولكي 

ن تنفيذ األداء ضمن واجبه أثناء اللعل وعليه يتم تحليل المهارات الفنية إلى مراحل يتمكن كل العل م

,  1997حتى يسهل تعلمها بصورة دقيقة وصحيحة مع مراعاة مطابقتها لقانون اللعبة ) الجميلي , 

29 . ) 

المعرفية إذ تعد اإلجابات حول القياس المعرفي القانوني أفضل وسيلة لمعرفة إمكانات الالعبين     

ويؤكد ذلك ) ليلى السيد فرحات( "إن القياس المعرفي في المجال الرياضي من أهم انواع القياس فهي 

تعطي المنظورات الرئيسة في مجالنا حيث ترتقي بالعملية التعليمية ويمكن القول إن المعلومات 

تدريل وتعليم القدرات العلمية والنظرية جزء هام الكتمال الوحدات التطبيقية فقد ذكر)هارا ( إن 

العقلية المعرفية يعتبر جزءاً اليمكن اإلستغناء عنه في مراحل التعلم الرياضي والمدرب الناجف هو 

) فرحات  الذي يهتم بإكتساب العبيه المعلومات والمعارف النظرية المرتبطة بالنشاط الذي يدربه "

 ,2001  ,33 .) 

 اإلستنتاجات والتوصيات : -5

 اجات : اإلستنت 5-1

 من خالل اإلطالع على نتائج البحث توصل الباحيون الى اإلستنتاجات اآلتية :

 إن إختبار المعرفة القانونية أظهر خبرات الالعبين القانونية الحقيقية . -1

إن اإلختبار المعرفي أظهر األمكانات المعرفية المتنوعة لالعبين وأظهر مستوى الفهم والتذكر  -2

 والتطبيس. 
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ن مستوى الالعبين عموماً كان متناسل مع ما يقدمه المدربين وفهمهم الشخصي حول المعلومات إ -3

 القانونية باللعبة.

وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية طردية بين المعرفة القانونية وبعض مهارات التصويل  -4

 بكرة السلة 

فتف باب التساؤل لهم حول القوانين إن عرض إختبار المعرفة القانونية وإجراءه على الالعبين قد   -5

الجديدة والتعديالت التي تحصل مستقبالً وبالتالي فإن هذا يساعد على زيادة التساؤل والتقصي حول 

 المعلومات األخرى للعبة .

 التوصيات :  5-2

 على ضوء اإلستنتاجات توصل الباحثون الى مجمل من التوصيات اآلتية :

 قانونية لالعبي كرة السلة وتعميم نتائجه .إعتماد إختبار المعرفة ال -1

 زيادة الوعي المعرفي القانوني في مراكز رعاية الموهبة الرياضية في العراق . -2

إجراء اإلختبارات المعرفية سنوياً لالعبي مراكز الموهبة من قبل المدربين ومعالجة نقاط الضعف  -3

 البلد لكون المعرفة سالح التقدم. لديهم لكونهم حجر األساس لنمو وإزدهار الرياضة في

إجراء بحوث على عينات وفئات أخرى ودرجات أخرى للوقوف على حقيقة الوعي المعرفي  -4

 القانوني باللعبة . 

 المصادر العربية :

  القاهرة , دار الفكر العربي 1أحمد أمين فوزي ؛ سيكولوجية التدريل الرياضي للناشئين ,ط( :

 ,2008  ) 

 طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في يد ومصطفى حسين باهي؛ إخالص عبد الحم

 (. 2000,القاهرة , مركز الكتاب والنشر, 1, ط المجاالت التربوية والنفسية

   , (  1999أمين الخولي وعدنان محمود ؛ المعرفة الرياضية , ط:) القاهرة, دار الفكر العربي

. 

  عمان , لحديث  الحوار واالسئلة الصفيةطرق سائلة للتدريس احمدان, محمد زيدان ؛  ( :

 (. 1985دار التربية الحديثة, 

  : جامعة الموصل , دار الكتل للطباعة  تدريس التربية الرياضيةجمال صالف  وأخرون( :

 (. 1999,والنشر 

  ( 2000: ) األردن , دار المسيرة,  مناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي محمد ملحم؛, 

 ليبيا, منشورات السابع من  1, طالكرة الطائرة   تعليم تدريب  تحكيمد الجميلي ؛ سعد حما (:

 (.1997أبريل , 

  عمان  مبادئ القياس والتقويم وتطبيقاته التربوية واإلنسانيةسليم سالمة الروسان وآخرون ؛( :

 (1991, المطابع التعاونية , 

  بغداد, دار  تقويم في التربية الرياضيةاإلختبارات والقياس والقاسم المندالوي وآخرون ؛ ( :

 .(1989الحكمة, 

  القاهرة, مركز الكتاب للطباعة والنشر, 1, ط القياس المعرفي الرياضيليلى سيد فرحات؛ (:

2001.) 

  اإلسكندرية , دار الوفاء ,  1: ط سيكولوجية الش صية الرياضيةمحمد السيد الششتاوي ؛ (

2014.) 

 القاهرة, مركز  المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية محمد نصر الدين رضوان؛( :

  (.2006الكتاب للنشر, 

  بغداد, دار الحكمة للطباعة والنشر ,  2, ط طرائق البحث العلمي ومناهجهوجية محجوب ؛ (:

1988) 
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  1ملحق )

  2020مقياس المعرفة القانونية بكرة السلة بصورته النهائية )

نقاط  3ميات الحرة عند إرتكاب خطٔا سوء سلوك ضد العب يصوب خارج قوس الـ ) عدد الر -1. 

 رميات مع حيازة الكرة تلعب من : 3  ولم تنجح اإلصابة يكون الجزاء 

 ٔا. منتصف الملعل .    ب. خب الرمية الحرة في الساحة االمامية      ج. ٔاسفل سلة المنافس .

 هوجزاء ال طٔا الفني على الالعب . 2

ج. رميتان حرتان بدون   ب. رميتان حرتان وحيازة للكرة ..  ٔا. رمية حرة واحدة مع حيازة للكرة 

 حيازة .

 يجب أن ينتهي سروال اللعب :.3

 ٔا. فوق الركبة .                    ب. تحت الركبة .                    ج. مستوى الركبة .

 : يتم إستبعاد الالعب إذا حصل على. 4

 . خطا فني وخطٔا سوء سلو  .        ب. خطا عدم أهلية .         ج. جميع ماذكر سابقاً .أ 

 .......: تكون مدة اإلستراحة بين الربع الياني واليالث.  5

 دقيقة  . 5دقيقة  .                      ج.  10دقيقة.                    ب.  2ٔا. 

ي المنطقة المحرمة بصورة متواصلة عندما يكون فريقه في اليجوز لالعب المهاجم البقاء ف .6

 :المنطقة األمامية أكير من ........ 

 ثانية. 8ثانية                        ج.  3ثانية .                      ب.  5ٔا. 

 : تحدد ٔاسطوانة الالعب المهاجم من األمام. 7

 القدمين .                    ج. عرض الكتفين . ٔا. راحة اليدين .                  ب. اتساع
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تقنين اختبار رافن للذكاء غير اللفظي النتقاء الرياضيين للفرق الرياضية من طلبة المدارس اليانوية في 

 دمشق"

 أ.د. علي سموم الفرطوسي

 كلية التربية األساسية الجامعة المستنصرية

 العراق

ali.smoom@yahoo.com 

 د. شذى فؤاد الميداني

 كلية التربية جامعة دمشق

 سورية

shaza.m2010@hotmail.com 

 اختبار الذكاء -التقنين –االنتقاء الرياضي -الكلمات المفتاحية: الذكاء غير اللفظي

 مست لص باللغة العربية:ال

يهدف البحث إلى تقنين اختبار رافن للذكاء  ير اللفظي على طلبة المرحلة الثانوية في مدينة دمشس بغرض  

( طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة 2300من )انتقاء الرياضيين للفرق الرياضية. تألفت العينة 

 ة بسيطة من مدارس المرحلة الثانوية في مدينة دمشس., جرى اختيارهم بطريقة عشوائيدمشس

أشارت النتائج إلى أن االختبار يتصف بمؤشرات ثبات عالية باستخدام معامل ألفا كرونباخ. كما كانت        

 نتائج الثبات باإلعادة والتجزئة النصفية مرتفعة, واالرتباطات الداخلية بين البنود والدرجة الكلية كانت مرتفعة.  

ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعلى الدرجات, وأدناها على هذا االختبار. وهذا        

 يدل على القدرة التمييزية الجيدة لبنود االختبار.

وبشكل إجمالي أثبتت نتائج البحث تمتع اختبار رافن للذكاء  ير اللفظي بخصائص سيكومترية مقبولة,        

ستخراج معايير أولية له لطالب المرحلة الثانوية, وبالتالي أصبف المقياس صالحاً لالستخدام مع طالب وقد تم ا

 المرحلة الثانوية بغرض االنتقاء الرياضي في الجمهورية العربية السورية.
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Abstract in Arabic:  

 This study aims to codify the Raven test for non-verbal intelligence on 

secondary school students in Damascus for the purpose of selecting athletes 

for sports teams. The sample consisted of (2300) male and female students 

from the secondary stage in Damascus, who were chosen in a simple random 

manner from the secondary schools in Damascus. 

       The results indicated that the test has high stability indicators using the 

Alpha Cronbach coefficient. The results of persistence by midterm and 

segmentation were high, and internal correlations between items and the 

overall score were high. 

       The results indicated the presence of statistically significant differences 

between the highest scores, and the lowest on this test. This indicates good 

discriminatory ability of the test items. 

       In total, the results of the study demonstrated that the Raven test for non-

verbal intelligence has acceptable psychometric properties. Preliminary 

criteria have been extracted for secondary school students, and thus the scale 

has become valid for use with secondary school students for the purpose of 

mathematical selection in the Syrian Arab Republic. 

 التعريف بالبحث-1

 موضوع البحث وأهميته:  -1-1

ظهرت الحاجة لالنتقاء في المجال الرياضي, نتيجة الختالف خصائص األفراد في القدرات البدنية والعقلية 

من المسلم به أن توجيه الناشف إلى نوع النشاط الرياضي الذي يتناسل مع النفسية تبعا  للفروق الفردية , و

استعداداته وإمكاناته, يعتبر أساس وصوله إلى المستويات الرياضية العالية, هذا ويعد مستوى الذكاء واإلدرا  

ائج اختبارات الذكاء معياراً هاماً للتنبؤ بالمستوى في المستقبل, وفي عملية االختيار. فمن الممكن االسترشاد بنت

اإلدرا  باإلضافة إلي عملية المالحظة من قبل المدرب للرياضي أثناء تنفيذ بعض الواجبات الخططية ومدى 

االستجابة لمتغيرات الموقفانتقاء تحديد إمكانات الناشف التي لها صفة التنبؤ بالمستوي الرياضي الذي يمكن أن 

 .  يصل إليه الناشف

كاء  ير المتأثرة بالثقافة, منحًى خاصاً, ومتميزاً, في حركة القياس العقلي, يقوم على وتمثل اختبارات الذ

 أحد الذكاء ويعد .إمكان استبعاد أثر الفروق القائمة بين الثقافات أو الحضارات المختلفة في األداء االختباري

mailto:ali.smoom@yahoo.com
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 بوصفه مظهراً , لدراسته عديدة محاوالت بذلت وقد بدراستها, النفس علم يهتم التي الهامة, الموضوعات

 الموضوعي. العلمي للقياس يخضع الذي السلو , مظاهر من عقلياً 

وإن اختبار المصفوفات المتتابعة لم يقصد به أبداً أن يستخدم وحده كمقياس للعامل العام . ومع هذا فإن 

-PP. 16,1998  م, الدراسات العاملية تؤكد أن المصفوفات المتتابعة واحدة من أفضل مقاييس العامل العا

21) court36,& Raven  )تشير النتائج للبحوث العلمية أن هنا  ارتباط ايجابي بين مستوى الذكاء والقدرة و

على فهم وتنفيذ واجبات التدريل, وان نتائج االختبارات االجتماعية والتي تشير إلى درجة التفاعل مع الفريس 

ذلك فإن االنتقاء عملية  اية في الصعوبة نظراً ألن المدرب عليه تعد معياراً صادقا لعملية االختيار, وعلى 

أن يتنبأ للناشف بقدراته الرياضية المستقبلية التي لم تظهر بعد في الوقت الحالي, كما أن االنتقاء عملية مركبة 

راعاة األسس لها جوانبها المختلفة ـ البدنية والمورفولوجية والفسيولوجية والنفسية ـ لذا كان من الضروري م

 العلمية لكافة تلك الجوانل عند إجراء عملية االنتقاء.

هذا وقد وضع اختبار المصفوفات المتتابعة من قبل جون رافن لقياس دقة المالحظة ووضوح التفكير أو   

. وتقدم اختبارات رافن فردياً وجماعياً, وهي سهلة (Carol&Karen,1993,P.183) عمليات التفكير العليا, 

قديم نوعاً ما, كما أنها تقدم على نحو موقوت وتقيس في هذه الحالة الكفاية العقلية, وتقدم على نحو  ير الت

 موقوت فتقيس في هذه الحالة السعة العقلية التي تعتمد المالحظة والتفكير الواضف.

 و تتجلى أهمية البحث في النقاط التالية:     

ي يتصةةةدى لقياسةةةه, وحاجة المختصةةةين في سةةةورية والعراق في أهمية االختبار نفسةةةه, والموضةةةوع الذ - 1

 مجال االنتقاء الرياضي ألدوات ذات خصائص سيكومترية عالية.

توفير أداة لقياس الذكاء  ير اللفظي لدى طالب المرحلة الثانوية في مجال االنتقاء الرياضي, تتوافر فيه  -2

 نفسي واالنتقاء الرياضي نحو األمام. شروط الصالحية, مما يسهم في تطوير عملية القياس ال

ترجع أهمية البحث أيضاً إلى مدى االستفادة من نتائج هذا البحث, في إجراء بحوث ميدانية أخرى, وعلى  -3 

 عينات أخرى مختلفة من المجتمع.

على التعلم والتذكر  أن القدرة    Wife&Shell 1982ووايف وسيل   Craf 1990"ورأى كل من  كرف 

ارات ذات المعنى والمعلومات تظهر انحداراً قليالً. ويرى بلوم وجارويك وكالر  " أنه  في االختبارات والمه

سنة, بعد ذلك يحدث انحدار  20اللفظية واالستنتاج اللفظي واالستعدادات التربوية يستمر في النمو حتى عمر 

سنة ,  85ث االنحدار حتى عمرسنة , في حين في اختبارات المفردات ال يحد 70متوسب قليل حتى عمر 

سنة,"  40والقدرات  ير اللفظية والتي تقاس باختبارات المصفوفات المتتابعة تنحدر باكراً حوالي 

(Gletman,1992,P.435) . 

( وهي بعنوان طرق وأساليل انتقاء العبي كرة 2011وفي مجال االنتقاء الرياضي ذكرت دراسة )أمين, 

أن عملية انتقاء الالعبين المبتدئين في كرة القدم في النوادي والجمعيات ) 12 9-القدم عند المبتدئين ) 

الرياضية, ال تطبس كما هو مسطر لها نظريا, حيث أن معظم المدربين يهملون هذه العملية, وال يعطونها 

ند سنة والتي تعتبر العمر الذهبي لتعلم الحركات الرياضية ع 12-9أهمية في هذه المرحلة من الطفولة 

 . االختصاصيين

أسس معايير انتقاء العبي كرة الطائرة "( والتي بعنوان 2009كما ذكرت دراسة فاتف وطيل وجمال الدين )

أن  ياب الخبرة ونقص المستوى المعرفي لدى مدربي الكرة  .2003/2004سنة" دفعة 12 9-عند المبتدئين 

أن انتقاء العبي كرة الطائرة ال  :وصل إليها الطلبةمن أهم النتائج التي تو . الطائرة بسبل اختيار العشوائي

يخضع لمعايير وأسس علمية حسل متطلبات الرياضة , وتركوا البحث مفتوحا للدراسات المقبلة لمن أراد 

التعمس أكثر في موضوع االنتقاء في كرة الطائرة الجزائرية باعتبار بحثهم كان متخصص ألندية والية 

 .الجزائر وبجاية
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 كلة البحث:مش -1-2

وضعت اختبارات الذكاء  ير اللفظية لتقيس أنماطاً محددة خاصة من القدرات المعرفية العليا, لكن هذه  

االختبارات أيضاً, تعد من أفضل االختبارات التي تقيس الذكاء العام. لهذه األسباب, فإن اختبارات الذكاء 

 ((Winfred&David,1993,P.471  السائل تتصف باستخدام واسع في تطبيقات البحث وحاالته 

وفي السنوات الخمس عشرة الماضية استخدم اختبار رافن للذكاء  ير اللفظي على نحو واسع من قبل الباحثين 

 الذين يسعون لكشف العالقة بين السرعة المختلفة لمقاييس تجهيز المعلومات والذكاء. 

(Douglas&Tonya,1998,P.382)  

ية في عمليات انتقاء الناشئين وتعد مؤشرات هامة يمكن بواسطتها التنبؤ بامكانيات هذا وتؤثر العوامل النفس

 الناشف ومستوى تقدمه في المستقبل, باعتبارها عنصراً ايجابياً مؤثراً في تحقيس النجاح والتفوق

مات النفسية, في االلعاب والفعاليات الرياضية, لذلك يبدو ظاهراً أن عمليات االنتقاء تتطلل استخدام المستلز

وان عوامل الوصول الى المستوى العالي والتقدم, يأخذ في االعتبار السمات والخصائص النفسية للناشف , 

 فالنظرة الخاطئة في اختيار الناشئين تكمن في االبتعاد عن االهتمام بالعوامل النفسية التي تالزم عملية االنتقاء

. 

لية , والقدرات االدراكية , والسمات االنفعالية. ومن هنا تتلخص وتشمل تلك المحددات كال من : السمات العق

مشكلة البحث الحالي بتقنين اختبار رافن للذكاء  ير اللفظي النتقاء الرياضيين للفرق الرياضية من طلبة 

 المدارس الثانوية في دمشس.

 أهداف البحث: -1-3 

رافن للذكاء  ير اللفظي النتقاء الرياضيين للفرق يتركز الهدف الرئيس لهذا البحث في تقنين اختبار        

وذلك بعد التحقس من صدقه وثباته وصالحيته لالستخدام في  الرياضية من طلبة المدارس الثانوية في دمشس.

البيئة السورية, وسعياً للوصول إلى هذا الهدف سيتركز االهتمام في استخراج دالالت الصدق والثبات, 

 , للمرحلة الثانوية في مدينة دمشس. باستخدام طرائس عديدة

 أسئلة البحث: -1-4

 يمكن تحديد أسئلة البحث بما يأتي:       

 ما دالالت معامالت صدق االختبار لدى أفراد عينة البحث ؟ -1

 ما دالالت معامالت ثبات االختبار لدى أفراد عينة البحث ؟ -2

 للذكاء؟رافن ن التحليل العاملي األولي لبنود اختبارما دالالت الصدق العاملي التي يمكن استخالصها م -3

ما شكل التوزيع الذي تعطيه الصورة السورية الختبار رافن للذكاء؟ وهل اقترب هذا التوزيع من التوزيع  -4

 الطبيعي ؟

 مجتمع البحث وعينته: -1-5

ثانوية بمحافظة يتألف مجتمع البحث من جميع الطالب السةةوريين المنتظمين في المدارس الرسةةمية ال

 ( طالباً وطالبة, 104234عاماً والبالغ عددهم ) 18-14دمشس ممن تتراوح أعمارهم  بين  

/ فرداً, ممن يحضةةرون حصةةص التربية الرياضةةية,  2489وجرى اختيار عينة عشةةوائية مؤلفة من/

نة من وذلك بأخذ عدد من المدارس الثانوية يتناسةةةةل مع عدد المدارس في تلك المنطقة, وسةةةةحل عي

الطالب في كل مدرسةةةةة  بطريقة عشةةةةوائية بأخذ شةةةةعبة من كل صةةةةف وتطبيس االختبار على عينة 

 عشوائية منهم. والجدول اآلتي بين توزع أفراد عينة البحث:
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 ( توزع  المدارس ألفراد عينة البحث1جدول )

 النسبة المئوية متوسط العمر عدد المدارس عدد الطالب 

 %53.7 15.62 86 1390 الذكور

 %46.3 15.49 45 1099 االناث

 %100 15.55 131 2489 المجموع

 

 حدود البحث :  -1-6

جرى تطبيس االختبار واسةةتخراج نتائجه ضةةمن حدود ترتبب بخصةةائص العينة المدروسةةة والشةةروط 

التي تراعى في أثناء سةةةةةحبها وبمتغيرات البحث. ويتحدد البحث أيضةةةةةاً بالحدود المكانية التي أخذت 

 .2019/2020العينة وهي محافظة دمشس, كما يتحدد بحدود زمنية تتمثل بالعام الدراسي  منها

 .1998كما يتحدد بالذكاء كما يقيسه اختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية نسخة 

 : مصطلحات البحث -1-7

د على اللغة, أو على هي االختبارات التي تقيس القدرات العقلية دون أن تعتماختبارات الذكاء غير اللفظية: 

خلفية ثقافية معينة, وقد تستخدم اللغة فيها إلعطاء اإلرشادات فقب, التي يمكن ترجمتها إلى لغة المفحوص, 

 & Thorndikeوعادة ما تكون المثيرات فيها, عبارة عن أشكال ورسومات وصور أو مهام أدائية )

Hagen, 1986, p 303). 

ما يقيسه اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري لرافن بنسخته المطورة : ويعرف الذكاءغير اللفظي إجرائياً 

 والذي يتمثل في  القدرة على إدرا  العالقات المجردة . 1998عام 

تقسم إلى ثالث مراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية. تقابل المرحلة االبتدائية التالميذ من  المرحلة الدراسية:

, وتقابل المرحلة الثانوية 15حتى 13نة, وتقابل المرحلة اإلعدادية التالميذ من عمر س12سنوات حتى  6عمر 

 سنة. 18حتى  16التالميذ من عمر 

عملية اختيار األشخاص المناسبين في مجال الموهوبين والمتميزين في  ويعرف االنتقاء الرياضي إجرائياً:

 الرياضة.
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 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -2

 منهجية البحث: -2-1

إن منهج البحث وصفي تحليلي, وتمثلت إجراءات تنفيذ البحث بجانبين الجانل النظري من خالل دراسة        

االختبار دراسة وصفية تحليلية, تصف االختبار وأساسه النظري, وترجمة دليل االختبار األصلي ومراجعته, 

 أما الجانل الميداني يتضمن اآلتي:

افن على عينة استطالعية, لها خصائص العينة األساسية نفسها, للتأكد من وضوح تطبيس اختبار ر .1

 تعليماته, والوقوف عند أهم الصعوبات التي قد تنشأ أثناء التطبيس.

 إجراء الدراسات الالزمة لحساب معامالت الصدق والثبات. .2

المتحصلة للدراسة تطبيس االختبار على عينة أساسية مسحوبة بطريقة عشوائية, وإخضاع النتائج  .3

 في ضوء األهداف المرسومة للبحث الحالي. SPSSوالتحليل باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 مجتمع البحث وعينته:   -2-2

يتألف مجتمع البحث من جميع الطالب المسةةةةجلين في المرحلة الثانوية بمحافظة دمشةةةةس, ممن تتراوح        

( طالباً وطالبة, وجرى اختيار عينة 104234لغ عددهم )عاماً والبا 18-14عاماً,  18 -14أعمارهم بين )

/ فرداً, ممن يحضرون حصص التربية الرياضية. والجدول اآلتي يوضف توزع  2489عشوائية مؤلفة من/

 أفراد عينة البحث.

   توزع أفراد عينة البحث2جدول )

 العدد العينة

 274 العينة االستطالعية

 1355 عينة الصدق واليبات

 2489 لتقنينعينة ا

 أدوات البحث: -3-2

  .اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المعيارية كأداة رئيسية للبحث 

 .اختبار مل هل واختبار كاتل للذكاء 

 الدراسة االستطالعية: -4-2

ثم تم بالتطبيس  المعايير, قام الباحثان بترجمة دليل االختبار, للتعرف إلى كيفية تطبيس االختبار, واستخراج      

 عينة استطالعية لها خصائص العينة األساسية.على 

 عينة الدراسة االستطالعية:-2-4-1

جرى تطبيس االختبةةارات الثالثةةة: المصةةةةةةفوفةةات المتتةةابعةةة والمفردات وكةةاتةةل على عينتين 

سةةةةةةنة, و طبس عليها اختبار 18حتى  14فرداً من أعمار  60اسةةةةةةتطالعيتين, األولى مؤلفة من 

سةةةةةنة, 16سةةةةةنة حتى 14فرداً من عمر 50العينة الثانية فتتألف من المصةةةةةفوفات المتتابعة, أما 

 وطبس عليها اختبار  مل هل وكاتل .
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 :نتائج الدراسة االستطالعية -2-4-2

 تبين من خالل الدراسة االستطالعية ما يلي:

هام  -1 باحثان صةةةةةةعوبة في إف بار  ير لفظي, ومن ثم لم يجد ال بار رافن  ألنه اخت مات اخت وضةةةةةةوح تعلي

 لمفحوصين كيفية اإلجابة عنه.ا

 وقد تبين نتيجة تطبيس اختبار مل هل وكاتل  وضوح تعليماتهما .  -2

وفيما يتعلس باختبار كاتل فهو مثل اختبار رافن  متحرر من أثر الثقافة ولم يكن ثمة حاجة إلى إجراء أي   -3

 تعديل عليه.

نود ولألعمار جميعها ولالختبارات الثالثة وفس حساب معامالت السهولٍة, وقد حسل معامل السهولة للب -4 

 الصيغة التالية :

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد اإلجـــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــات 

 الــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــيـــــــــــــحة

 ات الصحيحة + عدد اإلجابات  ير الصحيحة .عدد اإلجاب

 أـ حساب معامالت سهولة اختبار المصفوفات المتتابعة:

فكانت  بدءاً 0.50أما معامالت السةةةهولة التي تقل عن    0.9.1و  1.00تراوحت معامالت السةةةهولة  بين   

مجموعة د. وأما في من المجموعة ج ,إذ  بلغ عددها سةةةةةةبعة بنود في المجموعة   ج وعشةةةةةةرة بنود  في ال

. أي بلغ العدد  الكلي للبنود التي تقل 0.50المجموعة هـةةةةةةةةةة فإن   معامالت السةةةةهولة بنودها جميعاً  أقل من 

.   0.40إلى  0.49بنداً .وثالثة بنود تراوحت   معامالت  سةةةهولتها  بين  29 0.50معامالت سةةةهولتها عن 

.وخمسةةةةة بنود  تتراوح معامالت سةةةةهولتها  بين 0.30ى إل 0.39وبندان يتراوح  معامال  سةةةةهولتهما بين    

.وهكذا فإن مقدار البنود التي تقل معامالت سةةهولتها عن   0.0إلى  0.19بنداً بين  19.و   0.20إلى  0.29

%.   10.34   0.40و 0.49,وبلغ مقدار البنود التي تقع بين معاملي السةةةةةةهولة %48.33كانت   0.50

قدار البنود التي  ت عة بين  0.05مسةةةةةةةاوية إلى  0.30إلى 0.39قع بين وكان م قدار البنود الواق ما م % . أ

. وتشير هذه المقادير إلى وجود  صعوبة ملحوظة في بنود  المجموعتين   %31.66فكان   0.00إلى 0.19

 األخيرتين, ويبدو أن هذا يناسةةل الغرض من االختبار , الذي يجل فيه أن يميز بين األفراد ذوي المسةةتويات

العليا ومن جميع األعمار. كما تشةةةةةير هذه  المقادير أيضةةةةةاً إلى أن مقدار معامالت السةةةةةهولة التي تزيد على 

أعلى من تلك التي تنقص عنها , مما يعني أن بنود االختبار تتصةةةةف بدرجة سةةةةهولة تناسةةةةل األعمار  0.50

 5اس ذكاء األفراد من عمر الصةةةةةغيرة .  وهذا أيضةةةةةاً يسةةةةةهم في تحقيس الغاية من االختبار الذي وضةةةةةع لقي

 سنة فما فوق .   80سنوات  حتى 

تتزايد من مجموعة إلى أخرى , إذ إن  المجموعة  0.50يتبين مما سةةبس أن معامالت السةةهولة التي تقل عن 

األولى هي األسهل والمجموعة الثانية أكثر صعوبة وهكذا حتى نصل إلى المجموعة هـةةةةةةة التي تعد أصعل 

وهذا األمر ينطبس على جميع األعمار.  0.40د عدد معامالت السةةةةةةهولة التي تقل عن المجموعات إذ يزدا

 ومن ثم  ال حاجة إلعادة ترتيل المجموعات .

ويالحظ أيضةةةةةةاً أن البنود األولى في أي مجموعة كانت أسةةةةةةهل من البنود األخيرة في المجموعة  التي قبلها 

قائم على أسةةةةةةةاس افترا هذا األمر مقصةةةةةةود و  بدو أن  ثال وي بدور الم هذه البنود األولى تقوم  ض رافن أن 

التدريبي.ويالحظ أن ترتيل البنود يختلف عن الترتيل األصةةةةةةلي , ولهذا أعيد ترتيل البنود وفس النتائج التي 

 جرى التوصل إليها 

.  هذا وجرى حسةةةاب معامالت سةةةهولة البنود لكل من اختبار المفردات واختبار كاتل المتحرر من أثر الثقافة 

 ورتبت البنود وفس  معامالت السهولة.
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 دراسة الصدق واليبات: -2-5

 صدق المحكمين:  -2-5-1

 قام الباحثان بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية      

( محكم, للتأكد من صدق 20البالغ عددهم ) في جامعة دمشس والجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية,

وكانت النتيجة عدم إجراء أي تعديل على بنود المحتوى ومعرفة مدى مالءمة االختبار للبيئة السورية, 

االختبار, ألن االختبار  ير لفظي ومتحرر من أثر الثقافية والصور مالئمة للبيئة السورية ألن محتواها أشكال 

 مجردة.

 حك خارجي:دراسة صدق رافن بداللة م -2-5-2

يعد التحصةةةيل الدراسةةةي أحد المحكات المسةةةتخدمة للداللة على صةةةدق محك التحصددديل الدراسدددي:  -أ

االختبار بناًء على العالقة اإليجابية   بين الذكاء والتحصةةةةةةيل, والتي أثبتتها الدراسةةةةةةات العديدة في 

از األكاديمي باختبارات اإلنج SPMأدبيات بحوث الذكاء, وما نشةةةةةةر في دليل االختبار عن عالقة 

 والتقديرات المدرسية.

أما الدراسةةةة الحالية فقد حسةةةل معامل ارتباط بيرسةةةون بين درجات المفحوصةةةين في االختبار ودرجاتهم في 

التحصةةةيل الدراسةةةي على عينة فرعية من العينة األسةةةاسةةةية كون التحصةةةيل الدراسةةةي متغيراً من متغيرات 

 تالي: البحث, وكانت النتائج كما يوضحها الجدول ال

 سنة 18 -14( معامل ارتباط الذكاء بالتحصيل  من عمر   3الجدول )

 العمر معامل بيرسون العدد

172 0.205** 14 

317 0.292** 15 

222 0.281** 16 

125 0.162 17 

56 0.034 18 

 العينة الكلية **0.434 1605

من صددددددددقهما وثباتهما قبل محك اختبار مل هل  وكاتل كمحكات خارجية لالختبار وجرى التأكد  -ب

 عدهما محكين الختبار رافن.

 سنة 18 -14( معامل ارتباط الذكاء بالتحصيل  من عمر   4الجدول )

 االختبار  اختبار مل هل  اختبار كاتل للذكاء 

 العينة الكلية **0.375 0.448

 

 0.01صةةةةةةةائياً عند , وهو معامل ارتباط دال إح 0.375بلغ معامل االرتباط بين المصةةةةةةفوفات ومل هل 

 وهذا يدل على صدق االختبار بداللة اختبار مل هل. 0.05و

, 0.05و  0.01وهو دال إحصةةةةةةائياً عند  0.448و قد بلغ معامل االرتباط بين اختبار المصةةةةةةفوفات وكاتل 

 وهذا يدل على صدق االختبار بداللة اختبار كاتل المتحرر من أثر الثقافة.
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 التحليل العاملي الختبار رافن: دراسة الصدق بطريقة  -2-5-3

حللت المصةةفوفة االرتباطية للمجموعات الفرعية التي يتألف منها االختبار بطريقة المكونات األسةةاسةةية. وقد 

 تطلل التحليل العاملي اإلجراءات التالية:

 ـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالختبار .1

 جات الخام للمجموعات الفرعية .ـ حساب معامل ارتباط بيرسون بين الدر2

ـةة التحليل العاملي لمعامالت االرتباط بطريقة المكونات األساسية ووضع واحد صحيف في الخاليا القطرية. 3

لتحديد عدد العوامل التي يجل أن يتوقف التحليل عنده, إذ  Guttmanلجوتمان  Kaiserواتخذ معيار كايزر 

يكون جذره الكامن واحداً صةةةةةحيحاً. وعّد معيار التشةةةةةبع الدال هو الذي يعد العامل الدال إحصةةةةةائياً هو الذي 

أو يزيد عليه. وهو معيار تحكمي اختباري لجيلفورد. والجداول اآلتية توضةةةةةف نتائج التحليل  0.30يسةةةةةاوي 

 العاملي.

 سنة 14( تشبع البنود بالعامل العام لعمر 5جدول )

مصةةةةةةفوفة 

 العوامل

 Eجم Dمج Cمج Bمج Aمج  مج كلي  

 0.502 0.748 0.809 0.810 0.892 0.999 التشبعات

 سنة 15( تشبع البنود بالعامل العام لعمر 6جدول )

مصةةةةةةفوفة 

 العوامل

 Eمج Dمج Cمج Bمج Aمج  مج كلي  

 0.355 0.618 0.854 0.857 0.893 0.999 التشبعات

 سنة 16( تشبع البنود بالعامل العام لعمر 7جدول )

مصةةةةةةفوفة 

 العوامل

 Eمج Dمج Cمج Bمج Aمج  كلي  مج 

 0.357 0.802 0.809 0.784 0.854 0.999 التشبعات

 سنة 17( تشبع البنود بالعامل العام لعمر 8جدول )

مصةةةةةةفوفة 

 العوامل

 Eمج Dمج Cمج Bمج Aمج  مج كلي  

 0.551 0.442 0.629 0.984 0.824 0.999 التشبعات

 سنة 18( تشبع البنود بالعامل العام لعمر 9جدول )

مصةةةةةةفوفة 

 العوامل

 Eمج Dمج Cمج Bمج Aمج  مج كلي  

 0.554 0.742 0.819 0.744 0.744 0.999 التشبعات

 ( تشبع البنود بالعامل العام للعينة الكلية10جدول )

مصةةةةةةفوفة 

 العوامل

 Eمج Dمج Cمج Bمج Aمج  مج كلي  

 0.354 0.602 0.409 0.794 0.824 0.999 التشبعات

 لتحليل العاملي: مناقشة نتائج ا

عاملي لعمر  - يل ال تدوير 14التحل بل ال عاملي عن وجود عاملين ق يل ال نة : أسةةةةةةفر التحل سةةةةةة

. ونظراً لوضوح العوامل  %28.329والعامل الثاني  %41.676واستوعل العامل األول 

 قبل التدوير فلم يكن ثمة حاجة لتدويرها. 



337 

 

عاملي بعد التدوير عن وجود عاملين وقد سةةنة: وقد أسةةفر التحليل ال15التحليل العاملي لعمر  -

من التباين الكلي للمصةةةةةفوفة واسةةةةةتوعل  %40.034اسةةةةةتوعل العامل األول بعد التدوير 

 %30.688العامل الثاني 

سنة: أسفر التحليل عن وجود عاملين بعد التدوير. استوعل العامل 16التحليل العاملي لعمر  -

 من التباين الكلي. %31.606ل الثاني . واستوعل العام%41.402األول بعد التدوير 

,والعامل الثاني  %38.619سةةةةةةنة: وقد اسةةةةةةتوعل العامل األول 17التحليل العاملي لعمر  -

 من التباين الكلي. 30.661%

عاملي لعمر  - يل ال تدوير 18التحل عد ال عاملين ب عاملي عن وجود  يل ال نة: أسةةةةةةفر التحل سةةةةةة

 . %31.628استوعل الثاني ,و %39.676:استوعل العامل األول بعد التدوير 

التحليل العاملي لألعمار مجتمعة : أسةةةةةفر التحليل العاملي عن وجود عامل واحد وهذا يتفس  -

مع الدراسةةةات السةةةابقة, وما ذهل إليه رافن في وضةةةعه لالختبار.وقد اسةةةتوعل هذا العامل 

 من التباين الكلي للمصفوفة . 68.98%

ج والدرجة الكلية تشةةةبعت على العامل األول,في  -ب -جموعات أوبمالحظة تشةةةبعات العاملين يالحظ أن الم

 هـ.-حين تشبعت على العامل الثاني المجموعتان د

 جرت  دراسة ثبات االختبار بطرائس عديدة:   دراسة ثبات اختبار رافن : 2-5 

 حسل االتساق الداخلي لالختبار  بـ: دراسة ثبات االتساق الداخلي 2-5-1

 : وكانت معامالت الثبات في األعمار المختلفة كما هي موضحة بالجدول التالي:رونباخمعادلة ألفا ك –أ 

     معامل ألفا الختبار المصفوفات المتتابعة11الجدول )                          

 العمر معامل ألفا 

0.873 14 

0.751 15 

0.784 16 

0.611 17 

0.859 18 

 األعمار مجتمعة 0.7904

في عمر  0.611الجدول السابس أن معامالت ثبات االختبار في األعمار المختلفة قد تراوحت بين  يتضف من

 سنة وهي تدل على اتساق جيد لالختبار .14في عمر  0.873سنة و 17

 ب ـ حساب معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية لالختبار :  

 جة الكلية   :وفيما يلي جدول يبين معامالت ارتباط البنود مع الدر 

   معامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية الختبار المصفوفات المتتابعة12الجدول )

المجموعة  ر

 هـ

المجموعة  ر

 د

المجموعة  ر

 جـ

المجموعة  ر

 ب

المجموعة  ر

 أ

 1أ 0.009 1ب **0.265 1ج 0.125 1د **0.55 1هـ **0.270

 2أ 0.128 2ب **0.294 2ج **0.223 2د ** 0.55 2هـ **0.457
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 3أ 0.044 3ب *0.145 3ج **0.455 3د **0.361 3هـ **0.41

 4أ **0.245 4ب **0.599 4ج **0.404 4د **0.461 4هـ 0.159*

 5أ **0.267 5ب **0.558 5ج **0.366 5د **0.406 5هـ *0.191

 6أ **0.317 6ب **0.515 6ج **0.614 6د **0.321 6هـ 0.104

 7أ **0.433 7ب **0.570 7ج **0.381 7د **0.323 7هـ 0.113

 8أ **0.564 8ب **0.315 8ج **0.439 8د *0.150 8هـ 0.089

 9أ **0.429 9ب **0.363 9ج *0.194 9د **0.279 9هـ 0.062

 10أ **0.476 10ب **0.265 10ج *0.223 10د 0.128 10هـ *0.217

 11أ **0.432 11ب **0.566 11ج *0.200 11د *0.207 11هـ 0.121

 12أ **0.383 12ب **0.616 12ج *0.147 12د 0.041 12هـ *      0.22

شير إلى  60بنداً  من أصل  49يالحظ أن هنا     بنداً ارتبطت ارتباطاً داالً إحصائياً بالدرجة الكلية . وهذا ي

 االتساق الداخلي لالختبار .

لدرجة الكلية, وهذا األمر طبيعي, ذلك ويالحظ أيضا أن البنود السهلة والصعبة قد ارتبطت ارتباطاً ضعيفاً با

أن البنود السهلة يجيل عنها الكبار والصغار معاً, أما البنود الصعبة فقد وضعت للتمييز بين ذوي المستويات 

 العليا إذ ال يجيل عنها إال األفراد المتميزون بذكائهم.

لنصفية وصّحف بمعادلة سبيرمان حسل معامل ثبات التجزئة ا اليبات باست دام التجزئة النصفية:  -2-5-2

 براون وكانت النتائج على النحو التالي:

   معامل ثبات التجزئة النصفية الختبار المصفوفات المتتابعة13الجدول )

 معامل اليبات العمر

14 0.763 

15 0.751 

16 0.613 

17 0.611 

18 0.880 

 0.879 األعمار مجتمعة

سةةةنة وهي 18في عمر  0.880سةةةنة و 11في عمر  0.514نصةةةفية بين تراوحت معامالت ثبات التجزئة ال

 معامالت ثبات مرضية إلى تقريباً.

طبس االختبار على عينة الصةةةةةةدق والثبات ثم أعيد تطبيقه بعد فترة زمنية تراوحت  ثبات اإلعادة: -2-5-3

اني وكانت النتائج على بين ثالثة أسابيع و الشهر, وحسبت معامالت ارتباط بيرسون بين التطبيس األول والث

 النحو التالي:
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   معامل ثبات اإلعادة الختبار المصفوفات المتتابعة14الجدول )

 العمر معامل اليبات

0.914 14 

0.948 15 

0.658 16 

0.345 17 

0.327 18 

 0.05و  0.01** وهو دال إحصائياً عند 0.699وحسل معامل ثبات اإلعادة لألعمار مجتمعة فكان الثبات 

 . وهي معامالت ثبات جيدة.0.948و  0.327وتراوحت معامالت ثبات اإلعادة بين 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ومناقشتها, يتناول البحث الشكل الذي 

ين أفراد العينة ومدى اقترابها من توزعها في المجتمع انتهى إليه االختبار من حيث توزع  درجات الذكاء ب

 األصلي . 

 النتائج المتعلقة  بتعيير االختبار : -3-1

 شكل االختبار : -3-1-1

جرى إخراج االختبار بصورته النهائية مرفقاً بالتعليمات وكيفية التصحيف والمعايير , وقد وضع ذلك كله 

 النهائية وكيفية تطبيقه وتصحيحه ومعاييره .  في ملحس  مستقل متضمناً بنوده بصورتها

 توزع  درجات االختبار : -3-1-2

يهدف تطبيس االختبار إلى الحصول على درجة تمثل األداء العقلي في االختبار, وهذه الدرجة تعبر عن 

يس درجة الذكاء العام أو درجة الذكاء السائل. ولهذا الغرض جرى حساب بعضاً من مقاييس التشتت ومقاي

النزعة المركزية كالمتوسب واالنحراف المعياري, وذلك لبيان التوزيع الطبيعي لدرجات األفراد استناداً إلى 

المنحنى الطبيعي. ومن خواص منحنى التوزيع الطبيعي أن تتطابس مقاييس النزعة المركزية, وأن تكون 

الخواص على توزيع درجات األفراد  االلتواءات معدومة أو قريبة من الصفر, وللتأكد من مدى انطباق هذه

"عينة البحث " جرى حساب االلتواء الخاص بكل عمر من أعمار أفراد العينة . والجدول التالي  يبين تلك 

 المقاييس لكل عمر .

 ( مقاييس النزعة المركزية والتشتت لدرجات المفحوصين في اختبار الذكاء15الجدول )

  المتوسط      االلتواء التفلطح   

الم
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وقد وجد بنتيجة ذلك أن جميع  االلتواءات  كانت قريبة من  الصفر , حيث وقعت هذه  االلتواءات ضمن  

 1سنة إذ كانت  قيمة االلتواء أكبر من  18و 7إال في عمري  1-  1الحدود الطبيعية التي تتراوح بين + 

 سنة.  18سنوات وسالبة في عمر  7وهي موجبة في عمر 

ول إن درجات االختبار تتوزع بين أفراد العينة قريباً من  التوزع  الطبيعي االعتدالي  ومما سبس يمكن الق

 يؤكده الرسم البياني  لدرجات األفراد في العينة الكلية.  

 

 توزع أفراد العينة حسل المنحنى الطبيعي/1الشكل /

-25-10-5ت  التالية: تقابل المئنيا  17,18– 18—16جرى استخراج معايير مينئية لكل سنة لألعمار 

 18 – 14. إضافة للمعايير الميئنية أعدت المعايير التائية والرتل الميئنية  لألعمار من  50-75-90-95

 سنة.

 

TOLE
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 مناقشة النتائج -3-2

 نتائج البحث: -3-2-1

ئجه كون باعتماد الدراسة الميدانية تبين أن االختبار صالف لالستخدام في البيئة السورية, ويمكن الوثوق بنتا

درجات الصورة السورية من االختبار تتوزع بين أفراد عينة البحث قريباً من التوزيع الطبيعي, ودل على 

ذلك الرسوم البيانية وقيم االلتواء والتفلطف, التي وقعت ضمن الحدود الطبيعية, ومن ثم يمكن تعميم النتائج 

 على أفراد المجتمع األصلي. التي تم التوصل إليها نتيجة تطبيس االختبار على العينة

 أشارت النتائج إلى تمتع االختبار بمؤشرات صدق وثبات عالية وفس عدة طرق 

 مقترحات البحث: -3-2-2

 إجراء المزيد من الدراسات على هذا االختبار, وذلك للتحقس من مدى مالءمته لفئات عمرية أخرى. -

 قاق المعايير الخاصة بهم.تقنين االختبار على الرياضيين مع عينة أكبر الشت -

 استخدام االختبار كمؤشر إضافي أل راض االنتقاء الرياضي. -

 .إجراء المزيد من األبحاث على هذا االختبار مع فئات أخرى -

 :المراجع العربية

فاعلية اسددت دام تحليل السددالسددل الزمنية وتحليل االنحدار في دراسددة  (:2004رحمة, عزيزة ) .1

 اه  ير منشورة, جامعة دمشس, كلية التربية., رسالة دكتورالذكاء

, التحليل اإلحصائي لصدق وثبات رائز وكسلر لقياس ذكاء الراشدين(: 1999رحمة, عزيزة )  .2

 رسالة ماجستير  ير منشورة, جامعة دمشس, كلية التربية.

تقنين أولي الختبار رافن للمصددددفوفات المتتالية على عينات من ذوي (: 2008السةةةةاحلي, ندى ) .3

, رسةةةالة ماجسةةةتير  ير منشةةةورة, جامعة االحتياجات ال اصدددة في الجمهورية العربية السدددورية

 دمشس, كلية التربية.

 دمشس, كلية التربية. , منشورات جامعة1, جالقياس النفسي(: 2008مخائيل, امطانيوس )  .4

مشةةةةس, , منشةةةةورات جامعة دالقياس والتقويم في التربية الحديية(: 2006مخائيل, امطانيوس )  .5

 كلية التربية.

 المراجع األجنبية:

1. Canavos. G (1984): applied probability and statistical methods. Brown 

and company. U.S.A. 

2. Carol, M.& Karen, A. (1993): The Raven's Progressive Matrices: Its 

Usefulness for Indentifying Gifted talented Students, Reaper 

Review, and Vol. 15 Issue 3. P183, 4P. 
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3. Douglas, B. Tonya, S. (1998): Raven's Advanced Progressive Matrices: 

Norms for the first year university students and 

4. Gletman, H. (1992): Basic Psychology Third Edition, Composition by 

New England Typographic, Inc. U.S.A. 

5. Sroythong, Woraya. & Chulakdabba, Sudsabuy. & Kowasint, Chirdsak. 

(2009): The Validity Study of the Test of Nonverbal Intelligence, 

Third Edition (TONI-3), J Psychiatr Assoc Thailand, Vol 54,  No. 2 

April - June. 

6. the Education & Psychological Measurement, Jun 98, Vol. 58 Issue 16 p. 

7.  Thorndike, Robert. & Hagen, Elizabeth. (1986): Measurement and 

Evaluation in Psychology And Education, Macmillan publishing 

company. 

8. Winfred, A &; David, D. (1993): A confirmatory factor analytic study 

examining the dimensionality of the Raven's Advanced. Educational 

& Psychological Measurement, Vol. 53 Issue 2, 8p. 
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 /1الملحق   /

 

 أسماء المحكمين 

 الجامعة االختصاص  االسم 

 الجامعة المستنصرية قياس وتقويم  أ.د. بان عبد الرحمن ابراهيم

 الجامعة المستنصرية  قياس وتقويم أ.د. علي سلمان الطرفي

 جامعة ذي قار قياس وتقويم  أ.د. ميياق غازي محمد

 الجامعة المستنصرية قياس وتقويم  أ.د. ندى نبهان إسماعيل 

 جامعة الكوفة قياس وتقويم  أ.د.سلمان عكاب الجنابي

 جامعة الموصل قياس وتقويم  أ.د.هاشم أحمد سليمان

 جامعة دهوك يم قياس وتقو أ.م.د. جالل كمال محمد

 الجامعة المستنصرية قياس وتقويم  أ.م.د. حردان عزيز الشمري

 جامعة ذي قار قياس وتقويم  أ.م.د. عماد كاظم ياسر

 جامعة بغداد قياس وتقويم  أ.م.د. نور حاتم الحداد

 جامعة البصرة قياس وتقويم  أ.م.د. هذام عبد األمير أمين

 معة دمشقجا قياس وتقويم  د. رنا قوشحة 

 جامعة حماه قياس وتقويم  د.أسماء الحسن

 جامعة دمشق قياس وتقويم  د.اعتدال عبد هللا

 جامعة دمشق قياس وتقويم  د.حكمت دياب

 جامعة البعث قياس وتقويم  د.زياد خولي

 جامعة دمشق قياس وتقويم  د.عزيزة رحمه

 جامعة تشرين قياس وتقويم  د.منذر بوبو

 جامعة تشرين قياس وتقويم  د.ندى الساحلي

 جامعة دمشق قياس وتقويم  د.ياسر جاموس
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 /2ملحق /

 ورقة إجابة اختبار المصفوفات المتتابعة

 

 ساعة دقيقة  االسم :

   بداية االختبار المدرسة:

   نهاية االختبار الصف :

   الزمن الكلي البلد : 

 

 سـنة شهر يوم 

    تاريخ اليوم

    تاريخ الميالد

 

 مجموعة )هـ  مجموعة )د  مجموعة )ج  مجموعة )ب  مجموعة )أ 

 اإلجابة رقم اإلجابة رقم اإلجابة رقم اإلجابة رقم اإلجابة رقم

  1هـ  1د  1ج  1ب  1أ

  2هـ  2د  2ج  2ب  2أ

  3هـ  3د  3ج  3ب  3أ

  4هـ  4د  4ج  4ب  4أ

  5هـ  5د  5ج  5ب  5أ

  6هـ  6د  6ج  6ب  6أ

  7هـ  7د  7ج  7ب  7أ

  8هـ  8د  8ج  8ب  8أ

  9هـ  9د  9ج  9ب  9أ

  10هـ  10د  10ج  10ب  10أ

  11هـ  11د  11ج  11ب  11أ

  12هـ  12د  12ج  12ب  12أ

  المجموع  المجموع  المجموع  المجموع  المجموع

 

  الفئة  المجموع الكلي
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 نفسية وعالقتها بفاعلية األداء المهاري في انتقاء العبي المالكمة في أندية بغداد المهارات ال

 م. د. حيدر محمود عالوي

drhaidaralawi83@gmail.com 

 أ . م. د. نشوان عبد هللا نشوان

nashwan_1975_2003@yahoo.com 

المهارات النفسية, التصور العقلي, تركيز االنتباه, الثقة بالنفس, القلس الرياضي, )  الكلمات المفتاحية 

  األداء المهاري, المالكمة.

 المست لص باللغة العربية :

المهارات النفسية ومستوى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين مستوى أبعاد 

ة النتقاء العبي المالكمة ألندية بغداد للمالكمة, وقد استخدمت الدراسة أداء بعض المهارات الحركية الخاص

( مالكماً من أندية بغداد الخمسة, وتم توزيع مقياس 72تكّونت عينة الدراسة من )المنهج الوصفي المسحي, و

, وقد توصلت ( أسابيع على العينة8أبعاد المهارات النفسية على العينة, وتم تطبيس برنامج تدريبي حركي لمدة )

الدراسة إلى ارتباط معنوي طردي بين أبعاد المهارات النفسية )القدرة على التصور العقلي, القدرة على تركيز 

االنتباه, الثقة بالنفس, القدرة على مواجهة القلس( وبين اختبار قياس تركيز االنتباه للمالكمين, واختبار مطاولة 

التعل, واختبار السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة, واختبار القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى 

الرشاقة الحركية للمالكمين المتقدمين, وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات التي كان منها: اهتمام 

إجراء المدربين بالجانل النفسي كونه أحد المتطلبات األساسية التي تؤثر في األداء الرياضي للمالكم, و

دورية للمالكمين بفترات متعاقبة لمعرفة المستوى الحقيقي في إتقان األداء واللياقة البدنية ومعرفة  اختبارات

 المهارات الحركية بالمالكمة.

Psychological skills and their relationship to the effectiveness of skill 

performance for selecting boxing players for Baghdad Boxing Clubs 

 

Dr. Haidar Mahmood Allawi 

drhaidaralawi83@gmail.com 

Dr. Nashwan Abdullah Nashwan 

nashwan_1975_2003@yahoo.com 

keywords :( Psychological skills, Skill performance ) 

Abstract in English: 

This study aimed at identifying the correlational relationship between the 

level of psychological skills dimensions and the level of performance of some 

special motor skills to select boxing players for Baghdad boxing clubs. The study 

used the descriptive survey approach, the study sample consisted of (72) boxers 

from the five Baghdad clubs. 

The measure of the dimensions of psychological skills was distributed on the 

sample, a training program for a period of (8) weeks was applied to the sample. The 

study revealed that there was a direct significant correlation between the 

dimensions of psychological skills (ability to mental perception, ability to focus 

attention, self-confidence, ability to confront Anxiety) and the test to measure the 

concentration of attention for boxers, the test of strength flexion of the muscles of 

the arms by boxing until fatigue, the test of the kinetic speed of the arms in boxing, 

and the test of kinetic agility for advanced boxers, 

The study came out with a set of recommendations, including: increase 

interest in the psychological aspect, being one of the basic requirements that affect 

mailto:nashwan_1975_2003@yahoo.com
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the athletic performance of a boxer, and periodic tests for boxers in successive 

periods to find out the true level of mastery of performance, physical fitness and 

knowledge of the motor skills of boxing. 

Key words: psychological skills, mental perception, attention focus, self-

confidence, sports anxiety, skill performance, boxing.  

 التعريف بالبحث 

 مقدمة البحث واهميته 

ت عتبر االختبارات النفسية من المجاالت المهمة واألساسية في العمل الرياضي, حيث إن تحقيس 

عالية في مختلف األنشطة الرياضية, ومنها المالكمة, مرتبب  بالتدريل الرياضي للعبة تعد من المستويات ال

األلعاب الرياضية التي تتضمن لكمات متعددة ومتنوعة, وهذا يجعل المالكم بحاجة فعلية إلى تنوع أدائه باللكم, 

 (.Anastazi,1972مما يتطلل منه المزيد من بذل الجهد )

بعض الدراسات في مجال المالكمة إلى أن العامل النفسي يؤثر في بعض األحيان وقد أشارت نتائج 

وبما أن التدريل  ,(1988عرب, سلباً على اإلنجاز الرياضي للمالكمين, ويؤثر في أحياٍن أخرى إيجاباً )

ل التي الرياضي واالختبارات البدنية أو النفسية مرتبطة بالعلوم الرياضية, ومؤثرة على فسيولوجية الالع

تقدم المستوى الرياضي للمالكم يتوقف على مدى استجابته لتلك  داخلية وخارجية, فإنتؤدي إلى تغيرات 

التغيرات التي تحدث خارج وداخل أجهزة الجسم, ومن أهم المتغيرات الوظيفية هي معدل النبض وسرعته 

األداء المهاري الذي يتوقف عليه بعد كل جولة من الجوالت والضغب الدموي, وهذا يؤثر بدوره على فاعلية 

أداء المالكم وحسم النتيجة لصالحه, وبما أن المالكمة تحتاج إلى جهد عاٍل ألداء اللكمات والتصدي لها, فإن 

ذلك سيؤدي الى تغيرات قد تؤثر على مجريات النزال سواءاً لصالف المالكم من ناحية األداء الجيد أو الضعيف 

 (.2006فوزي,(

أن المهارات األساسية للمالكمين تتأثر إيجاباً في حالة زيادة مستوى اإلعداد النفسي  ومن المعروف

لمواقف  األداء الحركي يتميز بالقوة والحيوية والسرعة المطلوبة( للمالكم, مما يجعل المهارات النفسيةالجيد )

ة لتحقيس اإلنجاز الرياضي اللعل المختلفة, إذ إن جميع هذه الصفات والقدرات ت عتبر من العوامل الرئيسي

 بعاد( إلى أن األ135: 1998األفضل واالرتقاء بمستوى هذه اللعبة ورفع مستوى الالعبين, ويشير )عالوي, 

النفسية هي أحد المتطلبات الهامة للوصول إلى المستويات العالية في األنشطة المختلفة, إذ إن معظم األبطال 

ربون لدرجة كبيرة من حيث المستوى البدني والمهاري والخططي, الرياضيين على المستوى المتقدم يتقا

 يحّدد كفاحهم أثناء المنافسات الرياضية في سبيل الفوز وهو العامل النفسي هاماً  ونتيجةً لذلك, فإن هنا  عامالً 

ى مواجهة الذي يرتبب ارتباطاً وثيقاً بالشخصية من خالل ارتباطها المتالزم بموضوع الثقة بالنفس, والقدرة عل

 القلس والتصور والتركيز, والدافع حول تحقيس الفوز.

 مشكلة البحث
يتوقف تقدم المستوى الرياضي للمالكم على مدى استجابته للمتغيرات التي تحدث خارج وداخل 

أجهزة الجسم من خالل عملية االختبارات المهارية وفاعليتها للوصول إلى حالة اإلنجاز الرياضي, وللكون 

ة لعبة فردية تفتقر لكثير من االختبارات المهمة, فقد سعى الباحثان إلى إجراء بعض االختبارات المالكم

لمعرفة الفروق بين المالكمين من حيث عملية تطوير المهارات اللكمية أثناء النزاالت والعمل التدريبي 

 س الهدف المنشود.والمقدرة على تحقيس األداء المهارى والنفسي المتميز من أجل الوصول إلى تحقي

ومن خالل خبرة الباحثْين كونهما قد مارسا المالكمة سابقاً, فضالً عن اختصاصهما بعلم النفس 

الرياضي, فقد الحظا أن مستوى بعض الفرق اللكمية متواضع إلى حد بعيد, إذ لم تحقس تلك الفرق المستوى 

ا, وذلك الهتمام بعض المدربين بالنواحي الرياضي المطلوب منها بسبل ضعف الجانل البدني والمهاري لديه

البدنية والمهارية والخططية وعدم التركيز على الجانل النفسي ومنها المهارات النفسية في وحداتهم التدريبية 

بر م أهمية تلك المهارات في اإلعداد النفسي والمهاري المتكامل لالعبين للوصول إلى المستويات العالية, 

المهارات طبيعة العالقة بين  ي تهدف إلى التعرف علىالت الدراسة بهذه الباحثان قام م, فقدتقد ما على وبناًءا

 اإلعداد برامج من االستفادة في تسهم بها المالكمين, والتي قد يتصف التي النفسية وفاعلية األداء المهاري

 رياضي.أدائهم ال في عالية بدرجة الرياضية المؤثرة مهاراتهم وتحسين لزيادة النفسي
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 أهمية البحث

وبعض المهارات النفسية تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تحليل العالقة االرتباطية بين أبعاد 

إن المهارات النفسية ال تقل أهميةً عن المهارات إذ  المهارات البدنية األساسية لدى المالكمين المتقدمين,

الكمين في تحقيس النجاح واالرتقاء في األداء إلى مستوى البدنية, إذ تشّكل األخيرة العالمة الفارقة بين الم

اإلنجاز أو التميز, وهذا ما يبين أهمية التدريل على المهارات النفسية جنباً إلى جنل مع التدريبات البدنية؛ 

 كونها تشكل الفارق في الظهور بمستوى أفضل.

 أهداف الدراسة
المهارات النفسية ومستوى باطية بين مستوى أبعاد تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة االرت

 .أداء بعض المهارات الحركية الخاصة النتقاء العبي المالكمة ألندية بغداد للمالكمة

 فرضية البحث

هناك فروقاً معنوية بين المهارات النفسية وفاعلية تنطلس هذه الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن: 

 .بي المالكمة ألندية بغداد للمالكمةالنتقاء العاألداء المهاري 

 حدود البحث

 قاعات المالكمة في أندية بغداد. :الحدود المكانية -

 .20/9/2019 – 6/7/2019الفترة الواقعة خالل الحدود الزمانية:  -

 : مالكمي أندية بغداد للمالكمة.الحدود البشرية -

 المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات الدراسة 

( بأن المهارات النفسية هي برامج منظمة تربوية يتم تصميمها 2000)راتل, يرىالمهارات النفسية:  -

 لالعل والمدرب بغرض تحسين األداء وإتقانه, فضالً التقديم المساعدة لكل من 

 (.81: 2000عن جعل الممارسة الرياضية مصدًرا لالستمتاع )راتل, 

المتعلقة بالجانل النفسي للمالكم, والتي بأنها المهارات إجرائياً ويعّرف الباحثان المهارات النفسية 

ترتبب بإنجاز األداء المهاري والبدني, ويستطيع المالكم استخدامها تبعاً لظروف الموقف التنافسي أو 

 التدريبي.

هو قيام الالعل بكافة المهارات الرياضية الخاصة بالنشاط الممارس األداء المهاري:  -

بأنه قدرة المالكم على القيام بكافة المهارات الحركية التي ئياً إجرا(, ويعّرفه الباحثان 2010)نشوان,

 تتطلبها رياضة المالكمة.

ثنان من يهاجم فيها ا رياضة الفّن النبيل, وهي وتلقّل أيضاً برياضة الملو  أورياضة المالكمة:  -

الرياضيين ذوي الوزن المماثل بعضهما البعض بقبضاتهم في سلسلة فترات تتراوح من دقيقة إلى 

ثالث دقائس تسمى "الجوالت", وتقوم هذه الرياضة على تفادي لكمات الخصم ومحاولة تسديد لكمات 

 (.2018له )نشوان,

ٍد ما, وهو األداة التي تستخدم لجمع هو تمرين مقنن يتم تصميمه لقياس ب عاالختبار النفسي الرياضي:  -

طريقة منظمة مقنّنة يتم بأنه إجرائياً (, ويّعرفه الباحثان Falchinili,1986المعلومات ب غية التقويم )

 تصميمها لمقارنة سلو  مجموعة من المالكمين.

 منهج البحث واجراءاته الميدانية :

 منهج البحث:

سلوب المسحي كونه أكثر المناهج مالءمة لطبيعة هذه اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي باأل

 الدراسة.

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
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 مجتمع البحث وعينته: 

( أندية 5( مالكماً مقّسمين على )80تكّون مجتمع الدراسة من مالكمي أندية بغداد, والبالغ عددهم )

 –( مالكماً 16راء )نادي الزو –( مالكماً 16)الخطوط نادي  –( مالكماً 16وعلى النحو التالي, نادي األعظمية )

( مالكماً, وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 16نادي المركز التدريبي للمالكمة ) –( مالكماً 16نادي الشرطة )

( مالكمين, 8وقام الباحثان باستبعاد المالكمين الذين شاركوا في التجربة االستطالعية وعددهم )العمدية, 

 العباً. (72) النهائية عينة الدراسةبحيث أصبحت 

 ادوات البحث :

 مقياس اختبار أبعاد المهارات النفسية
 ستيفان كل من صممه , والذيMental Skills Questionnaireالعقلية  المهارات اختبار ويسمى

 بعض ( لقياس1996عام )Albinson البنسون  وجون ,Shambrookشامبرو   وكريستوفر Bullبل 

-543: 1998,)عالوياآلتية  على األبعاد تشتمل وهي الرياضي, ألداءل المهمة الجوانل العقلية )النفسية(

547): 

 .التصور العقليالقدرة على  -1

 .االنتباه تركيز على القدرة -2

 .بالنفس الثقة -3

 .القلس مواجهة على القدرة -4

 (4تمثله ) توضيحها األربعة السابس األبعاد من ب عد وكل عبارة, (16) االختبار ويتضمن هذا

( يدل على أن 1سداسي التدرج, والرقم ) مقياس على االختبار عبارات عن باإلجابة ويقوم الالعل عبارات,

( بدرجة 3( يدل على أن العبارة تنطبس عليه بدرجة قليلة جداً, والرقم )2العبارة ال تنطبس عليه تماماً, والرقم )

( يدل على أن العبارة تنطبس عليه 6والرقم ) ( بدرجة كبيرة,5( بدرجة متوسطة, والرقم )4قليلة, والرقم )

بدرجة كبيرة جداً, وهذه الدرجات باتجاه البعد, أما العبارات السلبية تكون على العكس من ذلك, ويتم جمع 

(, وكلما اقتربت أو تجاوزت الدرجة 16( والدرجة الكبرى )4درجات كل ب عد على حدة, إذ الدرجة الصغرى )

لكل ب عد, كان الالعل يتميز بالخاصية التي يقيسها هذا الب عد, وكلما قلت درجته  (8من الوسب الفرضي وهو )

دل ذلك على حاجة الالعل الكتساب المزيد من التدريل على المهارة العقلية التي يقيسها هذا الب عد, وتتكون 

 (. 45( والوسب الفرضي )96( والدرجة الكبرى )16الدرجة الصغرى للمقياس ككل )

  االختبارات المست دمة في البحث تحديد

قام الباحثان باعتماد مجموعة من االختبارات المقننة الخاصة بالمهارات الحركية الخاصة للمالكمة, 

 وهي كاآلتي:

: اختبار أكبر عدد ممكن من اللكمات المتنوعة على كيس اللكم لمدة السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة-1

 . ( ثواني من الحركة10)

 :قياس السرعة الحركية للذراعين. الغرض من االختبار 

  :يقـف المالكـم أمـام الكـيس بوضـع التهيـؤ, وعنـد سـماع إشـارة المـدرب يبـدأ وصـف األداء

( ثواٍن, مـع 10المالكـم بـاللكم علـى الكيس باستخدامه لكمات متنوعة بأكبر عدد ممكـن خـالل )

( مترا, وتكون 1.9( مترا وبارتفاع )2ر والتـي تبعـد مسافة )تـصوير األداء بكـاميرة التـصوي

الكاميرا في الزاوية المقابلـة للمالكمين, بحيـث تتم رؤية المالكم بوضوحٍ تام عنـد عـرض التصوير 

 علـى الخبير المقـّوم لغرض تسجيل اللكمات الصحيحة فقب باستمارة خاصة للتسجيل

   :( ثواٍن.10لى كيس اللكم للمختبر خالل )تسجل اللكمات الصحيحة عالتسجيل 

 السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة مطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى التعب:-2

 :قياس مطاولـة القـوة للعـضالت المـاّدة للـذراعين. الغرض من االختبار 

 ( أونس بكـل ذراع, 10يـاس ): وضـع االسـتعداد بالمالكمـة مـع ارتـداء القفـازات بقوصـف األداء

وعنـد سـماع إشـارة البـدء يقـوم المالكـم بـاللكم علـى الكـيس حتـى التعـل مـع تـصوير األداء 

( متراً, وتكون الكاميرا في 1.9( متراً, وبارتفاع )2بكـاميرة التـصوير, والتـي تبعـد مسافة )
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بوضوح عنـد عـرض التـصوير على الخبير الزاوية المقابلة للمالكمين, بحيث تتم رؤية المالكم 

 المقّوم لغرض تسجيل اللكمات الصحيحة فقب باستمارة خاصة للتسجيل

 عدد اللكمات الصحيحة على كيس اللكم حتى التعل.التسجيل : 

 اختبار الرشاقة الحركية بالمالكمة-3

 :قياس الرشاقة بالمالكمة. الغرض من االختبار 

 ( المعلس بمركز الحلبة, وعند سماع إشارة البدء يقوم 1مالكم كيس رقم )يواجه ال : مواصفات االختبار

(, ويـؤدي لمـسة واحـدة 2بأداء لمـسة علـى الكـيس ومـن ثـم يقـوم بـالتحر  للخلـف إلـى كـيس رقـم )

ها ( ليؤدي لمسة واحدة, وبعد3علـى الكـيس, ومـن ثـم ينتقـل بالوثـل إلـى اليمـين إلـى كيس اللكم رقم )

( المعلـّس بـالمركز, ويـؤدي المالكـم لمـسة واحـدة, 1ينتقل إلـى األمـام بالوثـل إلـى كـيس اللكـم رقـم )

( ليـؤدي لمـسة واحـدة, ومـن ثـم ينتقـل بالوثل إلى 4ومـن ثـم ينتقـل بالوثـل لألمـام إلـى كـيس رقـم )

ـسة واحـدة ومـن ثـم ينتقـل بالوثـل للخلـف إلـى (, ويـؤدي المالكـم لم5اليسار إلـى كـيس اللكـم رقـم )

 ( ليؤدي لمسة واحدة.1كـيس رقم )

 يبـدأ المالكـم اللمـس عنـد سـماعه للـصافرة وفـي الوقـت نفـسه يبـدأ التوقيـت بالعمـل وال 1: التعليمات .

الكيس وبأسرع وقت  يتم التحر  بالوثل باتجاه. 2 ينتهـي التوقيـت إال بعـد اللمس على جميع األكياس,

تكون المسافة بين خب البدء والكيس األول )المركز( متراً واحداً, وبين كيس وآخر متراً . 3 ممكن,

 ونصف متر.

 ل للمالكم الزمن الذي تؤدى به الحركة بالكامل على األكياسالتسجيل  . : ي سّجً

 قياس تركيز االنتباه للمالكمينجهاز  -4

 :كيز االنتباه للمالكمين.قياس تر الغرض من االختبار 

 يتكّون الجهاز من مخروط مطاط توجد على قمتهل سماعة, ويثبت من األسفل قاعدة  :مواصفات الجهاز

مصنوعة من الخشل, ويحتوي في داخله على سماعة مكبرة للصوت, ويثبت على القاعدة الخشبية 

هاز أيضاً على محولة متصل بمكبر الصوت والسماعة الخارجية, ويحتوي الج (MP3) جهاز ناطس

. التيار 2.البطارية, 1خارجية ومقاومات لحماية الجهاز من التلف ويتم تشغيله بطريقتين: )

( نغمة )صوت بإيقاع 30مبرمج على ) (RAM) الكهربائي(, ويتم إصدار اإليعازات عن طريس 

 .زمني( مختلفة فضالً عن نغمة بداية, جرس نهاية

ّصصت للمالكمة مثبتة على قاعدة  أما الدمية الجيالتينية, فهي مصنوعة من مادة جيالتينية مرنة خ 

 .سميكة تمأل بالرمل أو الماء, وتحتوي على نابض قابل لميالن إلى االتجاهات األربعة

 ي قف المالكم مقابل الدمية الجيالتينية بوضع االستعداد المناسل له, ويكون الشاخص : وصف األداء

فة متراً واحداً, ويقوم بإصدار إيعازات عشوائية على شكل أرقام مختلفة الناطس بجانل الدمية بمسا

( ثانية, وتوجد نغمة 30(, ويكون الوقت المستغرق بين إيعاز وآخر ثانية واحدة, ولمدة )4-1من )

 بداية لتهيئة المالكم قبل األداء, وعند االنتهاء.

 التجربة الرئيسة لمقياس المهارات النفسية

, وبعد انتهاء ( مالكماً 72البالغ عددها )س المهارات النفسية على عينة الدراسة تم توزيع مقيا

اختبار التوافس )المالكمين من اإلجابة على فقرات المقياس, قام الباحثان بتطبيس االختبارات المهارية 

 -بالمالكمةالسرعة الحركية للذراعين  -مطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى التعل -بالمالكمة

 20/9/2019 -6/7/2019( أسابيع خالل الفترة 8(, واستغرق تطبيس المقياس )اختبار الرشاقة بالمالكمة

 المهارات النفسية وفاعلية األداء المهاري لمالكمي ألندية بغداد.لغرض معرفة العالقة الخاصة بمقياس 

 األساليب اإلحصائية المست دمة:

(, SPSSحصائية من برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )استخدم الباحثان األساليل اإل

 وهي كاآلتي:

 .األوساط الحسابية 

 .االنحرافات المعيارية 
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 .)معامل االرتباط البسيب )بيرسون 

 .مستوى الداللة 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

عولجت النتائج إحصائياً, وفيما  بعد أن قام الباحثان بإجراء االختبارات والقياسات لمتغيرات الدراسة,

 يلي عرض النتائج بالجداول ومناقشتها.

 عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

  1جدول رقم )

قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المهارات النفسية بعد تطبيق المهارات الحركية 

 -مطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى التعب -ياس تركيز االنتباه للمالكمةاختبار قال اصة )

 اختبار الرشاقة بالمالكمة -السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي أبعاد المهارات النفسية

 1.59 1.566 التصور العقلي على القدرة

 1.33 1.640 هاالنتبا تركيز على القدرة

 2.09 1.629 بالنفس اليقة

 2.10 1.686 القلق مواجهة على القدرة

 

( أن األوساط الحسابية ألبعاد المهارات النفسية بعد تطبيس المهارات 1يالحظ من الجدول رقم )

تى مطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة ح -اختبار قياس تركيز االنتباه للمالكمةالحركية الخاصة )

( لمهارة القدرة على 1.566اختبار الرشاقة بالمالكمة قد بلغت ) -السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة -التعل

( 1.640(, وكان الوسب الحسابي  لمهارة تركيز االنتباه )1.59التصور العقلي بانحراف معياري بلغ )

( بانحراف معياري 1.629ها الحسابي )(, أما مهارة الثقة بالنفس فقد كان وسط1.33بانحراف معياري بلغ )

 (.2.10( بانحراف معياري )1.686(, وأخيراً بلغ الوسب الحسابي لمهارة القدرة على مواجهة القلس )2.09)

  2جدول رقم )

يبين نتائج مصفوفة االرتباط بين المهارات النفسية وفاعلية األداء المهاري )اختبار قياس تركيز االنتباه 

 -السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة -ولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى التعبمطا -للمالكمين

 اختبار الرشاقة بالمالكمة 

 الوسط الحسابي وحدة القياس المهارات األساسية في المالكمة
االنحراف 

 المعياري

 0.77 0.888 بالدقيقة قياس تركيز االنتباه للمالكمين  

الذراعين بالمالكمة حتى مطاولة القوة لعضالت 

 التعب
 2.22 0.988 عدد اللكمات

 0.88 0.444 بالثانية  السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة 

 2.66 1.666 بالدقيقة الحركية اختبار الرشاقة  

 

( 0.888( إلى أن الوسب الحسابي لقياس تركيز االنتباه للمالكمين قد بلغ )2تشير نتائج الجدول رقم )

الوسب الحسابي لمطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى التعل  (, أما0.77اف المعياري )وبانحر

(, وبلغ الوسب الحسابي للسرعة الحركية للذراعين بالمالكمة 2.22(, بانحراف معياري )0.988قد بلغ )

( 1.666سابي )(, أما اختبار الرشاقة بالمالكمة فقد كان وسطه الح0.88( بانحراف معياري )0.444)

 (.2.66بانحراف معياري )
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  3جدول رقم )

 قيم االرتباط ألبعاد المهارات النفسية والمهارات الحركية ال اصة بالمالكمة

 

التصور  يالحظ مما تقدم من نتائج معروضة بالجدول أعاله أن قيم االرتباط المحسوبة لب عد القدرة على

ين كل مهارة مع العقلي والمهارات الحركية الخاصة بالمالكمة كانت أكبر من القيمة الجدولية, اذ أن القيم ب

(, 0.475التصور كانت كما يأتي: اختبار قياس تركيز االنتباه للمالكمين بقيمة ارتباط ) على اختبار القدرة

التصور العقلي ومهارة قياس  وهي أكبر من القيمة الجدولية, وهذا يدل على وجود ارتباط بين القدرة على

ر مطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى التعل فقد تركيز االنتباه للمالكمين, أما فيما يتعلس باختبا

 (, وهي أيضاً أكبر من القيمة الجدولية, مما دل على وجود ارتباط دال مع القدرة0.785كانت قيمة االرتباط )

(, وهي أيضاً 0.903فقد كانت قيمة االرتباط ) التصور, أما اختبار السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة على

التصور العقلي, أما اختبار الرشاقة  على بر من القيمة الجدولية, مما يدل على وجود ارتباط مع القدرةأك

(, وهي أيضاً أكبر من الجدولية, مما يدل على وجود ارتباط مع 0.888بالمالكمة فقد كان بقيمة ارتباط )

 التصور العقلي. على القدرة

( 0.456االنتباه, فقد كانت قيمة ارتباط ) تركيز على ر القدرةوفيما يتعلس بالقيم بين كل مهارة مع اختبا

على تركيز االنتباه ومهارة اختبار  وهي أكبر من القيمة الجدولية, وهذا يدل على وجود ارتباط بين القدرة

التوافس الحركي, وبخصوص اختبار مطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى التعل فقد بلغت قيمة 

 تركيز على ( وهي أكبر من القيمة الجدولية, مما يدل على وجود ارتباط دال مع القدرة0.714)ارتباط 

(, وهي 0.695االنتباه, وفيما يخص اختبار السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة فقد كانت قيمة االرتباط )

باه, وبخصوص اختبار االنت تركيز على أكبر من القيمة الجدولية, مما يدل على وجود ارتباط مع القدرة

(, وهي أكبر من القيمة الجدولية, مما يدل على وجود 0.751الرشاقة بالمالكمة فقد كانت قيمة االرتباط )

 تركيز االنتباه. على ارتباط مع القدرة

أما القيم بين كل مهارة مع اختبار الثقة بالنفس فقد كات كما يأتي: مع اختبار قياس تركيز االنتباه 

( وهي اكبر من القيمة الجدولية, وهذا يدل على وجود ارتباط بين الثقة بالنفس 0.371بقيمة ارتباط )للمالكمين 

المهارات الحركية 

 ال اصة

 

 

 

 المهارات النفسية

قياس 

تركيز 

االنتباه 

 للمالكمين

 الداللة

مطاولة القوة 

لعضالت 

الذراعين 

بالمالكمة حتى 

 التعب

 لةالدال

السرعة 

الحركية 

للذراعين 

 بالمالكمة

 الداللة

اختبار 

الرشاقة 

 بالمالكمة

 الداللة

 على القدرة

 التصور العقلي
 دال 0.888 دال 0.903 دال 0.785 دال 0.475

 تركيز على القدرة

 االنتباه
 دال 0.751 دال 0.695 دال 0.714 دال 0.456

 دال 0.870 دال 0.811 دال 0.702 دال 0.371 بالنفس اليقة

 على القدرة

 القلق مواجهة
 دال 0.524 دال 0.442 دال 0.470 دال 0.259
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ومهارة قياس تركيز االنتباه للمالكمين, ومع اختبار مطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة حتى التعل 

ارتباط دال مع الثقة بالنفس, ومع  (, وهي أكبر من القيمة الجدولية, مما يدل على وجود0.722قيمة ارتباط )

( وهي أكبر من القيمة الجدولية, مما يدل على وجود ارتباط 0.811اختبار السرعة الحركية بقيمة ارتباط )

(, وهي أكبر من القيمة الجدولية, مما 0.870مع الثقة بالنفس, ومع اختبار الرشاقة بالمالكمة بقيمة ارتباط )

 قة بالنفس.يدل على وجود ارتباط مع الث

وفيما يتعلس بالقيم مع كل مهارة مع اختبار القدرة على مواجهة القلس فقد كانت كما يأتي: مع اختبار 

( وهي أكبر من القيمة الجدولية, وهذا يدل على وجود ارتباط بين 0.259التوافس الحركي بقيمة ارتباط )

ر مطاولة القوة لعضالت الذراعين بالمالكمة القدرة على مواجهة القلس واختبار التوافس الحركي, ومع اختبا

(, وهي أكبر من القيمة الجدولية, مما يدل على وجود ارتباط مع القدرة 0.470حتى التعل بقيمة ارتباط )

(, وهي أكبر من القيمة الجدولية, مما 0.442على مواجهة القلس, ومع اختبار السرعة الحركية بقيمة ارتباط )

(, 0.524ع القدرة على مواجهة القلس, ومع اختبار الرشاقة الحركية بقيمة ارتباط )يدل على وجود ارتباط م

 وهي أكبر من القيمة الجدولية, مما يدل على وجود ارتباط مع القدرة على مواجهة القلس.

( يتبين أن هنا  عالقات ارتباطية معنوية بين أبعاد المهارات النفسية وبعض 3ومن خالل جدول رقم )

التصور العقلي  ويعزو الباحثان سبل االرتباط المعنوي بين ب عد القدرة علىالحركية الخاصة,  المهارات

كلما تطور تركيز انتباه األداء تطّورت الدقة الحركية بالمالكمة؛ كون والمهارات الخاصة بالمالكمة إلى أنه 

ثير من اللكمات طائشة ال ت حسل المالكم يتحمل عدة لكمات طوال مدة الجوالت الثالث, وبهذا يكون هنا  الك

من قبل لجنة الحكام بسل فقدان التركيز لها, فالمالكم ال يستطيع أداء اللكمة بشكل دقيس خاصة في نهاية النزال 

أو في نهاية الجولة, وبذلك يجل على المدرب مراعاة االرتباط الوثيس بين عملية تحمل األداء الذي ي عتبر 

 (.1988التدريبية )عرب, عنصراً أساسيا في العملية

لتركيز االنتباه دورا ًمهماً أيضاً في رياضة المالكمة, إذ إنه يجل في مراحل البناء الرياضي تثبيت إن 

مكونات المعلومات باستمرار, ويتم ذلك من خالل الطرق المتنوعة ذات المتطلبات العملية والمرتبطة 

لية اإلعادة للذاكرة, ويتم تطويرها خالل العملية التدريبية بالتكرار, والتي تتطلل من الرياضي التركيز وقاب

عن طريس االنتباه المرّكز لحل الواجبات الرياضية سواء أكان ذلك في التدريل أو المنافسة, ويجل تركيز 

انتباه الرياضي بوساطة الشرح الواضف وكذلك يجل تطوير االنتباه من أجل الحصول على ثبات وتطوير 

( في أن 1991(, وتتفس هذه النتيجة مع ما توصل إليه )وعد هللا,262: 1975المالكمين )هارة,االنتباه لدى 

 تركيز االنتباه ي عتبر أحد العوامل المهمة في مستوى األداء المهاري.

أن شعور المالكم بعدم توازنه النفسي وفقدانه للثقة بالنفس تكّون  (2014وقد أّكد )عرب وآخرون,

دم المباالة ومن ثم الهزيمة, وأن الثقة بالنفس هي من السمات التي يكون المالكم فيها عالمات التراضي وع

وقد  (,320: 2014قادراً على مواجهة المواقف المتغيرة والعديدة التي يواجهها على الحلبة )عرب وآخرون,

ة األداء ودقته ( أن الثقة بالنفس توفر بناًءا دافعياً نحو العمل واإلنجاز, وسرع1989أكد )الزبيدي,

 (.                                  3: 1989)الزبيدي,

د القدرة القلس والمهارات الحركية الخاصة, فيعزو  مواجهة على أما نتائج االرتباط المعنوي بين بع 

أن توفير المعلومات عن طريقة وأسلوب اللعل للمنافس من قبل المدرب توفر وتهيأ الباحثان سببها إلى 

طمئنان للعامل النفسي اإليجابي للمالكم, كما أن الشهيس والزفير العميقْين لهما تأثير  إيجابيٌّ على اال

ليس بالضرورة أن يكون القلس معوقاً لألداء وبذل االضطرابات النفسية والتوترات التي ترافس المالكم, و

الرياضي, إذ يتحسن األداء تدريجياً كلّما  الجهد أثناء النزال, بل على العكس, فإّن القلس ميّسر  لصالف األداء

ارتفع مستوى القلس لدى الالعل, وحتى نقطة مّعينة, فإذا ارتفع القلس إلى مستوى أعلى من تلك النقطة تعرقل 

 (.101: 1990األداء وانخفض المستوى )النقيل,

في األداء, بينما وهنا  تفسير خاطف ألعراض القلس على أنّه دليل الضعف والخوف وأنه يؤثر سلباً 

التفسير الصحيف ألعراض القلس, على أنّه شيء طبيعي متوقّع قبل المنافسة ويؤثر إيجابياً في مستوى األداء 

 (.315: 2001)راتل,

د القدرة على التصور العقلي والمهارات الحركية الخاصة  أما نتائج االرتباط المعنوي بين بع 

المهارات العقلية أو التحضيرات العقلية التي يقوم بها المالكمين, أن بالمالكمة, فيعزو الباحثان سببها إلى 
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والتي تعكس في النهاية الحالة النفسية المميزة لهم, باعتبار أن كل ما يقوم به المالكم في ميدان النزال هو 

واالنتباه إجراءات عقلية قبل أن تكون بدنية والتي تنطوي بين عملياتها كل من مهارات االسترخاء والتصور 

 وتركيز االنتباه وتعد مهارتا االسترخاء والتصور العقلي صفتْين متالزمتْين مع بعضهما البعض.

 النتائج والتوصيات:

من خالل اإلجراءات والعمل الذي واكل هذه الدراسة في عينتها وإجراءاتها الميدانية والنتائج 

 اإلحصائية للبيانات, تم التوصل إلى النتائج اآلتية: 

 نا  ارتباط معنوي طردي بين أبعاد المهارات النفسية واختبار قياس تركيز االنتباه للمالكمين.ه -

هنا  ارتباط معنوي طردي بين أبعاد المهارات النفسية واختبار مطاولة القوة لعضالت الذراعين  -

 بالمالكمة حتى التعل.

 سرعة الحركية للذراعين بالمالكمة. هنا  ارتباط معنوي طردي بين أبعاد المهارات النفسية واختبار ال -

 هنا  ارتباط معنوي طردي بين أبعاد المهارات النفسية واختبار الرشاقة الحركية للمالكمين المتقدمين.  -

 التوصيات:
 وفقاً للنتائج التي توصل إليها الباحثان, فقد تم وضع التوصيات اآلتية: 

 ات األساسية التي تؤثر في األداء الرياضي للمالكم.اهتمام المدربين بالجانل النفسي كونه أحد المتطلب .1

من الضروري إجراء المقاييس النفسية للمالكمين, للما لها من أهمية في التّعرف على مستوياتهم  .2

 النفسية بما يعّزز مستوى األداء المهاري لهم.

عاليات الرياضية إجراء بحوث ودراسات مماثلة للمهارات النفسية وعالقتها بالمهارات األساسية والف .3

 األخرى.

إجراء اختبارات دورية للمالكمين وبفترات متعاقبة لمعرفة المستوى الحقيقي في إتقان األداء واللياقة  .4

 البدنية ومعرفة المهارات الحركية بالمالكمة.

 المصادر العربية واالجنبية

 المصادر العربية:

 ( ,التفكير الخططي وعالقته ببعض الم2004أحمد, أشرف ,) هارات النفسية ومستوى األداء المهاري

 .2(, ج9, جامعة أسيوط, ع)مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضيةلدى المالكمين, 

 ,وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب كلية التربية  الوالدين عن النفسي االنفصال (,2004رأفت, ) باخوم

 (.4, ع)17مجرياضية  مجلة البحث في التربية الالرياضية بجامعة المنيا, 

 ( ,2017تامر, قريل ,)  دور التدريب العقلي في تطوير الهجوم المعاكس لدى رياضي الكاراتيه

 رسالة ماجستير  ير منشورة, جامعة محمد بو مضياف, المسيلة, الجزائر.

 ( ,2003الحسني, ناريمان ,) فاعلية التدريب العقلي واإليقاع الحركي على مستوى أداء مهارة

أطروحة دكتوراه  ير منشورة, قلبة األمامية على حصان القفز واليبات االنفعالي للطالبات  الش

 جامعة قناة السويس, السويس, مصر.

 ( ,1997حماد, إبراهيم ,)  القاهرة: دار الفكر العربي.التدريب الرياضي الحديث 

 ( ,2000راتل, أسامة ,)القاهرة: دار الفكر اضيتدريب المهارات النفسية تطبيقات في المجال الري ,

 العربي.

  ,القاهرة: دار الفكر العربي. اإلعداد النفسي للناشئين (, 2001أسامة, )راتل 

 ( ,1989الزبيدي, علي ,)بغداد: جامعة بغداد.اليقة بالنفس عند األطفال والمراهقين , 

 ,القاهرة:  (,1)ط التنس  في العقلي التدريب (,1998عبدالنبي,) الجمال, العربي و محمد شمعون

 العربي. الفكر دار

 ( ,2014عرب, محمد و آخرون ,)النجف األشرف: مطبعة دار الضياء المالكمة تعليم تدريب تحكيم ,

 للطباعة والتصميم.
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  ,أطروحة سمة القلق النفسي لدى الالعبين الممارسين للعبة المالكمة(, 1988محمد, )عرب ,

 ندا.دكتوراه  ير منشورة, جامعة فروسواف, بول

 ( ,2017عطوي, عبدهللا ,) عالقة بعض المهارات النفسية بالسلوك التنافسي لدى العبي كرة القدم

رسالة ماجستير  ير منشورة, جامعة محمد  دراسة ميدانية لبعض فرق والية المسيلة فئة األشبال 

 بوضياف, المسيلة, الجزائر.

  ,القاهرة: مركز الكتاب للنشر.اضيينموسوعة االختبارات النفسية للري(, 1998محمد, )عالوي , 

 ( ,2002عالوي, محمد ,)  القاهرة: دار الفكر العربي.علم النفس التدريب والمنافسة الرياضية 

 ( ,2006فوزي, أحمد,) (, القاهرة: دار الفكر العربي.1, ط)الرياضي النفس علم مبادئ 

 ( ,2020نشوان, نشوان و الداللعة, محمد ,)العقلي في تنمية تركيز االنتباه  ثر برنامج للتدريلأ

(, مركز 35ع)مجلة بحوث  دراسة تجريبية في محافظة إربد,  معلمي التربية الرياضيةوتحويله لدى 

 لندن للبحوث والدراسات واالستشارات.

 ( ,2010نشوان, نشوان ,)  عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.فن الرياضة والصحة 

 ( ,2018نشوان, نشوان ,)عمان: دار دجلة ناشرون وموزعون.مالكمة  فن ال 

 ( .2017نشوان, نشوان و عرب, محمد ,)  عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.علم النفس الرياضي 

 ( ,1990النقيل, يحيى ,)الرياض: اللجنة السعودية للتربية البدنية والرياضية.علم النفس الرياضي , 

 ( ,1975هارة, ديترش ,)ترجمة: عبد علي نصيف(, بغداد: مطبعة أوفسيت , أصول علم التدريب(

 التحرير.

 ( ,1991وعدهللا, وليد ,) رسالة ماجستير  ير منشورة,  تركيز االنتباه قبل أداء اإلرسال بكرة التنس

 جامعة بغداد, بغداد, العراق.

 المصادر األجنبية:

 Anastasi, A., (1972), psychological testing, Macmillan, psychological 

testing and easement. Emile, Planchard, Paris. 
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and rules for International Competition and Tournaments, Edition A.I.B.A. 

 Khasky, A. & Smith, J.C., (1999), Stress relaxation states and creativity, 

Perceptual and Motor skills, Vol.88, No.(2). 

 Porter, K., (2003), The mental athlete Champaign, Human Kinetics. 

 Schmidt, R., & Wrisberg, C., (2008). Motor Learning and Performance A 

situation-Based Learning Approach, 4th Edition, Human Kinetics. 
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 ة في أَداء مهارة التصويب لالعبي المدارس الُمتوسطة بُكرة السلةنسبة ُمساهمة أَهم عناصر اللياقة البدنيَّ 

 م.د سيف كريم نعمه صالح

 Saifkareem915@gmail.com 
 وزارة التربية العراقية/ مديرية تربية ميسان

 الُمست لص باللغة العربية:

نسدددب ُمسددداهمة أهدددم عناصدددر اللياقدددة البدنيَّدددة فدددي أَداء مهدددارة  يهددددُف البحدددث إلدددى التعدددرُف علدددى

 التصويب البعيد لالعبي المدارس الُمتوسطة بُكرة السلة.

وعمدددد الباحدددث وتحقيقددداً ألهدددداف البحدددث ومشددددكلتهُ إلدددى اسدددت دام المدددنهج الوصدددفي باألسددددلوب 

توسددددطة فددددي أالرتبدددداطي فددددي الفصددددل اليدددداني  فيمددددا تكونددددت عينددددة البحددددث مددددن طددددالب المدددددارس المُ 

  طالددددب )العددددب   وقددددد عمددددد 140م   وبواقددددع )2020- 2019ُمحافظددددة ميسددددان للعددددام الدراسددددي )

الباحدددث إلدددى إجدددراء تجدددربتين اسدددتطالعيتين للتأكدددد مدددن الشدددروط العلميدددة لالختبدددارات  وعمدددد الباحدددث 

 ) الوسدددددط الحسدددددابي  spss)ايضددددداً اسدددددت دام الوسدددددائل اإلحصدددددائية وعبدددددر البرندددددامج اإلحصدددددائي )

 Fراف المعيدددددداري  الوسدددددديط  معامددددددل االلتددددددواء  معامددددددل االرتبدددددداط البسدددددديط )بيرسددددددون   )االنحدددددد

 المحسوبة   فضالً عن است دام المعنوية لالختبارات من خالل ُمستوى الداللة.

 -إما أهم نتائج البحث فتميلت فيما يلي:

هدددي مدددن ُمتغيدددرات إعنَّ أهدددم الُمتغيدددرات الُمسددداهمة فدددي أداء مهدددارة التصدددويب البعيدددد بُكدددرة السدددلة   -

 اللياقة البدنيَّة  والتي تميلت في القوة االنفجارية للذراعين والرجلين.

Percentage of the contribution of the most important elements of 

physical fitness to the correction skill of middle school players in 

basketball 

hDr. Saif Kareem Neama Sale 

Missan Education Directorate 

Saifkareem915@gmail.com 

:Summary of the research 

-:The research aims to 

- Knowing the rates of the contribution of the most important elements of physical 

fitness to the performance of the remote shooting skill of middle school basketball 

players. 

In order to achieve the goals of the research and its problem, the researcher used 

the descriptive approach in a relational manner in the second semester, while the 

research sample consisted of middle school students in Maysan Governorate for the 

academic year (2019-2020), and by (140) students (a player), and the researcher 

conducted two experiments Two surveys to confirm the scientific conditions for the 

tests, and the researcher also intentionally used statistical means and through the 

statistical program ((spss) (arithmetic mean, standard deviation, mediator, torsional 

coefficient, simple correlation coefficient (Pearson), (calculated F), as well as the 

moral use of the tests from During the significance level. 

Either the most important results of the search was as follows: - 

- The most important variables that contribute to the performance of long-basketball 

shooting skill are among the fitness variables, which are represented in the 

explosive strength of the arms and legs. 
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 التعريف بالبحث: .1

 -الُمقدمة وأهمية البحث: 1-1

تقةةةدم الةةةذي وصةةةلت إليةةةهل دول عديةةةدة هةةةو نتيجةةةة للتقةةةدم  سةةةتوى الرياضةةةي الم  ةةةا ال شةةةك فيةةةهل إلنَّ الم  م  مل

ويم فةةةي العلمةةةي الةةةذي أعتمةةةد علةةةى نتةةةائج البحةةةوث والدراسةةةات التةةةي أ جريةةةت فةةةي هةةةذا المجةةةال, وإلنَّ التقةةة

التربيةةة البدنيةةة وعلةةوم الرياضةةة يةةتم  علةةى أسةةاس نتةةائج االختبةةارات والمقةةاييس, لةةذا ت عتمةةد دقةةة وسةةالمة 

 عملية التقويم على دقة االختبارات والمقاييس الم ستخدمة.

تغيةةةرات بدنيةةةة  تعلميهةةةا والعبيهةةةا علةةةى م  ةةةرة السةةةلة مةةةن أحةةةدى األلعةةةاب الجماعيةةةة التةةةي يعتمةةةد م  ك 

وا مةةن أداء المهةةارات الخاصةةة بهةةذهل اللعبةةة التةةي تتطلةةل ق ةةدرات بدنيَّةةة خاصةةة جةةداً, خاصةةة, لكةةي يتمكنةة

باريةةات, وإلنَّ الهةةدف منةةه  هةةو  وإلنَّ التصةةويل مةةن أهةةم مهةةارات هةةذهل اللعبةةة, بةةل هةةو مةةن يحسةةم نتيجةةة الم 

نافسة. باريات, وبالتالي الحصول على الفوز وكسلل الم   إلحراز نقاط الم 

ةةة رة السةةةلة مةةةن أهةةةم المهةةةارات وأصةةةعبها, ألنهةةةا تحتةةةاج إلةةةى الدقةةةة والتركيةةةز مهةةةارة التصةةةويل بك 

العاليةةان, فضةةةالً عةةةن ق ةةةدرات بدنيَّةةة عاليةةةة, وأ نَّ الفريةةةس الةةةذي ي جيةةد العبيةةةهل التصةةةويل بصةةةورة صةةةحيحة 

لمةةةا كةةةان  نافسةةةة لةةةه  م جاراتةةةه  أ و التغلةةةل  عليةةةهل, وبةةةذلك فك  تقنةةةه يصةةةعل بةةةذلك علةةةى الفةةةرق الم  وسةةةهلة وم 

   صفات بدنيَّة عالية سوف يكون هنا  أ داء مهاري جيد.هنا

ةةةرة السةةةلة وعناصةةةر اللياقةةةة  كمةةةا وتوجةةةد ه نالةةةك عالقةةةة قويةةةة بةةةين المهةةةارات الحركيةةةة الخاصةةةة بك 

البدنيَّةةةةة, وأ نَّ أ داء المهةةةةارات األساسةةةةية والخاصةةةةة يتطلةةةةل ق ةةةةدرات بدنيَّةةةةة إلنجازهةةةةا, فةةةةالواقع العلمةةةةي 

  (.49,2010مهارةً من م كون بدني واحد أو أكثر, )الربيعي, ي شير إلى إلنَّه  ال تخلو

وبنةةاًء علةةى مةةا سةةبس, فةةإلنَّ أ هميةةة البحةةث تكمةةن  فةةي تفسةةير التكامةةل بةةين عناصةةر اللياقةةة البدنيَّةةة, ودورهةةا 

ةةةرة السةةةلة, إلذ نجةةةد إلنَّ االرتفةةةاع فةةةي  توسةةةطة فةةةي ل عبةةةة ك  فةةةي أ داء مهةةةارة التصةةةويل لالعبةةةي المةةةدارس الم 

سةةةةةتوى  سةةةةةتوى األداء المهةةةةةاري, وإتقةةةةةان المهةةةةةارات م  األ داء البةةةةةدني سةةةةةوف يصةةةةةل  فةةةةةي االرتفةةةةةاع بلم 

ةةةرة السةةةلة, وبالخصةةةوص فةةةي األ داء المهةةةاري للتصةةةويل, وبالتةةةالي فهةةةو الم حصةةةلة النهائيةةةة,  الخاصةةةة بك 

نافس. باراة بالفوز على الم   والخروج بعد انتهاء الم 

 -ُمشكلة البحث: 2-1

لةةةدور الكبيةةةر فةةةي أ لةةةل األلعةةةاب والفعاليةةةات الرياضةةةية, ومةةةن هةةةذهل تلعةةةل  المهةةةارات الهجوميةةةة ا

ناسةةةبة والسةةةريعة  ةةةرة السةةةلة للمةةةا لهةةةا مةةةن أ هميةةةة بالغةةةة فةةةي إيجةةةاد الحلةةةول الم  الفعاليةةةات واأللعةةةاب ل عبةةةة ك 

ناسةةةبة, بةةةل هةةةو  نةةةافس, إلذ ي عةةةد التصةةةويل هةةةو أ حةةةد هةةةذهل الحلةةةول الم  بةةةاراة علةةةى الم  لتحقيةةةس الفةةةوز فةةةي الم 

بةةةاراة لةةةدى العبةةةي المةةةدارس األهةةةم لل  مةةةا لةةةه  علةةةى وجةةةه الخصةةةوص مةةةن تةةةأثير فعةةةال فةةةي تغييةةةر نتيجةةةة الم 

توسةةةطة فةةةي هةةةذهل اللعبةةةة, إلذ إلنَّ نجةةةاح مهةةةارة التصةةةويل سةةةواًء أكانةةةت مةةةن مسةةةافات قريبةةةة أم بعيةةةدة  الم 

تغيةةةرات البدنيَّةةةة, ومةةةدى أهميةةة ة الي عتمةةةد فقةةةب علةةةى سةةةرعة ودقةةةة األداء فحسةةةل, بةةةل علةةةى عةةةدد مةةةن الم 

ةةرة فةةي المكةةان الصةةحيف )السةةلة(, قبةةل أ نَّ تكةةون عرضةةةً للقطةةع أو  تغيةةرات فةةي تةةأمين أنةةزال الك  هةةذهل الم 

شةةةكلة الدراسةةةة )البحةةةث(, فةةةي مةةةدى نسةةةبة  نةةةافس, فمةةةن ه نةةةا بةةةرزت م  تشةةةتيتها مةةةن قبةةةل العبةةةي الفريةةةس الم 

تغيةةرات البدنيَّةةة فةةي نجةةاح دقةةة وسةةرعة وتحقيةةس األداء الصةةحيف  سةةاهمة أهةةم الم  لمهةةارة التصةةويل فةةي م 

 ل عبة ك رة السلة.

 أهداف البحث:  3-1

التعةةةةرف علةةةةى العالقةةةةة االرتباطيةةةةة بةةةةين أهةةةةم عناصةةةةر اللياقةةةةة البدنيَّةةةةة ومهةةةةارة التصةةةةويل  1-3-1

توسطة بك رة السلة.  البعيد لالعبي المدارس الم 

سةةةاهمة أهةةةم عناصةةةر اللياقةةةة البدنيَّةةةة فةةةي أداء مهةةةارة التصةةةويل البعيةةةد  2-3-1 التعةةةرف علةةةى نسةةةبة م 

توسطة بك رة السلة.لال  عبي المدارس الم 

 مجاالت البحث: 4-1

توسطة في م حافظة ميسان.المجال البشري:  1-4-1  طالب المدارس الم 

 ساحات ومالعل المدارس المبحوثة.المجال المكاني:  1-4-2

دة من  المجال ألزماني:  1-4-3  م.24/2/2020إلى   2020 /20/1الم 
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 دانية:منهجية البحث وإجراءاتهُ المي.2

 -منهج البحث: 2-1

سةةةتخدم, لةةةذلك اسةةةتخدم  شةةةكلة المطلةةةوب دراسةةةتها هةةةي التةةةي ت حةةةدد مةةةنهج البحةةةث الم  إنَّ طبيعةةةة الم 

 الباحث المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات االرتباطية للمالءمته  طبيعة هذهل الدراسة وأهدافها.

 -ُمجتمع البحث وعينتهُ: 2-2

جتمةةةع البحةةةث, و توسةةةطة فةةةي م حافظةةةة ميسةةةان بعةةةد إنَّ تةةةم تحديةةةد م  تمثةةةل فةةةي العبةةةي المةةةدارس الم  الم 

تمثلةةةةة فةةةةي )2020 – 2019للعةةةةام الدراسةةةةي  توسةةةةطة 10م, تةةةةم تحديةةةةد عينةةةةة البحةةةةث والم  ( مةةةةدارس م 

ةةةةرة السةةةةلة, والبةةةةالغ عةةةةددهم ) ( العةةةةل, إذ قسةةةةم الباحةةةةث العينةةةةة إلةةةةى عينةةةةة التجربةةةةة 140لالعبةةةةي ك 

تمثلةةةةة بالعبةةةةي متوسةةةةطة األ ( 120( العبةةةةين, و)10عةةةةراف للبنةةةةين والبةةةةالغ عةةةةددها )االسةةةةتطالعية والم 

( مةةةةدارس هةةةةي) م.محمةةةةد مهةةةةدي ألجةةةةواهري, م.الكةةةةرار, 9العةةةةل كعينةةةةة رئيسةةةةة والتةةةةي تمثلةةةةت ب)

م.الشةةةهيد حسةةةين علةةةي يوسةةةف, م.الةةةرازي, م.األبةةةرار, م.الجهةةةاد, م.بطةةةل خيبةةةر, م. الكاظميةةةة, م. جعفةةةر 

 م عن الدراسة وعدم االلتزام بالتجربة.( العبين, وذلك لتغيبه10النقدي(, وتم استبعاد )

 -تجانُس العينة: 2-3

تغيةةرات, والتةةي ت مثةةل مواصةةفات العينةةة لغةةرض التأكةةد مةةن تجانسةةها فةةي تلةةك  تةةم تحديةةد بعةةض الم 

تغيةةةرات, والتةةةي ت عةةةد مةةةؤثرة فةةةي نتةةةائج التجربةةةة, والتةةةي ال ب ةةةد مةةةن ضةةةبطها قبةةةل الشةةةروع بالبحةةةث,  الم 

تجانسةةةة إذا كانةةةت وباالعتمةةةاد علةةةى الدالةةةة اإلحصةةةائ عامةةةل االلتةةةواء, إذ ت عةةةد العينةةةة م  تمثلةةةة بقيمةةةة م  ية الم 

 (.1(, وكما في الجدول )3قيمته  بين )+_ 

  1الجدول)

 الُكتلة -الطول الُكلي للجسم –يُبين التجانس لُمتغيرات)العمر الزمني 

 الُمتغيرات
وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الوسي

 ط

ُمعامل 

 لتواءاال

 0.24 13 0.74 13.06 سنة الُعمر الزمني

 0.83 162 4.44 163.23 سم الطول الُكلي للجسم

 0.34 58 3.82 58.43 كغم الُكتلة

 األدوات والوسائل واألجهزة الُمستعملة في البحث: 2-4

 المصادر العربية واألجنبية. .1

 االختبارات والمقاييس. .2

 استمارة لجمع المعلومات. .3

 (.Dell( نوع )1)حاسوب عدد  .4

 (.Casio( نوع )1حاسبة يدوية عدد ) .5

 شبكة االنترنت العالمية. .6

 ملعل ك رة سلة أو ساحة فضاء. .7

 حبال صغيرة. .8

 (.2كرات طبية عدد ) .9

 (.4كراسي عدد ) .10

 شريب قياس. .11

 لوحة خشبية. .12
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 م(.1.5م(, وطولها )0.5سبورة عرضها ) .13

 طباشير. .14

 قطعة قماش. .15

 (.Official( نوع )5كرات سلة عدد ) .16

 (.Dimond( نوع )2ساعة توقيت عدد ) .17

 -إجراءات البحث الميدانية: 2-5

ةةةرة  أعتمةةةد الباحةةةث علةةةى أهةةةم عناصةةةر اللياقةةةة البدنيةةةة المةةةؤثرة فةةةي أداء مهةةةارة التصةةةويل البعيةةةد بك 

 السلة, وذلك من خالل المصادر والمراجع والدراسات السابقة.

 -عناصر اللياقة البدنية الُمست دمة في البحث: 2-5-1

تةةم تحديةةد أهةةم عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة, والتةةي لهةةا الةةدور األسةةاس فةةي أداء مهةةارة التصةةويل البعيةةد 

 في ك رة السلة وأهم هذهل العناصر هي ) القوة العضلية للذراعين, القوة العضلية للرجلين(.

 االختبارات البدنية الُمست دمة في البحث: 2-5-2

 (. 90-89, 2008)عالوي, رضوان,  -  باليدين:كغم 3اختبار دفع الُكرة الطبية ) 2-5-3

  :قياس القوة العضلية للذراعين.الهدف 

  :سنة لغاية طلبة المرحلة الجامعية. 12من ُمستوى السن 

  :سةةةةتوية األدوات الالزمددددة ةةةةرات طبيةةةةة  –حبةةةةل صةةةةغير  –)منطقةةةةة فضةةةةاء م  شةةةةريب  –كرسةةةةي  –ك 

 قياس(.

 :مسةةةكاً  طريقدددة األداء ةةةرة أمةةةام يجلةةةس المختبةةةر علةةةى الكرسةةةي م   بةةةالك رة الطبيةةةة باليةةةدين, إذ تكةةةون الك 

سةةةةتوى الةةةةذقن, كمةةةةا يجةةةةل أ نَّ يكةةةةون الجةةةةذع م الصةةةةقاً لحافةةةةة الك رسةةةةي, ويوضةةةةع  الصةةةةدر وتحةةةةت م 

حةةةول صةةةدر المختبةةةر حبةةةل, إذ ي مسةةةك مةةةن الخلةةةف عةةةن طريةةةس م حكةةةم, وذلةةةك لغةةةرض منةةةع حركةةةة 

تتالية.المختبر لألمام أثناء وضع الك رة باليدين, وي عطى لك ل مختب  ر ثالث م حاوالت م 

 :إدارة االختبار  

 يعمد بالنداء على المختبر وتسجيل النتائج. ُمسجل: 2

 يعمد إلى تثبيت الحبل ومالحظته  األداء والقياس. ُمحكم: 3

 يعمد إلى تعيين مكان سقوط الك رة وقياس المسافة. ُمراقب: 4

 :حاولةةةةة هةةةةي المسةةةةافة بةةةةين الحافةةةةة األ حسدددداب الدددددرجات ةةةةل م  ماميةةةةة وبةةةةين أقةةةةرب نقطةةةةة درجةةةةة لك 

قربة ألقرب )  سم(. 15تصنعها الك رة على األرض ناحية الك رسي م 

 درجة المختبر ت حسل أفضل م حاولة من الم حاوالت الثالث. -ملحوظة: 

 ( 89-88,2004)الحكيم, -اختبار الوثب العمودي لسارجنت: 2-5-4

  :على.قياس القوة العضلية للرجلين في الوثل العمودي لألالهدف 

 :م(,  0.5لوحةةةةةة مةةةةةن الخشةةةةةل )سةةةةةبورة(, مدهونةةةةةة بةةةةةاللون األسةةةةةود عرضةةةةةها ) األدوات الالزمدددددة

سةةةم(,  2م(, ت رسةةةم عليهةةةا خطةةةوط بةةةاللون األبةةةيض والمسةةةافة بةةةين خةةةب وخةةةب آخةةةر ) 1.5وطولهةةةا )

م(, ق طةةةةع طباشةةةةير, قطعةةةةة مةةةةن القمةةةةاش  3.60حةةةةائب أملةةةةس ال يقةةةةل ارتفاعةةةةه  مةةةةن األرض عةةةةن )

ةةل م حاولةةة يعمةةد بهةةا المختبةةر, ي مكةةن االسةةتغناء عةةن السةةبورة للمسةةف عالمةةات الطباشةة ير بعةةد قةةراءة ك 

 بقطعة م درجة من الخشل ت ثبت على الحائب.

 :طريقة األداء  

  ي مسةةةك المختبةةةر قطعةةةة الطباشةةةير ثةةةم يقةةةف مواجهةةةاً للوحةةةة ويمةةةد الةةةذراعين عاليةةةاً ألقصةةةى مةةةا

 ي مكن وي حدد عالمة الطباشير.

 جهاً اللوحة بالجانل, إذ تكون  القدمين على الخب.يقف المختبر بعد ذلك موا 

  يعمةةةةد المختبةةةةر بعةةةةد ذلةةةةك بلمرجحةةةةة الةةةةذراعين لألسةةةةفل وإلةةةةى الخلةةةةف مةةةةع ثنةةةةي الجةةةةذع لألمةةةةام

 واألسفل وثني الركبتين إلى وضع الزاوية القائمة فقب.
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 وة يعمةةد المختبةةةر بمةةةد الةةةركبتين والةةدفع بالقةةةدمين معةةةاً بالوثةةةل لألعلةةى مةةةع مرجحةةةة الةةةذراعين بقةةة

مكةةةن, إذ يعمةةةد بوضةةةع عالمةةةة بالطباشةةةير  لألمةةةام وألعلةةةى للوصةةةول بهمةةةا إلةةةى أقصةةةى ارتفةةةاع م 

 على اللوحة أو الحائب في أعلى نقطة يصل إليها.

 :درجةةةة المختبةةةر هةةةي عةةةدد السةةةنتمترات بةةةين الخةةةب الةةةذي يصةةةل إليةةةهل مةةةن وضةةةع  حسددداب الددددرجات

قر  سم(. 1بة ألقرب )الوقوف والعالمة التي يصل إليها نتيجة الوثل لألعلى م 

 ( 131-130,1984)عبد الدايم, حسانين,  -اختبار التصويب البعيد في ُكرة السلة: 2-5-6

 :قياس الق درة على التحكم بالكرة أثناء التصويل. الهدف 

 :ةةةةرة سةةةةلة, سةةةةاعة توقيةةةةت, ك رسةةةةيان, خةةةةب مرسةةةةوم طولةةةةه   األدوات الالزمددددة ك رتةةةةا سةةةةلة, هةةةةدف ك 

ة(,مع خةةةةب النهايةةةةة ينتهةةةةي هةةةةذا الخةةةةب بعالمةةةةة صةةةةغيرة درجةةةة 45سةةةةم(, يصةةةةنع زاويةةةةة ) 540)

سةةةم(, ك رسةةةي  45.72)م ستعرضةةةة مةةةع الخةةةب(, تحةةةدد المنطقةةةة التةةةي سةةةيتحر  فيهةةةا المختبةةةر وهةةةي )

 عليهل ك رة سلة, والمواصفات نفسها في الجانل األخر. 

 :ةةةرة يجلةةةس المختبةةةر خلةةةف الك رسةةةي وعنةةةد سةةةماع أشةةةارة البةةةدء مةةةن الم حكةةةم ت لةةةتقب ا طريقدددة األداء لك 

سةةةم( عةةةن خةةةب النهايةةةة, إذ  540مةةةن علةةةى الك رسةةةي ويتجةةةه ناحيةةةة العالمةةةة المرسةةةومة التةةةي تبعةةةد )

ةةل منهمةةا  ختبةةران فةةي الوقةةت ذاتةةهل علةةى أ نَّ يةةؤدي ك  يعمةةد بالتصةةويل مةةن الوثةةل, وي مكةةن أ نَّ يةةؤدي م 

داء االختبةةةةةار علةةةةةى احةةةةةد جةةةةةانبي الهةةةةةدف )منطقةةةةةة أ, منطقةةةةةة ب(, علةةةةةى أ نَّ يبةةةةةدأ  المختبةةةةةر )ب( أ

رتةةةةدة مةةةةن علةةةةى اللوحةةةةة بعةةةةد تصةةةةويل  ةةةةرة الم  االختبةةةةار عنةةةةد جةةةةري المختبةةةةر األول, اللتقةةةةاط الك 

ةةةل  المختبةةةر األول, ويسةةةتمر المختبةةةر فةةةي أ داء العمةةةل السةةةابس علةةةى أ نَّ تةةةؤدى خمةةةس تصةةةويبات مةةةن ك 

 جانل )أي مجموع التصويبات عشر تصويبات(.

 :شروط االختبار- 

 .يتم الوثل من خلف العالمة 

 ةةةةرة بعةةةةد ارتةةةةدادها مةةةةن الهةةةةدف ليعةةةةود إلةةةةى مكةةةةان بعةةةةد ا لتصةةةةويل علةةةةى المختبةةةةر أ نَّ يلةةةةتقب الك 

 التصويل للي عاود األداء.

 .)يؤدي ك ل مختبر خمس تصويبات من ك ل جانل )أ,ب 

 :طريقة التسجيل- 

 :تُسجل اإلصابات الصحيحة ويكون حساب النقاط بالشكل التالي- 

 .ت حسل نقطتان لك ل إصابة صحيحة للهدف 

 .ت حسل نقطة واحدة لك ل ك رة تمس حافة اللوحة أو الحلس لكنها لم تدخل الهدف 

 .ال ت حسل نقاط في حالة عدم مس الك رة اللوحة أو السلة أو لم ت حرز هدف 

 

 -التجربة االستطالعية: 2-5-7

تغيةةةةرات التةةةي سةةةةتواجه   سةةةتخدمة واختبارهةةةةا ومعرفةةةة الم  للغةةةرض الوقةةةةوف علةةةى أداء األجهةةةةزة الم 

والمصةةةةادف يةةةةوم  م2020/ 20/1طبيةةةةس, أجةةةةرى الباحةةةةث التجربةةةةة االسةةةةتطالعية األولةةةةى بتةةةةاريخ   الت

( العبةةةين )طةةالب( ومةةةن 10االثنةةين علةةى عينةةةة مةةن العبةةي متوسةةةطة األعةةراف للبنةةةين والبةةالغ عةةددهم )

جتمةةةةع البحةةةةث, وعمةةةةد الباحةةةةث إلةةةةى تطبيةةةةس التجربةةةةة االسةةةةتطالعية مةةةةرة ثانيةةةةة وعلةةةةى نفةةةةس  داخةةةةل م 

( أيةةةام مةةةن تةةةاريخ األولةةةى السةةةتخراج معةةةامالت األ سةةةس العلميةةةة مةةةن الثبةةةات 7د مةةةرور )الالعبةةةين وبعةةة

بطريقةةةةة االختبةةةةار وإلعةةةةادة االختبةةةةار, والصةةةةدق مةةةةن خةةةةالل جةةةةذر معامةةةةل الثبةةةةات, والموضةةةةوعية مةةةةن 

 -خالل االعتماد على درجات اثنين من الم حكمين, فضالً عن أنها تهدف إلى:

 حث.مدى م الءمة االختبارات لعينة الب .1

 مدى صالحية األجهزة واألدوات لتطبيس االختبارات على العينة. .2

 معرفة الوقت الم ستغرق إلجراء االختبارات وتنفيذها. .3

ناسبة لهم. .4  التأكد من كفاية فريس العمل الم ساعد وتحديد المواقع الم 

عامالت العلمية لالختبارات. .5  الحصول على الم 
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  -التجربة الرئيسة: 2-5-8

م والمصةةةةةةادف يةةةةةةوم الثالثةةةةةةاء     ولغايةةةةةةة   4/2/2020التجربةةةةةةة الرئيسةةةةةةة بتةةةةةةاريخ  تةةةةةةم إلجةةةةةةراء 

( العةةةةل 120م ولمةةةةدة عشةةةةرون يومةةةةاً, علةةةةى عينةةةةة التجربةةةةة الرئيسةةةةة والبةةةةالغ عةةةةددهم )24/2/2020

تمثلةةةة بـــــةةةـ ) توسةةةطة أ نفةةةة الةةةذكر مةةةن مةةةدارس م حافظةةةة ميسةةةان, وبواقةةةع 9)طالةةةل(, والم  ( مةةةدارس م 

تبقي هو إل راض التحضير والتنظيم للتجربة.يوماً واحداً لك ل م  توسطة, والوقت الم 

 األُسس العلمية لالختبارات: 2-5-9

عتمةةةةدة فةةةةي البحةةةةث تةةةةم تطبيةةةةس االختبةةةةارات علةةةةى  -اليبددددات: 2-5-9-1 لحسةةةةاب ثبةةةةات االختبةةةةارات الم 

( أيةةةةةام مةةةةةن تةةةةةاريخ التجربةةةةةة 7إفةةةةةراد عينةةةةةة البحةةةةةث االسةةةةةتطالعية, وإلعةةةةةادة تطبيقهةةةةةا بعةةةةةد مةةةةةرور )

السةةتطالعية األولةةى وعلةةى نفةةس العينةةة, وتحةةت نفةةس الظةةروف وبةةنفس تسلسةةل االختبةةارات, ومةةن ثةةةم ا

لمةةةةا كانةةةةت درجةةةةة االرتبةةةةاط  عامةةةةل االرتبةةةةاط البسةةةةيب )بيرسةةةةون(, إلذ ك  عالجتهةةةةا إحصةةةةائياً باسةةةةتخدام م  م 

لما دل ذلك على ثبات االختبار.1عالية وقريبة للعدد )  ( ك 

علةةةةى صةةةةدق االختبةةةةار, عمةةةةد الباحةةةةث فةةةةي الحصةةةةول علةةةةى  مةةةةن أجةةةةل الحصةةةةول -الصدددددق: 2-5-9-2

 الصدق من خالل استخدام الصدق الذاتي, وذلك عن طريس جذر الثبات.

عامةةةةل الموضةةةةوعية لالختبةةةةارات فةةةةي التجربةةةةة االسةةةةتطالعية  -الموضددددوعية: 2-5-9-3 تةةةةم اسةةةةتخراج م 

عامةةةل االرتبةةةاط عةةن طريةةةس تسةةةجيل نتةةةائج م حكمةةةين أثنةةةين يعمةةةدان بتحكةةةيم النتةةةائج بعةةةدها تةةةم اسةةةتخ راج م 

عامةةةل االرتبةةةاط البسةةةيب )بيرسةةةون(, الةةةذي ي مثةةةل درجةةةة الموضةةةوعية  بةةةين درجةةةات الم حكمةةةين بواسةةةطة م 

 ( ي بين ذلك.2لالختبارات, والجدول )

  2الجدول)

 الموضوعية  –الصدق  –يُبين األُسس العلمية لدرجات االختبارات )اليبات 

 الصدق اليبات وحدة القياس االختبارات ت
الموضوع

 ية

1 
القوة العضلية 

 للذراعين
 0.96 0.89 0.80 درجة

2 
القوة العضلية 

 للرجلين
 0.94 0.90 0.81 درجة

3 
مهارة التصويب 

 البعيد
 0.93 0.89 0.80 درجة

 -الوسائل اإلحصائية: 2-6

, وتةةةم Spss)تةةةم اسةةةتخدام بعةةةض الوسةةةائل اإلحصةةةائية فةةةي البرنةةةامج الجةةةاهز للحقيبةةةة اإلحصةةةائية )

خدام مةةةةةةةا يلةةةةةةةي) الوسةةةةةةةب الحسةةةةةةةابي, الوسةةةةةةةيب, االنحةةةةةةةراف المعيةةةةةةةاري, معامةةةةةةةل االرتبةةةةةةةاط اسةةةةةةةت

 البسيب)بيرسون(, نسبة الم ساهمة, وتم استخراج) النسبة المئوية, ومعامل االلتواء(, يدوياً.
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 عرض وتحليل وُمناقشة النتائج: -3

 -عرض وتحليل النتائج: 3-1

  3جدول )

واالنحرافات المعيارية لعُمتغيرات البحث البدنيَّة في أداء مهارة التصويب البعيد يُبين األوساط الحسابية 

 بُكرة السلة

 االختبارات ت
وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.86 4.33 درجة مهارة التصويب البعيد 1

 0.61 4.25 درجة القوة العضلية للذراعين 2

 2.52 28.83 درجة القوة العضلية للرجلين 3

ةةةةرة السةةةةلة )3ي بةةةةين الجةةةةدول ) ( وبةةةةإلنحراف 4.33( الوسةةةةب الحسةةةةابي للمهةةةةارة التصةةةةويل البعيةةةةد بك 

( وبةةةةانحراف معيةةةةاري 4.25(, وبوسةةةةب حسةةةةابي الختبةةةةار القةةةةوة العضةةةةلية للةةةةذراعين )0.86معيةةةةاري )

( وبةةةةةةةانحراف معيةةةةةةةاري 28.83(, وبوسةةةةةةب حسةةةةةةةابي الختبةةةةةةار القةةةةةةةوة العضةةةةةةةلية للةةةةةةرجلين )0.61)

(2.52.) 

  4جدول )

 يُبين عالقة االرتباط بين مهارة التصويب البعيد بُكرة السلة وأهم االختبارات البدنيَّة وُمستوى الداللة

 االختبارات ت
وحدة 

 القياس

قيمة )ر  

 المحسوبة
 ُمستوى الداللة

 الداللة

1 
القوة العضلية 

 للذراعين
 0.00 0.79 درجة

 معنوي

2 
القوة العضلية 

 للرجلين
 0.00 0.73 درجة

 معنوي

  .0.05معنوي عند ُمستوى داللة )

 

عامةةةةةل االرتبةةةةةاط المحسةةةةةوبة الختبةةةةةار القةةةةةوة العضةةةةةلية للةةةةةذراعين, إلذ 4ي بةةةةةين الجةةةةةدول ) ( قيمةةةةةة م 

عامةةةل االرتبةةةاط المحسةةةوبة الختبةةةار القةةةوة العضةةةلية 0.79ظهةةةرت ) ( وهةةةي ذات داللةةةة معنويةةةة, وقيمةةةة م 

 (.0.05بلم ستوى داللة )( وهي ذات داللة معنوية, و0.73للرجلين )

 -ُمناقشة نتائج مهارة التصويب البعيد وعالقتهُ بأَهم الُمتغيرات البدنيَّة بالبحث: 3-2

سةةةتوى  يتبةةةين مةةةن الجةةةدول السةةةابس وجةةةود عالقةةةة ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةين عناصةةةر اللياقةةةة البدنيَّةةةة وم 

ةةةرة السةةةلة, إلذ يةةةرى الباحةةةث إلنَّ سةةةبل ذلةةةك,  يعةةةود  إلةةةى إلنَّ طبيعةةةة أ داء مهةةةارة مهةةةارة التصةةةويل البعيةةةد بلك 

بةةةةاراة ت حةةةةتم علةةةةى الالعبةةةةين  ةةةةرة السةةةةلة سةةةةواًء أكةةةةان ذلةةةةك خةةةةالل التةةةةدريل أ و الم  التصةةةةويل البعيةةةةد بلك 

)الطةةةالب(, إلمةةةتالكهم عنصةةةر القةةةوة العضةةةلية للةةةذراعين والقةةةوة العضةةةلية للةةةرجلين, فضةةةالً عةةةن السةةةرعة 

ختلةةةف أنةةةواع التصةةةويل خاصةةةةً االنتقاليةةةة لالعةةةل )الطالةةةل(, والتةةةي تظهةةةر بشةةةكل وا ضةةةف عنةةةد أداء م 

ةةل مةةا ذكةةر أ عةةاله يتطلةةل  الةةدمج بةةين عنصةةر  ةةرة السةةلة, وإلنَّ ك  منهةةا التصةةويل البعيةةد )الرميةةة الحةةرة( بلك 

ةةةدربين  تكةةةرر طيلةةةة فتةةةرات اللعةةةل األ ربعةةةة, وهةةةذا يعنةةةي إلنَّ الم  القةةةوة والسةةةرعة فةةةي آٍن واحةةةد, وبشةةةكل م 

ةةةةرة السةةةةلة بلصةةةةورةً يعملةةةةون علةةةةى تطةةةةوير هةةةةذهل العناصةةةة ةةةةل العةةةةل, والعةةةةل ك  همةةةةة للك  ر البدنيَّةةةةة الم 

م خصصةةةةةة, لتطةةةةةوير مهةةةةةاراتهم الهجوميةةةةةة, والتحركةةةةةات داخةةةةةل الملعةةةةةل بشةةةةةكٍل جيةةةةةد مايضةةةةةمن  أداء 

لقاة عليهل.  الواجبات الم 
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وفةةي هةةذا الخصةةوص ي شةةير محمةةد حسةةن عةةالوي, واحمةةد نصةةر الةةدين رضةةوان إلةةى " إلنَّ أهةةم مةةا 

تفةةةوقين أنَّهةةةم يمتلكةةةون قةةةدراً كبيةةةراً مةةةن القةةةوة والسةةةرعة ويمتلكةةةون الق ةةةدرة علةةةى ي ميةةةز الرياضةةةيين ا لم 

تكامل إلحداث الحركة السريعة الق  (.1982,78وية", ) عالوي, رضوان, الربب بينهما بشكل م 

 عرض نتائج نسبة الُمساهمة لعُمتغيرات البحث مع مهارة التصويب البعيد بعُكرة السلة: 3-3

  5جدول )

 ن أهم االختبارات البدنية التي ساهمت مع مهارة التصويب البعيد بعُكرة السلةيُبي

 االختبارات ت
وحدة 

 القياس

قيمة )ر  

 المحسوبة

نسبة 

الُمساهم

 ة

F 

المحسو

 بة

ُمستو

ى 

 الداللة

 الداللة

1 
القوة العضلية 

 للذراعين
 0.00 16.76 0.62 0.79 درجة

معنو

 ي

 0.00 15.71 0.60 0.73 درجة القوة العضلية للرجلين 2
معنو

 ي

  .0.05معنوي عند ُمستوى داللة )

تحليددددل وُمناقشددددة نتددددائج نسددددبة ُمسدددداهمة الُمتغيددددرات البدنيَّددددة ومهددددارة التصددددويب البعيددددد بعُكددددرة  3-4

 -السلة:

تغيةةةرات البحةةةث البدنيَّةةةة فةةةي  سةةةاهمة م  سةةةاهمة ت عطينةةةا القيمةةةة الفعليةةةة للم  يةةةرى الباحةةةث إلنَّ نسةةةبة الم 

سةةةتوى مهةةةار ةةةرة السةةةلة الةةةذي حصةةةلت عليةةةهل عينةةةة البحةةةث, وت مثةةةل هةةةذهل النسةةةبة م  ة التصةةةويل البعيةةةد بلك 

سةةةةتوى مةةةةا يحتاجةةةةه  أفةةةةراد عينةةةةة البحةةةةث, مةةةةن أهةةةةم عناصةةةةر اللياقةةةةة البدنيَّةةةةة التةةةةي تحتاجهةةةةا مهةةةةارة  م 

 التصويل البعيد بلك رة السلة.

سةةةاهمة الفعليةةةة, وقةةةد 5مةةةن الجةةةدول ) تغيةةةران ( عمةةةد الباحةةةث إلةةةى اسةةةتخراج نسةةةل الم  ظهةةةر لةةةدينا م 

ةةةرة السةةةلة, إلذ حصةةةل اختبةةةار قةةةوة  سةةةاهمة معنويةةةة لالنجةةةاز فةةةي مهةةةارة التصةةةويل البعيةةةد بلك  وهمةةةا ذا م 

سةةةةةاهمة ) سةةةةةتوى داللةةةةةة )0.62الةةةةةذراعين علةةةةةى نسةةةةةبة م  (, وهةةةةةو بةةةةةذلك يتبةةةةةين إلنَّ للقةةةةةوة 0.00( وبلم 

سةةةاهمة ألداء مهةةةارة التصةةةويل البعيةةةد بل  ةةةرة السةةةلة, إمةةةا اختبةةةار قةةةوة الةةةذراعين دور فعةةةال وعةةةالي فةةةي الم  ك 

الةةةةرجلين فلهةةةةا دوراً ايضةةةةاً ال يقةةةةل  أهميةةةةة مةةةةن قةةةةوة الةةةةذراعين, إذ حصةةةةل اختبةةةةار قةةةةوة الوثةةةةل لألعلةةةةى 

ةةةةرة السةةةةلة بــــــةةةةـ ) سةةةةاهمة ألداء مهةةةةارة التصةةةةويل البعيةةةةد بلك  سةةةةتوى 0.60بةةةةالرجلين علةةةةة نسةةةةبة م  ( وبلم 

 (.0.00داللة )

 

ق أكثةةةر مةةةن بةةةاقل أنةةةواع التصةةةويل, وذلةةةك للسةةةهولة السةةةيطرة وأ نَّ التصةةةويل البعيةةةد ت فضةةةله  الفةةةر

بةةةاراة, إلذ إلنَّ التصةةةويل ودقتةةةه  وخصوصةةةاً مةةةن خةةةارج منطقةةةة الرميةةةة الحةةةرة ي عةةةد مفتةةةاح  علةةةى نتيجةةةة الم 

قارنةةةةةً بالحصةةةةول علةةةةى النقةةةةاط مةةةةن أنةةةةواع  بةةةةاراة م  الفةةةةرق للحصةةةةول علةةةةى النقةةةةاط األكثةةةةر وحسةةةةم الم 

ختلفةةةةة تلعةةةةل  دوراً مهمةةةةاً )ايجابيةةةةاً وسةةةةلبياً( التصةةةةويل األخةةةةرى, وإلنَّ المسةةةةافا تباينةةةةة والمواقةةةةع الم  ت الم 

, خالةةةد نجةةةم, اسةةةعد العةةةاني, " ق ةةةرب المسةةةافة  Neildفةةةي التصةةةويل, وبهةةةذا يتفةةةس الباحةةةث مةةةع مةةةا ذكةةةره  

لمةةا  والموقةةع تجعةةل  التصةةويل أكثةةر أحتمةةاالً للنجةةاح كمةةا لةةو كةةان التصةةويل مةةن المسةةافة البعيةةدة, أل نَّةةه  ك 

ةةةرة تةةةدور حةةةول نفسةةةها مةةةرتين ونصةةةف", )زا ةةةرة, أي أ نَّ الك  لمةةةا زاد دوران الك   Neildدت المسةةةافة ك 

Kaacs and Dick Motta  ,1988 ,53, العةةةةةاني, صةةةةةالف , 42, 1986(, )عبةةةةةد هللا( ,)

1996 ,38 .) 

نةةةافس فةةةإلنَّ الالعةةةل يجةةةل اّنَّ يركةةةز  وبلمةةةا أ نَّ مهةةةارة التصةةةويل سةةةوف تةةةؤدى مةةةن بعيةةةد, ولوجةةةود م 

نةةةافس  علةةةى الدقةةةة أكثةةةر مةةةن  يرهةةةا, ال نَّةةةه  سةةةوف يةةةؤدي التصةةةويل بوجةةةود مضةةةايقات مةةةن الالعةةةل الم 

تلةةةة لهةةةم دوراً مهمةةةاً  تغيةةةر الطةةةول والك  تغيةةةرات المورفولجيةةةة وخصوصةةةاً م  والفريةةةس, فضةةةالً عةةةن أّنَّ الم 

ةةةرة السةةة لة يتميةةةزون فةةةي مهةةةارة التصةةةويل, وهةةةذا مانالحظةةةة  فةةةي أكثةةةر الفةةةرق العالميةةةة, بةةةإلنَّ العبةةةي ك 

تغيرات البدنيَّةةة يجةةل  بةةالطول أكثةةر مةةن  يرهةةا مةةن األلعةةاب والفعاليةةات األخةةرى, فضةةالً عةةن ذلةةك فةةالم 
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ةةةرة السةةةلة وخصوصةةةاً ق ةةةدرات العضةةةالت التخصصةةةية, وبمةةةا إلنَّ التصةةةويل البعيةةةد  أ نَّ يتمتةةةع بهةةةا العةةةل ك 

ل  دوراً مهمةةةاً وأساسةةةياً فةةةي دقةةةة ي سةةةاهم بةةةهل القةةةوة العضةةةلية للةةةذراعين, لةةةذا فةةةإلنَّ عضةةةالت الةةةذراعين تلعةةة

همةةةاً, وت شةةةار  فةةةي  ةةةرة السةةةلة, وكةةةذلك قةةةوة عضةةةالت الةةةرجلين لهةةةا دوراً م  وانجةةةاز التصةةةويل البعيةةةد بلك 

سةةةاهم الكبيةةةر والةةةذي دونةةةه  ال  ةةةرة السةةةلة, فضةةةالً عةةةن قةةةوة عضةةةالت الةةةرجلين الم  دقةةةة مهةةةارة التصةةةويل بلك 

ةةةةرة السةةةةلة  وعلةةةةى وجةةةةه الخصةةةةوص مهةةةةارة التصةةةةويل يكةةةةون  ه نةةةةا  دقةةةةة وسةةةةرعة جيةةةةدة لمهةةةةارات ك 

ختلفة وأ همها التصويل من مسافات بعيدة.   بأنواعها الم 

 االستنتاجات والتوصيات: -4

 -االستنتاجات: 4-1

نافس بشكٍل كبير. .1 باراة مع الم   يؤثر أداء مهارة التصويل البعيد بلك رة السلة على نتيجة حسم الم 

ةةةرة السةةةلة وخصوصةةةاً تلعةةةل عناصةةةر اللياقةةةة البدنيَّةةةة دوراً م   .2 همةةةاً فةةةي أداء مهةةةارة التصةةةويل البعيةةةد بلك 

 العناصر البدنيَّة وأختباراتها الخاصة بالذراعين والرجلين.

ةةةةرة السةةةةلة, إلذ  .3 سةةةةاهمت عناصةةةةر اللياقةةةةة البدنيَّةةةةة بشةةةةكٍل كبيةةةةر فةةةةي أداء مهةةةةارة التصةةةةويل البعيةةةةد بلك 

 (.0.60)(, والرجلين بنسبة م ساهمة 0.62ساهمت قوة الذراعين بنسبة )

 -التوصيات: 4-2

سةةةاهمة  .1 تطةةةوير عناصةةةر اللياقةةةة البدنيَّةةةة وخاصةةةةً القةةةوة العضةةةلية للةةةذراعين والةةةرجلين للمةةةا لهةةةا مةةةن م 

 كبيرة خالل المناهج التدريبية, وذلك الرتباطها الوثيس بلمهارة التصويل بلك رة السلة.

بةةةةاراة تشةةةةكيل دورات وللجةةةةان تطويريةةةةة لتحليةةةةل النةةةةواحي المهاريةةةةة والخططيةةةةة لال .2 عبةةةةين أثنةةةةاء الم 

سةةابقات المدرسةةية الخاصةةة  وللمعرفةةة نقةةاط القةةوة والضةةعف لةةديهم والعمةةل علةةى تالفيهةةا قبةةل بةةدء الم 

باريةةةات أجمةةةل ونقةةةاط  تكاملةةةة للحصةةةول علةةةى م  عةةةداد الفةةةرق المدرسةةةية بصةةةورةً م  ةةةرة السةةةلة إلل بلل عبةةةة ك 

 أكثر.

شةةةابهة فةةةي هةةةذا المجةةةال وعلةةةى ال .3 توسةةةطة ضةةةرورة عمةةةل بحةةةوث ودراسةةةات م  طلبةةةة والمةةةدارس الم 

واإلعداديةةة, وعلةةى العةةاب فرقيةةة أ خةةرى لتحديةةد نةةواحي الضةةعف والقةةوة لةةدى الفةةرق المدرسةةية مةةن 
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 فريق العمل الُمساعد

 مكان العمل التحصيل الدراسي االسم اليالثي ت

 د. احمد حسين غانم 1
دكتوراه في التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة )االختبارات الفسلجية 

وزارة التربية/ مديرية 

 تربية ميسان

2 
م.م بالل عبد المنعم 

 مطر

ماجستير طرائق التدريس) كرة 

 السلة 

وزارة التربية/ مديرية 

 تربية ميسان

4 
م.م ضرغام احمد 

 الشعالن

ماجستير طرائق التدريس) كرة 

 السلة 

وزارة التربية/ مديرية 

 تربية ميسان

 م.م علي حسن سوادي 6
ريب الرياضي )كرة ماجستير التد

 السلة 

وزارة التربية/ مديرية 

 تربية ميسان

 .فضالً عن مدرسوا التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة في المدارس الُمتوسطة المبحوثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



365 

 

ى بساط انتقاء اشبال الجمناستك على وفق أهم المتغيرات البايوكينماتيكية ومهارة الوقوف على اليدين عل

 الحركات األرضية بالجمناستك الفني للرجال

 م.د ياسر أحمد إبراهيم

Yasser.sport52@yahoo.com 

 م.م ضرغام جاسم جواد

dhirgham85d@yahoo.com 

 م.م علي معز راضي

   @gmail.comMuzeali555 

         

لتحقيس هدفي البحث استعمل الباحثين المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة المشكلة المطروحة 

ا عينة البحث فأشتملت على الالعبين اشبال  بأعمار )   ( العباً   28(  سنة وضمت العينة )     8-6, أمَّ

م , كذلك استعان الباحثون باألدوات والوسائل الالزمة لذلك ,  2019-م 2018يمثلّون أندية بغداد للموسم 

فضال ًعن بعض األجهزة التي تساعده في اتمام بحثهم , ومن خالل الخبراء والمختصين تمَّ تحديد متغيرات 

ْن ث مَّ أجرى الباحثون التجربة االستطالعية قبل خوض الت جربة البحث مستعينا ً باستمارات األهمية النسبية , ومل

 الرئيسية كما استخدم الوسائل اإلحصائية التي اعتمدها الباحثون في معالجة بياناتهم 

 ومما تقدم توصل الباحثون الى االستنتاجات التالية :ـ

 بناء بطارية اختبارات متخصصة لالعبي الجمناستك .1

 استخدام الدرجات المعيارية والمستويات في انتقاء الالعبين  .2

Abstract 

The selection of the gymnast cubs according to the most important biochemical 

variables and the skill of standing on the hands on the carpet of the ground 

movements of Artistic gymnastics for men 

Dr. Yasser Ahmed Ibrahim.   

Yasser.sport52@yahoo.com 

       M. Dhirgham Jasim Jawad.    

dhirgham85d@yahoo.com 

  M. Ali muaz 

Muzeali555@gmail.com 

To achieve the aim of the research, the researchers used the descriptive method in 

the survey method, as it suits the nature of the problem presented, As for the 

research sample, the players included cubs of ages (6-8) years, and the sample 

included (25) players representing Baghdad clubs for the 2018-2019 season. The 

researcher also used the tools and means to do so ,As well as some of the devices 

that help him complete his research, Through experts and specialists, search 

variables were determined using the relativistic importance forms. Then the 

researcher conducted the exploratory experiment before going into the main 

experiment. He also used the statistical methods that the researcher adopted in 

processing his data.  

From the foregoing, the researchers reached the following conclusions:- 

1-Build a battery of specialized tests for players .  

2-Use standard scores and levels to pick players 
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 . التعريف بالبحث1

 مقدمة البحث واهميته:ـ 1 .1

ان امكانية وصول االشبال للمستويات الرياضية العالية في المجال الرياضي التخصصي تكون افضل اذا امكن 

م مع استعداداته وميوله والتنبؤ بمدى تاثير منذ البداية انتقاء االشبال وتوجيه لنوع النشاط الرياضي الذي يتالئ

 عملية التدريل والممارسة على نمو هذه االستعدادات بطريقة فعالة.

فقد يتميز الشخص بقياسات بايوكينماتيكية متميزة مالئمة لنوع معين من النشاط الرياضي, وقد يمتلك  يره 

قدرات واستعدادات تالئم هذا النشاط الرياضي صفات بدنية خاصة مالئمة لهذا النوع نفسه , وقد يمتلك اخر 

, وكل هذه الخصائص لها دالالتها وفوائدها في عملية االنتقاء , وبناءا على ذلك وبما ان بدايات عملية االنتقاء 

 قد تميز الفرد في محدد معين مهم للتفوق في النشاط التخصصي وال يتميز في محدد اخر. 

ن االنتقاء على وفس القياسات الميكانيكية تضع أمام المدربين طريس سالكاً أثناء باالستفادة متكمن أهمية البحث 

 قيامهم بعملية االنتفاء ومن هنا جاءت أهمية البحث .

 مشكلة البحث:ـ 2.1

تبرز مشكلة البحث من خالل عدم اعتماد على المتغيرات الكينماتيكية كمؤشرات ميكانيكية مهمة لدى العديد  

ا لعدم المام العديد من المدربين بأهمية هذه المتغيرات او لعدم توفير اإلمكانيات الخاصة من المدربين ام

 بالتصوير والتحليل 

ونظرا لما تلعبه القياسات الميكانيكية و المهاريه من دور مهم وحيوي في االنتقاء السليم والعلمي للمرحلة 

كانيكية يؤدي الى االقتصاد بجهد التدريل في مختلف المقبلة فان االنتقاء الجيد لألشبال وفس قياساتهم المي

االلعاب والفعاليات الرياضية ومنها رياضة الجمناستك ومن خالل اطالع الباحثين والمقابالت التي اجراها 

مع عدد من الخبراء والمختصين الحظ ان هنا  حاالت ضعف واضحة في عملية االنتقاء والتي تشمل 

ة وقلة استخدام المدربين لهذه العملية لذى ارتف الباحثون دراسة االنتقاء على وفس المتغيرات البايوكينماتيكي

للتنبؤ  المتغيرات البايوكينماتيكية على اشبال الجمناستك الفني للرجال والتي تكون بمثابة الحجر االساس

 بمستوى االنجاز مستقبال.

 هدفي البحث :ـ 3.1

ايوكينماتيكية ومهارة الوقوف على اليدين على بساط الحركات انتقاء اشبال على وفس أهم المتغيرات الب .1

 األرضية بالجمناستك الفني للرجال

التعرف على اهم المتغيرات البايوكينماتيكية و أداء مهارة الوقوف على اليدين  لدى االشبال   .2

 بالجمناستك الفني للرجال

 مجاالت البحث 4.1 

 (2019-2018وسم )المجال البشري :ـ  العبو اندية بغداد للم .1

 المجال المكاني :ـ  قاعة )سمير خماس ( في مقر وزارة الشباب والرياضة .2

 11/2019 /27ولغاية  25/9/2019المجال الزماني :ـ  .3

 

 . منهجية البحث واجراءاته الميدانية2

 منهج البحث:ـ  1.2

 لطبيعة المشكلة المطروحةلتحقيس هدف البحث استعمل الباحثين المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته 

 مجتمع البحث وعينته :ـ  2.2

( العباً يمثلّون 28(  سنة وضمت العينة ) 8-6اشتمل مجتمع البحث على الالعبين اشبال بأعمار )  

( العبا 9( العبا ونادي األمانة )13وتكونت األندية من ) نادي الجيش ) 2019-م 2018أندية بغداد للموسم 

( العبا من مجتمع 25وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية والبالغ عددها )عبا ( ( ال6ونادي الثورة )

 البحث
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 خطوات إجراء البحث  3.2

  البايوكينماتيكيةتحديد متغيرات   1.3.2

لغرض تحديد أهم المتغيرات البايوكينماتيكية , استعان الباحثون بالمراجع والمصادر العلمية , التي من خاللها 

في االختبار والقياس   () ت مَّ تحديد أهم المتغيرات البايوكينماتيكية , ت مَّ عرضها على ) الخبراء والمختصين (

والبايوميكانيك , فضال ًعن المختصين في رياضة الجمناستك التي ترتكز عليها التخصصات فضالً عن تحديد 

 وتم تحديد المتغيرات البايوكينماتيكية كما في االتي :ـ ال المتغيرات البايوكينماتيكية التي تساهم في انتقاء االشب

  : المسافة األفقية بين نقطة الرجل الناهضة ونقطة تماس اليدين باألرض .1

ذ تم قياسها هي المسافة األفقية بين نقطة اتصال الرجل الناهضة باألرض إلى نقطة تماس اليدين باألرض , ا

اسها بواسطة تحويل مقياس الرسم إلى ما يعادله بالطبيعة , حيث تم قيبوحدة األطوال )المتر وأجزاؤه( بعد 

  البرنامج الخاص بالمسافات في الحاسوب

 

 :زاوية االرتكاز )االستناد باليدين ( .2

الذي عده  هي النقطة المحصورة بين المستوى األفقي والخب الواصل إلى امتداد اليدين ونقطة الور  )

 ثقل الجسم( وتم قياسها من لحظة مس اليدين لألرض . الباحث نقطة افتراضية لمركز

 

 زاوية ميل الجذع عن الخب العمودي : .3

مفصل  هي الزاوية المحصورة بين الخب العمودي الوهمي والخب الواصل بين نقطة مفصل الكتف ونقطة

 الور  .

 

 : زاوية مفصل الركبة .4

صل الركبة بة ( وخب الساق ) من نقطة مفهي الزاوية المحصورة بين خب الفخذ)من نقطة الور  إلى الرك

 . إلى القدم (

 

 زاوية مفصل الور  : .5

قطة الور  هي الزاوية المحصورة بين خب الجذع  )من نقطة الور  إلى الكتـف( وخـب الفخذ     ) من ن

 إلى نقطة مفصل الركبة (

 

 زاوية مفصل الكتف : .6

لجذع تف إلى نقطة مفصل المرفس ( و خب اهي الزاوية المحصورة بين خب العضد )من نقطة مفصل الك

 )من مفصل الكتف إلى نقطة مفصل الور (

 

 زاوية مفصل المرفس .7

لساعد هي الزاوية المحصورة بين خب العضد )من نقطة مفصل الكتف إلى نقطة مفصل المرفس ( و خب ا

 )من مفصل المرفس إلى نقطة مفصل الرسغ(

 

 النتقالاة االنتقال الخطي للقدمين مقسوم على زمن السرعة الخطية للرجلين :ـ هي مقدار مساف .8

 

 زمن االداء لغاية لحظة الوقوف على اليدين :ـ .9

 وهو مقدار الزمن المحسوب من لحظة تر  البساط لغاية لحظة الوقوف على اليدين.

 

 

                                                           

(( ينظر ملحق)1 . ) 
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 التجربة االستطالعية :ـ 4.2

ابه لعينة البحث ة على عينية صغيرة مشقبل اجراء التجربة الرئيسية قام الباحثون باجراء تجربة استطالعي 

ة الشحن اثناء ( العبين  الغرض منها تهيئة مكان التصوير وسالمة الكاميرات ومعرفة مد3والبالغ عددهم )

سم( 100تفاع )التصوير ومواقع الكاميرات وتهيئة فريس العمل  فقد تم وضع الكاميرا على حامل ثالثي بار

بشكل أفقي وم( 7ان البعد بين البؤرة ومنتصف بساط الحركات األرضية )من بؤرة العدسة إلى األرض , وك

 م.5/9/2019م االحد بتاريخ على مكان أداء المهارة و قد تمت هذه االجراءات يو

 التجربة الرئيسية:ـ 5.2

ة واألدوات نظراً الستكمال اإلجراءات التي تؤهل قيام التجربة الرئيسية التي أّكدت صالحية األجهز 

( العباً 25مها )المتغيرات البايوكينماتيكية على عينة قوا اجراء التجربة الرئيسةةةةةةية التي شةةةةةةملت تطبيسمَّ , ت  

مَّ إجراء االختبارات في قاعة )سةةمير م , إذ ت  2019-م2018م الرياضةةي ( سةةنة للموسةة8-6ممن هم بأعمار )

ام وبعد ات مَّ  ,ون ومساعدة فريس العمل خماس ( واستغرقت االختبارات يومان , وقد ت مَّ العمل بإشراف الباحث

ارات وتحصةةةةةيل البيانات , بعدها ا تجهت إلى إجراء االختبارات وإنهاء التجربة الرئيسةةةةةية ت مَّ تفريغ االسةةةةةت مَّ

 المعالجات اإلحصائية  

 

 تحليل التصوير الفيديوي: 6.2

 (Ramية )مخزون على ذاكرة خارجبعد أن أصبف الفيديو الخاص بأداء الالعبين )افراد العينة( وال       

ل الحركي جاهزا قام الباحثون بنقله الى الحاسبة وحفظه في مجلد داخلها , ومن ثم استخدم برامج التحلي

(Kinovea( اصدار )2018 0.8.27 )  وبواسطة الحاسوب جهاز الكمبيوتر 

لتحليل الحركي برنامج المتخصص بابواسطة ال بعد تقطيعها وكخطوة ثانية تم تحليل هذه المقاطع حركياً        

يل الحركي العديد لتحليل المتغيرات البايوكينماتيكية المتعلقة بمهارة الوقوف على اليدين ويوفر برنامج التحل

 من المهام منها:ـ

 ( مهام برنامج التحليل الحركيKinovea: ) 

 م1وضع عصا المعايرة )مقياس الرسم(  -

 لقطة/ثا( 120قطع بسرعة لقطات الكاميرا ب )ضبب البرنامج من خالل إعدادات الم -

تها كال على تحديد المؤشرات )نقاط المفاصل( المراد دراستها وتحليلها مسبقاً على هذه المؤشرات وتسمي -

 حدة )مفصل الور  , مفصل الكتف , مفصل المرفس( 

   multilineتوصيل نقاط مفاصل الجسم بخطوط  -

ظة الوقوف ل لمعرفة الزوايا لكل مفصل من بداية المهارة إلى لحوضع منقلة  يوفرها البرنامج لكل مفص -

 على اليدين

 

 الوسائل اإلحصائية:ـ  7.2

 ( الستخراج القيم االحصائية لنتائج البحث.spssاستخدم الباحثون الحقيبة االحصائية )  

 

 تائج البحث   عرضها   تحليلها   مناقشتهان -3

 -زاوية الركبة  –زاوية ميل الجذع  -زاوية االرتكاز  –نقطتين  تطبيق االختبارات )المسافة بين 3-1

أداء مهارة  –زمن األداء  –السرعة المحيطية للرجلين  -زاوية المرفق  –زاوية الكتف  –زاوية الورك 

   الوقوف على اليدين

لمتغيرات ا( أنَّ 1يتضف من خالل التحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية والمبينة في الجدول )

لفة , وقد اشت مَّلت ( عوامل تتحكم بالمتغيرات وبنسل مخت 4البايوميكانيكية واألداء الحركي قد  تشبعت في ) 

 ( اختبارات 10العوامل على ) 

                                                           
 تم حذف اعلى درجة ( درجات و10( محكمين وكان التقيم من )4ين عن طريق المحكمين والبالغ عددهم )تم احتساب درجة مهارة الوقوف على اليد

 واقل درجة واخذ الوسط الحسابي لدرجتين الوسطيتين
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" بما ان الهدف من التحليل العاملي هو ايجاد العالقة بين المتغيرات من خالل اظهار العوامل الكامنة وراء 

ا ان تفسير النتائج المستخلصة يعد هدفاً اساسياً فأن مصفوفة العوامل التي يعتمد عليها هذا هذه العالقات وبم

 )1)التفسير البد ان تكون معامالت سهلة التفسير وذات داللة معنوية "

 

 ( يبين العوامل المقبولة وعدد التشبعات على كل عامل1الجدول )

 

العامل 

 الرابع

العامل  العامل الثالث

 الثاني

لعامل ا

 االول

وحدة 

 القياس

 ت المتغيرات

 1 زاوية الركبة د 0.865   

 2 زاوية المرفس د 0.756   

 3 زاوية الكتف د 0.342 - 0.845  0.351

 4 الزمنى أداء المهارة ثا 0.331 0.841  

 5 األداء المهارى د  0.377 - 0.804 

 6 زاوية الور  د   0.744 

 7 المسافة بين نقطتين م    

 8 زاوية االرتكاز د .0.33   

 9 السرعة الخطية ثا\م    0.879

 10 زاوي ميل الجذع د   0.463 0.566

 

  

 تحويل الدرجات ال ام الى درجات معيارية: 3-2

درجات  لغرض توحيد وحدات القياس المستعملة في البحث , قام الباحثون بتحويل الدرجات الخام الى

 ا الى مستويات لغرض عملية االنتقاء معيارية وبعد ذلك تحويله

)للدرجات المعيارية أهمية كبيرة في تقويم نتائج االختبارات وتحويل الدرجات الخام التي يحصل عليها 

 (1)واضع االختبار من أجراء تنفيذ االختبارات إلى درجات معيارية يكسل النتائج داللة ومعنى واضحين( . 

 (2كما موضف في الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, عمان  1, ط لرياضيةاالحصاء الوصفي االستداللي في مجاالت وبحوث التربية البدنية واوديع ياسين و حسن محمد.   )1( 
 . 367,ص2000 .  2000للطباعة والنشر والتوزيع ,  , دار الفكر

, عمان , الوراق  1, ط القياس والتقويم في التربية الرياضرررريةمروان عبد المجيد ومحمد الياسررررري :  ( 1)

 .  115, ص 2003للنشر والتوزيع , 
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 ( تحويل الدرجات الخام الى درجات معيارية2الجدول )

المسافة  ت

بين 

 نقطتين

زاوية 

 االرتكاز

زاوية 

ميل 

 الجذع

زاوية 

 الركبة

زاوية 

 الور 

زاوية 

 الكتف

زاوية 

 المرفس

السرعة 

 المحيطية

زمن 

 االداء

األداء 

 المهارى

1 65.62 37.13 55.63 31.92 43.079 36.77 48.14 51.30 16.11 46.26 

2 53.12 53.90 40.21 45.75 52.88 51.52 52.37 39.67 54.44 39.6 

3  50.55 40 51.03 31.98 42.41 59.88 48.82 44.44 52.93 

4 62.5 57.54 61.59 60.41 59.40 48.46 59.33 58.43 57.22 39.6 

5 59.37 42.86 53.19 38.53 56.51 59.08 47.57 39.80 38.88 66.26 

6 25 35.94 48.51 44.86 62.26 52.72 42.99 64.44 47.77 46.26 

7 37.5 42.45 62.76 53.32 55.55 68.66 59.17 76.66 53.33 59.6 

8 56.25 68.73 40 45.36 59.29 68.05 57.83 58.03 58.33 52.93 

9 62.5 65.09 28.40 65.32 45.34 46.92 62.83 42.54 57.77 66.26 

10 21.87 42.08 50.95 64.56 42.31 42.41 63.21 48.10 53.33 39.6 

11 34.37 45.09 63.72 35.94 61.33 50.45 42 33.20 54.44 32.93 

12 56.25 61.26 58.93 47.75 59.75 38.99 37.48 70.78 41.66 39.6 

13 40.62 53.97 42.12 53.39 56.56 52.72 45.55 46.47 52.22 59.6 

14 62.5 47.24 49.78 29.74 48.31 68.66 31.81 49.47 64.44 52.93 

15 50 50.63 61.48 43.73 33.40 68.05 46.61 51.17 58.33 46.26 

16 53.12 56.98 52.34 57.31 29.29 45.20 37.48 50.65 54.44 52.93 

17 50 44.38 39.25 51.92 37.22 46.92 43.54 46.92 49.44 59.6 

18 59.37 69.10 62.87 59.72 59.15 42.41 42 48.69 31.11 46.26 

19 40.62 45.42 55.63 45.04 45.61 50.45 54.20 51.43 52.22 66.26 

20 46.87 57.99 37.87 39.33 54.64 38.99 47.83 52.54 38.88 32.93 

21 65.62 57.21 45.95 59.51 52.31 40.20 63.82 50.39 55 39.6 

22 56.25 45.79 55.63 57.84 45.61 52.98 63.21 49.47 56.11 52.93 

23 50 41.67 39.89 64.08 57.57 51.92 35.77 39.67 56.66 52.93 

24 43.75 30.92 41.8 50 40.51 49.78 42.38 46.92 53.33 59.6 

25 46.87 46.84 63.29 53.53 60.40 35.27 63.21 35.35 55 46.26 
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 انتقاء الموهوبين لغرض ممارسة اللعبة: 3-3

عملية التحليل العاملي وتحويل الدرجات الخام الى درجات معيارية قام الباحثون باالستخراج بعد اجراء 

الدرجة النهائية لكل العل والغرض من ذلك لترتيل الالعبين ترتيبا تنازليا حسل درجة كل العل وكما 

 ( 3موضف في الجدول االتي )

 بين( ترتيل الدرجات النهائية تنازليا النتقاء الالع3جدول )

المسافة 

بين 

 نقطتين

زاوية 

 االرتكاز

زاوية 

ميل 

 الجذع

زاوية 

 الركبة

زاوية 

 الور 

زاوية 

 الكتف

زاوية 

 المرفس

السرعة 

 المحيطية

زمن 

 االداء

األداء 

 المهارى

مجموع 

درجات 

 االختبارات

الدرجة 

 النهائية

37.5 42.45 62.76 53.32 55.55 68.66 59.17 76.66 53.33 59.6 569.03 56.90 

56.25 68.73 40 45.36 59.29 68.05 57.83 58.03 58.33 52.933 564.83 56.48 

62.5 57.54 61.59 60.41 59.40 48.46 59.33 58.43 57.22 39.6 564.50 56.45 

62.5 65.09 28.40 65.32 45.34 46.92 62.83 42.54 57.77 66.26 543.00 54.30 

56.25 45.79 55.63 57.84 45.61 52.98 63.21 49.47 56.11 52.93 535.86 53.58 

65.625 57.21 45.95 59.51 52.31 40.20 63.82 50.39 55 39.6 529.64 52.96 

59.375 69.10 62.87 59.72 59.15 42.41 42.00 48.69 31.11 46.26 520.72 52.07 

56.25 61.26 58.93 47.75 59.75 38.99 37.48 70.78 41.66 39.6 512.48 51.24 

50 50.63 61.48 43.73 33.40 68.05 46.61 51.17 58.33 46.26 509.71 50.97 

40.625 45.42 55.63 45.04 45.61 50.45 54.20 51.43 52.22 66.26 506.94 50.69 

46.875 46.84 63.29 53.53 60.40 35.27 63.21 35.35 55 46.26 506.07 50.60 

62.5 47.24 49.78 29.74 48.31 68.66 31.81 49.47 64.44 52.93 504.93 50.49 

40.625 53.97 42.12 53.39 56.56 52.72 45.55 46.47 52.22 59.6 503.26 50.32 

59.375 42.86 53.19 38.53 56.51 59.08 47.57 39.80 38.88 66.26 502.09 50.20 

50 41.67 39.89 64.08 57.57 51.92 35.77 39.67 56.66 52.93 490.19 49.01 

53.125 56.98 52.34 57.31 29.29 45.20 37.48 50.65 54.44 52.93 489.79 48.97 

53.125 53.90 40.21 45.75 52.88 51.52 52.37 39.67 54.44 39.6 483.49 48.34 

50 50.55 40 51.03 31.98 42.41 59.88 48.82 44.44 52.93 472.08 47.20 

25 35.94 48.51 44.86 62.26 52.72 42.99 64.44 47.77 46.26 470.79 47.07 

50 44.38 39.25 51.92 37.22 46.92 43.54 46.92 49.44 59.6 469.23 46.92 

21.875 42.08 50.95 64.56 42.31 42.41 63.21 48.10 53.33 39.6 468.46 46.84 

43.75 30.92 41.80 50 40.51 49.78 42.38 46.92 53.33 59.6 459.03 45.90 

34.375 45.09 63.72 35.94 61.33 50.45 42.00 33.20 54.44 32.93 453.50 45.35 

46.875 57.99 37.87 39.33 54.60 38.99 47.83 52.54 38.88 32.93 447.87 44.78 

65.625 37.13 55.63 31.92 43.07 36.76 48.14 51.30 16.11 46.26 432.01 43.20 
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 االستنتاجات والتوصيات  -4

 :ـ  االستنتاجات 4-1

اعتماد المدربين على التحليل الحركي لما له من دور كبير في اكتشاف نقاط القوة والضعف لدى  .1

 الالعبين في الجمناستك الفني للرجال

 استخدام الدرجات المعيارية والمستويات في انتقاء الالعبين .2

 لتوصياتا 4-2

 ضرورة قيام المدربين بانتقاء العبي الجمناستك على وفس المتغيرات البحث .1

ضرورة اجراء دراسات مشابهة لعملية انتقاء الالعبين في باقي الفئات  العمرية لما يساعد في تطوير  .2

 الالعبين 

 المصادر

, عمان , الوراق للنشر  1, ط ةالقياس والتقويم في التربية الرياضيمروان عبد المجيد ومحمد الياسري : . 1

 . 115, ص 2003والتوزيع , 

 االحصاء الوصفي االستداللي في مجاالت وبحوث التربية البدنية والرياضية. وديع ياسين و حسن محمد. 2

 .  2000, عمان , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,  1, ط

 

 

 

 المالحق

 (1ملحس )

 البايوميكانيك و رياضة الجمناستك لجنة الخبراء والمختصين في مجال

 

 مكان العمل التخصص  االسم ت

 جامعة بابل جمناستك -بايوميكانيك  أ.د علي عبد الحسن 1

 جامعة بغداد جمناستك -بايوميكانيك  أ.د ياسر نجاح 2

 جامعة بابل جمناستك -بايوميكانيك  أ.د علي جواد 3

 جامعة بابل استكجمن -بايوميكانيك  أ.د أسامة عبد المنعم 4

 متقاعد جمناستك م.د عامر سكران 5

 جامعة بغداد جمناستك م.د جمال شكران 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



373 

 

 ألعاب القوىاالنتقاء و التوجيه الرياضي لذوي االحتياجات ال اصة )المعاق حركيا  في 

-دراسة ميدانية بالمركز البيداغوجي النفسي للمعاق الحركي بوهران-  

 عبروق سهام

  الجزائر-هد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية جامعة شلفمع

s.abrouk@univ-chlef.dz 

 

 : ) االنتقاء , التوجيه ,اإلعاقة الحركية .ألعاب القوى( الكلمات المفتاحية

 المست لص باللغة العربية: 

لذوي االحتياجات الخاصة في هدفت دراستنا الحالية إلى التعرف على حقيقة االنتقاء و التوجيه الرياضي 

المراكز العالجية و تحسيس و توعية مدربي ذوي االحتياجات الخاصة بضرورة و أهمية عملية االنتقاء و 

التوجيه بغية  الوصول إلى أعلى المستويات  , والذي كانت إشكالية هذا البحث تدور حول : ما مدى تطبيس 

ه الصحيف لفئة ذوي االحتياجات الخاصة في العاب القوى؟  وقد المعايير السليمة لكل من االنتقاء و التوجي

قمنا بوضع الفرضية التالية: المربيين ال يعيرون عملية االنتقاء و التوجيه الرياضي حقها من األهمية أثناء 

 إنشائهم لفرق االحتياجات الخاصة في العاب القوى.

استمارة استبيانية, وذلـك بجمـع النتائج المتحصل وقد اعتمدنا على نوع واحد من األدوات و المتمثل في   

عليها للوصول ليجابة عن السؤال المطروح ,و كذلك اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي , وذلك 

 10لتالؤمه مع موضوعنا تمثل مجتمع البحث من مربيي المختصين في مركز المعاق حركيا و لعينة قوامها 

لنفسي للمعاق حركيا بوهران و تم اختيارها بالطريقة القصدية  , ثم حسبنا مربيين مختصين من المركز ا

 المتوسب الحسابي و  النسل لمعرفة نتائج الدراسة.

أن المربيون و األخصائيون ال يعتمدون على عمليتي االنتقاء و   :وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي  

 لخاصة بالمعوقين التوجيه الرياضي في تكوين الفرق الرياضية ا

االهتمام بتكوين مربيين ذو كفاءة للقيام بعمليتي االنتقاء و وهنا  بعـض التوصيات يجل اإلشارة إليها و هي 

 . التوجيه الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة )المعاق حركيا( و ذلك مع توفير اإلمكانيات الالزمة

Selection and athletic orientation for people with special needs (mobility 

impaired) in athletics A field study at the Pedagogical Psychological Center for 

the Physical Disabled in Oran 

 I. Dr. Abrouk Siham 

Institute of Sciences and Techniques of Physical and Sports Activities, University 

of Chlef, Algeria 

chlef.dz-s.abrouk@univ 

 

Key words: (selection, orientation, mobility impairment, athletics) 

Abstract: 

Our current study aimed to identify the reality of selection and sports guidance for 

people with special needs in treatment centers and to sensitize and educate 

trainers of people with special needs of the necessity and importance of the 

selection and guidance process in order to reach the highest levels, and what the 

problem of this research revolved around: To what extent are the standards 

applied Correct selection and guidance for people with special needs in athletics? 

We have developed the following hypothesis: Educators do not consider the 

selection and orientation of sports due to its due importance when creating teams 

for special needs in athletics. 

mailto:s.abrouk@univ-chlef.dz
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We have relied on one type of tool, represented by a questionnaire form, by 

collecting the obtained results to arrive at the answer to the question posed, and 

we have also relied in our study on the descriptive approach, in order to adapt it to 

our subject. 10 specialized educators from the Psychological Center for the 

Physically Handicapped in Oran, and they were selected by the intentional 

method, then we calculated the arithmetic mean and percentages to know the 

results of the study. 

The results of the study were as follows: Educators and specialists do not depend 

on the selection and sports guidance processes in forming sports teams for the 

disabled. 

There are some recommendations that must be pointed out, which is the interest in 

training educators with competence to carry out the processes of selection and 

sports guidance for people with special needs (the mobility handicapped), while 

providing the necessary capabilities. 

 

 التعريف بالبحث :-1

 حث و اهميته:مقدمة الب1-1

تعد مشكلة اإلعاقة من اخطر المشاكل االجتماعية التي تعاني منها جميع بلدان العالم , و هذا ما أدى 

بالمجتمعات و الدول ,وكذا المنظمات الدولية العديدة االهتمام بهذه الفئة بحيث أن هذه األخيرة  تبذل مهودات 

دائما على إدماج هذه الفئة اجتماعيا و مهنيا و تقديم كبيرة و معتبرة للتقليل و الحد منها , فهي تعمل 

 المساعدات و العناية الالزمة لها في جميع النواحي .

و تعتبر الرياضة أحد الوسائل الحديثة و األساسية في تنمية الفرد المعوق الممارس لها و تأثيرها يكون من 

يب المعاقين و تنميتهم نفسيا , حيث الرياضة حيث القدرات و االستعدادات البدنية و الذهنية , و كذلك تنش

تؤدي بهم الخروج من االنطواء و العزلة و اإلحباط و شعورهم بالنقص فهي إذا تساهم في إدماجهم في 

 المجتمع بطريقة فعالة , و هذا ما  أكدته العديد من الدراسات الحديثة .

اتساعا من حيث المفهوم و األهمية , و ذلك فالمجال الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة اليوم أصبف أكثر 

راجع ألصحاب الخبرة الذين يفكرون دائما في إيجاد األفضل األساليل العلمية التي تعمل على تطوير هذه 

الرياضة لتحقيس أفضل النتائج ,و قد أصبف واضحا أن المستوى العالي ال يمكن تحقيقه إال بتنمية الشروط 

 بالخصوص رياضة ذوي االحتياجات الخاصة . األساسية إليها أي رياضة و

و من أهم هذه الشروط عملية انتقاء و توجيه الرياضيين التي تعتبر عملية اقتصادية توفر الجهد و تحرز 

أفضل النتائج و تأتي بأفضل العناصر الرياضية من الناحية البدنية و التقنية و النفسية و الفسيولوجية و 

 ا يساعد في تحقيس النتائج المرجوة االجتماعية و التربوية مم

لهذه فان عملية إعداد الرياضيين المعوقين للمشاركة في المسابقات الرياضية بالغة األهمية تتركز على عدة 

عوامل من أهمها حسن انتقاء و توجيه الرياضيين المعوقين إلى ممارسة الرياضة المناسبة و خاصة ألعاب 

 القوى .

اء والتوجيه الرياضي أصبحت أمر ضروري ومفروض للتعرف على المعوقين ومنه فإن عملية االنتق

الموهوبين وإعطائهم فرصة إلبراز قدراتهم ور باتهم ولوصول إلى أعلى المستويات ودراستنا هذه تسجل 

في هذا المجال بهدف تقديم أهم مطالل االنتقاء والتوجيه الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة في اختصاص 

 لقوى من أجل تكوين فرق ترقى إلى المستوى العالي.ألعاب ا

 مشكلة البحث:1-2

يعتمد تطور المجتمعات وتقدمها على مدى ر بة كل فرد من أفراد المجتمع في عمله , ومدى قدرته على 

القيام به على أحسن وجه, وهذا ال يتحقس إال إذا كان العمل مناسل لقدرة الفرد ور بته وميوله واهتماماته. 

لم يقتصر التطور الذي شمل المجتمعات المتقدمة على جوانل اقتصادية وثقافية وعلمية, بل شمل جوانل و 
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أخرى منها النشاط البدني الرياضي سواء كان بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة )النشاط البدني المكيف(, 

ر إال بوضع الشخص المناسل وذلك العتباره من مجاالت الحياة العصرية المتقدمة, وال يتحقس هذا التطو

في المكان المناسل, وهذا ال يتحقس إال بواسطة االنتقاء والتوجيه اللذان يستخدمان في جميع جوانل حياة 

 الفرد, وذلك قصد توجيه الوجهة الصالحة والمفيدة.

ة الممارسة الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة تساعد على تعريف وتشخيص المشاكل النفسية والحركي

واالجتماعية للشخص المعوق, حيث تعددت الدراسات التي تناولت مشكلة اإلعاقة وآثارها ومضاعفاتها 

عند تطرقه  1972الناجمة عن الشعور باإلحباط كاإلحساس بالفضل والذنل, احتقار النفس كما بينها "داق" 

سوى تعبير عن القلس المصابين إلى المضاعفات النفسية ليعاقة الحركية عند األطفال, إن هذا األخير ليس 

 1إزاء مستقبل مترتل بكيفية سلبية.

ختلف , أن تأثير العاهات ي1976وذكر "حمزة مختار "كتابه": "سيكولوجية المرضى وذوي العاهات" 

ة وموقفها من باختالف شخصية المعوق, كما أن أهم العوامل المؤثرة تتمثل في استجابة البيئة االجتماعي

 صاحل العاهة

ن هذه " إلى أنه كلما شعر الفرد بعدم المالئمة والضعف حاول أن يعوض وانطالقا مADLERأشار " و

ي االحتياجات الخلفية, فتف مجال للتفكير في مدى االعتماد على معايير االنتقاء والتوجيه الرياضي لذو

ن هذه المرجوة مالخاصة حتى تكون ممارستهم للنشاط البدني الرياضي أكثر فعالية لتحقيس األهداف 

ي النجاح و الممارسة, والمتمثلة في المساعدة النفسية والحركية ومساعدة المعوق على تحقيس ر باته ف

ر النفس من المجتمع , وهو الشيء الذي يساعده على تقبل عجزه, وبالتالي تحري المشاركة اإليجابية في

 الصراعات والمضاعفات النفسية واالجتماعية.

وتحقيس نتائج  عزيز مكانته وسب المجتمع الذي يعين فيه بدون عقدة النقص عن طريس التفوقيقوم المعوق بت

يف هذا النجاح, رياضية من ميداليات وأرقام قياسية, ورفع العلم الوطني في األلعاب األولمبية. ومن مفات

االنتقاء  بار أناالنتقاء والتوجيه الرياضي الصحيف اللذان يسهالن ويبسطان طريس الوصول إليه, باعت

والجهد  والتوجيه الرياضي يتميزان بتحقيس الوصول إلى المستويات المطلوبة مع االقتصاد في الوقت

 والمال, وبالتالي ضمان مواصلة المعوق ممارسة الرياضة.

ك الهتمام اتجاه تلأما إذا كان االنتقاء والتوجيه الرياضي للفرد المعوق خاطف فإنه يؤدي إلى عدم شعوره با

ة, ما يزيد الرياضة, مما يؤدي إلى عدم الوصول إلى تحقيس وظيفة وأهداف الممارسة الرياضية المستهدف

عه إلى من شعور المعوق بالعجز والنقص بسبل فشله في تحقيس نتائج رياضية مرضية, الشيء الذي يدف

جعلنا نطرح  تمع, هذا ماالتوقف عن هذه الممارسة, وبالتالي زيادة انطوائه على نفسه وانعزاله عن المج

 األسئلة التالية:

ل اصة في اما مدى تطبيق المعايير السليمة لكل من االنتقاء والتوجيه الصحيح لفئة ذوي االحتياجات 

 ألعاب القوى؟

 األهداف :1-3

 عرفة حقيقة االنتقاء و التوجيه الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة في المراكز العالجية .م -

تقاء و التوجيه الرياضي عية مدربي ذوي االحتياجات الخاصة بضرورة و أهمية عمليتي االنتحسيس و تو -

 لمعرفة قدرات الرياضيين لمعوقين بغية الوصول إلى أعلى المستويات.

مراكز عرفة الوضعية الحالية لعمليتي االنتقاء و التوجيه الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة في الم -

 لضوء على األساليل و الطرق المستعملة لذلك .و تسليب ا  العالجية

 الفرضية العامة :1-4

فرق ذوي لاالنتقاء و التوجيه الرياضي حقها من األهمية أثناء إنشائهم  ال يعيرون عملية المربيين

 االحتياجات الخاصة في ألعاب القوى .

 الفرضيات الجزئية:

 يال يعتمدون على عمليتي االنتقاء و التوجيه الرياض حتياجات الخاصةالمربيين للنوادي الرياضية لذوي اال-

                                                           
1 66p 1977Boltanski /l enfance handcp . toulouse/déprivat  
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 سس و أساليل االنتقاء و التوجيه الرياضي عدم تطبيس المربيين أل-

 .ن الرياضيةة تنقص من فئة المعوقيلكافية بعملية االنتقاء و التوجيه الرياضي تؤدي نتائج سلبياعدم الدراية -

 :المصطلحات 1-5

 1اختيار الصفوة المتميزة في أي الظواهر المدروسة . يقصد باالنتقاء  االنتقاء :

أما في المجال الرياضي فيعرفه ازاتورسكي" بأنه: "عملية يتم من خالل اختيار أفضل الالعبين علي فترات 

 2زمنية متعددة وبناءا علي مراحل اإلعداد الرياضي المختلفة".

البدنية  اإلعداد عن طريس اختبار قدراتهمويعرف أيضا أنه "عملية اختيار دقيقة لالعبين في مراحل 

 ي المعنيةوالوظيفية والنفسية والذهنية وقياس الخصائص األنتروبومترية الخاصة بنوع النشاط المهار

 3يعرف االنتقاء بأنه "اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بمقومات النجاح في نشاط رياضي معين

 . التوجيه :

أنه: مساعدة يقدمها أشخاص مؤهلون ومدربون إلى شخص آخر في أي مرحلة يعرفه "أحمد أحمد عواد" ب

عمرية من مراحل النمو وهذه المساعدة الفنية تكنه من تدبير أوجه نشاط حياته وتغير أفكاره واتخاذ قراراته 

رده أو وتحمل أعبائه بنفسه, وهذه المساعدة تقدم بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة   ما أن الفرد يتلقاها بمف

 4مجموعة.

 . اإلعاقة:
هي ضررا أو خسارة تصيل الفرد نتيجة الضعف أو العجز أو تمنع الفرد من أدائه الدوره, تتوقف على 

عوامل ثقافية, اجتماعية, جنسية, وهي تمثل الجانل االجتماعي أو العجز ونوع درجة اإلعاقة التي تؤثر في 

 5ا البيئة االجتماعية لألفراد.؟القيم واالتجاهات والتوقعات والتي تراعي فيه

 . تعريف اإلعاقة الحركية:
يعرف "قاروق الروسان" اإلعاقة الحركية بأنها حاالت األفراد الذين يعانون من خلل في قدرتهم الحركية أو 

نشاطهم الحركي: بحيث يؤثر ذلك الخلل على مظاهر نمهم العقلي واالجتماعي واالنفعالي ويستدعي الحاجة 

بية الخاصة, ويندرج تحت هذا التعريف العديد من مظاهر االضطرابات الحركية أو اإلعاقة العقلية إلى التر

 6التي تستدعي الحاجة إلى خدمات التربية الخاصة.

راض الناتجة ويشير "سيد جمعة " اإلعاقة الجسمية بأنها هي التي تنتج بسبل الحوادث والحروب, أو األم

 لى حرمان الفرد من الوظائف العادية لجهازه الحركي.عن الوراثة والبيئة, ويؤدي إ

لقدم وهي عصا ألعاب القوى من الرياضات العريقة والنشاطات التي مارسها اإلنسان منذ ا . ألعاب القوى:

اس بها الحضارات األلعاب األولمبية القديمة وعروس األلعاب األولبية الحديثة كما تعتبر أم الرياضات وتق

 ن ذلك فإنها تخلس في الفرد التكامل البدني المهاري والنفسي واألخالقي.والشعوب فضال ع

 

 

                                                           
د , رسالة ماجستير ,تحديد بعض االختبارات البدنية و القياسات السمية النتقاء الموهوبين بألعاب التميمي,سناء مجيد محم 1

 ياضية , بغداد ر , كلية التربية البدنية و ال 1999الساحة و الميدان ,
  20ص 1986بو العال أحمد ورويي , انتقاء الموهوبين في المجال الرياضي ,عالم الكتب .القاهرة ,أعبد الفتاح , 2
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 مجاالت البحث :1-6

 المجال البشري: مربيي المختصين في مركز المعاق حركيا

 البيدا وجي النفسي للمعاق الحركي بوهران المركز المجال المكاني:

 29/10/2019و لغاية  23/04/2019المجال الزماني:للفترة من 

 جية البحث و إجراءاته الميدانية :المنه-2

اعتمد الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته طبيعة المشكلة بوصفه انسل  : منهج البحث2-1

المناهج وأيسرها لتحقيس أهداف الدراسة, "فإن مثل هذه الدراسات الوصفية تقدم الحقائس والتصميمات التي 

د المعلومات والمعارف, وهو األمر الذي يساعد على فهم مثل هذه الظاهر يمكن أن تسهم في زيادة رصي

 1والقدرة على التنبؤ بحدوثها"

يعتبر تحديد مجتمع البحث إطاراً مرجعيا للباحث في اختيار عينة البحث, وقد يكون  : المجتمع و العينة2-2

 2مدارس أو جامعات أو أندية رياضية" هذا اإلطار مجتمعاً كبيراً أو صغيراً, وقد يكون اإلطار أفراداً أو

مربيين مختصين من  10تمثل مجتمع البحث من مربيي المختصين في مركز المعاق حركيا و لعينة قوامها 

 .المركز النفسي للمعاق حركيا بوهران

 القصدية:طريقة طريقة اختيار العينة 2-3

  أدوات البحث :2-4
 استمارة استبيانية -

 االنحراف المعياري. –لنسبة المئوية ا – المتوسب الحسابية :الوسائل المست دم2-5

 :عرض و مناقشة أهم النتائج 3-1

  االسئلة

-1 االقتراحات ماهي عدد سنوات الخبرة ؟

 سنوات5

 سنة20-15 سنة15-10 نةس 5-10

 %20 %60 %20 %0 %النسبة 

هل التكوين الذي تلقيته 

يتماشى مع التدريل الخاص 

 بالمعوقين؟

 جزئيا ال يتماشى يتماشى قتراحاتاال

 %50 %50 %00 %النسبة 

هل تعتقدون أن عملية االنتقاء 

و التوجيه الرياضي  

ضرورية للرياضيين 

 المعاقين؟

 

 

 ليس هام هام نسبيا  هام االقتراحات

 %20 %10 %70 %النسبة 

هل تعتمدون في تشكيل الفرق 

الرياضية الخاصة  بالمعوقين 

نتقاء و التوجيه على عملية اال

 الرياضي ؟

 أحيانا ال  نعم االقتراحات

 %10 %90 %00 %النسبة 

                                                           
االتجاهات المعاصرة في البحث العلمي لعوم التربية البدنية              مة كامل راتب؛ محمد حسن عالوي, أسا 1

 .171, ص2017, القاهرة, دار الفكر العربي, والرياضة

, عمان, الدار العلمية الدولية, 1طرق ومناهج البحث العلمي في التربية البدنية والرياضية  طمروان عبد المجيد إبراهيم؛  2
 59, ص2002
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هل لالختبارات و القياس 

أهمية في انتقاء و توجيه ذوي 

 االحتياجات الخاصة ؟

 ال نعم االقتراحات

 %90 %10 %النسبة 

هل توجد معايير معينة لعملية 

 االنتقاء و التوجيه الرياضي ؟

 ال نعم االقتراحات

 %30 %70 %النسبة 

هل تستعملون اساليل معينة 

في عملية االنتقاء و التوجيه 

الرياضي ل ذوي االحتياجات 

 الخاصة ؟

 أحيانا ال  نعم االقتراحات

 %30 %60 %10 %النسبة 

أي الطرق تمكنك من توضيف 

الفرق الفردية بين الرياضيين 

المعوقين أثناء عملية االنتقاء 

 ؟

 أخرىطرق  المالحظة التقويم االقتراحات

 %20 %40 %40 %النسبة 

 

ماهي عدد مراحل عملية 

 االنتقاء الرياضي ؟

مرحلة  االقتراحات

 واحدة

 اربع مراحل ثالث مراحل مرحلتين

 %10 %20 %40 %30 %النسبة 

هل تتبعون خطوات معينة في 

 عملية االنتقاء الرياضي ؟

 أحيانا ال  نعم  االقتراحات

 %10 %70 %20 %ة النسب

عند إقبالك على توجيه 

الرياضي ذوي االحتياجات 

 الخاصة على ماذا تحرص ؟

شمول وانل  االقتراحات

 الرياضي 

 العائد التطبيقي البعد االنساني

 %10 %60 %30 %النسبة 

ماهي الجوانل التي تعتمد 

عليها في عملية االنتقاء و 

 التوجيه الرياضي ؟

 المورفولوجي االداء البدني لتقنيا النفسي االقتراحات

 %30 %50 %20 %00 %النسبة 

هل التحاق الرياضيين 

المعوقين بالنوادي يستوجل 

 اختبار لالنتقاء ؟ 

 ال نعم االقتراحات

 %70 %30 %النسبة 

هل لنقص اإلمكانيات و 

الوسائل دخل في عدم القيام 

بعملية االنتقاء و التوجيه 

 الرياضي ؟

 أحيانا ال نعم االقتراحات

 %90 %00 %10 %النسبة 

حسل رأيك ماهي العوامل 

المؤدية إلى نقص فئة 

المعوقين في اختصاص ألعاب 

 القوى؟

عدم  االقتراحات

اكتشاف 

 المواهل

عدم 

االهتمام 

باالنتقاء 

 و التوجيه 

التوجيه 

الغير 

 مناسل

اهتمام 

المعوق 

بالرياضات 

 األخرى

ليس هنا  

 أي سبل

 %00 %00 %20 %70 %10 %النسبة 

 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات المقترحة:3-2

   التحقق من صحة الفرضيات الجزئية:1 
: المربيون لذوي االحتياجات الخاصة ال يعتمدون على عمليتي االنتقاء والتوجيه  الفرضية الجزئية األولى. 

 الرياضي.

 المناقشة : 
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لذي تم توزيعه على عينة من المربيين لذوي االحتياجات الخاصة, من خالل تحليلنا لنتائج االستبيان ا -

على االقتراح األول وتأكيدهم  70التي أجاب فيها المربيون بنسبة %  03وخاصة من خالل العبارات رقم 

و التي  04أن عملية االنتقاء والتوجيه الرياضي ليست ضرورية للرياضيين المعاقين , و كذلك العبارة رقم 

على عدم اعتمادهم في تشكيل الفرق الرياضية على عمليتي االنتقاء والتوجيه  %90عليها بنسبة أجابوا 

 الرياضي.

 المربيون ال يطبقون أسس وأساليل عملية النتقاء و التوجيه الرياضي .  الفرضية الجزئية اليانية :• 

 المناقشة : 

و التي أجابوا فيها بنسبة  06 العبارة رقم من خالل نتائج االستبيان الموزع على المربيين , و من خال -

و التي أكدوا فيها عدم تطبيقهم لمعايير معينة في عمليتي االنتقاء و التوجيه الرياضي , و كذلك من  70%

و التي أكد فيها المربيون على عدم إتباعهم خطوات عملية االنتقاء و ذلك بنسبة  10خالل العبارة رقم 

70% . 

و التي أجاب فيها  07الستبيان الموزع على المدرين الفنيين , و من خالل العبارة من خالل نتائج ا -

على عدم إتباع التوجيه الرياضي األساليل عملية التوجيه.و كذلك من خالل  %70المدرين الفنيين بنسبة 

في عدم على أن نقص اإلمكانيات ليس سبل  %70حيث أكد فيها المدرين الفنيين , بنسبة  08العبارة رقم 

تطبيس أساليل االنتقاء و التوجيه الرياضي . من هذا المنظور نالحظ أن النتائج مطابقة مع الفرضية الثانية , 

 .و عليه الفرضية سليمة من حيث الطرح و محققة من خالل نتائج الدراسة الميدانية

الرياضي تؤدي إلى نتائج سلبية  : عدم الدراية الكافية بعملية االنتقاء والتوجيه الفرضية الجزئية اليالية. 

من خالل نتائج االستبيان الذي وزع على عينة من المربيين ومن  -وبالتالي نقص فئة المعوقين. المناقشة : 

فقب والتي يؤكدون فيها عدم تركيزهم على  %10والتي أجاب عليها المربيون بنسبة  11خالل العبارة رقم 

 ن المعوقين.العائد التطبيقي عند توجيه الرياضيي

من خالل نتائج االستبيان الذي تم توزيعه على عينة من المدرين الفنيين للنوادي الرياضية لذوي  -

على أن  %70والتي أجاب فيها المدرين الفنيين بنسبة  10االحتياجات الخاصة, ومن خالل العبارة رقم 

ومن هذا المنظور نالحظ أن النتائج  نقص فئة المعوقين في ألعاب القوى يرجع إلى التوجيه  ير المناسل.

مطابقة مع الفرضية الثالثة وعليه فإن الفرضية سليمة من حيث الطرح ومحققة من خالل نتائج الدراسة 

( التحقس من صحة الفرضية العامة: المربيون و المديرون الفنيون ال يعيرون عملية االنتقاء 2الميدانية. 

 أثناء إنشائهم لفرق ذوي االحتياجات الخاصة .والتوجيه الرياضي حقها من األهمية 

 05, 04, 03من خالل تحليلنا لنتائج االستبيان الذي تم توزيعه على المربيين ومن خالل العبارات رقم  -

 والتي نؤكد عدم االعتماد على عملية االنتقاء والتوجيه الرياضي عند إنشاء فرق ذوي االحتياجات الخاصة.

ضية العامة: المربيون و المديرون الفنيون ال يعيرون عملية االنتقاء والتوجيه التحقس من صحة الفر (

 الرياضي حقها من األهمية أثناء إنشائهم لفرق ذوي االحتياجات الخاصة .

 05, 04, 03من خالل تحليلنا لنتائج االستبيان الذي تم توزيعه على المربيين ومن خالل العبارات رقم  - 

عتماد على عملية االنتقاء والتوجيه الرياضي عند إنشاء فرق ذوي االحتياجات الخاصة. والتي نؤكد عدم اال

و التي نؤكد أن عملية االنتقاء ليست ضرورية و  ير  11, 07,  04,  06من خالل تحليلنا لنتائج رقم 

رياضي و منه مشترطة لاللتحاق بالنوادي الرياضية وبأنه ال يتم تطبيس أسس عمليتي االنتقاء و التوجيه ال

نالحظ أن النتائج مطابقة مع الفرضية العامة , فعليه فإن الفرضية سليمة من حيث الطرح و محققة و مثبة 

 . من خالل نتائج الدراسة الميدانية

 استنتاجات و التوصيات :-4

 : ستنتاجاتاال4-1

حليلها بخصوص موضوع خالل جميع المعطيات النظرية و التطبيقية التي سبقت , و بعد عرض النتائج و ت

 االنتقاء و التوجيه الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة توصلنا إلى ما يلي : 

المربيون و األخصائيون ال يعتمدون على عمليتي االنتقاء و التوجه الرياضي في تكوين الفرق الرياضية  -

 الخاصة بالمعوقين . 

 التي تقوم عليها عملية االنتقاء و التوجيه الرياضي. المربيون و األخصائيون ال يدركون األسس و المبادئ  -
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المربيون و األخصائيون ال يدركون الواجبات واألهداف الخاصة بعملية االنتقاء والتوجيه الرياضي لذوي  -

 االحتياجات الخاصة. 

قون المربيون ال يطبقون المراحل الثالث لعملية االنتقاء والتوجيه الرياضي حيث أن المربيون يطب -

المرحلتين األولى والثانية على حساب المرحلة الثالثة التي يهملونها والتي هي مرحلة هامة في عملية 

 االنتقاء والتوجيه الرياضي. 

 المربيون و األخصائيون ال يسعون إلى تحقيس أهداف االنتقاء الرياضي والذي هو سبل فشل هذه العملية.  -

 مية لعملية االنتقاءالمربيون ال يتبعون الخطوات العل -

 التوصيات:4-2
بعد أن قمنا بجمع المعلومات النظرية وتحليل نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها والخالص إلى االستنتاجات 

لم يبقى لنا إال أن نبدي رأينا في بعض النقاط والتي س نريدها على شكل اقتراحات وتوصيات عسي أن 

 :ا يليتؤخذ بعضها بعين االعتبار أهمها م

 يجل بناء عملية االنتقاء والتوجيه الراضي بناءا عمليا.  -

االهتمام بتكوين مربيين أكفاء للقيام بعمليتي االنتقاء والتوجيه الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة  -

 )المعاقين حركيا(.

وضع  -تقاء في مالئمة. ضرورة توفير اإلمكانيات الالزمة الكافية التي تسمف للمربيين بالقيام بعملية االن - 

معايير لكل االختبارات من أجل تسهيل مهمة القيام بعملية االنتقاء والتوجيه الرياضي لذوي االحتياجات 

 الخاصة )المعاقين حركيا(. 

العمل والتعاون بين المربيين و األخصائيين على مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في االنخراط في  -

 باختيار الرياضة التي تتناسل مع أصناف المعوقين. النوادي الرياضية وذلك

القيام بدراسة ميدانية دقيقة على أرضية عملية من أجل تحديد مقاييس يتم عليها بناء عملية االنتقاء  - 

والتوجيه الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة )المعاقين حركيا(, باإلضافة إلى القيام ببحوث ودراسات في 

معوقين, وذلك لتسهيل القيام إلى القيام ببحوث ودراسات في الجانل النفسي للمعوقين وذلك الجانل النفسي لل

 .لتسهيل القيام بعملية انتقائهم وتوجيههم إلى نوع الرياضة التي تتالءم مع إمكانياتهم
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 معاير ومستويات القياسات الجسمية األساسية النتقاء حراس المرمى الناشئين بكرة القدمتحديد 

 حسين جبار جاسم الدنيناويم. د  

 3مديرية الرصافة/ -وزارة التربية

 husseinjabbar@yahoo.com  

 )معاير ومستويات, القياسات الجسمية( الكلمات المفتاحية:

 -لمست لص باللغة العربية:ا

والمستويات للقياسات الجسمية األساسية النتقاء حراس المرمى يهدف البحث الى ايجاد الدرجات المعيارية  

 لدى أفراد عينة البحث. الناشئين بكرة القدم

ها اعتمد الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته طبيعة المشكلة بوصفه انسل المناهج وأيسرو 

لتحقيس أهداف الدراسة, وتم تحديد مجتمع البحث من حراس المرمى الناشئين لفرق أندية بغداد للدرجة الممتازة 

( سنة, وبهذا يكون الباحث اخذ 16-14( حارس مرمى بأعمار )160واألولى واألكاديميات التخصصية )

ثوق بصحتها وبموضوعيتها, إذ مجتمع األصل بأكمله مما يجعل البحث أكثر دقة ورصانة ويعطي نتائج مو

حدد الباحث مجموعة من االختبارات على وفس آراء الخبراء والمختصين, وكذلك اطالعه على األدبيات 

العلمية الخاصة لالختبارات والقياس, وبعد ذلك قام الباحث بجمع البيانات وتفريقها من أجل حساب درجة كل 

( SPSSوفس االسس العلمية لها, والحقيبة اإلحصائية ) كل منهامكون, وذلك عن طريس تحديد النسبة المئوية ل

وبعد معالجة نتائج االختبارات إحصائيا, تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات لغرض معالجة البيانات, 

المعيارية لها عن طريس اختيار طريقة توزيع )منحني كاوس( الدرجة التائية)ت( "وتسمى هذه الدرجة بالمعيار 

التائي أو الدرجة المعيارية التائية)ت( وهي من أكثر الدرجات المعيارية استخداما في مجال التربية البدنية 

( المعدلة بطريقة التتابع Standard Scoreكذلك استعمال الباحث الدرجة المعيارية ) وعلوم الرياضة,

 - 100علماً إن قيمها تتراوح  من )  ,ىكواحدة من الوسائل القياسية لتقييم األرقام المسجلة من حراس المرم

عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية, والمستويات صفر( أي من األعلى لألدنى, وبعد ذلك 

المعيارية لنتائج القياسات األساسية لموضوع الدراسة, ووضعها في جداول ومن ثم تحليلها ومناقشتها بأسلوب 

ة الرصينة, ومن خالل النتائج اإلحصائية التي أفرزتها الدراسة في تحقيس علمي دقيس مدعم بالمصادر العلمي

أهداف االنتقاء والتقويم باالستناد على الدرجات المعيارية والمستويات التي توصل إليها الباحث أعطى 

 االستنتاجات والتوصيات.

Determine the basic anthropometric standards and levels for the selection of 

young soccer goalkeepers 

M. Dr. Hussein Jabbar Jassim Al-Danawi 

Ministry of Education - Rusafa Directorate / 3 

Dr.husseinjabbar@yahoo.om 
Keywords: standards and levels, anthropometrics 

Abstract in Arabic:- 

The research aims to find the standard grades and levels of the basic anthropometric 

measurements for the selection of junior football goalkeepers among the members 

of the research sample. 

 The researcher adopted the descriptive approach in the survey method for its 

suitability to the nature of the problem as the most appropriate and easiest 

methodology to achieve the objectives of the study. The entire origin community, 

which makes the research more accurate and sober and gives reliable results with 

their validity and objectivity, As the researcher determined a set of tests according 

to the opinions of experts and specialists, as well as his acquaintance with the 

scientific literature for the tests and measurement, and after that the researcher 

collected and differentiated data in order to calculate the degree of each component, 
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by determining the percentage of each according to its scientific basis, and the bag 

SPSS for data processing purposeAfter treating the test results statistically, the 

arithmetic means and their standard deviations were extracted by choosing the 

method of distributing (Gaussian curve) the T degree (T). Physical and sport 

sciences, as well as the researcher's use of the standard score modified by the 

sequential method as one of the standard methods for evaluating the numbers 

scored by goalkeepersNote that its values range from (100 - zero), i.e. from the 

highest to the lowest, and then present the arithmetic means, standard deviations, 

and standard levels of the results of the basic measurements of the subject of the 

study, and put them in tables and then analyze and discuss them in an accurate 

scientific manner supported by solid scientific sources, and through the results The 

statistical results obtained by the study in achieving the objectives of the selection 

and evaluation based on the standard scores and levels reached by the researcher 

gave conclusions and recommendations. Note that its values range from (100 - 

zero), i.e. from the highest to the lowest, and then present the arithmetic means, 

standard deviations, and standard levels of the results of the basic measurements of 

the subject of the study, and put them in tables and then analyze and discuss them 

in an accurate scientific manner supported by solid scientific sources, and through 

the results The statistical results obtained by the study in achieving the objectives 

of the selection and evaluation based on the standard scores and levels reached by 

the researcher gave conclusions and recommendations. 

  -التعريف بالبحث: -1

 -مقدمة البحث وأهميته:1-1

يصال رياضيها للمستويات العليا يالحظ أن أولى إطوات التي تتبعها دول العالم المتقدمة في ن المتتبع للخإ     

هذه الخطوات هي االختيار الصحيف والدقيس لهؤالء األبطال أي انتقاء أصف االفراد واكفهم أال وهو وضع 

اضيين الموجودين في الفرد الصالف في المكان الصالف, وال تقتصر وظيفة االنتقاء على اختيار افضل الري

المجال الرياضي, بل يفيد تطور الرياضيين إلى مستويات أعلى, ونقلهم من مستوى أو درجة إلى أخرى, إذ 

لى أن الوصول للمستوى الرياضي العالي العالمي يتطلل منذ البداية عملية إتشير كثير من المصادر العلمية 

( سنة بكرة القدم في العراق 16-14اء حراس المرمى بأعمار )اإلعداد الجيد لفترات طويلة. إذ تعد عملية انتق

على وفس األسس العلمية الصحيحة واحدة من المشكالت المهمة التي يعاني منها المدربين العاملين في االندية 

والمنتخبات والوطنية لهذا المركز الحساس, إذ أن االختيار  ير الدقيس, والذي ال يستند إلى الجانل العلمي 

فقا على تحديد معايير ومستويات للمحددات األساسية سيؤدي إلى هدر في الجهد والمال, والوقت, وعدم و

 تأهيلهم للمشاركة في المنافسات الدولية, لغرض تحقيس أفضل النتائج. 

في التعرف على أهمية القياسات الجسمية في انتقاء حراس المرمى بأعمار ومن هنا تكمن أهمية الدراسة 

لمعرفة  ( سنة بكرة القدم, مما تعطي صورة أولية للمختصين والمهتمين بهذا الموضوع, ألنهم بحاجة14-16)

 تحديد معايير ومستويات التي تلعل دورا فاعالً في إيصال حارس المرمى  للمستويات العليا.   

 -مشكلة البحث: 1-2

العراقية والمنتخبات  من خالل خبرة الباحث كونه حارس مرمى لعل ودرب العديد من األندية

عند هنالك مشكلة بارزة الحظ الباحث الوطنية, ويعمل حاليا مدرباً لحراس مرمى منتخل شباب العراق, 

( سنة بكرة 16-14معظم المدربين وهي قلة استخدام االسس العلمية في عملية انتقاء حراس مرمى بأعمار )

والوصول للمستويات العليا, وبالتالي انعكست سلبا  القدم في العراق يؤمل فيهم مستقبل واعد وتطور ملموس

على مستوى حراس المنتخبات الوطنية, لذا لجأ الباحث إلى تحديد معايير ومستويات للقياسات الجسمية لتكون 

مؤشرا صحيحا ومهما في عملية انتقاء حراس المرمى, مما يضمن نجاح العمل التدريبي وإعطاء صورة 
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في اختيار حراس المرمى بكرة القدم  مستندةً على إتباع األسلوب العلمي المستقبلواضحة لهذه العملية في 

 ليكونوا رافدا حقيقيا ألنديتهم وللمنتخبات الوطنية لتحقيس االنجازات العليا. 

 -أهداف البحث: 1-3

 .الناشئين بكرة القدمللقياسات الجسمية النتقاء حراس المرمى  معاير والمستويات تحديد أهم -1

سية النتقاء حراس المرمى  -2 سات الجسمية األسا شئين بكرة أيجاد الدرجات المعيارية والمستويات للقيا النا

 .القدم

   -مجاالت البحث: 1-4

حراس مرمى الناشئين لألندية محافظة بغداد واألكاديميات التخصصية في المجال البشري:  1-4-1

 المحافظة.

 . 6/12/2018ولغاية  2/9/2018المدة من المجال ألزماني:  1-4-2

 مالعل األندية واألكاديميات التخصصية لعينة البحث. المجال المكاني:  1-4-3

 -منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: -3

 -منهج البحث: 3-1

د من طبيعة البحوث العلمية إنها تلزم الباحث باختيار المنهج المالئم لطبيعة المشكلة المراد بحثها, لذا اعتم   

الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته طبيعة المشكلة بوصفه انسل المناهج وأيسرها لتحقيس 

أهداف الدراسة, "فإن مثل هذه الدراسات الوصفية تقدم الحقائس والتصميمات التي يمكن أن تسهم في زيادة 

ظاهر والقدرة على التنبؤ رصيد المعلومات والمعارف, وهو األمر الذي يساعد على فهم مثل هذه ال

, إذ أن  اية هذا البحث هو الوصول إلى الحقيقة, أال وهي تحديد معايير ومستويات للقياسات (1)بحدوثها"

 ( سنة بكرة القدم.16-14الجسمية األساسية النتقاء حراس مرمى بأعمار )

 -مجتمع البحث وعينته: 3-2

في اختيار عينة البحث, وقد يكون هذا اإلطار مجتمعاً كبيراً  "يعتبر تحديد مجتمع البحث إطاراً مرجعيا للباحث

, إذ أن عملية اختيار العينة (1)أو صغيراً, وقد يكون اإلطار أفراداً أو مدارس أو جامعات أو أندية رياضية"

ل هي واحدة من أهم العمليات التي يقوم بها الباحث في البحث العلمي, وتكون هذه العينة ممثلة لمجتمع األص

تمثيالً صادقاً وحقيقياً, ومن المعروف إن هنالك عدة طرائس في اختيار العينة في الدراسات المراد تحقس 

أهدافها, ومنها الطريقة العمدية, وعلى هذا المفهوم تم تحديد مجتمع البحث من حراس المرمى الناشئين لفرق 

( سنة, 16-14( حارس مرمى بأعمار )160)أندية بغداد للدرجة الممتازة واألولى واألكاديميات التخصصية 

وبهذا يكون الباحث اخذ مجتمع األصل بأكمله مما يجعل البحث أكثر دقة ورصانة ويعطي نتائج موثوق 

 (.1بصحتها وبموضوعيتها, وكما مبين بالجدول )

  1جدول )

 شمولين بالدراسة.يبين توزيع حراس المرمى الناشئين على األندية واألكاديميات الت صصية الرياضية الم

 النادي أو المدرسة ت
عدد 

 الحراس
 النادي أو المدرسة ت

عدد 

 الحراس

 3 اإلسكان 15 4 القوة الجوية  1

 4 الصناعات الكهربائية 16 3 الطلبة  2

 4 الصحة 17 3 الشرطة  3

 4 العدالة 18 7 الزوراء  4

 3 الشعلة 19 5 أمانة بغداد  5

 3 التاجي 20 5 النفط  6

 4 الميياق  21 3 الكهرباء  7

 3 بالدي 22 3 الحدود  8

 10 أكاديمية عمو بابا 23 3 الجيش 9
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 24 3 المصافي 10
أكاديمية وزارة الشباب 

 والرياضة
10 

 21 أكاديمية نور صبري 25 3 النجدة 11

 20 أكاديمية إبراهيم سالم 26 4 بدر العراق 12

 10 أكاديمية قصي منير 27 4 الحسنين 13

 8 أكاديمية غانم عريبي 28 3 المجد 14

المجمو

 ع 

    160 

  -:أدوات البحث 3-3

أدوات البحث "هي الوسائل التي يستطيع الباحث من خاللها جمع البيانات وحل المشكلة لتحقيس أهداف 

 -هزة اآلتية:فقد استعان الباحث بالوسائل واألج(, 2)البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينات وأجهزة"

 -وسائل جمع البيانات ال اصة بالبحث: 3-3-1

إذ أطلع الباحث على العديد من المصادر والمراجع العلمية في مجال  المصادر والمراجع العربية واألجنبية: –

علم التدريل الرياضي وكرة القدم والبحث العلمي واالختبارات والقياس لدعم خطوات الدراسة الحالية بما هو 

 ي ورصين.علم

 الشبكة الدولية )انترنيت . -

", لذا فقد تم (1)هي "االنتباه إلى ظاهرة أو ماده أو شيء ما يهدف للكشف عن أسبابها وقوانينها المالحظة: -

تحديد مشكلة البحث من خالل تواجد الباحث مدربا لحراس مرمى منتخل ناشئين وشباب العراق فالحظ هنالك 

المرمى في االندية واالكاديميات التخصصية على وفس االسس العلمية مقارنة خلل واضف في انتقاء حراس 

 مع المستويات العربية واآلسيوية والدولية.

: هي" االلتقاء بعدد من الناس وسؤالهم شفويا عن بعض األمور التي تهم الباحث بهدف المقابالت الش صية -

", وقد أجرى الباحث مقابالت عدة (2)تفسير المشكلة جمع إجابات تتضمن معلومات وبيانات, يفيد تحليلها في

مع الخبراء والمختصين في مجال علم التدريل الرياضي واالختبارات والقياس والبحث العلمي لغرض جمع 

 المعلومات حول مشكلة البحث وبعض اإلجراءات المهمة.

الباحث  ", وقد أعد(3)موضوع معين: تعد" أحد أدوات المسف المهمة لتجميع البيانات المرتبطة باالستبانة -

 -االستبانة اآلتية:

 استمارة استبانة الستطالع آراء الخبراء والمختصين حول تحديد أهم القياسات الجسمية )المورفولوجية(.-

 -وسائل تحليل البيانات: 3-3-2

 النتقاء حراس المرمىاستمارات جمع البيانات وتفريغها: لتسجيل نتائج االختبارات المستخدمة قيد الدراسة  –1

 ( سنة بكرة القدم. 16-14بأعمار )

o .)استمارة جمع بيانات خاصة لتسجيل نتائج االختبارات للقياسات الجسمية )المورفولوجية 

 الحاسبة الكترونية. –2

 الوسائل اإلحصائية. -3

 الحاسبة يدوية.   –4

 -: )الوسائل المساعدةاألجهزة واألدوات المست دمة في البحث 3-3-3

 -استعان الباحث باألجهزة واألدوات اآلتية:

 ملعل كرة قدم. -

 (.2متر(عدد )3شريب قياس بطول ) -

 (.4قلم رصاص عدد ) -

 (. 2الصنع عدد ) امريكي( Yvonneكامرة فيديو موبايل ) -

 ( صينية الصنع.cAsioجهاز حاسبة يدوية إلكترونية علمية )-

 ( صيني الصنع.Lenovoجهاز حاسوب ) -

 ( صيني الصنع.Sochnleميزان طبي لقياس الوزن نوع ) -
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 -خطوات تنفيذ البحث: 3-4

على ضوء ما توضف للباحث من خالل الدراسة الشاملة واالطالع على المراجع والمصادر العلمية حول أهم 

-14) القياسات الجسمية المورفولوجية, التي تؤثر في عملية انتقاء حراس المرمى في هذه المرحلة العمرية

( سنة التي تناولتها الدراسة, قام الباحث بإتباع بعض اإلجراءات لتوفير المناخ المالئم للسير في البحث 16

  -وتحقيس األهداف المرجوة منه لذا اتبع الباحث اآلتي:

 تحديد المكونات األساسية المعنية بالقياسات الجسمية )المورفولوجية( عن طريس مسف آراء الخبراء. -1

شيف واختيار االختبارات المعنية بالقياسات الجسمية )المورفولوجية(, المتعلقة بالدراسة عن طريس آراء تر -2

 الخبراء. 

 استخالص االختبارات )النهائية( أو المرشحة للتطبيس. -3

تطلل  التجربة االستطالعية للتأكد من مالئمة االختبارات لعينة البحث وإجراء التعديالت المناسبة عليها إن -4

 األمر ذلك من إيجاد األسس العلمية لالختبارات.

 جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا بغية استخالص النتائج. -5

 أيجاد القوة التميزية )التفريقية( لجميع االختبارات المرشحة للتطبيس. -6

هم على مضامين إجراء تحديد عدد الفريس المساعد للعمل والمتطلل إلجراء االختبارات بعد تهيئتهم وتدريب -7

 االختبارات. 

 إعداد استمارة تسجيل البيانات )فردية( والمتعلقة بتدوين نتائج االختبارات إلفراد عينة البحث. -8

 تهيئة متطلبات الحفاظ على سالمة وصحة المختبرين. -9

 -تحديد اختبارات مكونات القياسات الجسمية )المورفولوجية  المبحوثة: 3-4-1

تعرف على مكونات المؤشرات المعنية بهذه الدراسة صمم الباحث استمارة استبيان لآلراء الخبراء من أجل ال

لمؤشرات البحث)القياسات الجسمية( وتحديد أهمها المتعلقة بانتقاء القياسات الجسمية لحراس المرمى الناشئين 

والمختصين, وكذلك اطالعه على لكرة القدم إذ حدد الباحث مجموعة من االختبارات على وفس آراء الخبراء 

األدبيات العلمية الخاصة لالختبارات والقياس, وبعد ذلك قام الباحث بجمع البيانات وتفريقها من أجل حساب 

( إذ نرى إن 2درجة كل مكون, وذلك عن طريس تحديد النسبة المئوية لكل منها, وكما موضف في الجدول )

نسبيا في حين لم تحقس مثيالتها تلك النسل ولما كانت "النسبة المئوية  هنالك مكونات قد حققت نسبة أتفاق عالية

ال تمثل أي أهمية لذا تم استبعاد المكونات التي حصلت على نسل مئوية تقل عن  (1)( %75التي تقل عن )

 (.2( اختبار للقياسات الجسمية, وكما موضف في الجدول) 12( وبذلك أستقر العمل على )75%)

 -القياسات الجسمية المورفولوجية قيد البحث:أوال: تحديد 

  2جدول )

 *يبين اختيار القياسات الجسمية المناسبة لالنتقاء حراس المرمى الناشئين حسب وجهة نظر ال براء.

 القياسات الجسمية ت
 النسبة المئوية

 األطوال أوال

 %100 الوزن .1

 %100 الطول الشكلي للجسم .2

 %94 لعلوي طول الجذع )الطرف ا .3

 %58 طول الرجل  .4

 %88 األيسر –طول الذراع )األيمن  .5

 %29 طول العضد .6

 %29 طول الساعد .7

 %58 طول الف ذ .8

 %82 طول الطرف السفلي .9

 %82 طول الكف محور طولي .10

 %82 طول الكف محور عرضي .11
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  المحيطات ثانيا

 %47 محيط الرقبة .12

 %82 شهيقمحيط الصدر  .13

 %88 محيط الصدر زفير .14

 %29 محيط البطن ال صر .15

 %29 محيط العضد انبساط وانقباض .16

 %24 محيط الساعد .17

 %82 األيسر –محيط الف ذ )األيمن  .18

 %41 محيط الساق .19

 %41 محيط الحوض .20

  االرتفاعات ثاليا

 %24 ارتفاع رسخ القدم .21

 %24 كاحل األيمنارتفاع رسخ ال .22

 %24 ارتفاع رسخ الكاحل األيسر .23

 %24 ارتفاع الرقبة .24

  -التجربة االستطالعية للبحث: 3-5

لغرض التعرف والوقوف على األخطاء والسلبيات التي قد تظهر عند أجراء االختبارات والقياسات المستخدمة 

لى نتائج موضوعية فقد أجرى الباحث التجربة في الدراسة ولتفاديها وعدم والوقوع فيها وضمان الحصول ع

االستطالعية على عينة منتخبة عشوائيا من حراس مرمى ناشئين أندية الصناعة والحسين لكرة القدم من أفراد 

, وكان الغرض 2018 /5/9( حراس مرمى في يوم األربعاء المصادف 10مجتمع األصل على عينة قوامها )

  -ما يأتي: من أجراء التجربة االستطالعية

 التأكد من مدى وضوح تعليمات االختبارات. -

 تشخيص المعوقات والسلبيات التي قد تصادف الباحث. -

احتساب الوقت الذي تستغرقه االختبارات المختلفة عند تطبيقها لالستفادة من أداء االختبارات في التجربة  -

 الرئيسية للبحث.

 م لها.مدى وضوح المواقف لحراس المرمى ودرجة استجابته -

 اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات. -

 التحقس من دقة وسالمة األجهزة واألدوات المستخدمة. -

 اطالع فريس العمل المساعد على كيفية تطبيس االختبارات وتسجيل الدرجات. -

 مراعاة سالمة حراس المرمى. -

 استخراج األسس العلمية لالختبارات. -

 دم وجود أي  موض حول مواقف االختبارات.وقد أظهرت نتيجة التجربة االستطالعية ع

 خصائص االختبارات والشروط العلمية لها. 3-6

استخراج الباحث األسس العلمية لالختبارات والقياسات التي تم تحديدها من خالل استطالع أراء الخبراء 

ها من لدن باحثين والمختصين لمتغيرات الدراسة قيد البحث, على الر م من أن جميعها اختبارات سبس العمل ب

 عدة ولعينات مختلفة ولكن الباحث ارتأى تحديد هذه األسس العلمية للوقوف على علميتها ومصداقيتها العلمية.

يعتبر الصدق أهم شروط االختبار الجيد, فاالختبار الصادق هو الذي ينجف في  -صدق االختبارات: 3-6-1

المحتوى الستخراج صدق االختبارات من خالل عرض  , لذا استخدم الباحث صدق(1)قياس ما وضع من أجله"

, وقد اتفقوا على صدق االختبارات من اجل  االختبارات المرشحة على مجموعة من الخبراء والمختصين

 الغرض الذي وضعت من اجله وبهذا اثبت الباحث صدق اختباراته.
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 -ثبات االختبارات: 3-6-2

اإلتقان أو االتساق الذي يقيس به االختبار الظاهرة التي وضع من "يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو     

, وقد استخدم الباحث طريقة االختبار وإعادة االختبار إليجاد (2)اجلها, والثبات يعزى إلى اتساق القياس"

( حراس مرمى 10على عينة من ) 2018 /14/9معامل ثبات االختبار إذ تم تطبيس االختبار في يوم الجمعة

( أيام 7ئين يمثلون نادي الصناعة والحسين, ثم أعيد االختبار على العينة نفسها وبالظروف نفسها بعد )الناش

وباستخدام معامل ارتباط البسيب بيرسون بين درجات القياسين األول والثاني  21/9/2018وفي يوم الجمعة

الن القيمة المحسوبة كلها كانت  تم التوصل إلى اختبارات القياسات الجسمية جميعها كانت تتمتع بثبات عال

 (.0.05( وبمستوى داللة )8=  2( عند درجة حرية )ن ـــ0.54أكبر من القيمة الجدولية البالغة )

 -موضوعية االختبارات: 3-6-3

"وتعنى تحرير الباحث من التحيز, وأن يتصف الباحث بصفات العالم المدقس للحقائس, المتحمس لمعرفة 

, ولغرض استخراج موضوعية االختبارات قام الباحث بمعالجة نتائج درجة (3)تائج"األسباب الفعلية للن

لمفردات االختبارات )القياسات الجسمية( المرشحة للتطبيس وبحساب قيمة معامل االرتباط  )*(المحكمين 

 البسيب كطريقة إحصائية, إذ تم التوصل إلى أنها ذات موضوعية عالية 

( 8=  2 –ن )  ( عند درجة حرية    0.54انت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) الن القيم المحسوبة كلها ك

 ( .0.05وبمستوى داللة )

 -رئيسة واألساسية للبحث:التجربة ال 3-7

معدل يوم وب 6/12/2018ولغاية يوم السبت  24/9/2018قام الباحث بأجراء التجربة الرئيسية يوم االثنين 

بمعدل ستة أيام  يميات بمعدل ثالثة أيام ما عدا أكاديمية نور صبري وإبراهيم سالمواحد لكل نادي, أما األكاد

بويل ذلك في لكثرة عدد الحراس عندهم من عينة البحث, إذ تم تنفيذ جميع االختبارات على عينة البحث وتم ت

 استمارات خاصة للمختبرين. 

  -سائل اإلحصائية المست دمة بالبحث:الو 3-8

 لنتائجاالحصول على ( في الحقيبة اإلحصائية لمعالجة البيانات وspssالبرنامج الجاهز ) استخدم الباحث

 الجزء                            

  1)......................    100× ـــــــــــــــــ قانون النسبة المئوية= 

 الكل                           

 ع× 5                   

   (2)لثابت = _________   ................... المقدار ا

               50        

 اقل قيمة –اعلى قيمة     

 (3)المدى =    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .............................. 

                    6 

                                                           
 .84, ص5201, االختبارات والمقاييس في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضةمحجوب إبراهيم ياسين المشهداني؛  (2)
القاهرة,   اضيةاالتجاهات المعاصرة في البحث العلمي لعوم التربية البدنية والريكامل راتب,  أسامةمحمد حسن عالوي,  (3)

 .244, ص2017دار الفكر العربي,
ريبط/ م.د كلية رياض مزهر خ -2عد منعم الشيخلي/أ.د كلية العلوم السياسية/قسم النشاط الرياضي/ جامعة بغداد. س -1)*(

 التربية وعلوم الرياضة/ الجامعة المستنصرية.
 .100, ص2007, بغداد, مطبعة المهيمن, مبادئ الطرق االحصائية في التربية الرياضيةعلي سموم الفرطوسي؛  (1)
 .56, ص2007 مصدر سبق ذكره وم الفرطوسي؛ علي سم (2)
 .58, ص2007مصدر سبق ذكره  علي سموم الفرطوسي؛  (3)
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 -عرض النتائج ومناقشتها: -4

ها ومعرفة ما إلحصائية التي تم التوصل أليها الباحث بغية تحليلها ومناقشتتناول هذا الباب عرض البيانات ا

 يطابس األهداف المحددة بالبحث..

 -لدرجات المعيارية لمفردات االختبارات:ا 4-1

بعد إجراء الخطوات الخاصة بتطبيس اختبارات المتغيرات )القياسات الجسمية( على أفراد العينة تم الحصول 

ي جاءت بدرجات خام, ولتحقيس أهداف البحث المتمثلة بإيجاد المعايير الخاصة للمحددات على النتائج الت

األساسية لحراس المرمى الناشئين لكرة القدم, تم الحصول على درجات الخام لالختبارات" فيعد الحصول 

تفسير هذه الدرجات على الدرجات الخام من األمور الميسورة بالنسبة للقياس إالَّ أنَّ وجه الصعوبة يكمن في 

, "وعملية وضع الدرجات عملية مهمة, ألنها تمثل المرشد للتلميذ أو الالعل ( 4)وإعطائها معنى ذات داللة"

في عمله المدرسي أو الرياضي وفي فهم قدراته, كما أنها تحدد لدرجة كبيرة مستقبله التعليمي والمهني 

ضع معايير ومستويات, وذلك ألن الدرجات الخام , "وتتضمن عملية تقنين االختبارات و(5)والرياضي"

المستخلصة من تطبيس االختبارات على األفراد تعتبر ذات فائدة محدودة بدون تحويلها إلى معايير أو 

,"ويستخدم اإلحصاء للتغلل على هذه المشكلة وذلك عن طريس تحويل الدرجات الخام إلى (6)مستويات"

كلية على األداء الكلي للفرد في االختبارات المختلفة وبالتالي يمكن درجات معيارية لغرض تدل الدرجة ال

", وبعد معالجة نتائج االختبارات إحصائيا, تم استخراج األوساط (7)تفسير هذه الدرجات وتقويم نتائجها

الحسابية واالنحرافات المعيارية لها عن طريس اختيار طريقة توزيع )منحني كاوس( الدرجة التائية)ت( 

سمى هذه الدرجة بالمعيار التائي أو الدرجة المعيارية التائية)ت( وهي من أكثر الدرجات المعيارية "وت

استخداما في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة, وتبنى هذه الدرجة على أساس خواص منحني التوزيع 

(, وتستخدم في 10لمعياري )( وانحرافها ا50الطبيعي, والدرجة التائية عبارة عن درجة معيارية متوسطها )

تحويل الدرجات الخام إلى درجات يمكن جمعها لغرض مقارنتها وتسهيل تفسيرها, وتمتاز هذه الدرجة بأنها 

 -:(1)ال تتضمن قيما سالبة, وتستخدم لحسابها المعادلة اآلتية"

 -س _ س                 

 50ـــــــــــــــــــ + ×  10ت = 

 ع                    

( المعدلة بطريقة التتابع كواحدة من الوسائل Standard Scoreكذلك استعمال الباحث الدرجة المعيارية )

صفر( أي من األعلى  - 100, علماً إن قيمها تتراوح  من )(2)القياسية لتقييم األرقام المسجلة من حراس المرمى

 لألدنى.

 -حصائي لتوزيع االختبارات:الوصف اإل 4-2

واء حث باسةةةةةتخراج المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واالنحرافات المعيارية والوسةةةةةيب ومعامل االلتقام البا 

يةةة تبين للتعرف على الكيفيةةة التي توزعةةت بهةةا االختبةةارات عنةةد تطبيقهةةا على عينةةة البحةةث, والجةةداول اآلت

 اإلحصاء الوصفي لالختبارات.

 

                                                           
 .178  ص2015  مصدر سبق ذكره محجوب إبراهيم ياسين المشهداني؛ (4)
              .                                              86  ص2004 مصدر سبق ذكره  ( محمد صبحي حسانين؛5)
 .                                                                           87  ص2004  مصدر سبق ذكره ( محمد صبحي حسانين؛6)
                                                                                                                                            .                                                                       178  ص2015 مصدر سبق ذكرة ؛ ( محجوب إبراهيم ياسين المشهداني7)

بغداد, مطبعة  القياس واالختبار والتقويم في المجال الرياضي علي سموم الفرطوسي, صادق جعفر, علي مطير؛ ( 1)
 .114ص ,2015النهرين, 

 ,1989, بغداد, مطابع التعليم العالي, 1, طاالختبارات والتقويم والقياس في التربية الرياضيةقاسم المندالوي وآخرون؛  (2)
 .36ص
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  3جدول )

 القدم. ألنيروبومترية لدى حراس المرمى لكرةيبن اإلحصاء الوصفي لالختبارات القياسات الجسمية ا

 

  4جدول )

 اس المرمى لكرة القدم.لدى حر يبين الدرجات ال ام والمعيارية المعدلة بطريقة التتابع لالختبارات القياسات الجسمية

 

المتغيرا

 ت

الوزن 

 الميالي
 جذع

ذراع 

 أيمن

ذراع 

 أيسر

الكف 

 طول

الكف 

 عرض

طرف 

 سفلي
 زفير شهيق

ف ذ 

 ايمن

ف ذ 

 أيسر

الدرجة 

المعيار

 ية

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

درجة 

 خام

0 41.61 47.85 
50.7

8 

50.7

8 

12.8

8 
4.51 74.73 

28.3

1 

26.3

0 

19.9

5 
19.92 

1 41.95 48.41 
51.2

6 

51.2

6 

13.0

2 
4.59 75.13 

28.6

7 

26.6

6 

20.4

9 
20.46 

2 42.29 48.97 
51.7

4 

51.7

4 

13.1

6 
4.67 75.53 

29.0

3 

27.0

2 

21.0

3 
21 

3 42.63 49.53 
52.2

2 

52.2

2 

13.3

0 
4.75 75.93 

29.3

9 

27.3

8 

21.5

7 
21.54 

4 42.97 50.09 
52.7

0 

52.7

0 

13.4

4 
4.83 76.33 

29.7

5 

27.7

4 

22.1

1 
22.08 

5 43.31 50.65 
53.1

8 

53.1

8 

13.5

8 
4.91 76.73 

30.1

1 

28.1

0 

22.6

5 
22.62 

6 43.65 51.21 
53.6

6 

53.6

6 

13.7

2 
4.99 77.13 

30.4

7 

28.4

6 

23.1

9 
23.16 

 القياسات  األنيروبومترية ت
وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

 

 الوسيط
االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

 0.45 - 3.40 59.00 58.61 معادلة الوزن الميالي 1

2 
طول الجذع )الطرف 

 العلولي 
 0.17 - 5.69 76.00 75.85 سم

 0.27 - 4.83 75.00 74.78 سم يمن طول الذراع األ 3

 0.27 - 4.83 75.00 74.78 سم طول الذراع األيسر 4

 0.06 - 1.45 20.00 19.88 سم طول الكف محور طولي 5

 0.29 - 0.80 8.50 8.59 سم طول الكف محور عرضي 6

 0.15 - 4.07 95.00 94.73 سم طول الطرف السفلي 7

 0.61 - 3.62 47.00 46.31 سم محيط الصدر شهيق 8

 0.54 - 3.64 45.00 44.30 سم محيط الصدر زفير 9

 0.53 - 5.42 47.00 46.95 سم محيط الف ذ األيمن 10

 0.53 - 5.42 47.00 46.92 سم محيط الف ذ األيسر 11
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7 43.99 51.77 
54.1

4 

54.1

4 

13.8

6 
5.07 77.53 

30.8

3 

28.8

2 

23.7

3 
23.70 

8 44.33 52.33 
54.6

2 

54.6

2 
14 5.15 77.93 

31.1

9 

29.1

8 

24.2

7 
24.24 

9 44.67 52.89 
55.1

0 

55.1

0 

14.1

4 
5.23 78.33 

31.5

5 

29.5

4 

24.8

1 
24.78 

10 45.01 53.45 
55.5

8 

55.5

8 

14.2

8 

5.39

5 
79.73 

31.9

1 

29.9

0 

25.3

5 
25.32 

11 45.35 54.01 
56.0

6 

56.0

6 

14.4

2 
5.47 79.13 

32.2

7 

30.2

6 

25.8

9 
25.86 

12 45.69 54.57 
56.5

4 

56.5

4 

14.5

6 
5.55 79.53 

32.6

3 

30.6

2 

26.4

3 
26.40 

13 46.03 55.13 
57.0

2 

57.0

2 

14.7

0 
5.63 79.93 

32.9

9 

30.9

8 

26.9

7 
26.94 

14 46.37 55.69 
57.5

0 

57.5

0 

14.8

4 
5.71 80.33 

33.3

5 

31.3

4 

27.5

1 
27.48 

15 46.71 56.25 
57.9

8 

57.9

8 

14.9

8 
5.79 80.73 

33.7

1 

31.7

0 

28.0

5 
28.02 

16 47.05 56.81 
58.4

6 

58.4

6 

15.1

2 
5.87 81.13 

34.0

7 

32.0

6 

28.5

9 
28.56 

17 47.39 57.37 
58.9

4 

58.9

4 

15.2

6 
5.95 81.53 

34.4

3 

32.4

2 

29.1

3 
29.10 

18 47.73 57.93 
59.4

2 

59.4

2 

15.4

0 
6.03 81.93 

34.7

9 

32.7

8 

29.6

7 
29.64 

19 48.07 58.49 
59.9

0 

59.9

0 

15.5

4 
6.11 82.33 

35.1

5 

33.1

4 

30.2

1 
30.18 

20 48.41 59.05 
60.3

8 

60.3

8 

15.6

8 
6.19 82.73 

35.5

1 

33.5

0 

30.7

5 
30.72 

21 48.75 59.61 
60.8

6 

60.8

6 

15.8

2 
6.27 83.13 

35.8

7 

33.8

6 

31.2

9 
31.26 

22 49.09 60.17 
61.3

4 

61.3

4 

15.9

6 
6.35 83.53 

36.2

3 

34.2

2 

31.8

3 
31.80 

23 49.43 60.73 
61.8

2 

61.8

2 

16.1

0 
6.43 83.93 

36.5

9 

34.5

8 

32.3

7 
32.34 

24 49.77 61.29 
62.3

0 

62.3

0 

16.2

4 
6.51 84.33 

36.9

5 

34.9

4 

32.9

1 
32.88 

25 50.11 61.85 
62.7

8 

62.7

8 

16.3

8 
6.59 84.73 

37.3

1 

35.3

0 

33.4

5 
33.42 

26 50.45 62.41 
63.2

6 

63.2

6 

16.5

2 
6.67 85.13 

37.6

7 

35.6

6 

33.9

9 
33.96 

27 50.79 62.97 
63.7

4 

63.7

4 

16.6

6 
6.75 85.53 

38.0

3 

36.0

2 

34.5

3 
34.50 
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28 51.13 63.53 
64.2

2 

64.2

2 

16.8

0 
6.83 85.93 

38.3

9 

36.3

8 

35.0

7 
35.04 

29 51.47 64.09 
64.7

0 

64.7

0 

16.9

4 
6.91 86.33 

38.7

5 

36.7

4 

35.6

1 
35.58 

30 51.81 64.65 
65.1

8 

65.1

8 

17.0

8 
6.99 86.73 

39.1

1 

37.1

0 

36.1

5 
36.12 

31 52.15 65.21 
65.6

6 

65.6

6 

17.2

2 
7.07 87.13 

39.4

7 

37.4

6 

36.6

9 
36.66 

32 52.49 65.77 
66.1

4 

66.1

4 

17.3

6 
7.15 87.53 

39.8

3 

37.8

2 

37.2

3 
37.20 

33 52.83 66.33 
66.6

2 

66.6

2 

17.5

0 
7.23 87.93 

40.1

9 

38.1

8 

37.7

7 
37.74 

34 53.17 66.89 
67.1

0 

67.1

0 

17.6

4 
7.31 88.33 

40.5

5 

38.5

4 

38.3

1 
38.28 

35 53.51 67.45 
67.5

8 

67.5

8 

17.7

8 
7.39 88.73 

40.9

1 

38.9

0 

38.8

5 
38.82 

36 53.85 68.01 
68.0

6 

68.0

6 

17.9

2 
7.47 89.13 

41.2

7 

39.2

6 

39.3

9 
39.36 

37 54.19 68.57 
68.5

4 

68.5

4 

18.0

6 
7.55 89.53 

41.6

3 

39.6

2 

39.9

3 
39.90 

38 54.53 69.13 
69.0

2 

69.0

2 

18.2

0 
7.63 89.93 

41.9

9 

39.9

8 

40.4

7 
40.44 

39 54.87 69.69 
69.5

0 

69.5

0 

18.3

4 
7.71 90.33 

42.3

5 

40.3

4 

41.0

1 
40.98 

40 55.21 70.25 
69.9

8 

69.9

8 

18.4

8 
7.79 90.73 

42.7

1 

40.7

0 

41.5

5 
41.52 

41 55.55 70.81 
70.4

6 

70.4

6 

18.6

2 
7.87 91.13 

43.0

7 

41.0

6 

42.0

9 
42.06 

42 55.89 71.37 
70.9

4 

70.9

4 

18.7

6 
7.95 91.53 

43.4

3 

41.4

2 

42.6

3 
42.60 

43 56.23 71.93 
71.4

2 

71.4

2 

18.9

0 
8.03 91.93 

43.7

9 

41.7

8 

43.1

7 
43.14 

44 56.57 72.49 
71.9

0 

71.9

0 

19.0

4 
8.11 92.33 

44.1

5 

42.1

4 

43.7

1 
43.68 

45 56.91 73.05 
72.3

8 

72.3

8 

19.1

8 
8.19 92.73 

44.5

1 

42.5

0 

44.2

5 
44.22 

46 57.25 73.61 
72.8

6 

72.8

6 

19.3

2 
8.27 93.13 

44.8

7 

42.8

6 

44.7

9 
44.76 

47 57.59 74.17 
73.3

4 

73.3

4 

19.4

6 
8.35 93.53 

45.2

3 

43.2

2 

45.3

3 
45.30 

48 57.93 74.73 
73.8

2 

73.8

2 

19.6

0 
8.43 93.93 

45.5

9 

43.5

8 

45.8

7 
45.84 
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49 58.27 75.29 
74.3

0 

74.3

0 

19.7

4 
8.51 94.33 

45.9

5 
4394 

46.4

1 
46.38 

50 
58.61 

75.85 
74.7

8 
74.7

8 

19.8

8 8.59 
94.73 

46.3

1 
44.3

0 

46.9

5 46.92 

51 58.95 76.41 
75.2

6 

75.2

6 

20.0

2 
8.67 95.13 

46.6

7 

44.6

6 

47.4

9 
47.46 

52 59.29 76.97 
75.7

4 

75.7

4 

20.1

6 
8.75 95.53 

47.0

3 

45.0

2 

48.0

3 
48 

53 59.63 77.53 
76.2

2 

76.2

2 

20.3

0 
8.83 95.93 

47.3

9 

45.3

8 

48.5

7 
48.54 

54 59.97 78.09 
76.7

0 

76.7

0 

20.4

4 
8.91 96.33 

47.7

5 

45.7

4 

49.1

1 
49.08 

55 60.31 78.65 
77.1

8 

77.1

8 

20.5

8 
8.99 96.73 

48.1

1 

46.1

0 

49.6

5 
49.62 

56 60.65 79.21 
77.6

6 

77.6

6 

20.7

2 
9.07 97.13 

48.4

7 

46.4

6 

50.1

9 
50.16 

57 60.99 79.77 
78.1

4 

78.1

4 

20.8

6 
9.15 97.53 

48.8

3 

46.8

2 

50.7

3 
50.70 

58 61.33 80.33 
78.6

2 

78.6

2 
21 9.23 97.93 

49.1

9 

47.1

8 

51.2

7 
51.24 

59 61.67 80.89 
79.1

0 

79.1

0 

21.1

4 
9.31 98.33 

49.5

5 

47.5

4 

51.8

1 
51.78 

60 62.01 81.45 
79.5

8 

79.5

8 

21.2

8 
9.39 98.73 

49.9

1 

47.9

0 

52.3

5 
52.32 

61 62.35 82.01 
80.0

6 

80.0

6 

21.4

2 
9.47 99.13 

50.2

7 

48.2

6 

52.8

9 
52.86 

62 62.69 82.57 
80.5

4 

80.5

4 

21.5

6 
9.55 99.53 

50.6

3 

48.6

2 

53.4

3 
53.40 

63 63.03 83.13 
81.0

2 

81.0

2 

21.7

0 
9.63 99.93 

50.9

9 

48.9

8 

53.9

7 
53.94 

64 63.37 83.69 
81.5

0 

81.5

0 

21.8

4 
9.71 

100.3

3 

51.3

5 

49.3

4 

54.5

1 
54.48 

65 63.71 84.25 
81.9

8 

81.9

8 

21.9

8 
9.79 

100.7

3 

51.7

1 

49.7

0 

55.0

5 
55.02 

66 64.05 84.81 
82.4

6 

82.4

6 

22.1

2 
9.87 

101.1

3 

52.0

7 

50.0

6 

55.5

9 
55.56 

67 64.39 85.37 
82.9

4 

82.9

4 

22.2

6 
9.95 

101.5

3 

52.4

3 

50.4

2 

56.1

3 
56.10 

68 64.73 85.93 
83.4

2 

83.4

2 

22.4

0 

10.0

3 

101.9

3 

52.7

9 

50.7

8 

56.6

7 
56.64 

69 65.07 86.49 
83.9

0 

83.9

0 

22.5

4 

10.1

1 

102.3

3 

53.1

5 

51.1

4 

57.2

1 
57.18 
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70 65.41 87.05 
84.3

8 

84.3

8 

22.6

8 

10.1

9 

102.7

3 

53.5

1 

51.5

0 

57.7

5 
57.72 

71 65.75 87.61 
84.8

6 

84.8

6 

22.8

2 

10.2

7 

103.1

3 

53.8

7 

51.8

6 

58.2

9 
58.26 

72 66.09 88.17 
85.3

4 

85.3

4 

22.9

6 

10.3

5 

103.5

3 

54.2

3 

52.2

2 

58.8

3 
58.80 

73 66.43 88.73 
85.8

2 

85.8

2 

23.1

0 

10.4

3 

103.9

3 

54.5

9 

52.5

8 

59.3

7 
59.34 

74 66.77 89.29 
86.3

0 

86.3

0 

23.2

4 

10.5

1 

104.3

3 

54.9

5 

52.9

4 

59.9

1 
59.88 

75 67.11 89.85 
86.7

8 

86.7

8 

23.3

8 

10.5

9 

104.7

3 

55.3

1 

53.3

0 

60.4

5 
60.42 

76 67.45 90.41 
87.2

6 

87.2

6 

23.5

2 

10.6

7 

105.1

3 

55.6

7 

53.6

6 

60.9

9 
60.96 

77 67.79 90.97 
87.7

4 

87.7

4 

23.6

6 

10.7

5 

105.5

3 

56.0

3 

54.0

2 

61.5

3 
61.50 

78 68.13 91.53 
88.2

2 

88.2

2 

23.8

0 

10.8

3 

105.9

3 

56.3

9 

54.3

8 

62.0

7 
62.04 

79 68.47 92.09 
88.7

0 

88.7

0 

23.9

4 

10.9

1 

106.3

3 

56.7

5 

54.7

4 

62.6

1 
62.58 

80 68.81 92.65 
89.1

8 

89.1

8 

24.0

8 

10.9

9 

106.7

3 

57.1

1 

55.1

0 

63.1

5 
63.12 

81 69.15 93.21 
89.6

6 

89.6

6 

24.2

2 

11.0

7 

107.1

3 

57.4

7 

55.4

6 

63.6

9 
63.66 

82 69.49 93.77 
90.1

4 

90.1

4 

24.3

6 

11.1

5 

107.5

3 

57.8

3 

55.8

2 

64.2

3 
64.20 

83 69.83 94.33 
90.6

2 

90.6

2 

24.5

0 

11.2

3 

107.9

3 

58.1

9 

56.1

8 

64.7

7 
64.74 

84 70.17 94.89 
91.1

0 

91.1

0 

24.6

4 

11.3

1 

108.3

3 

58.5

5 

56.5

4 

65.3

1 
65.28 

85 70.51 95.45 
91.5

8 

91.5

8 

24.7

8 

11.3

9 

108.7

3 

58.9

1 

56.9

0 

65.8

5 
65.82 

86 70.85 96.01 
92.0

6 

92.0

6 

24.9

2 

11.4

7 

109.1

3 

59.2

7 

57.2

6 

66.3

9 
66.36 

87 71.19 96.57 
92.5

4 

92.5

4 

25.0

6 

11.5

5 

109.5

3 

59.6

3 

57.6

2 

66.9

3 
66.90 

88 71.53 97.13 
93.0

2 

93.0

2 

25.2

0 

11.6

3 

109.9

3 

59.9

9 

57.9

8 

67.4

7 
67.44 

89 71.87 97.69 
93.5

0 

93.5

0 

25.3

4 

11.7

1 
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3 

60.3

5 

58.3

4 
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1 
67.98 

90 72.21 98.25 
93.9

8 

93.9

8 

25.4

8 

11.7

9 
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3 
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1 

58.7

0 

68.5

5 
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91 72.55 98.81 
94.4

6 

94.4

6 

25.6

2 

11.8

7 
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3 

61.0

7 

59.0

6 

69.0

9 
69.06 
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 -رية:تحديد المستويات المعيا 4-3

بعد أن تم إيجاد الدرجات المعيارية لنتائج العينة في االختبارات المبحوثة, تم تحديد المستويات المعيارية وفقًا 

(, إذ إنَّ " ا لل الصفات والخصائص التي تقاس في التربية البدنية 1زيع الطبيعي الشكل)لمنحنى كاوس للتو

كذلك ) من األسةةةةةةاليل الموضةةةةةةوعية في تقدير , (1)وعلوم الرياضةةةةةةة يقترب توزيعها من التوزيع الطبيعي"

 .(2)الدرجات والسيما إذا كانت المجموعة التي تجري عليها القياسات كبيرة (

 

 

                                          34.13%   34.13%   

 

 

 

 

                           

                     

 

  1الشكل)

 منحنى كاوس للمستويات المعيارية والدرجة المعيارية والتائية.  
                                                           

 .301, ص1973دار النهضة العربية,  ,القاهرة,مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد الحميد واحمد خيري ؛  (1)
الدرجات التأهيلية للياقة البدنية للطلبة المتقدمين  وديع ياسين محمد )وآخرون(أقتبسه التكريتي , م( 1968ندفل س.م ) (2)

الرياضية في القطر  في وقائع المؤتمر العلمي الخامس لكليات التربية, للقبول في كلية التربية الرياضية لجامعة الموصل
 .450. ص 1989العراقي جامعة البصرة 
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  5جدول )

 )الوزن  الميالي  يبين حدود المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في اختبار

 النسبة المئوية التكرار الفئات المستويات

 %8.125 13 65.5-63 جيد جدا

 %24.375 39 62.9-60.4 جيد

 %30.625 49 60.3-57.8 متوسط

 %21.25 34 57.7-55.2 مقبول

 %8.75 14 55.1-52.6 ضعيف

 %6.875 11 52.5-50 ضعيف جدا

 %100 160  المجموع

 

 

 الوزن 

شف عينة كانت في المستوى )المتوسب(, ويرى الباحث أن وزن الالعل النا( أن ال5يتبين من الجدول )

مع حالة وبالخصوص حارس المرمى يعتبر من المؤشرات المهمة ذات العالقة المباشرة مع القدرات الحركية و

ن النمو الجسمي, والوزن عنصر مهم يؤدي دورا كبيرا في لعبة كرة القدم وبالخصوص لحارس المرمى م

لمثالي والذي لخفة والرشاقة والسرعة....الخ, فأن متطلباتها الالأوكسجينية تتطلل البحث عن الوزن اناحية ا

  -تحدده المعادلة التالية:

 145 - الطول الكلي                                              

ــــــــــ 100سنة ( = الطول بالسنتيمتر ـــــــــ  18 - 14الوزن للعمر)

 (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( )ـــ

                                                                                2 

شار مك كلوي (" للوزن أهمية كبيرة في عملية التصنيف حيث أ2004وهذا ما أكده )محمد صبحي حسانين 

McCloy  ونيلسونNeilson وكازنزCozens  حيث ظل الوزن قاسما مشتركا أعظم في المعادالت التي

جامعة( هذا  -ثانوي -إعدادي –وضعها مك كلوي واستخدمت بنجاح في المراحل الدراسية المختلفة )ابتدائي

داد الحركي عموما, وأظهرت البحوث ما وقد ثبت علميا ارتباط الوزن بالنمو والنضج واللياقة الحركية واالستع

يعرف بالوزن النوعي, وكلها اصطالحات فنية جاءت نتيجة دراسات مستفيضة حول أهمية الوزن في التربية 

 .(2)البدنية وعلوم الرياضة"

  6جدول )

 الطول الكلي للجسم يبين حدود المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في اختبار) 

 النسبة المئوية التكرار اتالفئ المستويات

 % 3.12 5 فما فوق 185 جيد جدا

 % 15 24 184 – 179 جيد

 % 35.62 57 178 – 173 متوسط

 % 27.5 44 172 – 167 مقبول

 % 11.87 19 166 – 161 ضعيف

 % 6.87 11 160 – 155 ضعيف جدا

 %100 160  المجموع

 
                                                           

 .18, ص2018 مصدر سبق ذكره ؛ علي سموم الفرطوسي, الدنيناوي حسين جبار جاسم (1)
 .45, ص2004 مصدر سبق ذكره محمد صبحي حسانين؛  (2)
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 الطول الكلي للجسم

أن العينة كانت في المستوى )متوسب(, ويرى الباحث أن العينة تمتاز بأطوال يمكن ( 6يتبين من الجدول )     

من خاللها انتقاء الحراس بشكل جيد للمنتخبات الوطنية حيث أن طول الجسم يعتبر أساس في تعين المستوى 

صحيف وسالمته, ولذلك فالبد من تحديد طول حارس المرمى عندما يبلغ مرحلة الناشئين لتأشير النمو الطبيعي ال

إذ "أجمعت الدراسات على أن حارس المرمى  البا ما يكون أطول العبي الفريس, ويتراوح طوله النموذجي 

", "ولقد أصبف من األهمية توفر األجسام المناسبة كأحد (1)( سم190 – 180على مستوى المتقدمين ما بين )

 .    (2)يات الرياضية الممكنة"الدعامات الواجل توفرها للوصول بالالعل إلى أعلى المستو

 

  7جدول )

 ) طول الجذع الطرف العلوي يبين حدود المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في اختبار

 النسبة المئوية التكرار الفئات المستويات

 % 0.62 1 ما فوقف -89.94 جيد جدا

 % 6.88 11 89.93 –83.77 جيد

 % 31.88 51 83.76 – 77.6 متوسط

 %38.75 62 77.5 – 71.34 مقبول

 %18.12 29 71.33 – 65.17 ضعيف

 %3.75 6 65.16 – 59 ضعيف جدا

 %100 160  المجموع

 طول الجذع )الطرف العلوي 

( أن العينة كانت في المستوى )مقبول(, إذ" يتوقف نجاح ا لل المهارات الحركية على 7يتبين من الجدول )

دوران أو التقوس, حيث ان عمل الجذع أما أن يكون عمودي أو التوائي أو نجاح حركة الجذع في اللف وال

, ويرى الباحث أن التأكيد على هذا المؤشر مهم جدا نظرا الرتباطه العالي (3)قوسي مشدد أو افقي أو دائري"

ة بمعظم الحركات الرياضية التي يقوم بها حارس المرمى لكرة القدم فهو مع األطراف والرأس يحدث القو

الحقيقية لحركات الجسم, وحسل قانون نيوتن الثاني فأن )تعجيل الجسم يناسل طرديا مع القوة المؤثرة وتحدث 

 الحركة باتجاه القوة(.

  8جدول )                                                                 

 لذراع أاليمنا يبين حدود المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في اختبار

 النسبة المئوية التكرار الفئات المستويات

 % 0.62 1 وقفما ف -88 جيد جدا

 % 5.63 9 87 -82 جيد

 % 38.75 62 81-76 متوسط

 % 44.38 71 75-70 مقبول

 % 10 16 69-64 ضعيف

 % 0.62 1 63-58 ضعيف جدا

 %100 160  المجموع

 

 

                                                           
 .15ت, ص -ب  مصدر سبق ذكره ؛ إبراهيممفتي  (1)
 .217, ص2015 مصدر سبق ذكره محجوب إبراهيم المشهداني؛  (2)
 .124, ص1989 مصدر سبق ذكره وجيه محجوب؛  (3)
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  9جدول )

 الذراع أاليسر ة لنتائج عينة البحث في اختباريبين حدود المستويات المعياري

 النسبة المئوية التكرار الفئات المستويات

 % 0.62 1 ا فوقفم -88 جيد جدا

 % 5.63 9 87 -82 جيد

 % 38.75 62 81-76 متوسط

 % 44.38 71 75-70 مقبول

 % 10 16 69-64 ضعيف

 % 0.62 1 63-58 ضعيف جدا

 %100 160  المجموع

 

 

 واأليسرذراع األيمن طول ال

( أن العينة كانت في المستوى )المقبول(, ويرى الباحث أن أجزاء الجسم تؤدي دورا 9-8يتبين من جدول )

مهما في تحريك الجسم بكامله ففي حالة الركض مثال تشكل عامال أساسيا في مساعدة الحارس على حركته من 

عد في أمسا  الكرة العالية من فوق رؤوس الالعبين أو خالل الحركة الزاوية لها, وبالتالي تكون عامل مسا

تسهيل مهمة أبعاد الكرات المصوبة نحو المرمى بكل أشكالها, " إذ يعد طول الذراعين له أهمية بالغة في 

 ".(1)اكتساب التوافقات العصبية العضلية في معظم األنشطة الرياضية

 

  10جدول )

 )طول الكف   عينة البحث في اختبار  يبين حدود المستويات المعيارية لنتائج

 النسبة المئوية التكرار الفئات المستويات

 % 1.87 3 وقفما ف -24 جيد جدا

 % 10 16 23 – 21.5 جيد

 % 56.87 91 21.4 – 19.9 متوسط

 %18.12 29 19.8 – 18.2 مقبول

 % 10.64 17 18.1 – 16.6 ضعيف

 % 2.5 4 16.5 – 15 ضعيف جدا

 %100 160  المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .219, ص2015 مصدر سبق ذكره وب إبراهيم المشهداني؛ محج (1)
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  11جدول )

 )عرض الكف   يبين حدود المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في اختبار

 النسبة المئوية التكرار الفئات المستويات

 % 14.37 23 ما فوقف -9.95 جيد جدا

 صفر % صفر 9.94 – 9.36 جيد

 % 35.63 57 9.35 – 8.77 متوسط

 % صفر صفر 8.76 – 8.18 مقبول

 % 45 72 8.17 – 7.59 ضعيف

 % 5 8 7.58 – 7 ضعيف جدا

 %100 160  المجموع

 

 

 وعرضي  طول الكف محور ) طولي

ة كانت في المستوى )متوسب وضعيف(, ويرى الباحث أن طول الكف ( أن العين11-10يتبين من جدول )   

تقان وعرض الكف يكون مميز في إ وعرضه مهم جدا لحارس المرمى لكرة القدم, فالحارس الذي يتميز بطول

يه فان مهارة مسك الكرات بأنواعها, كذلك يكون امتصاص قوة الكرة المصوبة نحو الحارس أسهل عنده, وعل

سات بأساس قدرة حارس المرمى لكرة القدم تتضاعف إذ توافرت لها مقاييس األنثروبومترية وتمدنا هذه القيا

رس المرمى, تنعكس على هذه المواصفات والقياسات التي تتوافر في حا ومفاهيم تتعلس بالنواحي الحركية التي

 الكف هو لصغر سن حراس المرمى.   وسبل وجود اكثر العينة في الضعيف بالنسبة لعرض

  12جدول )

 )الطرف السفلي  يبين حدود المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في اختبار

 مئويةالنسبة ال التكرار الفئات المستويات

 صفر % صفر ا فوقفم -109 جيد جدا

 % 1.25 2 108 – 104 جيد

 % 16.88 27 103 – 99 متوسط

 % 50 80 98 – 94 مقبول

 % 26.87 43 93 – 89 ضعيف

 % 5 8 88 – 84 ضعيف جدا

 %100 160  المجموع

 طول الطرف السفلي
يرى الباحث أن تناسس طول الطرف السفلي ( أن العينة كانت في المستوى )مقبول(, و12يتبين من جدول )   

مع طول الطرف العلوي يكون هنالك تناسس كلي للجسم, وطول الجذع له أهمية في اكتساب التوافقات العضلية, 

وكما هو معلوم أن الحركات التي تؤديها الرجلين هي حركات تنقل عبر عدة مفاصل وهذه المفاصل تكون بمثابة 

نها العضالت العاملة على هذه المفاصل مما تعطي التطبيس المثالي في حركة محاور دوران يكون مسؤول ع

طول األطراف السفلى من متغيرات سرعة الزاوية والسرعة االنتقالية مما تكون مؤثرة وفعالة أثناء األداء في 

ية تطبيس المهارات, فعلى حارس المرمى أن يمتلك " السرعة أثناء الركض ومستوى عال جدا من القابل

 , التي يحتاجها في مهارة االستالم والتسليم.  (1)التكنيكية"

 

 
                                                           

), In New Studies in athletics, The IAAF . Force Plate Fases Hurdling TechiqueBrian M) 1(
Quarterly Magazine, v. 9, 4, 1994, pp. 55-58.  
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  -االستنتاجات والتوصيات: - 5

  -االستنتاجات.: 1 - 5

 مالئمة المعايير والمستويات )للقياسات الجسمية( لعينة البحث.   -1

غرض استخدامها تم التوصل الى تحديد درجات معيارية ومستويات لبعض القياسات الجسمية لعينة البحث ل -2

 ( سنة.16-14في عملية انتقاء حراس المرمى الناشئين لكرة القدم بأعمار )

حققت العينة أعلى نسبة بالقياسات الجسمية بالمستوى المعياري )الجيد( في اختبار قياس الشهيس والزفير,  -3

 )المتوسب والمقبول(. وأما باقي االختبارات للقياسات الجسمية كانت نسبتها في المستوى المعياري بين 

 التوصيات:  2 - 5

 ومن خالل ما تقدم من استنتاجات يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات واهمها.

يوصي الباحث تعميم االختبارات الموضوعة للمحددات االساسية  للقياسات الجسمية المختارة كأحد  -1

( سنة على األندية واالكاديميات  16-14معايير االنتقاء لحراس المرمى الناشئين لكرة القدم بأعمار )

التخصصية حتى نصل بالحراس الى المستويات العليا في بلدنا وتعميمها الى االتحاد العراقي لكرة القدم 

 واالندية الرياضية لالستفادة منها.

 ضرورة اجراء بحوث ودراسات على عينات اخرى مثل )االشبال والناشئين( لتقويم مستوياتهم. -2

 سنوات لمسايرة التقدم الحادث في مجال هذه اللعبة. 5أو  3ادة تحديد معايير جديدة لمجتمع البحث كل أع -3

على اللجنة الفنية في االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بإقامة ورش عمل تطويرية لمدربي حراس  -4

 المرمى لتنمية وتطوير فكر مدربي حراس المرمى.

 -المصادر العربية:

دار ماكروهيل,  , )ترجمة(, محمد أمين المفتي وآخرون :)القاهرة,تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكوينين بلوم و)آخرون(؛ بنيامي .1

 .65(, ص1983

,القاهرة, دار النهضة مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد الحميد واحمد خيري ؛  .2

 .301, ص1973العربية, 

, عمان, دار المسيرة للطباعة والنشر في التربية وعلم النفس مناهج البحثسامي محمد ملحم؛  .3

 .226, ص2000والتوزيع, 

القياس واالختبار والتقويم في المجال علي سموم الفرطوسي, صادق جعفر, علي مطير؛  .4

 .114, ص2015بغداد, مطبعة النهرين,  الرياضي 

, بغداد, مطابع 1, طبية الرياضيةاالختبارات والتقويم والقياس في الترقاسم المندالوي وآخرون؛  .5

 .36ص ,1989التعليم العالي, 

االختبارات والمقاييس في مجال التربية البدنية وعلوم التربية محجوب إبراهيم ياسين المشهداني؛  .6

 .177, ص2015, بغداد, مطبعة األشبال, 1, طالرياضية

العلمي لعوم التربية  االتجاهات المعاصرة في البحثمحمد حسن عالوي, أسامة كامل راتل,  .7

 .244, ص2017القاهرة, دار الفكر العربي,  البدنية والرياضية

االتجاهات المعاصرة في البحث العلمي لعلوم التربية محمد حسن عالوي, أسامة كامل راتل؛  .8

 .185, ص2017القاهرة, دار الفكر العربي, البدنية والرياضية  

, القاهرة, دار 4, ط1ج لتربية البدنية والرياضة القياس والتقويم في امحمد صبحي حسانين؛  .9

 .138, ص2004الفكر العربي, 

, القاهرة, دار 3, ط1, جالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسانين؛  .10

 .219 -218, ص9199الفكر العربي, 

, 1والرياضية  ط طرق ومناهج البحث العلمي في التربية البدنيةمروان عبد المجيد إبراهيم؛  .11

 .59, ص2002عمان, الدار العلمية الدولية, 

, دار 1, ططرق ومناهج البحث العلمي في التربية البدنية والرياضيةمروان عبد المجيد إبراهيم؛  .12

 .114, ص2002الثقافة للنشر, عمان, 
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لياقة الدرجات التأهيلية ل وديع ياسين محمد )وآخرون م( أقتبسه التكريتي , 1968ندفل س.م ) .13

في وقائع المؤتمر البدنية للطلبة المتقدمين للقبول في كلية التربية الرياضية لجامعة الموصل, 

 .450. ص 1989العلمي ال امس لكليات التربية الرياضية في القطر العراقي جامعة البصرة 

 المصادر االجنبية

in athletics,  , In New Studies. Force Plate Fases Hurdling TechiqueBrian M. 1

The IAAF Quarterly Magazine, v. 9, 4, 1994, pp. 55-58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



401 

 

تعديل السلوك الرياضي و مدى تأثيره على مستوى الالعب من وجهة نظر علم النفس الرياضي في 

 المحافظات الجنوبية " فلسطين "

 إبراهيم يوسف يعقوب المدهون

 00972599415989مول  / رقم المح

      

 : الالعبين , األندية الرياضية ,علم النفس الرياضي , األخصائي النفسي التربوي . الكلمات المفتاحية

 الملخص باللغة العربية :

الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع استخدام االنتقاء من وجه نظر علم النفس الرياضي لدى األندية  

وقد تم إعداد مقياس يتضمن محورين, هما: األهمية ين المحافظات الجنوبية , الرياضية في فلسط

( ناديا ,  وكشفت النتائج عن وجود 40( العبا في ) 1200عينة مكونة من )والمعيقات, وطبس على 

إمكانيات الستخدام علم النفس الرياضي في األندية الرياضية ,  ومن جانل آخر بينت النتائج أنَّ هنا  بعض 

المعيقات في استخدام علم النفس الرياضي مع الالعبين و األندية , ومن أهمها: رفض الالعبين و األندية بأن 

يخضع الالعبين لجلسات عالج أو تهيئة نفسية , كما يجد بعض الالعبين و األندية الرياضية صعوبة في 

األندية الرياضية قبل بداية و  استخدام علم النفس الرياضي , وأوصى الباحث بضرورة تهيئة الالعبين و

 أثناء الموسم الرياضي و المباريات الودية و الرسمية .

 

 

Modify the mathematical behavior and its influence on the player level of The 

view of mathematical psychology 

 

Sports writers / Ibrahim Yousef  Yaqoub  Almadhoun 

taj.sport.gaza@gmail.comEmail :  

 

Keywords: ( Players , Sports clubs , Sports psychology , Educational 

psychologists) . 

 The summary in English 

The current study finds the reality of using selection from a face Consider the 

clubs' mathematical psychology sport in Palestine, southern governorate, Ascale 

has been created that includes two axes : Importance disabilities , and applied a 

sample of ( 1200 ) players in ( 40 ) clubs . 

The results revealed possibilities for using mathematical psychology in sports 

clubs on the other hand , the results showed that there are some disabilities in use 

mathematical psychology with players and clubs.  

The most important of these are : The refusal of the players and clubs to subject 

the players to psychological treatment or preparation, some players and sports 

clubs find it difficult use Mathematical psychology.  

The researcher recommended that players and sports clubs should be set up before 

the beginning During the sports season and friendly and official matches.   
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 التعريف بالبحث :  - 1

 مقدمة البحث و أهميته :  1- 1

دُّون   ت ر  س  ن ون  ۖ و  ْؤمل اْلم  ول ه  و  س  ر  ْم و  ل ك  م  ى هللاَّ  ع  ي ر  ل وا ف س  ق لل اْعم  اللمل بسم هللا الرحمن الرحيم قال تعالى * و   إلل ٰى ع 

ةل ف ي   الشَّه اد  ْيلل و  ل ون  )اْلغ  نت ْم ت ْعم  ا ك  م بلم   * 1التوبة ( *  105ن بِّئ ك 

يعتبر علم النفس الرياضي و التمارين الرياضية اختصاص أساسيا في العلم الرياضي إذ جاء إنشاء هذا 

االختصاص نتيجة لتطور الطرق و تنوعها و تعدد  فرق المختصين في المجتمع العلمي , إن علم النفس 

س الرياضي في القرن العشرين , و recommendedsين الرياضية تعميس للمعرفة العلالرياضي و التمار

ذلك إثر تأسيس المختبر األول لعلم النفس الرياضي التجريبي في مدينة البز  ) المانيا ( عن طريس ويلهام 

لين ) بفضل شولت في مدينة بر 1920وقع بحث المختبر األول لعلم النفس الرياضي سنة  1879فونت سنه 

, و كان بيار دو كوبرتن  1925المانيا ( وجريفث في مدينة إلينوي ) الواليات المتحدة األمريكية( سنة 

مؤسس األلعاب األولمبية الحديثة قد نظم الملتقي الدولي األول و الوحيد من نوعه حول علم النفس و 

ي أوروبا و الواليات المتحدة , كما وقع تنظيم هذا االختصاص ف 1930الفيزيولوجيا في الرياضة سنة 

, و لقد  1965األمريكية عن طريس أساتذة جامعيين و إنشاء الجمعية الدولية لعلم النفس الرياضي سنة 

وظف تطوير هذا االختصاص في إطار العلم الرياضي نظرا لزيادة االهتمام بالرياضة و التمارين الرياضية 

 في المجتمع الحديث .

 الدراسة وأسئلتها: مشكلة البحث أو  2_ 1

يبدو ان الهدف العام من دراسة الشخصية اإلنسانية هو التوصل إلي تعميمات دقيقة تعطي الفرصة و 

اإلمكانيات لتفسير سلو  اإلنسان و التنبؤ به إذا أمكن ذلك , هذا و ال يختلف األمر كثيرا عند دراسة 

كيز الخاص في محاولة الفهم و التنبؤ بالسلو  الشخصية في الرياضة , و إنما وجه االختالف هو وجهة التر

 في المجال الرياضي. 

 و تبدو الحاجة إلي دراسة الشخصية في الرياضة في ضوء الهدفين التاليين : 

 الهدف األول : تحديد تأثير الرياضة في تطوير أو تغيير الشخصية .

 الهدف الثاني : تحديد تأثير الشخصية في األداء الرياضي .

ينبثس عن الهدف األول تحديد تأثير الرياضة في تطوير أو تغيير الشخصية , محاولة اإلجابة عن عدة هذا و 

 تساؤالت منها على سبيل المثال .

 & هل ممارسة النشاط الرياضي بشكل عام تؤثر في شخصية الفرد ؟ 

 ية ؟& ما تأثير خبرات النجاح او الفشل الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي على الشخص

 & ما تأثير خبرات المنافسة الرياضية على الشخصية ؟ 

 & كما ينبثس عن الهدف الثاني تحديد تأثير الشخصية في األداء الرياضي ؟ 

 محاولة اإلجابة عن عدة تساؤالت منها على سبيل المثال .

نشطة & هل اختالف األفراد في خصائصهم الشخصية يؤدي في مستوى اإلنجاز الرياضي في بعض األ

 الرياضية ؟ او بمعنى آخر هل توجد فروق بين الرياضيين و  ير الرياضيين في خصائصهم الشخصية ؟

 و تبدو أهمية الهدفين السابقين عند دراسة الشخصية في المجال الرياضي لالعتبارين التاليين: 

ة , و يبين أهمية أوال : يمثل الهدف األول تأثير السلو  الرياضي على شخصية الفرد _ قيمة اجتماعي

الرياضة في تطوير السلو  اإلنساني,  و من ذلك أن بعض علماء نفس الرياضة يرون أن ممارسة الرياضة 

تؤدي إلي خفض السلو  العدواني باعتبار أنها وسيلة لتنفيس الطاقة و أن ممارسة النشاط البدني تساعد على 

تطوير اللياقة البدنية يؤثر في تحسين مفهوم و  التخلص من بعض األمراض النفسية مثل االكتئاب , و ان

 تقدير الذات لدى الفرد .

ثانيا : يمثل الهدف الثاني تأثير الشخصية على الرياضة _ قيمة تطبيقية و خاصة بالنسبة المدربين و 

و  المهتمين بتطوير األداء الرياضي , حيث يسهم في معرفة العوامل النفسية المؤثرة في األداء الرياضي ,

من ثم يمكن االهتمام بها سواء في عملية انتقاء الرياضيين الناشئين او عند إعداد و تطوير برامج التدريل 

 الرياضيين بشكل عام , أو تدريل المهارات النفسية بخاصة .  

 الشخصية و عالقتها باألداء الرياضي ؟ 
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ضي ان التفوق في رياضة معينه & يعتقد بعض الباحثين المهتمين بدراسة الشخصية في المجال الريا

مرهون إلي حد كبير بمدى مالئمة السمات الشخصية للفرد بطبيعة المتطلبات و الخصائص النفسية المميزة 

لنوع الرياضة و نضرب مثال لذلك , عندما نحلل طبيعة الخصائص النفسية لرياضة مثل التنس , فإنها 

عول أهمية كبيرة على تضافر الجهد أو التعاون مع آخرين رياضة فردية تعتمد على األداء الفردي , و ال ت

مثل رياضات آخري جماعية ككرة القدم أو كرة السلة  .... الخ , كذلك فإن نتيجة المباراة تمثل مسؤولية 

فردية يتحملها الالعل بشكل محدد بينما تتوزع مسؤولية نتيجة المباراة بين أفراد عديدين في الرياضات 

 الجماعية .

يمكن على ضوء هذا التحليل المبدئي لخصائص هذه الرياضة ان نتوقع أهمية تميز العل التنس بدرجة و 

مرتفعة في سمات نفسية مثل السيطرة و تحمل المسؤولية... الخ , و في المقابل نتوقع انخفاض سمات مثل 

 االنبساطية أو االجتماعية بالنسبة له. 

هتمامها لمعرفة هل تختلف السمات الشخصية تبعا الختالف نوع و على ضوء نتائج البحوث التي وجهت ا 

الرياضة فإن هنا  تحفظا كبيرا نظرا لعدم وضوح هذه الفروق فضال عن عدم اتفاق نتائجها , هذا و بالر م 

من اختالف وجهات النظر حول أسباب عدم اتفاق النتائج,  فإن وجهات النظر تتفس على وجود عاملين 

 تم بهما حتى يمكن التوصل إلي مغزى هذه الفروق هما .هامين يجل أن يه

 _ أهمية تصنيف األنشطة الرياضية تبعا ألساس نظري منطقي . 1

لتي _ أهمية تطوير أدوات القياس النفسي لدى الرياضيين مع التركيز على المقاييس النفسية النوعية ا 2

 تالئم طبيعة الموقف الرياضي.

 أهداف الدراسة :   3 – 1

 دف هذه الدراسة إلى معرفة ما يلي : ته

واقع استخدام علم النفس الرياضي مع الالعبين و األندية قبل بدء و اثناء الموسم الرياضي و المنافسات 

 الودية و الرسمية .

استنتاج المعيقات لعدم وجود خطب واضحة لالعتماد عليها في األندية و المراكز الشبابية و عزوف الكثير 

 و الالعبين عن تعيين أو الجلوس مع المختص النفسي . من األندية

 تهميش دور علم النفس الرياضي في المؤسسات الرياضية في بعض األندية بسبل العادات والتقاليد . 

 أهمية الدراسة  4 – 1

عند النظر إلى علم النفس الرياضي كفرع من علم الرياضة والتدريل, فمن المحتمل بصورة كبيرة أن 

بؤرة الدراسة محاولة وصف السلو  وتفسيره والتنبؤ به في المواقف الرياضية , ويعد مفهوم علم تتضمن 

نفس الحركة , وجهة نظر شاملة لدراسة السلو  في الرياضة؛ حيث يعرف مارتنز علم الحركة على أنه: 

قًا من هذا المفهوم دراسة الحركة اإلنسانية, وخاصةً النشاط البدني في كافة األشكال والمجاالت , وانطال

يتضمن دراسة الجوانل النفسية  -علم النفس الرياضي والتعلم والضبب الحركي  -الشامل, فعلم نفس الحركة 

 للحركة البشرية, وتشمل الجوانل األخرى:

 فسيولوجيا التدريل. -فسيولوجيا علم الحركة • 

 الرياضة.الميكانيكا الحيوية في  -الميكانيكا الحيوية في علم الحركة • 

 علم االجتماع الرياضي. -علم الحركة الثقافي  -علم الحركة االجتماعي • 

 وبالتالي تأتي أهمية هذه الدراسة من:

االستشارات النفسية واإلرشاد النفسي في التربية البدنية والرياضة , تقديم برامج رياضية إرشادية ووقائية  

برامج التوجيه التربوي الرياضي والرعاية, منها: برامج  لكل الرياضيين في كل الفئات العمرية , تقديم

الخ , … الموهوبين رياضيًا  -رعاية ذوى االحتياجات الخاصة  –اختيار نوع الرياضة  -تعديل سلو  

إجراء البحوث النفسية في التربية البدنية والرياضة, للوقوف على أسباب إحدى الظواهر السلبية, ومحاولة 

زم للحد منها , وذلك حسل ما يتطلل من األخصائي, لتحقيس أهداف البرامج إجراء وضع البرنامج الال

حوار مع شخصية اجتماعية مرموقة ممن تمارس الرياضة لتحفيز الرياضيين على الخضوع لدراسة علم 

النفس الرياضي , توضيف مفهوم أهمية ممارسة الرياضة لينسان المعاصر لمحو األمية الرياضية, وهذا 

 لل متحدث يمتلك معرفة تامة بالخصائص النفسية الرياضيين .يتط
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 مجاالت البحث : 5 -1

 : المجال البشري : الالعبين في االندية الفلسطينية المحافظات الجنوبية .  1- 5

 المجال المكاني : عدد من االندية الفلسطينية . 2 – 5

  2019/  7/  17و لغاية  2019/  8/5المجال الزماني : للفترة من  3 – 5

 منهج البحث و إجراءاته الميدانية  – 2

 

 منهج الدراسة أو البحث  :   1 – 2

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي بوصفه المنهج المناسل لتحديد ووصف الحقائس المتعلقة بالموقف 

دراسة ,إذ تم (, والذي يركز على وصف الجوانل المتعددة لمشكلة ال1992,112الراهن )عودة وملكاوي , 

 توظيف استبانه محكمة بهدف الوصول إلى نتائج تمثل الواقع الحقيقي.

 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 2 – 2

تكون مجتمع الدراسة الحالية من بعض الالعبين و األندية في فلسطين المحافظات الجنوبية , والذين بلغ 

( ناد رياضي , خالل الموسم  40)( العل و العبه , يمارسون مختلف األلعاب في 1294عددهم  ) 

 . 2020 /2019الرياضي  

%( العبا و العبه من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية  34وقد تم اختيار عينة الدراسة ما نسبته )

البسيطة, حيث تم توزيع أفراد المجتمع على طبقات حسل متغيرات الدراسة : الجنس واللعبة و مركز 

عبة و عدد سنوات أداء اللعبة , ثم تم اختيار العينة حسل كل مستوى من مستويات هذه الالعل أو الال

( العباً  439المتغيرات بالنسبة نفسها التي تشكلها في المجتمع, حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الحالية ) 

 من أندية فلسطين في المحافظات الجنوبية . 

 

 _ مصطلحات الدراسة: 3

لرياضيين هم األشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية أو نشاط رياضي أو لعبة معينة و الرياضيين : ا

 لديهم القدرة البدنية وقوة التحمل على ممارسة األنشطة الرياضية 

اإلحصائي النفسي التربوي الرياضي : هو الشخص الذي لدية خلفيه علمية متسعة في مجال علوم الرياضة  

على دراسات مكثفة في بعض فروع علم النفس و علم النفس الرياضي و ينظر إلي باإلضافة إلي حصوله 

اإلحصائي النفسي التربوي الرياضي على انه يقوم بتعليم و إكساب الالعبين الرياضيين أو الممارسين 

ه و للرياضة و مهارات النفسية المختلفة كمهارات االسترخاء و التنشيب و التصور العقلي و مهارات االنتبا

التركيز و الثقة بالنفس و  يرها من المهارات النفسية التي تسهم في مواجهة القلس و الضغوط و تهيئة 

الالعبين نفسيا قبل االشترا  في المنافسات الرياضية و كذلك اإلسهام في سرعة تعلم و إتقان المهارات و 

 القدرات الحركية و الخططية .

 الدراسات السابقة :  - 4

اطلع الباحث على مواضيع علم النفس الرياضي  المتعلقة بموضوع الدراسة, ومن ثم تم   1 – 4 – 1

 الرجوع لبعض الدراسات ذات الصلة وهي :

 وفيما يلي نتناول بعض تعريفات علم النفس الرياضي, وهى :

ويرى بأنه "علم تطبيقي يدرس ويطبس مبادئه على األلعاب ومواقف الالعبين" ,  Singerيعرفه سنجر : 

 , بأنه: "أثر الرياضة نفسها على السلو  البشرى" ,  Aldermanألدرمان 

, بأنه: "فرع من الدراسة تطبس فيه مبادئ علم النفس على المواقف الرياضية" ,  Coxويرى كوكس 

ويعرف عمرو بدران علم النفس الرياضي, بأنه: " ذلك العلم الذي يدرس سلو  وخبرة اإلنسان تحت تأثير 

ة التربية البدنية والرياضة , ومحاولة تقويمها ليفادة منها في مهاراته الحياتية" , و حسل " ممارس

يعرف علم النفسي الرياضي " بأنه العلم الذي يدرس حركة الفرد , أثناء »  Raymond» رايموند" 

ك العلم التطبيقي التمرين البدني, و المنافسة الرياضية أو النشاط الترويجي في الهواء الطقل , " هو ذل
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لمعظم فروع علم النفس, حيث يهتم بدراسة السلو  والخبرة والعمليات ,  وحسل أحمد أمين فوزي يعرف 

 علم النفس الرياضي:

العقلية المرتبطة بالرياضة بمختلف أشكالها ومجاالتها, وذلك بهدف فهم السلو  والتنبؤ به والتحكم فيه من 

 ء به, وكذا إيجاد الحلول العملية لمختلف المشاكل التطبيقية أجل العمل على تطويره و االرتقا

في الرياضية التنافسية أو التربوية أو الترويجية" , و السلو  الرياضي الذي هو محصلة, أو نتاج للشخصية 

الرياضية بكل جوانبها فإن دراسته تكون الرياضية , في ضوء أهداف الرياضة و كذلك في ضوء ديناميكية 

بين متغيرات الشخصية و متغيرات البيئة و لهذا يبحث علم النفس الرياضي في المتطلبات البدنية و  التفاعل

العقلية و االنفعالية للممارسة الرياضية بوجه عام, وممارسة كل نشاط على وجه خاص, و كذلك عملية 

 تأثير و تأثر كل نشاط من األنشطة

لرياضية , الرياضية الفردية و الجماعية على متغيرات المتغيرات خالل العمليات النفسية للممارسة ا

 الشخصية البدنية و العقلية و االنفعالية .

 التطور التاريخي لعلم النفس كمجال أكاديمي : - 2 - 4 –

 م, حيث وجدت كتابات 1801تعود الكتابات األولى التي اهتمت بعلم النفس الرياضي إلى سنة 

ية العبي كرة القدم , وفيما يلي نتناول المالمف التاريخية التي تهدف لدراسة ألمانية تعنى وتهتم بدراسة نفس

 علم النفس كمجال حيوي للرياضة والرياضيين والباحثين:

 ينظر إلى علم النفس الرياضة كأحد المجاالت األكاديمية على أنه حديث نسبيا و أنه ما زال  

نورمان تريبلت في إجراء أول تجربة  Tripleit Normam 1897في مرحلة النمو, ويرجع الفضل إلى 

على تحسن األداء الفردي والجماعي العبي الدراجات. بحث في علم النفس الرياضة اعتمد على المالحظة 

)أول من اجتهد في  Scripture , W) 1899المنظمة لفترة من الوقت بغرض معرفة أثر حضور , ويعتبر 

م, ظهر كتاب دي كوبرتن, في 1913مارسة الرياضية , وفي سنة تحديد السمات الشخصية التي تظهر بالم

م, كانت أول محاولة رسمية لتدريس 1923باريس بعنوان: كتابات في علم النفس الرياضي , وفي سنة 

 مقرر علم النفس والرياضة, والتي قام

ن جرفت" كولما Griffith Colemanللطالب الجامعيين بأمريكا , كما يعتبر"  Griffithبها جرفث 

بأمريكا, وأنشأ مخابر معملية لقياس النشاط الكهربائي 1925المؤسس األول لمعمل علم النفس الرياضة بين 

للمخ, وقياس تعل أو قوة العضالت , قياس نبض القلل وضغب الدم, استعمال الطرق الكيميائية في قياس 

 استثارة الجسم ) نسبة األدرينالين والنورادرينالين(.

 موضوعات في طبيعة المهارات النفس حركية, التعلم الحركي, العالقة بين متغيرات . Griffithدرس 

 

 _ أداة الدراسة : 8

بعد االطالع على علم النفس الرياضي , والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة كدراسة عمل 

,ومعيقات استخدامه مع الباحث على تطوير أداة الدراسة لقياس أهمية استخدام علم النفس الرياضي

الرياضيين واألندية الرياضية في فلسطين المحافظات الجنوبية , وهو يحتوي على مجالين,هما المجال 

( فقرات , والمجال الثاني عبارة عن معيقات تتعلس 10األول: أهمية استخدام علم النفس الرياضي بواقع )

 ( فقرات .10بثقافة علم النفس الرياضي وبواقع )
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( توزيع عينة الدراسة حسل متغيرات )الجنس, اللعبة , مركز الالعل أو الالعبة , عدد سنوات 1جدول: )

 خبرة  (

 المجموع العدد المتغيرات

 439 289 الالعل  الجنس

  150 الالعبة 

نوع اللعبةةةة و 

 عدد الالعبين 

العاب جماعية كرة 

القةةدم و السةةةةةةلةةة و 

 الطامرة

292 439 

رديةةة تنس العةةاب ف

 الطاولة و المالكمة 

147 

مركز الالعةةل 

 أو الالعبة

حةةةارس مةةةرمةةةي , 

مةةةدافع , مهةةةاجم , 

 العل وسب 

323 439 

 116 العاب فردية 

  

 439 93 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 189 سنوات 10-5من 

 10أكةةةةةثةةةةةر مةةةةةن 

 سنوات

157 

 

 إجراءات الدراسة : - 9

 قسمين رئيسيين على النحو اآلتي: تكونت أداة الدراسة من 

القسم األول: ويشتمل على بيانات عامة عن المشاركين في الدراسة )العبين و العبات( من حيث الجنس, 

 نوع اللعبة , المراكز , سنوات الخبرة .

بند, حول األهمية والتحديات التي تتعلس بعلم النفس  20القسم الثاني: ويشتمل على استبانة مكونة من 

الرياضي وقد عرضت بطريقة سلم التقدير, ويقوم الالعبين و الالعبات  المشاركين في الدراسة باختيار 

 الدرجة التي تمثل مدى انطباق البند عليهم, )بدرجة كبيرة, بدرجة متوسطة, بدرجة قليلة(.

 ملت: من أجل تحقيس أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها, قام الباحث بسلسلة من اإلجراءات ش

 تحديد المجتمع األصلي للدراسة وعينتها.  -1

بناء أداة الدراسة, وحساب خصائصها السيكومترية من صدق وثبات من خالل تطبيس االستبانه  -2

 الكترونياً على عينة استطالعية مكونة من خمسة وعشرون العل و العبه .

 اد عينة الدراسة ليجابة عنها. تم بناء نسخة الكترونية من االستبانة وتوزيعها الكترونياً على أفر -3

 تم تجميع البيانات وتفريغها, ثم تصنيف البيانات التي تم الحصول عليها.  -4

إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة.  SPSSاستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  -5

 ية.حيث تم استخدام اإلحصاء الوصفي المتمثل في: التكرارات, والنسل المئو

 دراسة صدق االستبانه:  -أ

بعد تطوير االستبانة بصورتها األولية تم دراسة صدق المحتوى, حيث تم عرضها على أصحاب 

االختصاص في علم النفس  والذين قدموا مالحظاتهم مكتوبةً وشفويةً, وبعد معرفة آرائهم ومالحظاتهم تم 

( فقرة.وأ عطي لكل 20ئية مكوناً من )إجراء التعديالت الضرورية, حيث ظهر المقياس بصورته النها

درجات(,  3( وبتدريج ثالثي, حيث أعطيت بدرجة كبيرة )Likertفقرة وزن مدرج وفس نظام ليكرت )

 درجة واحدة(. 1درجتان(, وبدرجة قليلة ) 2وبدرجة متوسطة )

 دراسة ثبات االستبانة : -ب
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( وهي درجة 0.81وكان معامل ألفا هي ) وتم التحقس من ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

 ( يبين قيم معامالت الثبات لمقياس األهمية والمعيقات.2مقبولة أل راض البحث العلمي والجدول رقم )

 (: قيم معامالت الثبات لمقياس األهمية والمعيقات2جدول )

معامل الثبات كرونباخ  عدد الفقرات المجاالت الرقم

 ألفا

 0.81 10 م النفس الرياضي أهمية استخدام  عل 1

 0.72 10 استخدام  علم النفس الرياضي معيقات  2

 

 نتائج الدراسة : -ج 

نتائج السؤال األول: ما أهمية استخدام  علم النفس الرياضي لدى الالعبين و الالعبات في األندية  -1

 الرياضية  في فلسطين المحافظات الجنوبية ؟

المقياس لبيان واقع استخدام  علم النفس الرياضي  لدى الرياضيين تم حساب المتوسب المرجف لعبارات 

في فلسطين المحافظات الجنوبية , ثم أ خذ المتوسب الحسابي العام للمتوسطات المرجحة لتحديد الدرجة 

( فإن الدرجة متدنية, والمتوسب 1.33 -1العامة لهذا المحور. فإذا كان المتوسب الحسابي الواقع بين )

( فأكثر فإن الدرجة 2.661( فإن الدرجة متوسطة والمتوسب الذي يبلغ )2.66-1.331ين )الواقع ب

مرتفعة, ويعتبر استخدام  علم النفس الرياضي  لدى الرياضيين في فلسطين المحافظات الجنوبية مهماً 

ونية عندما يحصل الرياضي على متوسب حسابي مرتفع. وقد تبين أنَّ عينة الدراسة لديها أنشطة الكتر

يمكن تفعيلها من خالل البريد االلكتروني وإدراج ملفات صوتية وصورية ويمكن الدخول إلى المواقع 

االلكترونية واالطالع على الكتل والمراجع التي تسهم في تهيئة الرياضيين نفسيا , ومن جانل آخر تبين 

( يوضف 4في األندية والجدول رقم )أنَّ عينة الدراسة ليس لديهم القدرة على استخدام  علم النفس الرياضي 

 هذه النتيجة.

 

 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس أهمية استخدام  علم النفس 3جدول )

 الرياضي لدي الرياضيين 

أهمية استخدام  علم النفس الرياضي   : المجال األول  االنحراف  الوسب 

 المعياري

 الدرجة

وسائب الكترونية متعددة مثل )البريد أقوم باستخدام  1

 االلكتروني, وأوراق العمل, وملفات صورية وصوتية(.

 مرتفعة 1.03 2.25

أقوم بتحميل بعض الفيديوهات التي يحتاجها الالعبين عن  2

 الفريس المنافس 

 مرتفعة 1.03 2.75

أقوم بتحميل بعض الفيديوهات عن انفعاالت الالعبين أثناء  3

 المباراة

882.  مرتفعة 1.26 

أقوم بتنزيل الفيديوهات  المسجلة عن أداء الالعبين , ليتمكن  4

 الالعبين من الرجوع إليها و تصحيف األخطاء

 مرتفعة 1.02 2.69

 مرتفعة 1.17 2.78 أقوم بتوجيه الالعبين للتفاعل مع علم النفس الرياضي  5

و رصد  أقوم  بنشر فيديوهات عن البطوالت الودية و الرسمية 6

 انفعاالت و أداء الالعبين أثناء و بعد سير المباريات .

 مرتفعة 1.33 2.96
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أقوم باإلجابة عن أسئلة الالعبين  عبر وسائل التواصل  7

 االلكترونية وأشاركهم النقاشات في أي وقت.

متوسب 1.25 2.20

 ة

أقوم بمتابعة التعليقات والمالحظات التي يضعها الالعبين في  8

نادي  االلكتروني وأزودهم بالتعليس الفوري على موقع ال

 أدائهم.

متوسب 1.47 2.42

 ة

أستخدم بعض التطبيقات االلكترونية التفاعلية لتسجيل  9

المحاضرات عن علم النفس الرياضي وبثها من عدة أماكن 

وبرامج الجوجل, و يرها(.,مثل:) الزووم  

متوسب 1.63 2024

 ة

رات التدريبية لتثقيف الرياضيينأستخدم نظام  الورش و الدو 10 متوسب 1.87 2.51 

 ة

أقوم  بنشر فيديوهات عن البطوالت الودية و الرسمية ( التي تنص على: 6يالحظ من الجدول السابس أن الفقرة )

يرجع لسهولة استخدام الفيديوهات وتوافرها بشكل كبير ( وهذا2.96قد حصلت على أعلى متوسب حسابي وهو )

يل أخصائي علم النفس الرياضي الستخدامها في توصيل المعلومة بشكل أفضل. وحصلت الفقرة على النت وتفض

أقوم باإلجابة عن أسئلة الالعبين عبر وسائل التواصل االلكترونية وأشاركهم النقاشات في ( التي تنص على: )7)

ألسئلة الكترونياً لما تحتاجه ( وذلك صعوبة متابعة اإلجابة على كل ا2.20على أدنى متوسب حسابي وهو )أي وقت(

من وقت وجهد, ويعود ذلك إلى زيادة عدد الالعبين الذين يقوم  أخصائي علم النفس الرياضي بالمتابعة و دراسة 

 حالتهم النفسية .

استخدام  علم النفس الرياضي لدى الالعبين  في األندية الفلسطينية معيقات ما  نتائج السؤال الثاني: -2

 جنوبية ؟ في المحافظات ال

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسل المئوية وقد تبين أن أهم المعيقات التي تواجه 

عينة الدراسةةة هو صةةعوبة اسةةتخدام  علم النفس الرياضةةي لدي الكثير من الرياضةةيين بسةةبل العادات والتقاليد  

 ( يوضف تلك النتيجة :4والجدول رقم )

 

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس المعيقات المتعلقة األخصائي النفسي  (:المت4جدول )

 الرياضي 

راف حاالن الوسب المجال الثاني: المحور األول: معيقات تتعلس بثقافة الالعل

 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.18 2.95 أجد صعوبة في التعامل مع أخصائي نفسي الرياضي  . 11

صعوبة في التأقلم مع األخصائي النفسي الرياضي  أجد 12  مرتفعة 1.29 2.98 

أرى أنَّ استخدام نظام  علم النفس الرياضي في األندية صعل  13

. 

 متوسطة 1.34 2.47

 متدنية 0.21 1.22 ليس لدي المعرفة الكافية عن علم النفس الرياضي  14

رصة أرى بأن الظروف الحالية في الوطن ال تتيف الف 15

 الستخدام  علم النفس الرياضي 

 متدنية 0.47 1.02

 

16 

ال أقتنع بجدوى علم النفس الرياضي في األندية و  المؤسسات 

 الرياضية 

 متدنية 0.48 1.24

ال يوفر أخصائي علم النفس الرياضي لي الخصوصية  17

 والسرية عند الخضوع لجلسات عالجية

 متدنية 0.41 1.16

تخدام وسائل التواصل االجتماعي و أجد صعوبة في اس 18

 التعامل معها .

 مرتفعة 0.27 2.99
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 متوسطة 1.32 2.47 أحتاج لبعض الوقت لفهم و االقتناع بعلم النفس الرياضي  19

ال أجد الوقت الكافي لمتابعة الفيديوهات التي تنشر بخصوص  20

 علم النفس الرياضي 

 متدنية 0.41 1.12

 

 

 لل المتوسةةطات الحسةةابية كانت متقاربة في المجال الثاني بشةةكل عام ,  كانت الفقرة ( أن أ4يبين الجدول )

( والدرجة التي 2.99على )في التأقلم مع األخصائي النفسي الرياضي  ( التي تنص على: )أجد صعوبة12)

 تليها كانت للبند

( 2.98سةةةطات الحسةةةابية )على أعلى المتو أرى أنَّ اسةةةتخدام نظام  علم النفس الرياضةةةي في األندية صةةةعل

وهذا يدل على ضعف االهتمام بعمل األخصائي النفسي الرياضي في األندية الفلسطينية , وفي المحور نفسه 

( التي تنص على: أرى بان الظروف 1.02( على أدنى متوسةةب حسةةابي والذي يبلغ )15حصةةلت فقرة رقم )

رياضةةي  و يرجع أيضةةا الختالف األلعاب الفردية الحالية في الوطن ال تتيف الفرصةةة السةةتخدام علم النفس ال

 والجماعية  .

 المقترحات :  - 10

 

 االستشارات النفسية و اإلرشاد النفسي في التربية البدنية والرياضة . 

تقديم برامج رياضية إرشادية ووقائية لكل الرياضيين في كل الفئات العمرية, تقديم برامج التوجيه التربوي 

رعاية ذوى االحتياجات الخاصة  –اختيار نوع الرياضة  –ية ,منها : برامج تعديل سلو  الرياضي و الرعا

الخ, إجراء البحوث النفسية في التربية البدنية والرياضة ,للوقوف على أسباب … الموهوبين رياضيًا  –

حسل ما إحدى الظواهر السلبية, ومحاولة وضع البرنامج الالزم للحد منها, مطبوعات إرشادية ,وذلك 

يتطلل من األخصائي ,توضيف مفهوم أهمية ممارسة الرياضة لينسان المعاصر لمحو األمية الرياضية 

 ,وهذا يتطلل متحدث يمتلك معرفة تامة بالخصائص النفسية الرياضيين.

 االهتمام بفقرات إعالمية عن قيم و فوائد علم النفس الرياضي . -

 

 المصادر باللغة العربية  :

 

بو طالبي بن جدو : محاضرات في مادة علم النفس الرياضي , جامعة محمد لمين دبا ين الدكتور  -1

 . 2سطيف 

 .2007الدكتور أسامة كامل راتل : علم نفس الرياضة المفاهيم و التطبيقات ,  -2

أ . م . د حسين عبد الزهرة عبد أليمة : علم النفس الرياضي , جامعة كربالء _ كلية التربية الرياضية  -3

. 
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البدنية والحركية والقدرات العقلية كمؤشرالنتقاء  القدراتالمهاري بداللة بعض  دراسة تنبؤية لألداء

 ناشئي كرة الطاولة

 أ .د ربيع لفته داخل 

RABEELAFTA@gamil.com .PROF.DR 

 م.م صبا ليث إسماعيل 

ASST. seaman lath @yahoo.com 

 لكلمات المفتاحية )االداء المهاري   القدرات البدنية والحركية   قدرات العقلية  تنس الطاولة      

 :       المست لص باللغة العربية

تستهدف عملية االنتقاء في المجال الرياضي بصفة عامة اختيار افضل الناشئين لممارسة نشاط رياضي معين  

ة في هذا النشاط وقد ظهرت الحاجة الى هذه العملية نتيجة اختالف الناشئين والوصول الى مستويات عالي

واستعداداتهم البدنية والعقلية والنفس هدف البحث ألى معرفة نسبة بعض الصفات البدنية والحركية المساهمة 

خالل الصفات بمستوى االداء المهاري لناشئي تنس الطاولة وبناء معادلة تنبوئية لمستوى االداء المهاري من 

البدنية والحركية وتطرق الباحثان  الى الدراسات النظرية التي احتوت على مباحث متعددة تتعلس بموضوع 

البحث وهي االنتقاء وأهدافه ومراحلة وانواعه ,كما تناول والقدرات البدنية والحركية وأهمية كل منها في 

الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته طبيعة المشكلة مجال لعبة كرة الطاولة وقد استعمله الباحثان  المنهج 

.حيث تحدد مجتمع البحث بناشئي لعبة كرة الطاولة وهم المشاركون في بطولة الجمهورية والمناطس 

والحاصلون على المراكز المتقدمة التي يقيمها االتحاد العراقي لتنس الطاولة المركزي واخذ قيمة التجربة 

ة للنشاط المدرسي للمحافظات الجنوبية والوسطى, أهم الوسائل المستخدمة هي للمراكز التدريبية التابع

المصادر والمراجع العلمية واستمارة استبيان ,أجرت تجربة استطالعية قبل خوض التجربة الرئيسية وتم 

ول ألي معاملة البيانات احصائيا, وبعد االنتهاء من المنهج تم استعمال المعالجات اإلحصائية المناسبة للوص

تضمن عرض النتائج التي توصله إليها الباحثان  من خالل رابعا: عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: 

المعالجات اإلحصائية وتحليلها ومناقشتها , والتي من خاللها تمكن الباحثان  من تحقيس أهداف ونتائج وتحليلها 

أن مجموعة من االختبارات ساهمت في عملية  --ة:ومناقشتها وقد توصلت الباحثان  ألي أهم االستنتاجات األتي

 انتقاء ناشئي كرة الطاولة

بعض القدرات البدنية والحركية  القدرات العقلية عالقة طردية مع المتغير األداء المهاري  أر تباط  -

 وكذلك عالقة طردية مع متغير األداء المهاري  أرتباط ) بسيب, متعدد (

 ية يمكن من خاللها التنبؤ باألداء المهاري بداللة المتغيرات المبحوثة.أيجاد معادلة تنبؤيه نهائ -

االستفادة من جميع االختبارات التي عملت بها الباحثان --أما أهم التوصيات التي أوصت بها الباحثان  في :

اد المعادلة اعتم-في اختبار عينة البحث ألنها تعد عنصرا جيدا في عملية انتقاء وتدريل العبين كرة الطاولة.

 أيجاد دراسة على متغيرات اخرى منها فسيولوجية.-التنبؤية لغرض انتقاء  ناشئي كرة الطاولة في العراق.

A predictive study of skill performance in terms of some physical, motor and 

mental abilities as an indicator To select the table tennis starters 

. Rabeea  Lafta dakhil PROOF.DR 

Saba Ismail Laith  ASST 

Keywords: (Skillful performance, physical and motor abilities, mental 

abilities Table Tennis). 

Abstract in Arabic 

              The research aims to determine the proportion of some of the physical 

characteristics and kinetic contribution to the level of performance skills to Nacia 

table tennis and build Tenboiah equivalent to the level of performance skills 

through physical and kinetic qualities and touched the researcher to the theoretical 

studies which contained multiple sections on the subject of search, a selection, 

objectives, stages and types, also addressed the physical measurements and 
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physical abilities and motor and the importance of each of them in a game of table 

tennis. the researcher descriptive method survey manner used for suitability nature 

of the problem. Where determine the research community Bnacia ping-pong they 

are the participants in the championship of the Republic, regions and obtaining 

advanced centers set up by the Iraqi tennis Federation central table and taking the 

value of experience centers training of school activity southern and central 

provinces, the most important means used are sources of scientific references and 

questionnaires, conducted an exploratory experience before going to the main 

experience has been the treatment of the data statistically, after the completion of 

the curriculum has been the use of appropriate statistical treatments to reach the 

Fourth: results analyzed and discussed: included Showing results that enriches the 

researcher through statistical treatments and analyzed and discussed, and through 

which the researcher was able to achieve the goals of the results of her research, 

analysis and discussion has reached the most important researcher to the following 

conclusions                                                                                                 

 .1-The set of tests contributed to the selection process Nacia Table Tennis 

2-Some of the physical and motor abilities correlate with performance skills as 

well as the variable correlated positively correlated with performance skills 

variable link (simple, multiple) 

3-a final predictive equation by which to predict the performance skills in terms 

of the researched variables. 

The most important recommendations recommended by the researcher :- 

 .1-take advantage of all tests worked out a researcher in a test sample of the 

research because it is a good element in the selection and training of players ping-

pong process. 

 2-Adoption of a predictive equation for the purpose of selecting Nacia table 

tennis in Iraq. 

3-finding study on the mental and physiological variables 

 التعريف بالبحث :-1

  مقدمة البحث وأهمية:.1 -1

صبف افضل ه وقد اصبف من المسلم به ان امكانية وصول الناشف الى المستويات العليا في المجال الرياضي ت

اذ امكن منذ البداية انتقاء الناشف وتوجيهه الى نوع النشاط الرياضي الذي يتالئم واستعداداته وقدراته المختلفة 

والتنبؤ بمدى تأثير عمليات التدريل على نمو وتطوير تلك االستعدادات والقدرات بطريقة فعالة تمكن الالعل 

ذلك هو جوهر عملية االنتقاء. فضال عن ذلك "ذا باإلضافة من تحقيس التقدم المستمر في نشاطه الرياضي و

إلى أن بعض البحوث قد أثبتت وجود عالقة ارتباطية دالة بين نتائج بعض االختبارات األولية في االنتقاء 

ونتائج الناشف في أداء بعض المهارات الرياضية بعد مرور فترة من التدريل قدرت بحوالي خمسة سنوات 

يحرص االتحاد المركزي لتنس الطاولة على اقامة بطوالت متعددة سنويا منها بطولة (. 1976)كوزلتسوف() 

الجمهوريه وبطوالت الدوري وانخبه فضال عن بطوالت المناطس والمحافظات التي تتكفلها االتحادات الفرعية 

بيه وسلبيه وقد تفعل للبطوالت المدرسية , وكأي لعبة اخرى فان البطوالت التي تنظيمها تتخللها جوانل ايجا

الجهات المنظمة لهذه البطوالت عن الكثير من االمول التي من شانها انجاحها وبالتالي تحقس الغايات المرجوة 

كرة  يإن تأهيل العبمن المنافسة التي تحدد االفضل والغايات األخرى التي يحددها كل اتحاد ال اي لعبه ,

ميتها اال ان تحسنها مرتبب بتحسن الخصائص البدنية والحركية عند الطاولة ال يقتصر على المهارة , فر م اه

الالعل , فالحالة البدنية تعد القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها األداء الفني لذا فان اكتشاف الخصائص البدنية 
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,وفي  و الحركية يسّرع في الحصول على النجاح وتحقيس المستويات المطلوبة مع االقتصاد في الوقت والجهد

مجال االنتقاء البد من وجود معاير او قيم تنبوئية نأخذ بنظر االعتبار البناء الجسمي العل من حيث الطول 

والوزن وطول االطراف ))فهنالك عالقة بين مميزات بناء الجسم وبين المستوى الرياضي العالي(( وأن لكل 

تقاء الموهوبين لأللعاب والفعاليات ,من كل لعبة أو فعالية رياضية صفات جسمية يتطلل مالحظتها أثناء ان

هذا تأتي أهمية البحث في تقنين عملية اختيار وانتقاء الالعبين الناشئين في لعبة كرة الطاولة ولما لالختبارات 

والمقاييس من دالله على تشخيص استعداد الفرد للوصول إلى تلك المستويات التي ينشدها ممارسو هذه اللعبة 

. 

 : البحثمشكلة  1-2

ين الحظ وبشكل من خالل اطالع الباحثان  على للعبة كرة الطاولة ومالحظته لمنتخبات الناشئ                

لمواصفات واضف ان هنالك تقدما" ملموسا" في لعبة كرة الطاولة وعلى المستوى العربي او العالمي, ألن ا

تيار اهمها لرياضية عند وضع محددات التنبؤ واخالنموذجية لالعبين يتم تحديدها عن طريس تحليل نتائجهم ا

ملية لذا فأن تكوين وتشكيل هذه المواصفات والقدرات والمؤشرات بشكل نموذجي سيمنف القائمين على ع

تويات العليا, االنتقاء فرصة الحصول على الالعل الذي لديه الصفة والقدرة و االمكانية في الوصول الى المس

سنها مرتبب طاولة ال يقتصر على االداء المهاري فعلى الر م من اهميتها اال ان تحان تأهيل العبي تنس ال

درات العقلية  بتحسن الصفات البدنية والقدرات الحركية عند الالعل, فالصفات البدنية والقدرات الحركية الق

قيس المستويات جاح وتحتعد القاعدة االصلية التي يرتكز عليها االداء المهاري , وهذا كله يسرع من عملية الن

 المطلوبة ..

لناشئين كما ان لويعزو الباحث اسباب كثيرة من بينها قلة وجود اسس علمية مقننة يبنى عليها االنتقاء السليم 

ساسيا" في عملية االبتعاد عن االساليل الموضوعية في تقويم القدرات والقابليات الخاصة باللعبة يعد محددا" ا

 ة الطاولة .انتقاء ناشف لعبة كر

 : أهداف البحث 3 -1

ألداء ة قياسات واختبارات لبعض الصفات البدنية والقدرات الحركية والقدرات العقلية واتحديد مجموع -1

 المهاري النتقاء ناشف كرة الطاولة .

ركية اقع االداء المهاري لالعبين الناشئين ومستوى بعض الصفات البدنية والقدرات الحوالتعرف على  -2

 القدرات العقلية و

 ستنباط معادلة تنبؤية لألداء المهاري بداللة المتغيرات المبحوثة .ا -3

 مجاالت البحث : 1-4

لطاولة العبو االندية في المحافظات الجنوبية والمنطقى   الفرات االوسب  بكرة االمجال البشري :  1-4-1

 (.2018للعام )

 4/5/2018ألى    12/1/2018المجال ألزماني  1-4-2

بعة ألى : المراكز التدريبية للنشاط المدرسي في المحافظات الجنوبية والوسطى التاالمجال المكاني  1-4-3

 وزارة التربية .

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :  -3

 منهج البحث : 3-1
ل أهمها معرفة هو الطريس الذي يسلكه  الباحث لتحقيس أهدافه مستندا على جملة من القواعد واالسس ,لع 

طبيعة المشكلة قيد الدراسة والتي تفرض على الباحث اختيار المناسل منه للكشف عن الحقيقة ونظرا لما 

تتطلبه طبيعة البحث وأهدافه الموضوعة فضال عن المشكلة المطروحة الى استخدام المنهج  الوصفي 

تباط المتغيرات أو معرفة إلى أي حد تتفس باألسلوب المسحي والدراسات  االرتباطية والتي تعني)المعرفة بار

 (1) التغيرات في عامل أخر...... والتي تعد من الطرق النافعة في التنبؤ(

 

                                                           
 

 : القاهرة , مكتبة االنجلو م النفسمناهج البحث في التربية وعلديبولدفاندالين ترجمة محمد نبيل) وآخرون(: (1)
 .348,ص1985المصرية ,
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 مجتمع وعينه البحث: 2 -3

 حث:مجتمع الب 3-2-1

تحدد مجتمع البحث بالعبي ناشئة كرة الطاولة في العراق من أندية المحافظات )ذي قار, ميسان , البصرة 

 العبا(. 60( والبالغ عددهم )2018-2017الديوانية, كربالء ,بابل, واسب ( للعام ),المثنى, 

 عينة البحث : 3-2-2

العل(  60( العبا من أصل )40تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من مجتمع الحث األصلي, اذ بلغت )     

سبة لتمثيل مجتمع البحث تمثيال حقيقيا ( وهي نسبة مئوية منا66,66وبهذا تكون النسبة المئوية لعينة البحث )

 العبين( 7وصادقا وقد استبعدت الباحثة عددا من افراد العينة للتجربة االستطالعية والبالغ عددهم )

 الوسائل واألدوات واألجهزة المستعملة:3 - 3

 الوسائل البحيية: 3-1- 3

 -استعانة الباحث بالوسائل البحيية األتية :

 لعربية واألجنبية.المصادر والمراجع ا -1

 المالحظة. -2

 المقابالت الشخصية -3

 االستبيان. -4

 االختبارات والقياس. -5

 شبكة المعلومات األولية )األنترنيت( -6

استبيان الستطالع آراء الخبراء والمختصين حول تحديد صالحية كل من بعض الصفات البدنية  -7

 )ي كرة الطاولةوالقدرات الحركية والقياسات الجسمية التي تدعم عملية انتقاء ناشئ

 )استبيان الستطالع أراء الخبراء والمختصين حول تحديد صالحية االختبارات -8

 : خطوات أجراء البحث 4- 3

 تحديد متغيرات البحث 4-1- 3

 تحديد صالحية المهارات االساسية بلعبة الطاولة:  3-4-1-1

الى تصميم استمارة استبيان مستندا على بغية تحديد صالحية المهارات األساسية في لعبة الطاولة عمدة الباحثة 

  المصادر والمراجع العلمية والبحوث الخاصة في لعبة الطاولة ,اذا تم تحديد المهارات وعرضها على الخبراء

,لغرض التعرف على صالحية المهارات التي يفترض ان يتمتع بها العبو الطاولة للناشئين وبعد جمع االستمارات 

 (1جدول )      قبول المهارات التي كانت ذات داللة معنوية.وتفريغ البيانات ,تم 

 

 ال اصة القدرات البدنية ت

 الوسط 1 2 3 4 5

الحسابي 

 المرجح

 األهمية

 النسبية
التكرا االختيار

 ر

التكرا

 ر

التكرا

 ر
 التكرار التكرار

1 
مسكة المضرب )قبضة 

 المضرب(
9 1 1 0 0 4.727 94.545 

 أ ّختيرت

 أ ّختيرت 96.364 4.818 0 0 1 0 10 ستعدادوقفة األ 2

 أ ّختيرت 92.727 4.636 0 0 1 2 8 حركات القدمين 3

 أ ّختيرت 96.364 4.818 0 0 0 2 9 الضربة األمامية 4

 أ ّختيرت 100 5 0 0 0 0 11 الضرب الساحق  5

 أ ّختيرت 98.182 4.909 0 0 0 1 10 الضربة الخلفية 6

 11ن = عدد ال براء والمت صصي
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 -:  تحديد صالحية القدرات البدنية  والحركية في عملية انتقاء ناشئ كرة الطاولة 3-4-1-2

لغرض تحديد صةةالحية المتغيرات البدنية عمدت الباحثة الى االسةةتعانة بالمراجع والمصةةادر العلمية  

لحركية لالعبي تنس الطاولة وادراجها في والمقابالت الشةةةةةفهية والتي من خاللها تم تحديد القدرات البدنية وا

اسةةتمارة اسةةتبيان ومن ثم تم عرضةةها على الخبراء والمختصةةين  في االختبارات والقياس والتدريل فضةةال" 

عن المختصةةةةةين في لعبة كرة الطاولة لغرض االسةةةةةتطالع على آرائهم في تحديد القدرات  البدنية والحركية 

, وبعد جمع االسةةةةةةتمارات والتفريغ للبيانات تم اسةةةةةةتخراج صةةةةةةالحية  التي ترتكز عليها لعبة كرة الطاولة

 (2جدول )( 2المتغيرات اذا تم قبول وترشيف المتغير ذات الداللة المعنوية عن طريقة النسبة المئوية و )كا

 

 ال اصة القدرات البدنية ت

 الوسط 1 2 3 4 5

الحسابي 

 المرجح

 األهمية

 النسبية
التكرا االختيار

 ر

االتكر

 ر

التكرا

 ر
 التكرار التكرار

 أ ّختيرت 100 5 0 0 0 0 11 السرعة 1

 أ ّختيرت 94.545 4.727 0 0 0 3 8 الرشاقة 2

 أ ّختيرت 94.545 4.727 0 0 1 1 9 السرعة الحركية 3

 أ ّختيرت 98.182 4.909 0 0 0 1 10 التوازن 4

تيرتأ خّ  94.545 4.727 0 0 0 3 8 القوه المميزة بالسرعه 18  

           

 تحديد صالحية االختبارات ال اصة بالقدرات البدنية والحركية النتقاء العبين كرة الطاولة:3-4-1-3

بعد تحديد القدرات البدنية المختصة بلعبة كرة الطاولة , كان لزاماً اختيار االختبارات الخاصة لهذه   

مية اعد الباحث استمارة استبيان *الستطالع أراء المتغيرات , وبعد االطالع على المصادر والمراجع العل

)الخبراء  (* في االختبار والقياس والتدريل الرياضي فضال عن المدربين في لعبة الطاولة, وعمل الباحث 

لكل قدرة بدنية من القدرات ست اختبارات , وبعد جمع االستمارات وتفريس البيانات واستخراج صالحية 

       .غير البدنية وتم قبول اختبارات ذات االتفاق المعنوي في اآلراءثالث اختبارات لكل المت

   يبين إتفاق ال براء حول تحديد إختبارات الدراسة بحسب األهمية النسبية :3والجدول )

 

 اإلختبارات المرشحة

 الوسط 1 2 3 4 5

الحساب

ي 

 المرجح

 األهمية

 النسبية
 االختيار

 التكرار
التكرا

 ر

التكرا

 ر
 رالتكرا

التكرا

 ر

اختبار الوثبات المتتالية في 

 المكان

 أ ّختير 100 5 0 0 0 0 11

 أ ّختير 98.182 4.909 0 0 0 1 10 ثا 10اختبار االستناد االمامي 

 أ ّختير 100 5 0 0 0 0 11 ثا 10اختبار الجلوس من الرقود 

 أ ّختير 98.182 4.909 0 0 0 1 10 الدوران مع حركة الرجلين 

 أ ّختير 94.545 4.727 0 0 0 3 8 ار اتزان بالقدم فوق الكرةاختب

اختبار الوقوف بمشب القدم على 

 المكعل

 أ ّختير 98.182 4.909 0 0 0 1 10

 أ ّختير 94.545 4.727 0 0 0 3 8 اختبار الجري المتعرج

اختبار الركض المكوكي مختلف 

 األبعاد

 أ ّختير 98.182 4.909 0 0 0 1 10
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 ّختيرأ   98.182 4.909 0 0 0 1 10 م بداية عالية 30كض اختبار ر

 أ ّختير 94.545 4.727 0 0 0 3 8 م بداية واطئة 30اختبار ركض 

اختبار لف الجذع لليمين واليسار 

 ثا 10اقصى عدد في 
تلبعد 52.727 2.636 4 2 1 2 2  أ س 

تلبعد 52 2.6 3 2 2 2 1 ثا 10اختبار الخطوة الجانبية   أ س 

تلبعد 52.727 2.636 4 2 1 2 2 م بداية متحركة 50بار العدو اخت  أ س 

 

    84 3  تبلغ )   05 0  ومستوى داللة )1 الجدولية عند درجة حرية )2)*  قيمة )كا

 تحديد اهم االختبارات ال اصة بالمهارات  االساسية للعبة كرة الطاولة:3-4-1-4

ات االساسية في تنس الطاولة  عمدت الباحثة الى تصميم بغية تحديد اهم االختبارات الخاصة بالمهار 

استمارة استبيان مستنده على المصادر والمراجع العلمية والبحوث الخاصة بتنس الطاولة , اذ تم تحديد 

االختبارات وعرضها الخبراء والمختصين في االختبارات والقياس وتنس الطاولة , لغرض التعرف على اهم 

ترض على الناس القيام بها في هذه االعمار وبعد جمع االستمارات وتفريغ البيانات , تم االختبارات التي يف

 (4( . جدول )2قبول االختبارات ذات داللة معنوية عن طريس النسبة المئوية )كا

 اإلختبارات المرشحة

 الوسط 1 2 3 4 5

الحساب

ي 

 المرجح

 األهمية

 النسبية
 االختيار

 التكرار
التكرا

 ر

التكرا

 ر
 لتكرارا

التكرا

 ر

تلبعد 52 2.6 3 2 2 2 1  عمس الضربة االمامية والخلفية  أ س 

 أ ّختير 98.182 4.909 0 0 0 1 10 تقييم االرسال )دقة االرسال (

تلبعد 63.636 3.182 1 4 1 2 3 اداء ضربة الكبس  أ س 

اداء التمريرة ) القاطعة االمامية 

) 
تلبعد 58.182 2.909 3 1 3 2 2  أ س 

التصويل على المستطيالت 

 المتداخلة
 أ ّختير 94.545 4.727 0 0 0 3 8

تلبعد 47.273 2.364 4 3 1 2 1 (ثا 10التمرير في)   أ س 

تلبعد 45.455 2.273 4 3 2 1 1 دقة التمريرة )قاطعة خلفية(  أ س 

تلبعد 54.545 2.727 5 0 1 3 2 عمس الضربات الطائرة  أ س 

 ّختيرأ   98.182 4.909 0 0 0 1 10 اداء االرسال االمامي

تلبعد 45.455 2.273 6 0 2 2 1 دقة التمريرة )قاطعة امامية(  أ س 

تلبعد 52.727 2.636 4 2 1 2 2 اداء االرسال الخلفي  أ س 

 

 تحديد صالحية القدرات العقلية :3-4-1-5

تنس الطاولة  على آراء من أساتذة لقد اعتمد الباحث في تحديد صالحية القدرات العقلية الخاصة بالعبي      

التعلم الحركي وعلم النفس الرياضي وعلى) الخبراء( في لعبة تنس الطاولة  عن طريس المقابلة الشخصية 

(متغيراً من القدرات العقلية يظن الباحث 12.ومن جانل اخر قام الباحث بعمل استمارة استبيان* تحتوي على) 

فيما تبين تحديد صالحية  ين الطاولة  ,تم توزيع االستمارة على الخبراءبأنها مهمة في عملية انتقاء العب

 (5القدرات كما في الجدول )

 

 



416 

 

 اإلختبارات المرشحة

 الوسط 1 2 3 4 5

الحساب

ي 

 المرجح

 األهمية

 النسبية
 االختيار

 التكرار
التكرا

 ر

التكرا

 ر
 التكرار

التكرا

 ر

تلبعد 47.273 2.364 4 3 1 2 1 التركيز  أ س 

 أ ّختير 94.545 4.727 0 0 0 3 8 االنتباه

 أ ّختير 98.182 4.909 0 0 0 1 10 الخيال والتصور

 أ ّختير 94.545 4.727 0 0 0 3 8 الذكاء الحركي

 استبعد 52 2.6 3 2 2 2 1 اإلبداع واالبتكار

 استبعد 52 2.6 3 2 2 2 1 القدرات الخططية

تلبعد 47.273 2.364 4 3 1 2 1 األداء التحكم الذاتي  أ س 

 أ ّختير 94.545 4.727 0 0 0 3 8 االدرا  الحركي 

تلبعد 47.273 2.364 4 3 1 2 1  سرعة رد الفعل س   ْ 

تلبعد 47.273 2.364 4 3 1 2 1 سرعة االستجابة  أ س 

تلبعد 47.273 2.364 4 3 1 2 1 التفكير ذاكرة الحركية  أ س 

                             

 .:لتجربة االستطالعيةا 5- 3

مالت الصدق تهدف التجربة إلى التعرف على الموثوقية العلمية لالختبارات المرشحة للقياس من حيث معا

 والثبات وموضوعية االختبارات ومناسبتها النتقاء ناشئي كرة الطاولة.

از الجنوب )ذي عبي  (العبين يمثلون احد ال  7قامت الباحثة بالتجربة االستطالعية على عينة مكونة من ) 

 :19/2/2018لغاية الخميس  2018/  2 /15قار( للفترة من األحد 

 ات:األسس العلمية االختبار 3-6

لموضوعية (  اإن الدور االيجابي الذي تؤديه المعامالت العلمية لالختبارات )الصدق , والثبات ,   

رات( في توى صعوبة والسهولة لالختبافضالً عن صالحية االختبارات من خالل )القدرة التميزية ,ومس

بريه والتي تعد النتائج التي يمكن الحصول عليها ال يمكن إخفاؤها خصوصاً في مجال البحوث العلمية ولمخت

الت العلمية االختبارات والقياسات أدواتها الهامة والفاعلة إذا يتوجل على الباحث التأكد من المعام

المختبرين وإذا  رئيسة من خالل تجربتها على عينة استطالعية الثانية منلالختبارات قبل إجراء التجربة ال

 . مأتم التأكد من )األسس العلمية (عندها فقب يمكن أجراء اختبار موثوق بثباته

 :صدق االختبار3-6-1

ة بنسبة جيد يعد الصدق من الصفات المهمة التي يجل أن يتصف بها االختبار الجيد واالختبار الذي ال يتمتع

ختبار من الصدق ال يمكن أن يؤدي وظيفته والصدق ليس صفة مطلقة بمعنى انه ال يمكن القول إن هذا اال

 صادق أو  ير صادق باللفظ المطلس وإنما تحدده نسبة صدقه .

والصدق معناه أن يقيس االختبار ما وضع  لقياسه على أن يناسل قدرة المفحوصين أيضا وقد استخدم الباحث 

هري من خالل تحديد جميع مكونات االختبارات في استمارة استبيان وعرضها على )الخبراء الصدق الظا

 .(1) ومن خاللهم تم الحصول على صدق االختبار )درجة الصحة التي تقيس بها االختبار ( والمختصين(

 

 

                                                           
  432,ص1981,جامعالموصل,1,دار الكتب للطباعة مبادئ اإلحصاء واألختبارات البدنية والرياضيةنزار الطالب ومحمود السامرائير:(1) 
 .254,ص  مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي وحمد نصرا الدين رضوان: (2)
 . 64,ص1999الكتاب, ,القاهره,مركز1,طالمعاير-الموضوعية -الصدق -الثبات -المعامالت العلمية بين النظريه والتطبيق: مصطفى حسين باهي(3)
  .66,ص1999السابق  , نفس المصدر مصطفى حسين باهي: (4)
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 لها القياس الثبات يعني خلو االختبار من االخطاء  ير المنتظمة والتي يتعرض  :ثبات االختبار6-2 -3

و انخفاض بمعنى خلوه من االخطاء العشوائية التي تحقس ثبات االختبار مثل عدم وضوح مفردات االختبار ا

بها االختبار  دافعية المختبرين فضال عن التخلص من االخطاء المنتظمة, فالثبات يعني )مدى الدقة التي يقيس

التجربة  ر من االخطاء ,عمدة الباحثة اختبار عينةولغرض معرفة نقاء االختبا (3)الظاهرة موضوع القياس(

م ثيوما ومن  2018 /19/2لغاية يوم الخميس المصادف 15/2/2018االستطالعية في يوم االحد المصادف

ائيا من معالجة بيانات االختبارين إحصثم ومن  25/2/2018اعادة االختبار عليهم  يوم الخميس المصادف 

(  6ل ) )بيرسون( وكذلك استخراج قيمة)ت( للمعامالت االرتباطية, والجدو خالل معامل االرتباط البسيب

 يبين النتائج التي حصلة عليها الباحث.

الموضوعية تعني ان االختبار  ير خاضع للتقديرات الذاتية , فاالختبارات  : موضوعية االختبار 3- 3-6

ة من عملية التصحيف الن الجواب محدد الموضوعية تعني )كل االختبارات التي تخرج رأي المصحف او حكم

كما انها ال تتأثر بالعوامل الذاتية والشخصية للمصحف ( وهي تعني عدم اختالف المقدرين في الحكم على 

  شيء ما ,او على موضوع معين ولغرض التأكد من موضوع االختبارات, عمدة الباحثة الى االستعانة

العبين( من أندية المحافظات الجنوبية لناشئة  7ية فقد أجريت على )عند اجراء التجربة االستطالع )*(بمحكمين

واستخراج ()كرة الطاولة ثم استخرج معامل االرتباط البسيب بيرسون بين درجات الحكمين )األول والثاني(

( للمعامالت االرتباطية حيث كانت قيمها أعلى من القيمة الجدولية آذ يدل على موضوعية االختبار tقيمة)

 ( يبين النتائج التي حصلة عليها الباحثة.  6الجدول )و

 باراتيبين مفردات االختبار ومعاملي اليبات والموضوعية ومعنوية االرتباطات لالخت   6جدول ) 

 االختبارات ت
معامل 

 اليبات
 الداللة االحصائيه

معامل 

 الموضوعية

الداللة 

 األحصائية

 معنوي 0.89 معنوي 0.84 اختبار الجري المكوكي 1

 معنوي 90 0 معنوي 66 0  8اختبار الجري المتعرج على شكل) 2

 معنوي 73 0 معنوي 98 0  م من البداية الواطئة30اختبار ) 3

 معنوي 81 0 معنوي 87 0   م من البداية العالية30اختبار ) 4

 معنوي 79 0 معنوي 54 0 الوقوف بالقدم على الكره 5

 معنوي 41 0 معنوي 54 0 انالوثيات المتتالية في المك 6

 معنوي 64 0 معنوي 57 0   ثا10اختبار االستناد االمامي ) 7

 معنوي 89 0 معنوي 89 0   ثا10اختبار الجلوس من الرقود)  8

 معنوي 97 0 معنوي 85 0 الدوران مع حركة الرجلين 9

 معنوي 73 0 معنوي 98 0 تقييم االرسال )دقة االرسال   

 
لمستطيالت التصويب على ا

 المتداخلة
 معنوي 81 0 معنوي 87 0

 معنوي 79 0 معنوي 54 0 اداء االرسال االمامي 

 معنوي 41 0 معنوي 54 0 االنتباه 

 معنوي 64 0 معنوي 57 0 ال يال والتصور 

 معنوي 73 0 معنوي 98 0 الذكاء الحركي 

 معنوي 90 0 معنوي 66 0 االدراك  الحس الحركي 

  754 0  تبلغ )05 0  ومستوى داللة )5الجدولية عند درجة حريه ))*  قيمة )ت  

                                                           
 ن العملمكا                                        اسم الحكم                                   الشهادة 
 تحاد  تنس الطاولةأ                                       احمد عباس                               حكم دولي-
 تحاد تنس  الطاولةأ                                       احمد زغير                              حكم دولي -
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 توصيف االختبارات الصفات البدنية والقدرات الحركية:  3-7

  1) الجري المكوكي اسم االختبار / -1

 الغرض من االختبار : قياس الرشاقة  -

  (أمتار 10األدوات االزمة:  ساعة إيقاف , خطان متوازيان المسافة بينهما عشرة ) -

قصى سرعة إلى طريقة األداء : يقف المختبر خلف خب البداية , عند سماع إشارة البدء يقوم بالجري بأ -

فس األسلوب , ثم الخب المقابل ليتجاوزه بكلتا قدميه ثم يستدير ليعود مرة أخرى ليتخطى خب البداية بن

 وعودة .( مترا ذهابا 40يكرر هذا العمل مرة أخرى , أي أن المختبر يقطع مسافة )

 توجيهات :يجل أن يتخطى المختبر خب البداية والخب المقابل له بكلتا القدمين -

ظة م( من لح10×4حساب الدرجة: يسجل للمختبر الزمن الذي يقطعه في جري المسافة المحددة )  -

 م ذهابا وإيابا. 40أشاره البدء حتى تجاوره لخب البداية بعد ان يكون قطع المسافة 

  2) 8الجري المتعرج على شكل )اسم االختبار /  -2

  رض االختبار : قياس الرشاقة -

 4.80يرسم مستطيل على ارض الملعل بقياسات) –خمسة شواخص  –ادوات االختبار : ساعة توقيت  -

 م( ويثبت في كل زاوية شاخص وعند تقاطع المستطيل يثبت الشاخص الخامس 3×

 (8بالركض على شكل )طريقة االداء : عند سماع إشارة البدء يقوم الالعل  -

 حساب الدرجة : يحسل الزمن  -

  3) م من بداية متحركة 30اسم االختبار / عدو -3

  رض االختبار: قياس السرعة االنتقالية -

لخب األول ادوات االختبار : ساعة إيقاف , ثالثة خطوط متوازية مرسومة على األرض المسافة بين ا -

 ( مترا .30الثالث ثالثون )والثاني عشرة أمتار , وبين الخب الثاني و

لى أن يتخطى طريقة األداء : يقف المختبر خلف الخب األول , عند سماع إشارة البدء  يقوم بالعدو إ -

 مترا( . 30)الخب الثالث , يحسل زمن المختبر ابتداء من الخب الثاني حتى وصوله إلى الخب الثالث 

من الخب  ( مترا )30قطع مسافة الثالثين ) حساب الدرجة : يسجل للمختبر الزمن الذي استغرقه في -

 الثاني حتى الخب الثالث( . 

  4)م من البداية الواطئة  30اسم االختبار / ركض -4

  رض االختبار: قياس السرعة االنتقالية وسرعة رد الفعل .

صافرة ,  ( ,م 30ادوات االختبار : ساعة إيقاف  , خطان متوازيان مرسومان على األرض المسافة بينهما )

 شريب قياس .طريقة االداء :

ألول وعند سماع يأخذ المختبر وضع البداية الواطئة ) كالتي تكون في العاب الساحة والميدان( خلف الخب ا

ابتداء من الخب  صافرة البداية يقوم بالركض إلى أن يجتاز الخب الثاني , يحتسل الزمن الذي قطعه المختبر

ه راحة بينية الثاني .الشروط : يسمف للمختبر بأداء محاولتين , بعد إعطائاألول , وحتى اجتيازه الخب 

 مناسبة .

 م( .30حساب الدرجة : يسجل للمختبر أفضل زمن سجله من المحاولتين في قطع مسافة )

 

 

 

 

 

                                                           
 .367,368ص  ره,مصدر سبق ذكمحمد صبحي حسانين :  (1)

 .381,384صمصدر سبق ذكره, محمد صبحي حسانين : (1)
 .381,384ص محمد صبحي حسانين :نفس المصدر (2)
 .447محمد صبحي حسانين:مصدر سبق ذكرة, ص  (3)
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 -: 1) اسم االختبار / الوقوف بالقدم على الكرة -5

  رض االختبار : قياس االتزان -

 ساعة إيقاف ,كرة سلة.ادوات االختبار :  -

ز فوق أعلى ريقة االداء : للمختبر الحس في اختيار القدم التي يتزن عليها ويضع المختبر القدم المميط -

حاوالً مالكرة والقدم األخر على األرض يقوم, تعطى ثالث محاوالت لكل الالعل ,برفع القدم الحرة 

 االرتكاز على القدم التي فوق الكرة اكبر وقد تمكن.

فقد المختبر حساب الدرجة: يحسل الزمن من لحظة مغادرة الرجل الحرة األرض حتى انتهاء االختبار بأن ي

 اتزانه فليمس األرض بأي جزء من أجزاء جسمه.

  -: 2) اسم االختبار / الوثبات المتتالية في المكان -6

  رض االختبار : قياس القدرة العضلية لعضالت الرجلين . -

رض قطرها : ميزان للوزن ,جهاز قياس الطول , ساعة إيقاف , ترسم دائرة على األ ادوات االختبار -

 قدمان.

الذراعان ثبات الوسب . عند سماع إشارة البدء يقوم 1طريقة االداء : يقف المختبر داخل الدائرة و -

 ( ثانية .15المختبر بالوثل في المكان إلى أقصى عدد ممكن خالل خمسة عشر )

 توجيهات : -

 لوثل داخل الدائرة المرسومة على األرض .يتم ا -1

 الوثل بالقدمين معا . -2

 .ث(  15حساب الدرجة : يسجل للمختبر عدد الوثبات التي قام بها خالل الفترة المحددة ) -

 -ولحساب مؤشر القدرة تستخدم المعادلة التالية : -

 الوزن× ث  15عدد الوثبات في                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤشر القدرة = ــــ

 الطول                                       

  2)ثا10اسم االختبار / اختبار استناد أمام بيني ومد الذراعين  -7

  رض االختبار : قياس القوة المميزة بالسرعة للذراعين والكتفين -

 ار إلى أدوات فهو يؤدي على أرض مستويةادوات االختبار: ال يحتاج االختب -

 يه تقوسطريقة االداء : يتخذ المختبر وضع االنبطاح المائل بحيث يكون الجسم مستقيماً وليس ف -

ر الذي يقوم بثني لألسفل أو لألعلى ويقوم المحكم بوضع يده على األرض ثم يقوم بإعطاء إشارة البدء للمختب

 رجوع.الذراعين للمس ظهر يد المحكم ثم ال

حيحة صساب الدرجة :تحتسل العدة واحدة عن كل مرة يقوم فيها المختبر بثني ومد الذراعين بطريقة ح -

عند  -داء صحيحاً في الحاالت االتية:   اال تحتسل األ -ال تحتسل أنصاف المحاوالت     –( ثا  10خالل)

 سحل المقعد ألعلى 

لمس يد المختبر بالصدر عند ثني  في حالة عدم -ج    ي حالة فرد الذراعين كامال في نهاية الدفعف -ب

 الذراعين

  3)ثا 10اسم االختبار / الجلوس من الرقود -8

 فخذ. رض االختبار: قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن والعضالت القابضة لمفصل ال -

الجذع أماماً  ختبر بثنيطريقة االداء: من وضع رقود القرفصاء والكفان متشابكان خلف الرقبة يقوم الم -

يقوم زميل  أسفل للمس الركبتين ومدهما إلى الخلف ويكرر األداء اكبر عدد ممكن من المرات على أن

 بتثبيت قدمي المختبر على األرض حساب الدرجة: عدد المحاوالت الصحيحة التي قام بها.

                                                           
 . 449ص  ,مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين : (1)

 .80, ص : مصدر سبق ذكره جاد  تأمر محمد محمد(2)

11  
 تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير السرعة الحركية لدوران الورك وأداء بعض المسكات الفنية :ه داخل ربيع لفت  (1)

 .35ص,2005دو الشباب , كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد ,الجو المركبة لمصارعي
 .36, 2005ربيع لفته داخل: نفس المصدر,   (2)
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 ف خالل أداء االختبار.دم التوقع -ني الركبتين في إثناء األداء  بث -تعليمات االختبار : ا -

 
 

 ود   يوضح الجلوس من الرق 1شكل)                                                      

 : 1) ثا15اسم االختبار / الدوران )دوران الورك  مع حركة رجلين في المكان  –9

 ة لدوران الور   رض االختبار : قياس السرعة الحركي-

 م2, حبل مطاطي  2إيقاف , قائم عددادوات االختبار: ساعة -

 قف المختبر أمام الحبل المطاطي المربوط بين القائمين .ي -: اطريقة االداء-

 رتفاع الحبل عن األرض يعادل ارتفاع ركبة المختبر.ا -ب 

 تخذ المختبر وضع الوقوف االعتيادي )الركبتين مواجهة الحبل (ي -ج 

مام ار بدوران الور  بواسطة الرجل  اليمنى, ليمام بحيث تكون اره البدء يقوم المختبعند سماع أش -ع

رجل رجل اليسار الحبل المطاطي من خلف الركبة وبالعكس . حساب الدرجة : تحسل عدد مرات مس ال

بل المطاطي اليمنى عند الدوران من خلف الحبل المطاطي ثم الرجل اليسرى عند الدوران من الخلف . الح

 ثا .15ل محاولة واحدة مدة العمل الكلي كل مرتين لمسة تحتس

 اوال: اختبار دقة مهارتي الضربة األمامية والضربة ال لفية في كرة-:توصيف االختبارات المهارية3-8

 : الطاولة

ة ( كرة طاول15-10يجري هذا االختبار على منضدة نظامية مع تهيئة مضارب منضدة وكرات من )

ة أجراء ( العالمات التقويمية ومناطس وقوف الالعبين وكيفي 2 واستمارة للتسجيل , ويوضف الشكل )

 االختبار.

 )20x152,5( يشير ألي المستطيل )2,3,4,5( سم األرقام )x152.5 57( يشير ألى المستطيل )1الرقم )

 سم 

 والت تجريبية( محا5يتضمن االختبار وقوف االعل المراد اختباره في الجهة الثانية للطاولة وتعطى له )

الختبار من الباحثة ابعد أجراء األحماء لمعرفة كيفية أداء االختبار , وبعد تقديم اإلرشادات والتعليمات عن 

وضف في مألى المختبر , تضرب الكرة ألى االعل بواسطة أحد المساعدين الواقف بجانل الطاولة, كما 

ية أو الخلفية , تخدام الضربة األمام( ,ويبدا االعل المختبر  بمحاولة أرجاع الكرة بمضربه وباس1الشكل )

مع ( محاوالت للضربة الخلفية, وبعد ج10( محاوالت للضربة األمامية , و)10ويخصص لكل العل )

قويم تصاعدية النقاط يستخرج الوسب الحسابي للمحاوالت من الضربة األمية والخلفية , يعطى لها درجات ت

 ( درجات.5-1مختلفة تتراوح قيمتها من )

ة خروج في حالة سقوط الكرة على أحد الخطوط المشتركة فتحسل نقاط األكبر , أما في حالظة : مالح

 الكرة خارج حدود الطاولة فتعطى صفرا للمختبر.

                                                           
 .35ص,2005: مصدر سبق ذكره:ربيع لفته داخل (1) 
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 ائرة  يوضح اختبار دقة مهارتي الضربة االمامية وال لفية بكرة الط2الشكل )                

( x152,5 20( يشير ألى المستطيل )2,3,4,5سم األرقام ) (57x152,5( يشير ألى المستطيل )1الرقم )

 سم

 ( 1)ثانيا: أختبار دقة مهارة األرسال في كرة الطاولة 

انية للطاولة ألداء ( دقائس لألحماء , يقف الالعل المراد اختباره في الجهة الث10بعد إعطاء المختبر )        

الختبار وتقديم بعد أجراء األحماء لمعرفة كيفية أداء ا( محاوالت تجريبية 5أرسال اللعل , بعدها يمنف )

ت ارسال ( محاوال10اإلرشادات والتعليمات عن االختبار من الباحث ألى المختبر , ويخصص لكل العل )

ما ( درجات , ك5-1ويجل أن  تسقب الكرة ضمن حدود منطقة االرسال المحددة وبعالمات تقويمية محددة )

 ( 3هو موضف في الشكل )

 
   يوضح أختبار دقة مهارة األرسال بكرة الطاولة3الشكل )             

 15( يشير ألى المستطيل )2,3,4,5( سم  األرقام )x 152,5 77( يشير ألى المستطيل )1الرقم )

x152,5سم ) 

في المحددة  الكرة يجل ان تعبر الشبكة , واذا نحجت المحاولة تعطى نتيجة الدرجة التقويمية مالحظة :

لي ل مكان سقوطها واذا خرجت الكره خارج حدود المنضدة فتعطى  صفرأ , وبعد احصاء المجموع الك

 ( محاوالت يستخرج الوسب الحسابي . 10)

 (1)ثالثا: اختبار القدرة المهارية دقة الضربة الساحقة )الكيس(

له ,شبكه قانونيه ,كرات طاواألدوات المستخدمة: طاوله قانونيه  اسم التجربة: اختبار اداء ضربة الكبس

 مضرب1,

 خطب ملعل بين الطاولة الى قسمين قريل من الشبكة وبعيد عن الشبكةي-طريقة األداء: -

ن جهة م( بعيده عن الشبكة اللعل 2( قريبه من الشبكة اللعل من جهة اليمين المنطقة )1المنطقة )

 ليساربعيده عن الشبكة من جهة ا (4( قريبه من الشبكة من جهة اليسارالمنطقة)3اليمينالمنطقة )

 لكرهاتسجيل األرقام نفسها علم تقيم الدرجات المخصصه لكل منطقه من مناطس التي تسقب فيها  .1

 يتم شرح االختبار الى الطالب .2

 (دقائس قبل االختباروصف االختبار:10يعطي احماء ) .3

                                                           
 , 72, ص  مصدر سبق ذكرهرائد مهوس زغير :  (1)
( 12- 10: أستخم بعض تمرينات الواح األرتداد لتطوير أداء الضربتين األمامية والخلفية لألعبي كرة الطاولة ألعمار من )أيمان بنيامين يوسف (1)

 .55, ص2014,المستنصرية, كلية التربية الرياضية ,جامعة سنة 
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رمى الكره تحاوالت تجريبه (م4يقف الالعل الذي يراد اختباره في منتصف الطاولة المقابلة ويعطى ) .1

ختبر بتأدبه الى المختبر بواسطة الساعده في الجهة الثانيه على شرط ان يختار مترا بشكل يسمف للم

 عمليه الكبس

 (محاوالت وتحسل فقب المحاولة الناجحة10تعطى لكل مختبر ) .2

 التسجيل: -

 كل محاوله صحيحه يحتسل لها قيمته درجة المنطقة التي تسقب فيها الكره .1

 درجة لالعل هي معدل مجموع النقاط التي يحصل عليها من المحاوالت العشرة الناجحه .2

 (1)رابعا: التصويل على المستطيالت المتداخلة

 الغرض من األختبار:قياس دقة الذراع -

 (, حائب امامه ارض , شريب الصس , استماره تسجيل5األدوات المستخدمه:كرت تنس الطاولة عدد) -

الت متداخله ثم ( م من الحائب المرسوم عليه مستطي5الالعل المختبر خلف الخب على بعد ) طريقة األداء: يقف -

ر الحس في يقوم بتصويل الكرات الخمس متتاليه على المستطيالت محاولة اصابة المستطيل الصغير وللمختب

 استخدام أي من اليدين في التصويل التسجيل:

 لمستطيل او على الخطوط المصدره له(اذا اصابت الكره المستطيل الصغير )داخل ا .1

 اذا اصابت الكره المستطيل األوسب )داخل المستطيل او على الخطوط المحدده له( .2

 اذا اصابت الكره المستطيل الكبير )داخل المستطيل او على الخطوط المحدده له( .3

 اذا جاءت الكره خارج المستطيالت الثالث بحسل صفر المختبر .4

 

   
   يبين اختبار المستطيالت المتداخلة 4شكل )                                     

 

  1)خامسا / اختبار اداء التمريرة ) القاطعة االمامية    

 فية لمنضدة الطاولة ) لوح االرتداء (.اللوحة الخل-1الغرض: قياس سرعة التمريرةاألدوات :

 ةالجانل االيمن للمنضدة المبتكر.مجموعة من الكرات الطاولة موضوعة في صندوق جانبي على 2

 .ساعة ايقافطريقة االداء :3

 .يقف الطالل عند نهاية المنضدة حامال المضرب والكرة1

 خرى ا.عند السماع ) استعد ( نضرب لكرة على المنضدة فتزداد على اللوحة ثم الى المنضدة مرة 2

 مالحظات العمل :

وضع اليد  وتضرب للمس اللوحة الخليفة مع مراعاة عدم.البد من نزول الكرة على المنضدة مرة واحدة 1

 الخالية على سطف المنضدة.
                                                           

 .56, ص2014, المستنصرية , كلية التربية الرياضية ,جامعة : مصدر سبق ذكرهمين يوسفأيمان بنيا (1)
  

 .53, ص2014, , كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد : مصدر سبق ذكرة أيمان بنيامين يوسف (1) 
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 ثا(30.تحسل عدد الضربات المواجهة من المنضدة الى اللوحة الخلفية في زمن ) 2

مر في االداء .في حالة فقدان الكرة يمكن الال ل ان ياخذ كرة اخرى من الصندوق المعلس بالمنضدة ويست3

 دون توقف.

 جيل :التس

ثناء االرسال .درجة الطالل في هذا االختيار هو الزمن الذي تستغرقة من لحظة لمس الكرة للمنضدة في ا1

 ثا 30حتى لمس الكرة للوحة الخلفية في نهاية 

 .التحسل نقطة التمريرة مخالفة لشروط اداء التمرين2

 .ال نحسل الزمن الضائع في حالة فقدان الكرة والتبديل باخرى3

 م هذا االختبار حكما للعد وطريقة االداء.يحك4

 قلية:توصيف االختبارات الع   3-9

  1)  للمصفوفات المتتابعة المقنن على العراقيين ravin  test ختبار رأفن ):ا الذكاء -1

 

بار هذا االخت كال ويحتوي  مد على إدرا  العالقة بين مجموعة من اإلشةةةةةة بار تعت هذا االخت ( 60) أن فكرة 

( كل قسةةم مصةةفوفة لكل منها جزء منفصةةل عنها  A.B.C.D.Eزعة على خمسةةة أقسةةام هي: )مصةةفوفة مو

ه ( أشةةكال يكون مناسةةبا لوضةةعه في  المكان المخصةةص ل6,8يطلل من المفحوص أن يحدد شةةكالً من بين )

 ( أشةةةكال يوجد منها فعالً 9في المصةةةفوفة كما هو موضةةةف في المصةةةدر أو قد تتضةةةمن المجموعة األصةةةلية )

وجودة أشةكال التاسةع فهو  ير موجود , ويطلل من المفحوص أن يدرس سةالسةل اإلشةكال الثمانية الم ثماني

جموعة بأي طريقة يشةةةةةاء سةةةةةواء بالطول أم العرض ثم يسةةةةةتخلص العالقة الموجودة بينهما ثم ينتقل إلى الم

ع المجموعة مالذي يتفس ( أشكال ويختار منها الشكل الواحد المناسل 6الثانية من اإلشكال التي تحتوي على )

ة في األصةةةةةلية . ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعات تتدرج في الصةةةةةعوبة بحيث إن المجموعة الموجود

لمجوعة ( تحتاج إلى درجة عالية من الذكاء الختيار الشةةةكل الصةةةحيف والمناسةةةل الذي يتفس مع ا Eالقسةةةم )

لة ومسةةتوى السةةن من مرحلة الطفولة حتى مرحاألصةةلية ,أما الوقت المخصةةص لالختبار وهو سةةاعة واحدة 

 الجامعة.

 

  2)اختبار التصور الذهني -2
لشةةيء ما,  قبل اإلجابة عن هذا المقياس على الرياضةةي أن يتذكر التصةةور الذهني النه ليس مجرد الرؤية    

 وانمايتطلل استخدام الحواس المختلفة وكذلك المشاعر واالنفعاالت المرتبطة بالنشاط .

 من هذا المقياس أربعة مواقف رياضية كاألتي : ويتض

اء في المسابقة يل كما أوال : الممارسة بمفرد  ثانياً : الممارسة مع اآلخرين ثالثاً : مشاهدة الزم رابعاً : األد

 يتضمن هذا المقياس أربعة محاور وهي:

ف يك-3 ما وضوح سماعك لألصوات )محور سمعي ( -2كيف ترى الصورة )محور بصري ( -1

ر كيف تميز حالتك المزاجية )محو-5 سمك في أثناء األداء )محور حسحركي (ج-4تشعر بعضالت 

 انفعالي

 التي:ابعد إتمام عملية التصور الذهني قوم نفسك وفقاً لميزان تقدير من خمسة أبعاد وعلى النحو 

صورة -ضف تجود صورة ولكن  ير واضحة ) ير واو-ب وجود صورة ذهنية للنشاط )اليوجد( عدم -أ 

درجة بصورة واضحة  -ج ورة واضحة بدرجة كبيرة )واضف(ص-واضحة بدرجة متوسطة )وسب( ث

 ورة واضحة بدرجة كبيرة جداً )واضف جداص -كبيرة )واضف( ح

 : تصور الممارسة بمفردك -أوال

من  جوشةةةةةي وأنت تؤديها في قاعة التدريل وعلى بسةةةةةاط الجودو –اختر مهارة من لعبة الجودو مثل اوكي 

جوشةةةي في هذا  -دون وجود احد معك , ثم أ مض العينين لمدة دقيقة وحاول أن تتصةةةور نفسةةةك تؤدي أوكي
                                                           

  1- Raven .C.J الكويت , دار القلم (:المتتابعة الملونة تاختبارا لمصفوفا؛ أعداد وتقنين عبد الفتاح القرشي ؛ 

 (4-3,ص 1978,                                                                       
 131,ص 2000: القاهرة ,دار الفكر العربي , 1, ط تدريب المهارات النفسية / التطبيقات في المجال الرياضيأسامة كامل راتب ؛   -2



424 

 

المكان مع التركيز على سةةماع األصةةوات المحيطة بالبسةةاط في أثناء األداء وان تحس وتشةةعر بجسةةمك يؤدي 

 جوشي وان تكون واعياً بحالتك العقلية واالنفعالية .–أوكي 

 

 تصور الممارسة مع اآلخرين  –ثانياً 

جوشةةةي أيضةةةا مع ولكن وجود المدرب والزمالء في الفريس وهذه  –االن تصةةةور نفسةةةك وأنت تؤدي اوكي 

جوشي لترى الزمالء والخصم ,أ لس العينين لمدة دقيقة وتصور –المرة ارتكبت  خطأ واضحاًفي إثناء اوكي 

 ف تصدر من المدرب بعد ذلك .نفسك في هذه الحالة والمالحظات التي سو

 

 

 تصور مشاهدة الزميل  -ثالياً   

جوشةةي ويفشةةل في –جوشةةي وهو يؤدي مع الزميل ولكنة يرتكل خطأ في اوكي –فكر في زميل يؤدي أوكي 

  –رمي الخصةةم على البسةةاط ,أ لس العينين لمدة دقيقة وتصةةور زميلك هذا وهو يفشةةل عند أداء مهارة اوكي 

 جوشي .

 

 

 

 

 ةةةةةةيةةةةةةر  داليوج الفقرات ت

 واضف

 واضف جداً  واضف وسب

هل تمكنت من تصةةةةةور نفسةةةةةك  1

 تودي اوكي جوشي

1 2 3 4 5 

هنا  أصوات موجودة بالملعل  2

أثنةةةاء األداء هةةةل تمكنةةةت من 

 سماعها

1 2 3 4 5 

هل شعرت بجسمك يؤدي اوكي  3

 جوشي وعضالتك تتقلص

1 2 3 4 5 

هل شةةةةعرت بالخوف أو الحزن  4

 أثناء األداء

1 2 3 4 5 

 ةةةةةيةةةةةر  اليوجد الفقرات ت

 واضف

 واضف جداً  واضف وسب

هل تمكنت من تصور نفسك  1

وأنةةةت تةةرتةةكةةةل الةةخةةطةةةاء 

 بالحركة

1 2 3 4 5 

هل اسةةةةةةتمعت الالصةةةةةةوات  2

 المحيب بك أثناء األداء

1 2 3 4 5 

هةةةل شةةةةةةعرت بعضةةةةةةالت  3

 جسمك تتقلص أثناء األداء

1 2 3 4 5 

بحالة فرح  هل كان مزاجك 4

 أم حزن أم خوف

1 2 3 4 5 



425 

 

 

 

 تصور االداء في المسابقة  –رابعاً 

تصةةور نفسةةك تلعل في بطولة اومنافسةةة مهمة وانت تؤدي المهارات التي تعلمتها بشةةكل رائع وهنا جمهور 

حاضةةر في القاعة وجميعهم يشةةجعونك ويهتفون باسةةمك, اآلن  لس العينين لمدة دقيقة واحدة وتصةةور نفسةةك 

 بهذه الحالة.

 

 
 : مالحظة : تقدير درجة التصور الذهني تكون كاألتي

 ------( للمواقف الربعة=1التصور البصري : جميع الدرجات في العبارة ) -1

 --------( للمواقف الربعة=2التصور السمعي : جميع الدرجات في العبارة ) -2

 -------( للمواقف الربعة=3التصور الحسحركي: جميع الدرجات في العبارة ) -3

 --( للمواقف الربعة=4ة االنفعالية المصاحبة : : جميع الدرجات في العبارة )الحال -4

 ( كحد أعلى وكلما زادت الدرجة يبين كفاءتك 20( كحد أدنى وبين )4تنحصةةةةر الدرجة مابين )

 بالتصور الذهني.

 ةةةةةيةةةةةر  اليوجد الفقرات ت

 واضف

 واضف جداً  واضف وسب

هل تمكنت من تحديد أخطاء  1

 زميلك

1 2 3 4 5 

هةةةل تةةمةةكةةنةةةت مةةن تةةمةةيةةز  2

األصةةةةةةةوات الموجودة في 

 الملعل أثناء الخطا

1 2 3 4 5 

هل جسةةةةةةمك كان بوضةةةةةةع  3

 مسترخي أو متشنج

1 2 3 4 5 

تك  4 حال نت أن تميز  هل تمك

المزاجية أثناء ارتكاب خطا 

 زميلك

1 2 3 4 5 

 ةةةةةةيةةةةةةر  اليوجد اتالفقر ت

 واضف

 واضف جداً  واضف وسب

هل تمكنت من تصةةةةةور  1

نفسةةةةةةةك وأنةةت في هةةذه 

 الحالة

1 2 3 4 5 

هل تمكنت من سةةةةةةماع  2

األصةةوات الموجودة في 

 الملعل

1 2 3 4 5 

هل شةةةةعرت بعضةةةةالت  3

 جسمك تؤدي الحركة

1 2 3 4 5 

هل اسةةةةةةتطعت أن تميز  4

إحسةةةةاسةةةةك بالفرح أثناء 

 المباراة 

1 2 3 4 5 
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 التقييم :   

ويتم حساب الدرجة  بعد االنتهاء من عملية التصور علينا أن نتعرف على درجتنا في هذا االختبار    

 عن طريس جمع درجات كل محور على حدة وكاالتي :

 

 

 

 

 

 

 وإذا أردنا أن نفسر درجاتنا حصلنا عليها في التصور نست دم المعيار األتي:

 

 

     

 

 

 

 

 اختبارات االنتباه -3

 أنفيموف* –اختبارات بردون 

(سةةطراً من األرقام العربية موزعة  لى 31تبار الموضةةف في الملحس عبارة عن ورقة تحتوي على )أن االخ

( مجموعات ,مجموع 10( أرقام ويحتوي كل سةةةةةةطر على )5-3هيئة مجموعات ,تتكون كل مجموعة من )

بترتيل ( رقماً , وقد وضةةةةةةعت أرقام  هذا االختبار 1240( رقماً أي أن االختبار يحتوي على )40أرقامها )

وتسةلسةل مقنن كما روعي في وضةعها أن تكون  ير منتظمة التوزيع و ير متسةاوية أيضةا لتفادي احتماالت 

 الحفظ.

 يتم شرح االختبار لالعبين عن طريس مالحظتهم لورقة المقياس وكما يأتي :

ما تراه حث في باً وتب ماً وتركي ماتراه رق باه بحيث تالحظ  بانت مك  ما حة التي أ قام  انظر إلى الصةةةةةةف من األر

 المطلوب منك شطبها وذلك بوضع عالمة مناسبة عليها , وعليك أن تنفذ هذا بسرعة وبدقة .

 اختبار تركيز االنتباه  -1

 طريقة تنفيذ االختبار: زمن االختبار )دقيقتان فقط -

حث عند سةةماع كلمة )ابدأ ( يقوم الالعل بقلل الورقة في لحظة تشةةغيل سةةاعة التوقيت ويبدأ الالعل بالب

( سطر تلو األخر ومن اليمين إلى اليسار ولمدة دقيقة واحدة فقب , وعند سماع كلمة 79والشطل للرقم )

 )قف( يضع الالعل عالمة راسية بجانل األرقام التي وصل اليها.

 طريقة التصحيح واحتساب النتائج ) للدقيقة األولى  :  -

 يتم استخراج الدالالت اآلتية :

A هو عدد األرقام التي نظرها الالعل منذ بداية االختبار وحتى    = )الحجم العام( و 

 كلمة )قف(      

b)عدد التركيل المفروض شطبها في ورقة االختبار منذ البداية وحتى كلمة )قف = 

B) عدد االخطاء العامة )عدد التراكيل الخطاء التي شطبها +عدد التراكيل الصحيحة التي لم يشطبها = 

 Eالعمل او تنفيذ االختبار: = معامل دقة 

                                   b-B 

                               E=       -----------                                 
                                   B  ثE                                    × U1=A   

 الدرجة المحور األسئلة ت

  البصري ( للمواقف األربعة1جميع الدرجات في السؤال ) 1

  السمعي ( للمواقف األربعة2جميع الدرجات في السؤال ) 2

  الحسحركي ( للمواقف األربعة3جميع الدرجات في السؤال ) 3

  االنفعالي ( للمواقف األربعة4ع الدرجات في السؤال )جمي 4

 20-18 ممتاز

 17-15 جيد

 14-12 معتدل

 11-8 مقبول

   7- 4 ضعيف



427 

 

 –احدة( أيضةةةةةا ولكن بوجود مثير صةةةةةوتي وولى يتم إعادة االختبار نفسه ولمدة )دقيقة بعد انتهاء الدقيقة األ-

شغيل الجهاز الذي يعطي صوتاً منتظماً بمعدل دقة واحدة شارة البدء يتم ت لكل ثانية ,  ضوئي , فعند إعطاء إ

 وكذلك يعطي إشارة ضوئية كل )خمس ثواني (,

وس متر( عن مكان جل1رؤية الالعل وعلى مسةةةافة تبعد ) علماً ان الجهاز يوضةةةع على منضةةةدة في المجال

 الالعل المختبر 

 طريقة التصحيح واحتساب النتائج )للدقيقة اليانية  -

 (u2يتم استخراج الدالالت السابقة نفسها , أي استخراج قيمة )

 حيث:

                                   E    ×U2=A   

 عن طريس المعادلة آالتية :بعدها يتم حساب تركيز االنتباه 

                               K=  u1-  u2   

  

 (1):  اختبار توزيع االنتباه-2

 طريقة تنفيذ االختبار :-

 ( نفسه زيادة على مايأتي:u1األداء الخاص باختبار )

 قمينعند إعطاء إشةةةةةةارة البدء وتشةةةةةةغيل سةةةةةةاعة اإليقاف يبدأ الالعل بالبحث والتشةةةةةةطيل لكل من الر

 ( في أن واحد وباألسلوب السابس نفسه .97,49)

 عند سماع كلمة )قف ( ويضع الالعل خطا مائالً راسيا عند أخر رقم وصل إلية .

 زمن االختبار )دقيقتان فقب(

 طريقة التصحيف واحتساب النتائج :-

 يتم استخراج الدالالت اآلتية:

U3( حيث97= صافي أنتاج العمل عند شطل الرقم )  

                   U3=A           E 

U4( حيث 49= صافي أنتاج العمل عند شطل الرقم ) 

                  U4=A            E 

 يتم حساب توزيع االنتباه عن طريس المعادلة اآلتية:

                           100  ( ×U3 –u4 ) 

 ---------------------------أذا توزيع االنتباه =  

                                  U3+u4 

  2)اختبار تحويل االنتباه -3    

 

 طريقة تنفيذ االختبار :-

 ( وبالطريقة اآلتية :47,96أن زمن االختبار )دقيقتان ( يتم خاللها شطل الرقمين )

ثانية  30 لمدة( و47عند إعطاء إشارة البدء وتشغيل ساعة التوقيت يبدأ الالعل بالبحث وتشطيل الرقم )

ماع كلمة ( ثانية وعند س30( ولمدة )96,ثم مع إعطاء اإلشارة )حول ( ينتقل الالعل إلى شطل الرقم )

قوم ي( ثانية ثم مع أعطاء اإلشةةةةةارة حول 30( ولمدة )47حول ينتقل الالعل مرة أخرى لشةةةةةطل الرقم )

 (ثانية وبذلك تنهي الدقيقة .30( ولمدة )96الالعل بشطل الرقم )

 ريقة التصحيف واحتساب النتائج :ط-

 يتم استخراج الدالالت اآلتية :

M( الفارق بين إنتاجية العمل للثواني الثالثين األولى =u1( والثانية )u2 ) 

                                                           
 524,صقنفس المصدر الساب ك:احمد محمد خاطر وعلي فهمي ألبي -1
 525,صقنفس المصدر الساب احمد محمد خاطر وعلي فهمي ألبيك: 2
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 M=u1-u2حيث أن : 

H ( الفارق في إنتاجية العمل بين =u2( , )u3) 

 H=  u2-u3حيث أن :   

O( الفارق في إنتاجية العمل بين =u3(, )u4) 

 O= u3-u4حيث أن : 

 A      E(=   uثانية( =)30علماً أن إنتاجية العمل لمدة )

                               O+H+M 

  ---------------------أذا تحويل االنتباه =

                                 3 

 : اختبارات الحس حركي-4

 (1): اختبار اإلحساس بالقوة العضلية -1

 (في Hand grip ) Dynamometerقياس القوة العظمى باسةةةتخدام جهاز ديناموميتر القبضةةةة  اختبار

 هذا االختبار يقوم المختبر بإتباع الخطوات االتية:

العظمى للقبضةةةةةةةة على جهاز دينا موميتر )اليد المميزة(    ويراعى في ذلك مس  حسةةةةةةةاب القوة  -1 

 ة وتسجيل الرقم الذي يشير آليه المؤشر .الجهاز بطريقة سليمة ثم عصر الجهاز بأقصى قو

 فقب من القوة العظمى ويعطى %50طلل من المختبر أن يؤدي على الجهاز ي-2     

 % من القوة العظمى 50محاوالت تسجل له أقربها إلى  4-3في ذلك من        

-3طي في ذلك فقب من القوى   العظمى ويع %50طلل من المختبر أن يؤدي وهو مغمض العينين ي-3    

 من القوة العظمى. %50م محاوالت تسجيل له أقربها إلى 4

ن لتسةةةجيل :يتم تقويم اإلحسةةةاس بالقوة العظمى من خالل تحديد النسةةةبة المئوية النحراف القوة المسةةةجلة )ما-

ن لمسةةجلة عا( عدم الزيادة فرق النسةةبة المئوية النحراف األرقام %50القوة العظمى ( عن النسةةبة المقررة )

 فان ذلك يعني أن حالة الحساس العضلي المفصلي طبيعي . %20(  عن %50النسبة المقرر )

  2)  اختبار اإلحساس بمسافة الوثب-2

ى (, حيث يسةةةةةةتهدف هذا االختبار قياس القدرة عل  scotمن أشةةةةةةهر هذه االختبارات اختبار سةةةةةةكوت )

إلحساس وبة على اإلحساس بمستوى هذا ااإلحساس بمسافة الوثل ليمام حيث يدل تحقيس المسافة المطل

لجنسين ليؤدي هذا االختبار بدون استخدام حاسة البصر )المختبر معصوب العينين ( وهو اختبار صالف 

 من عمر عشر سنوات حتى نهاية مرحلة التعليم الجامعي .

ص ( يخصسم 58,8بوصة ) 24تعليمات االختبار : يرسم على األرض خطان متوازيان المسافة بينهما 

 احدهما للبدء )خب البدء ( واألخر كهدف )خب الهدف ( 

بدء مباشةةةةةةرة .يتر بدء مواجها لخب الهدف بحيث  تكون قدماه خلف خب ال   يقف المختبر خلف خب ال

ن . ثم المختبر لتقدير بعد مسةةافة خب الهدف بعد أن تعصةةل عيناه ويتر  في هذا الوضةةع لمدة خمس ثوا

المس الخب  من خب البدء إلى اإلمام لمحاولة الوصول إلى خب الهدف بحيث ييقوم بالوثل بالقدمين معاً 

لمختبر إلى االثاني )خب الهدف ( بالعقبين . ويتم تسةةةةجيل المسةةةةافة التي تقع بين خب الهدف ونهاية عقبي 

 سم( وللمختبر محاولتان يسجل له مجموعهما .0,61اقرب ربع بوصة )

 لة على جودة اإلحساس بمسافة الوثل لدى المختبر .وكلما قلت هذه المسافة كان ذلك دال

                                                           
 175, صقالمصدر الساب بو العال عبد الفتاح ,ا
 177, ص قالمصدر الساب بو العال عبد الفتاح ,ا
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 ( يوضف اإلحساس بمسافة الوثل   23شكل )                       

 

 (1)  اختبارات اإلحساس بالقدم-3 

 (  Weibeمن اختبارات اإلحساس بالقدم االختبار الذي وضعة ويل )

لقدمين لجانبية .حيث تدل دقة نقل احدي االذي اسةةةةةتهدف قياس قدرة القدمين على اإلحسةةةةةاس بالمسةةةةةافة ا

 جانباً للمسافة المحددة مسبقا على ارتفاع مستوى اإلحساس شريطة عدم استخدام حاسة البصر 

سم( يقف المختبر  29,4( بوصة     )12عليمات األداء : ويرسم خطان على األرض المسافة بينهما )ت-

يتر   .قدمه اليمنى قريبة وموازية للخب األيسةةةةةةر  بحيث تكون إحدى قدميه موازية للخب األيسةةةةةةر , أي

قدمه  للمختبر فرصةةةة تقدير المسةةةافة بالنظر ثم تعصةةةل عيناه يقوم المختبر وهو معصةةةوب العينين بنقل

على الحافة  (بوصةةة مع محاولة وضةةع القدم اليمنى 12اليمنى جانباً إلى الخب الثاني الذي يبعد بمسةةافة )

حيث بالمسةةةةةةافة من القدم حتى الخب الثاني , وللمختبر ثالث محاوالت الخارجية للخب الثاني تحسةةةةةةل 

 يسجل له مجموع المحاوالت الثالث التي تمثل مجموعة األخطاء في المحاوالت الثالث.

 التجربة الرئيسية : 3-8

ات المرشحة نظًرا الستكمال اإلجراءات التي تؤهل قيام التجربة الرئيسة والتي تؤكد صالحية االختبار

ن ناشئي م(العل  40صالحية األجهزة واألدوات ,تم تطبيس القياسات واالختبارات على عينة قوامها) و

 لعبة كرة الطاولة. 

ية يوم ولغا 2/3/2018( يوماً ,بدأت يوم المصادف  األثنين  2واستغرقت التجربة في االختبارات) 

 ي ومتدرج ومتسلسل , ونظراً وزعت االختبارات وفس أسلوب علم 2018  /3 /20المصادف  الجمعة 

واحد ,ثم  لكثرة االختبارات , عملت الباحثة على توزيع العمل في كل ثالث أو أربع محافظات في مكان

وفير المكان واألجهزة تنتقل إلى محافظة أخرى , والسبل أوال تحليل وفرز البيانات الواردة من العينة ثانياً ت

لباحثة أو العينة افريس العمل وثالثاً التخلص من الجهد والتعل على  واألدوات الالزمة لالختبارات بمساعدة

 .المعالجة اإلحصائية , وبعد إتمام التجربة تم تفريغ االستمارات وتحليل البيانات , اتجهت الباحثة إلى إجراء

 الوسائل اإلحصائية :3-9

                المناسبة وهي :                الوسائل اإلحصائيةلغرض معالجة النتائج وبالشكل الذي يخدم البحث ,قام الباحث باستخدام 

  2اك-2النسبة المئوية )%(  -1

 :. عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها - 4  

 بناء الجداول المعيارية لمتغيرات البحث: 4-1

ستخالص عمل الباحث على أن تكون الدرجات المعيارية المستحدثة على نظام التصنيف العشري , ان ا

المعاليم اإلحصائية )المتوسطات الحسابية , واالنحرافات المعيارية ( والتي نستطيع بواسطتها أن نبني الجداول 

المعيارية , ومنها يتم توضيف وترجمة نتائج االختبارات والقياسات التي تجري على عينة البحث , كما يمكن 

م على أساس أن االنجاز في أي من المحددات أو المؤشرات بناء واستخراج الدرجات المعيارية إال أن بناءها يت

موضوعة البحث تتوزع توزيعاً طبيعياً. تم إعطاء درجات معيارية للمتغيرات)الصفات البدنية القدرات 

الحركية و واألداء المهاري( بتحويل كل درجة خام يحصل عليها مختبر الى درجة معيارية على ضوء 
                                                           

 179,ص قنفس المصدر الساببو العال عبد الفتاح , ا -1 
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ثم عملية جمع الدرجات االختبارات لكل مختبر على عدد االختبار لكل متغير من التصنيف العشري االختبار 

لدينا درجات معيارية للمتغيرات ,  المتغيرات , الستخراج معدل درجة كل اختبار في المتغير الواحد ليصبف

 .                     القدرات البدنية , واألداء المهاري

 تحققة ألفراد عينة البحث في متغيرات الدراسة:توصيف الدرجات المعيارية الم 4-2

بعد استخراج الدرجات المعيارية للمتغيرات المبحوثة ومعالجتها إحصائياً تم استخدام األوساط الحسابية 

واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء فضالً عن الخطأ المعياري والمنوال والذي من خالله يمكن التأكد من 

العينة المنتخبة للتحليل في تمثيلها للمجتمع المدروس ,وعلى أساس جمع الدرجات  مدى مصداقية حجم

المعيارية لجميع لكل من المبحوثين ومن ثم تقسيم النتيجة على عدد هذه  الستحصال معدل لجميع المبحوثين 

صائية لكل منها , ,وهكذا بقية المتغيرات ) القدرات البدنية واألداء المهارية(, ثم استخراج التقديرات اإلح

وهي على التوالي )الوسب الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري ومعامل االلتواء والمنوال ( أنظر 

 (.7الجدول ) 

  7الجدول )                                                          

 ة ومعامل االلتواء وال طاء المعيارييبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعياري                 

 والمنوال المتغيرات البحث.                                                      

المتغيرات 

 المبحوثة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األخطاء 

 المعياري
 معامل األلتواء المنوال

الصفات الحركية 

 والقدرات البدنية
4 02 0 312 0 04936 4 30 

       

0 5032      

 825 0- 6 5 0651 0 612 0 095 5 األداءالمهاري

 

 *توصيف العالقة مابين األداء المهاري والمتغيرات األخرى ) البسيب , والمتعدد(:    

لغرض الوصول إلى داللة معنوية معامالت االرتباط األداء المهاري بداللة القدرات البدنية ألفراد عينة  

 (8سنسلب الضوء على ماجاء بالجدول ) البحث 

  8جدول )

 يبين االنحدار ال طي مابين األداء المهاري والمتغيرات األخرى

 المتغيرات

 المبحوثة

طبيعة 

 العالقة

 االنحدار

معامل)ر

  

 االرتباط

نسبة 

 المساهمة 

  2)ر 

 معامل

 االغتراب 

نسبة 

اليقة 

بمعامل 

 االرتباط

F 

المحسو

 بة

 قيمة

درجة 

 الحرية

ستوى م

 الداللة

 النتيجة

االداء المهاري 

 القدرات البدنية 

 معنوي 400 0 38-1 725 0 01 0 99 0 019 0 137 0 بسيط

االداء المهاري 

والقدرات البدنية 

 والحركية

 معنوي 001 0 37-2 363 0 8622 0 1378 0 019 0 139 0 متعدد

القدرات البدنية 

واالداء المهاري 

 والقدرات العقلية 

 معنوي 0,400 1-38 0,825 0,01 0,98 0,018 0,147 

 

من الجدول السابس , يظهر لنا أن معامالت االرتباط األداء المهاري وكل من المتغيرات المبحوثة والتي 

 أسفرت عنها عمليات التحليل اإلحصائي كانت على مايأتي :

القدرات البدنية طبيعة االرتباط  كان معامل ارتباط يقيس قوة العالقة بين متغيرات األداء المهاري مع-

( وهي قيمة معنوية اذاجاءت داللتها من القيمة المحسوبة 0,137)بسيب(أذا كانت قيمة معامل االرتباط ) 
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-1( ودرجتي حرية)0,400( كانت دالة معنوية وعند مستوى داللة )   0,725(والبالغة ) Fالختبار الفائي )

(كانت نسبة المساهمة ) 0,01نسبة الثقة بمعامل االرتباط) ( و0,99(وكانت معامل اال تراب )  38

(,كما كان معامل ارتباط األداء المهاري مع كان نوع االرتباط هنا ارتباطا )بسيب( وهي قيمة معنوية 0,019

( كانت دالة معنوية وعند مستوى  5,548(والبالغة ) Fاذاجاءت داللتها من القيمة المحسوبة الختبار الفائي )

( ونسبة الثقة بمعامل  0,934( وكانت معامل اال تراب )  38-1( ودرجتي حرية )0,024ة )دالل

( , مابين االداء المهاري مع القدرات البدنية طبيعة   0,127(كانت نسبة المساهمة)  0,066االرتباط)

ا من القيمةا ( وهي قيمة معنوية اذاجاءت داللته0,139االرتباط )متعدد(أذا كانت قيمة معامل االرتباط )

( ودرجتي   0,001( كانت دالة معنوية وعند مستوى داللة )  0,363(والبالغة )  Fالفائي )الختبار  لمحسوبة

( كانت نسبة  0,8622( ونسبة الثقة بمعامل االرتباط) 0,1378( وكانت معامل اال تراب ) 37-2حرية)

 (.   0,019المساهمة)  

 ثة في األداء المهاري:يرات المبحونسبة مساهمة المتغ 4 -4

من اجل التعرف على نوع وشكل العالقة بين المتغيرات المتعددة وبغية الوصول إلى قيم تنبؤية ما عندما  

تكون هنا  قيم لمتغيرات أخرى , كان البد على الباحثة أن تنهج نمطاً إحصائيا معيناً والذي تمثل باالستعانة 

المتغير المستقل نتعرف على المتغير التابع كلما كانت العالقة قوية  بمعادالت االنحدار الخطية .)إذا عرفنا

  Regret ionالمعادلة يمثلها خب مستقيم) ( 1)كانت دقة القيم المقدرة في المعادلة قوية والعكس صحيف (

Liner. وهو الخب الذي يمثل االتجاه العام للمتغير المشتر  بين المتغيرات ) 

ة قيد الدراسة ت االنحدار الخطي لمتغير األداء المهاري بداللة المتغيرات المبحوثوعلية نستنتج قيم معادال

 (.9وحسل ما يبين في الجدول ) 

   9جدول )    

 يبين نسبة مساهمة األداء المهاري بداللة المتغيرات المبحوثة

 المتغيرات

 المبحوثة

معامل  المعامالت

االرتب

 اط

  Tقيمة)

 لمحسوبة

مستوى 

 الداللة

لة الدال

 االحصائية

نسبة 

طبيعة  المساهمة

 المعامل

قيمة 

 المعامل

 القدرات البدنية 
 اليابت)أ 

  1ب)

4 019 

-0 573 

0 13

7 
 7 0 معنوي 400 0 52 6-

القدرات البدنية 

 والحركية 

 اليابت)أ 

  1ب)

  2)ب

4 019 

-0 573 

1,81 

0 13

9 
 8 0 معنوي 001 0 826 4

القدرات البدنية 

 العقلية والحركية و

 الثابت)أ(

 (1ب)

 (2)ب

 (3)ب

4 019 

-0 573 

1,81 

1.45 

0,13

9 
 0,9 معنوي 0,001 4,826

دخل في طريقة ومن الجدول السابس نجد أن فائدة قيمة )ت( هنا لمعرفة الفروق بين لمتغيرات التي تشتر  أو ت

(Stepwiseفإذا كان معنوي يدخل ضمن المتغيرات التي تشكل نسبة مساهمة مع ا )يتم عالقة ألداء المهاري و

 (  وإذا كان  ير معنوي يهمل .Fارتباط بسيب ومتعدد عن طريس الختبار الفائي)

ك يمكن ترتيل وعلي نستنبب معادلة االنحدار الخطي المساهمة األداء المهاري بداللة القدرات البدنية ,وبذل

 س 3س+ب 2س +ب 1المعادلة حسل األتي: ص= أ +ب

القدرات 1.45±  )القدرات الحركية   81 1)القدرات البدنية  + 573 0 –019 4األداء لمهاري=   

 العقلية 

 

                                                           
 2002,  93, ص مصدر سبق ذكره عزام صبري : (1)
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وبهذا تكون الباحثان  قد حقس أهدافها من خالل وضع معادلة تنبوئية تصلف النتقاء الناشئين لعبة تنس الطاولة 

لة القدرات البدنية , واألداء المهاري بداللة القدرات البدنية والحركية , وبأكثر من طريقة األداء المهاري بدال

والعقلية , واألداء المهاري مما يسهل عمل المدربين , كما تعدد الخيارات سيمنف المدربين فرصة أفضل في 

 أتباع الطريقة التي تناسبه من حيث الجهد والوقت الممنوح له.

 -احثان ألى أهم االستنتاجات األتية:وتحليلها ومناقشتها وقد توصلت الب

 أن مجموعة من االختبارات ساهمت في عملية انتقاء ناشئي كرة الطاولة  -1

بعض القدرات البدنية والحركية القدرات العقلية عالقة طردية مع المتغير األداء المهاري ارتباط   -2

 وكذلك عالقة طردية مع متغير األداء المهاري  أرتباط ) بسيب, متعدد (

 .أيجاد معادلة تنبؤية نهائية يمكن من خاللها التنبؤ باألداء المهاري بداللة المتغيرات المبحوثة  -3

 -أما أهم التوصيات التي أوصت بها الباحيان في :

األستفادة من جميع األختبارات التي عملت بها الباحثان في أختبار عينة البحث ألنها تعد عنصرا  -1

 العبين كرة الطاولة. جيدا في عملية أنتقاء وتدريل

 أعتماد المعادلة التنبؤية لغرض انتقاء  ناشئي كرة الطاولة في العراق. -2

 .أيجاد دراسة على متغيرات عقلية وفسيولوجية -3

 .المصادر

  أبراهيم سالمة:المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية,األسكندرية,مركز التدريل

 .2000المهني,

 القاهرة , دار الفكر 1ح: التدريل الرياضي االسس الفسيولوجية,طابو العال احمد عبد الفتا ,

 .1997العربي , 

  ابو العال عبد الفتاح واحمد عمر سليمان :أنتقاء الموهوبين في المجال الرياضي ,القاهرة ,عالم

 .1986الكتل ,

  حراس احمد عبد العزيز : العالقة بين بعض القياسات الجسمية والقوة المميزة بالسرعة لدى

مرمى كرة القدم , رسالة ماجستير  ير منشورة . جامعة البصرة , كلية التربية الرياضية , 

1993  . 

  القاهرة , دار الفكر العربي , أمين اثوني , جمال الشافعي : سلسلة العاب المضرب المسلسلة ,

2001. 

 1999لعربي , بسطويسي احمد : أسس نظريات التدريل الرياضي   , القاهرة : دار الفكر ا   . 

  , حسن حسين وبسطويسي احمد : التدريل العضلي االيزومتري . القاهرة : مطابع الرجوي

1978 . 

  حمدي احمد وياسر عبد العظيم:التدريل الرياضي افكار ونظريات الزقازيس,جامعة

 .1999الزقازيس,

 س: القاهرة , مكتبة ديبولدفاندالين و محمد نبيل) ترجمة(:مناهج البحث في التربية وعلم النف

 االنجلو 

  ربيع لفته داخل :تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير السرعة الحركية لدوران الور  وأداء

 .2005بعض المسكات الفنية )رسالة ماجستير(,

  قاسم حسن حسين:التدريل الرياضي في األعمار المختلفة,عمان, دار الفكر للطباعة

 .1998والنشر,

  1984صبحي حسانين: التدريل الدائري.القاهرة:دار الفكر اتلعربي,كمال درويش ومحمد. 

  محمد جاسم الياسري ومروان عبد المجيد : األساليل اإلحصائية في مجاالت البحوث التربوية

 .2001:عمان , مؤسسة الدراسات للنشر والتوزيع ,

 س الرياضي  , محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان :  القياس في الرياضة وعلم النف

 .1988, القاهرة : مؤسسة روز اليوسف ,  2ط
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 القاهرة, دار 1محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين واخرون:اختبارات االداء الحركي ,ط ,

 .1982الفكر العربي,

 جامعة حلوان ,دار الفكر 3محمد صبحي حسانن :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة,ط:

 .1995العربي ,

 القاهرة: دار  2,ط1صبحي حسانين : التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضية .ج محمد ,

 .1987الفكر العربي ,

  , 1999محمد علي القب : وظائف األعضاء في التدريل الرياضي , القاهرة : دار الفكر العربي  

  2005,المركبة لمصارعي الجو دو الشباب , كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد. 

 2001: عمان , مؤسسة الوراق للنشر ,  1مروان عبد المجيد ؛ اللياقة والرياضة للجميع  , ط . 

  الموضوعية–الصدق  -الثبات–مصطفى حسين باهي ؛المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيس-

 .1المعايير ,ط

 الرياضي العام  وتوق :  دليل المدرب في علم التدريل الرياضي  , حلل : االتحاد  معتصم

,1995 . 
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 كرة السلةلحكام على بعض المتغيرات الوظيفية  ادارة المبارياتأثر 

 سموم الفرطوسي علي  أ.د.

 كلية التربية االساسية  –الجامعة المستنصرية 

ali.smoom@yahoo.com 

 مست لص البحث 

, وهذا الجانل يكمن في  وحكامها كرة السلة جانل مهم يسهم في رفع مستوى لعبة دراسة الباحث على قام  

, والجل ل تطور المستوى الوظيفيمن خالللعبة كرة السلة  الحكامعملية متابعة اثر الموسم على تقدم مستوى 

الوصول الى المبتغى المنشود تم االستعانة باالختبارات الوظيفية ألنها الوسيلة التي يمكن من خاللها التعرف 

في بعض  ادارة المبارياتفأن أهمية البحث تكمن في التعرف على اثر  ,لذا الحكامعلى إمكانيات وقدرات 

 لسلة .كرة الحكام المتغيرات الوظيفية 

 هدف البحث:  

 كرة السلة .لحكام على مستوى بعض القدرات الوظيفية  ادارة المباريات يهدف البحث إلى معرفة تأثير    

 فرضية البحث :       

هنا  فروق ذات داللة إحصةةةةةائية في بعض المتغيرات الوظيفية قبل الموسةةةةةم وبعده ولصةةةةةالف االختبار بعد  

 الموسم.

الحكام الدوليون الذي اداروا مباريات المرحلة  نته باألسةةةةةةلوب العمدي , متمثلة ببعضأختار الباحث عيو   

 حكما . 12وعددهم  2020 – 2019االولى للموسم 

 ومن خالل عرض وتحليل ومناقشة النتائج توصل الباحث إلى:         

 للحكامعدم تأثير الموسم في رفع مستوى معظم المتغيرات الوظيفية   

 للحكام.محصورا في فترة قصيرة ال تتجاوز الثالثة اشهر مما أدى إلى ضعف األعداد  الموسم كان  

 ويوصي الباحث :

 االهتمام بجدولة وتنظيم الموسم على طول السنة . 

 . الحكام إقامة اكثر من بطولتين خالل الموسم الواحد وذلك لرفع مستوى ا 

 ي المباريات .الجيدين الذين يبرزون عن أقرانهم ف بالحكاماالهتمام  

 

The effect of match management on some career variables of basketball 

referees 

Prof.Dr. Ali Al-Fartousi Sumum 

Al-Mustansiriy.a University - College of Basic Education 

Summary of the research 

The researcher has studied an important aspect that contributes to raising the level 

of the basketball game and its referees, and this aspect lies in the process of 

following up the impact of the season on the progress of the level of referees of the 

basketball game through the development of the career level, and in order to reach 

the desired goal, functional tests were used because they are the means by which 

During this course, the identification of the capabilities and capabilities of the 

referees, so the importance of the research lies in identifying the effect of match 

management on some functional variables of basketball referees. 

Research goal: 

The research aims to know the impact of match management on the level of some 

functional abilities of basketball referees. 

Research hypothesis: 
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There are statistically significant differences in some functional variables before 

and after season and in favor of post-season testing. 

The researcher chose his sample in a deliberate manner, represented by some of the 

12 international referees who managed the matches of the first stage of the 2019-

2020 season. 

Through presenting, analyzing and discussing the results, the researcher concluded: 

The season does not affect most of the referees' job variables 

The season was confined to a short period of not more than three months, which 

led to poor numbers for the referees. 

The researcher recommends: 

Attention to scheduling and organizing the season throughout the year. 

Holding more than two championships during one season in order to raise the level 

of rules. 

Interest in good referees who stand out from their peers in matches. 

 

 التعريف بالبحث  -1

 المقدمة وأهمية البحث:  1-1

تشهد المجتمعات البشرية في هذه المرحلة نهضة علمية واسعة النطاق وفي مختلف المجاالت مبينة            

 على أساس من البحث العلمي والدراسة الموضوعية الهادفة . 

وتعد التربية الرياضية أحد هذه المجاالت التي شملها التقدم , وكرة السلة واحدة من األلعاب الفرقية التي       

حظيت بالتطور كونها تحتل مكانة جيدة بين األلعاب والفعاليات الرياضةةةةةةية نتيجة ارتفاع إمكانيات الالعبين 

سعي الجاد والمتواصل في العملية التدريبية مما أدى إلى ار شعبيتها في جميع دول وال ساع  تفاع مستواها وات

 .العالم

والن الحكام هم في موضع واحد اثناء المباريات من خالل اصدارهم القرارات وتحملهم مسوؤلية قيادة المباراة 

واشراكهم في المباريات المهمة, هذا يعني انهما يعامالن بنفس االهمية عند اتخاذ القرارات داخل الملعل 

يشكل , مما ساحة,اذ انهم متساوين بالحقوق والواجبات من خالل تطبيقهم مواد القانون وتفسيراتهكونهم حكام 

 .ادارة المباراة بصورة جيدة عنداهمية كبيرة للحكام  الوظيفياالداء 

ولكي يمكن مجاراة التقدم الحاصل في اللعبة , ركز الباحث على جانل مهم ليسهم في رفع مستوى اللعبة      

العمل الوظيفي لحكام على تقدم مستوى  ادارة المبارياتعبين , وهذا الجانل يكمن في عملية متابعة اثر والال

, والجل الوصول الى المبتغى المنشود تم االستعانة باالختبارات الوظيفية ألنها الوسيلة التي يمكن  كرة السة 

 . الحكممن خاللها التعرف على إمكانيات وقدرات 

ية البحث تكمن في التعرف على اثر  ومن خالل      فأن أهم قدم  بارياتما ت في بعض المتغيرات  ادارة الم

 كرة السلة .لحكام  الوظيفية 

 مشكلة البحث  2 -1

من خالل متابعة الباحث كونه حكم لهذه اللعبة ولعدة سنوات فقد الحظ وجود خلل في عملية االعداد           

الفني لهم وبالتالي هذا بدوره يسهم  في ضعف استقرار اداء الحكام اثناء  وما له تاثير على المستوى وظيفيال

ادارة المباريات ,لذا  ارتأى الباحث دراسة  أبعاد المشكلة وبناء نظم سليمة وأسس دقيقة لمعرفة مدى مساهمة 

 الوظيفية. الحكامفي رفع مستوى  المباريات

 هدف البحث  3 - 1

 بكرة السلة . للحكامعلى مستوى بعض القدرات الوظيفية  ارة المبارياتاديهدف البحث إلى معرفة تأثير 
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 فرض البحث  1-4

الختبار اهنا  فروق ذات داللة إحصةةةائية في بعض المتغيرات الوظيفية قبل الموسةةةم وبعده ولصةةةالف         

 البعدي.

 مجاالت البحث . 5=1

 م (( 2020 – 2019))المشاركين في دوري  الحكامالمجال البشري : بعض  1-5-1

  28/1/2020ولغاية  22/10/2019ماني : خالل المدة من المجال الز 1-5-2

   المجال المكاني : قاعة الشعل لأللعاب الرياضية .  1-5-3

 منهج البحث  2-1

استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي , كونه مالئما" لطبيعة المشكلة وأيسره لتحقيس أهداف     

لبحث , وهو واحدا" من المناهج األساسية في البحوث الوصفية ))يسعى الى جمع بيانات من أفراد المجتمع ا

  1لمحاولة تحديد الحالة الراهنة له لمتغير معين أو متغيرات معينة ((

  عينة البحث 2-2

الغ عددهم ) ليون البحكام الدوري الممتازالدوأختار الباحث عينته باألسةةةةةةلوب  العمدي , متمثلة ببعض       

  – 2019ة المرحلة االولى من الدوري الممتاز بكرة السةةلجميع مباريات ادارة واشةةتركوا في  , ( حكما  12

2020  . 

 : أدوات البحث 2-3

 استخدم الباحث األدوات واألجهزة اآلتية :       

 المراجع والمصادر العربية واألجنبية  -

 االختبارات  -

  ملعل كرة السلة -

 م .3شريب قياس فايبر كالس  -

 .  4من الثانية عدد 1/100ساعات إيقاف إلكترونية رقمية  -

 نوع مولتن .  4كرات سلة عدد  -

 شريب الصس ملون .  -

 .  6شواخص عدد  -

 جدار حائب  -

 سم .  40صندوق خشبي بارتفاع  -

 صافرة .  -

  بطارية االختبار 2-4

ة السةةةلة ) كر بحكامراقيين حول تحديد أهم االختبارات الوظيفية الخاصةةةة بعد اسةةةتطالع رأي الخبراء الع    

ر منحنى التعل ( فقد تم ترشةةيف االختبارات التالية لقياس المتغيرات الوظيفية وهي )) اختبا 1أنظر المالحس 

 ختبار الخطوة الهؤائية ((. ا –ثا  60ختبار الخطوة ا –ثا  15ة اختبار الخطو –

 ستطالعية :: التجربة اال 2-5

لغرض التعرف على المعوقات والصةةةةعوبات التي من المحتمل ظهورها عند تنفيذ التجربة الرئيسةةةةة ,         

قام الباحث بأجراء تجربة اسةةةتطالعية كون أنها " دراسةةةة تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة صةةةغيرة 

 , حيث تم إجراء التجربة االستطالعية بتاريخ (2)قبل قيامه ببحثه بهدف اختيار أساليل البحث و أدواته " 

 .حكام (  4على عينة قوامها )    2019 –9 - 21 

                                                           
,  1999. القاهرة . دار الفكر العربي ,  البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي( محمد حسن عالوي وأسامه كامل راتب . 1)

 .  140ص
 . 79, ص1984.القاهرة:الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية , 1.جمعجم علم النفس والتربيةمجمع اللغة العربية. ( 2)
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 والهدف من هذه التجربة هي :

د تنفيذ التأكد من صةةالحية االختبارات المرشةةحة ومحاولة تجاوز األخطاء التي من المحتمل ظهورها عن -1

 التجربة الرئيسية .

 لمستخدمة وصحة أداءهم .تفهم أفراد العينة لالختبارات ا -2

 على تنفيذ االختبارات وتسجيل النتائج . )*(تدريل وممارسة فريس العمل المساعد  -3

 التعرف على الوقت الذي تستغرقه االختبارات المعنية بالبحث . -4

 استخراج المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة . -5

 رات الم تارة :التحقق من اليقل العلمي لالختبا 6 -2

 دق :الص  1 - 6 – 2

يعتمد صةةدق االختبار على مدى قياس االختبار للمهارة أو الصةةفة المطلوب قياسةةها , فالمقياس " يعد          

, وبما أن معامل الصدق يتوقف على معامل  (1)صادقا عندما يقيس بدقه كافية الظاهرة التي صمم لقياسها " 

, لذا اسةةةةةةتخدم الباحث طريقة  (2)عالي يتميز بصةةةةةةدق عالي " الثبات حيث أن " االختبار الذي يتميز بثبات 

( وحسةةل القانون  1الصةةدق الذاتي السةةتخراج قيمة معامل الصةةدق لكل اختبار وكما مبين في الجدول رقم ) 

 اآلتي :

 

  3)…… معامل الصدق الذاتي =         معامل ثبات االختبار 

 

 اليبات : 2 - 6– 2

ار " انه لو أعيد تطبيس االختبار على األفراد أنفسةةةهم فانه يعطي النتائج نفسةةةها أو يقصةةةد بثبات االختب        

, حيث اسةةةةةةتخدم الباحث طريقة االختبار واعادة االختبار  (4)نتائج متقاربة وفي ظل ظروف متشةةةةةةةابهة" 

البسةةةيب  ( أيام  ,  وبعد معالجة النتائج إحصةةةائيا عن طريس قانون معامل االرتباط 3وبفاصةةةل زمني قدره ) 

 ( .  1بيرسون , تبين أن جميع االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالية وكما مبين بالجدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 كون فريق العمل المساعد من :ت)*(
 حمد عبد الرحمن / بكالوريوس تربية رياضية .م –اجد / بكالوريوس تربية رياضية .                     مروان م -

. القاهرة : دار الفكر العربي, القياس في التربية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان.  (1)

 .322,ص1988
 . 553, صمصدر سبق ذكره(. 1987محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ) (2)

 .192,ص 1995.القاهرة:دار الفكر العربي,3.ط.التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضةمحمد صبحي حسانين (3)

. عمان: دار الفكر للطباعة 1. ط الرياضية. األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس في التربية مروان عبد المجيد  (4)
 . 70,ص1999والنشر والتوزيع , 
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  1جدول رقم ) 

 يبين معامالت الصدق واليبات والموضوعية لعينة البحث

 

وحدة  االختبارات ت

 القياس

 الموضوعية اليبات الصدق

منحنى التعب ) كارلسون  1

  

 0.96 0.86 0.92 درجة

 15ال طوة الالهوائية )  2

 ثا  

 0.94 0.81 0.90 كغم.م.ثا

 60ال طوة الالهوائية )  3

 ثا  

 0.92 0.83 0.91 كغم.م.د

ال طوة الهوائية )  4

 شاركي  

مليلتر.كغم.

 د

0.89 0.79 0.93 

 

 الموضوعية :  2-6-3

تي اعد أصال لقياسها وان يكون من أهم صفات البحث الجيد أن يكون موضوعيا في قياس الظاهرة ال       

هنا  فهم كامل من جميع المختبرين بما سةةيؤدونه وان يكون هنا  تفسةةير واضةةف للجميع وان التكون هنا  

فرصة لفهم معنى آخر  ير المقصود منه , حيث أن " الموضوعية بمفهومها العام تعني التحرر من التحيز 

, حيث قام الباحث باحتسةةابها عن طريس " االرتباط  (1)والتعصةةل وعدم إدخال العوامل الشةةخصةةية فيها " 

 (2)بين درجات اثنين من المحكمين يقومان بوضةةةع الدرجات لمجموعة واحدة من األفراد في نفس الوقت " 

, وذلك عند تطبيس االختبارات المبحوثة للمرة الثانية , إذ دلت النتائج بعد معالجتها إحصةةةةةةةائيا إن جميع 

 ( .  1بموضوعية عالية , ويبين ذلك الجدولين رقم ) االختبارات تتمتع 

  الوسائل اإلحصائية 2-7

  1تم استخدام اإلحصائية اآلتية .    

 الوسب الحسابي  -

 االنحراف المعياري  -

 معامل ارتباط بيرسون -

 . للعينات المترابطة  اختبار ) ت ( -

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -3

 تحليلها عرض النتائج و 3-1 

كذلك وضةةةةةةع بكرة السةةةةةةلة , والحكم الواجل توفرها في  الوظيفيةبعد أن قام الباحث  بتحديد القدرات       

ي الباب الثالث االختبارات لتلك القدرات , قام الباحث بتطبيقها وفقا للشروط والمواصفات التي ذكرت سابقا ف

ة المتغيرات م وبعده ودراسةةةةةة الفروق بينهما في كافواقع الذي تحققه أفراد العينة قبل الموسةةةةةالللتعرف على 

 المبحوثة , وكما يأتي :

 

                                                           
 .44, ص 2000. عمان: مؤسسة الوراق ,1.ط. أسس البحث العلمي العداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد (1)

 2000القاهرة: دار الفكر العربي ,  .القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان.  (2)
 .299, ص

 

 .   84 – 76 – 53, ص2016,  مطبعة المهيمن:  بغداد.  طرائق اإلحصائيةمبادئ ال.  علي سموم الفرطوسي ( 1)
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 طبيعة مستوى النتائج وداللة الفروق اإلحصائية إلنجاز العينة في القدرات الوظيفية . 1 – 1- 3

ات ت ( للقدر ( األوسةةةاط الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ) 1يالحظ من الجدول رقم )       

ية  بة لمتغيرات منحنى التعل والخطوة الالهوائ ية , إذ ظهرت قيم ) ت ( المحتسةةةةةة ,  0.73ثا )  60الوظيف

درجة ( و0.05( تحت مسةةةتوى داللة ) 2.18( على التوالي وهما اصةةةغر من قيمة ) ت ( البالغة  )   0.05

 ( .14حرية )

ة ) شاركي ( هي ثا والخطوة الهوائي 15هوائية بينما كانت قيمة ) ت ( المحتسبة لمتغيرات الخطوة الال       

توى داللة ( تحت مسةة 2.18( على التوالي وهما اكبر من قيمة ) ت ( الجدولية البالغة )  16.79,  8.58)  

 ( .14( ودرجة حرية )  0.05) 

وة الهوائية خطثا وال 15وهذا يعني بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية  في متغيرات الخطوة الالهوائية     

 ) شاركي ( ولصالف االختبار بعد الموسم التنافسي .

  2جدول رقم )

ين االختبارين يبين األوسدداط الحسددابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ) ت   لالختبارات الوظيفية  ب

 قبل الموسم وبعده 

 االختبارات ت
وحددددددددددددددة 

 القياس

 بعد الموسم التنافسي قبل الموسم التنافسي 
قيمدددة ت 

المحتس

 بة

الددددداللددددة 

اإلحددددص

 ائية
 ع±   -س ع±   -س

1 

مددددنددددحددددنددددى 

الددددتددددعددددب ) 

 كارلسون  

  ير دال 0.73 6.04 18.19 5.49 18.5 درجة

2 

الدددد ددددطددددوة 

ئيدددة   لالهوا ا

 ثا 15

 دال 8.58 8.21 42.99 5.97 37.27 كغم.م.ثا

3 

الدددد ددددطددددوة 

ئيدددة   لالهوا ا

 ثا 60

 كغم.م.د
1979.0

6 

246.29

5 

2024.6

2 

278.6

4 
 غير دال 0.05

4 

الدددد ددددطددددوة 

الدددهدددوائددديدددة          

 ) شاركي  

 دال 16.79 3.88 59.32 2.76 56.85 ملتر.كغم.د

 

به الال        لذي تميز  تدريل ا تأثير ال عة النمو و هذه الفروق إلى طبي باحث ظهور  , كما  الحكام ويعزو ال

, وان " تنمية  (1)العبين األكثر تدريبا " أكدت الدراسةةةةةةةات بان " القدرة الالهوائية تكون قيمها أعلى عند ال

 (2)"  المتدربينالتكيف يرتبب بشكل كبير مع تغيرات النمو الطبيعية لدى 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 27,ص  1999. القاهرة : دار الفكر العربي ,  وظائف أعضاء التدريب الرياضيمحمد علي القط .  (1)
(2)  

)2( Troup . J .R.  ; Asclentfic Approach to the Sport of Swimming. Scientific sport, Inc, Gainesville, U.S.A. 

1983. P. 53. 
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 االستنتاجات والتوصيات – 4

 االستنتاجات 1 – 4

 من خالل عرض وتحليل النتائج توصل الباحث الى مايلي :

 

 . للحكامرات الوظيفية عدم تأثير الموسم في رفع مستوى معظم المتغي – 1

الموسددم التنافسددي كان محصددورا في فترة قصدديرة ال تتجاوز اليالثة اشددهر مما أدى إلى ضددعف  - 2

 وكذلك عدم انتظامهم في التدريب . للحكاماألعداد 

 عدم ظهور فروق معنوية بين االختبارين األول قبل الموسم والياني بعد الموسم . -   3

ية في بعض االختبارات الوظيفية ولصدددددددالح االختبار الياني بعد ظهور فروق ذات داللة معنو –  4

 اتتهاء الموسم التنافسي .

 

 التوصيات : 2 -  4

 على ضوء ما تقدم يوصي الباحث بما يأتي :

 على طول السنة . بشكل دورياالهتمام بجدولة وتنظيم الموسم  – 1

 . الحكامستوى إقامة اكير من بطولتين خالل الموسم الواحد وذلك لرفع م – 2

 الجيدين الذين يبرزون عن أقرانهم في المباريات . بالحكاماالهتمام  – 3

 

 المصادر :

 .  1986. القاهرة : الفنية للطباعة والنشر,  3. ط كرة السلة للناشئيناحمد أمين ومحمد عبد العزيز .   - 1  
 .  1997: دار الفكر العربي , . القاهرة  التدريل الرياضيأبو العال احمد عبد الفتاح .  - 2  

 .   1999. القاهرة : دار الفكر العربي ,  . اسس التدريل الرياضيبسطويسي احمد  - 3   

 

علي سموم د ل الفرطوسي : بعض المحددات األساسية كمؤشر النتفاء الناشئين بكرة السلة . رسالة  - 4

 .   2000ماجستير . جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية , 
. بيروت : دار النهضة العربية ,  اتجاهات جديدة في علم النفس الحديثعبد الرحمن محمد عيسوي .  - 5 

 .311, ص1982
عظيمة عباس علي . بعض المتغيرات الوظيفية والنفسةةةةية وعالقتها بفاعلية األداء المهاري لالعبي كرة  - 6 

 .2003بية الرياضية , السلة . أطروحة دكتوراه . جامعة بغداد : كلية التر
 . 1990.الموصل: دار الحكمة , الفسيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في المجال الرياضيقاسم حسن حسين. - 7 

. الموصل : دار الحكمة للطباعة و النشر  . طرائس األساليل اإلحصائيةقيس ناجي عبد الجبار  - 8  

,1990   . 

 البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيتل . محمد حسن عالوي وأسامه كامل را  - 9    

 .   1999. القاهرة . دار الفكر العربي , 

 .  1999محمد علي القب . وظائف أعضاء التدريل الرياضي . القاهرة : دار الفكر العربي ,  -10 5

األقصى الستهال  مصطفى محمد وعبد المنعم بدير . مقارنة بين طريقتين لتحديد مستوى الحد  - 11

سنة . المؤتمر العلمي الثالث لدراسات وبحوث التربية الرياضية  14األوكسجين لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

 سنة , مطبعة السالم . 16-12في المرحلة السنية 
. القاهرة : القياس في التربية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان. - 12  

 .1988لفكر العربي, دار ا
.القاهرة:دار الفكر 3.ط.التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضةمحمد صبحي حسانين- 13  

 .1995العربي,
.  . األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضيةمروان عبد المجيد  - 14 

 .1999وزيع , . عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والت1ط
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. عمان: مؤسسة الوراق 1.ط. أسس البحث العلمي العداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد - 15 

,2000 . 
. القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان. - 16 

 . 2000القاهرة: دار الفكر العربي , 

17-  Troup . J .R.  ; Asclentfic Approach to the Sport of Swimming. Scientific 
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   1ملحق رقم ) 

 والم تصين الذين حددوا المتغيرات واختباراتهايبين أسماء ال براء 

 ت
اللقب 

 العلمي
 مكان العمل االختصاص االسم

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد كرة السلة فارس سامي  أ . د 1

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد كرة السلة سلوان صالح جاسم  أ . د 2

 التربية الرياضية / جامعة بغداد كلية كرة السلة وسن حنون  أ . د 3

 / الجامعة المستنصرية التربية االساسيةكلية  فسلجة ماهر احمد عاصي أ . د 4

 كلية التربية الرياضية / جامعةالموصل كرة السلة هاشم احمد سليمان أ . د 5

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد كرة السلة محمد صالح محمد أ . د 6

 / الجامعة المستنصرية التربية االساسيةكلية  فسلجة امجاد عبد الحميد أ . د 7

 صالح الدينكلية التربية الرياضية / جامعة  كرة السلة عظيمة عباس . د أ 8

 / الجامعة المستنصرية التربية االساسيةكلية  فسلجة سهاد حسيب  أ . د 9

 الجامعة المستنصرية / التربية االساسيةكلية  فسلجة انعام جليل  أ . د 10

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد كرة السلة لؤي سامي  أ . م . د 11

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى كرة السلة  عمر عبد الغفور  أ . م . د 12
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Abstract  

The present study was undertaken to analyze the effect of proprioceptive 

exercises with agility training on selected skill related performance variables 

among hockey players. The investigator has selected sixty male inter collegiate 

hockey players at random from Acharaya Nagrarjuna University, Guntur, Andhra 

Pradesh. Their age ranged from 18-23 years.  The subjects chosen for the study 

were divided into four equal groups and designated as three experimental group and 

control group namely Group ‘A’ underwent proprioceptive Exercises [PEG], Group 

‘B’ underwent agility training [ATG], Group ‘C’ underwent combined 

proprioceptive exercises and agility training [PEATG] and Group ‘D’ act as control 

group [CG] did not participated in any of the training programme apart from their 

regular activities. The trainings were given for a period of twelve weeks.  The data 

were collected before and after the training by conducting Manual time taken 

(radial of the wrist). The obtained data’s were analyzed by Analysis of Covariance 

(ANCOVA). The level of significant was fixed at 0.05 levels. The results of the 

study showed that three experimental groups significantly improved than control 

group. 

INTRODUCTION 

Sports has the power to change the world. It has the power to inspire. It has 

the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a 

language they understand. Sport can create hope where once there was an only 

despair. But to inspire the next generation, we need the right professional to lead 

and coach them in sports (Nelson Mandela).   

Proprioceptive exercises refer to sense the body position during movement 

without having look on the position is known as sense of proprioception. The 

players to response accurate movement during play time, the propriocetion need to 

transmit the sense of position analyze that received information and response 

(Consciously or unconsciously) (Houglum, 2001). Proprioceptive exercises include 

agility, balance and coordination; theses exercises train the mind, muscles and 
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nerve to react correctly to external situation and to identify correctly where the body 

is moving and how the body is moving (Gajannana 2013). 

The player’s ability to change the whole body with change of velocity 

towards required direction by using combination of speed, balance, coordination, 

strength, endurance, reflexes and stamina is known as agility (Veeramani 2016). 

Motor ability may be defined as motor fitness variables. Motor fitness 

include all ten components of physical fitness, four basic fitness components 

(muscular strength, muscular endurance, cardiovascular endurance and flexibility), 

one health related fitness components and five motor performance components 

including five additional components (agility, speed, power, balance and reaction 

time). In order to improve the hockey players best performance level in hockey, 

Motor fitness variables of the hockey players play important role and from strong 

base for sports performance. In other words motor fitness means efficiency of basic 

movements in addition to the physical fitness. 

Objective of the study 

1. To investigate the impact of proprioceptive exercises on selected motor 

abilities, Physiological and field hockey skill related performance variables 

of Hockey players. 

2. To investigate the impact of agility training on selected motor abilities, 

Physiological and field hockey skill related performance variables of Hockey 

players. 

3. To investigate the impact of proprioceptive exercises with agility training on 

selected motor abilities, Physiological and field hockey skill related 

performance variables of Hockey players. 

4. To compare the impact of proprioceptive exercises, agility training and 

proprioceptive exercises with agility training on selected motor abilities, 

Physiological and field hockey skill related performance variables of Hockey 

players. 

Statement of the problem 

The purpose of the present study was to find the impact of proprioceptive 

exercises with agility training on selected motor abilities, physiological and field 

hockey skill related performance variables among Hockey players. 

Hypothesis 

The present study tests the following hypothesis 

1. It was hypothesis that impact of proprioceptive exercises, agility training and 

proprioceptive exercises with agility training on selected motor abilities 

namely agility, balance, coordination, speed and explosive power would be 

significantly improve when compared with control group. 
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2. It was hypothesis that impact of proprioceptive exercises, agility training and 

proprioceptive exercises with agility training on selected physiological 

variables namely breath holding time, resting pulse rate and blood pressure 

would be significantly improves when compared with control group. 

3. It was hypothesis that impact of proprioceptive exercises, agility training and 

proprioceptive exercises with agility training on selected skill related 

performance variables namely dribbling and goal shooting would be 

significantly improves when compared with control group. 

4. It was hypothesis that proprioceptive exercises with agility training would be 

superior than the prorioceptive exercises group and agility training group on 

selected motor abilities, physiological and skill related performance 

variables of Hockey players. 

Delimitation 

The study was delimited to the following aspects 

1. The study was delimited to 60 men inter collegiate Hockey players from 

Acharya Nagarjuna University, District Guntur, State Andhra Pradesh. 

2. The selected hockey players was simplified into four groups namely 

Proprioceptive exercises group (PEG), Agility training group (ATG), 

Proprioceptive exercises with agility training group (PEATG), control group 

(CG) and each group consists of 15 Hockey players,  

3. The selected Hockey players age ranged from between 18 to 23 years. 

4. The selected motor abilities variables delimited namely agility, balance, 

coordination, speed and explosive power. 

5. The selected physiological variables delimited namely breath holding time, 

resting pulse rate and blood pressure. 

6. The selected skill related performance variables delimited namely zig zag 

dribbling and goal shooting. 

7. The experimental treatment assigned to Proprioceptive exercises, Agility 

training and Proprioceptive exercises with agility training to the 

experimental group I, experimental group II and experimental group III 

respectively, training period program restricted for 12 weeks (alternative 

days). 

8. The selected criterion variables of motor abilities (balance, coordination, 

speed and explosive power) , physiological (breath holding time, resting 

pulse rate and blood pressure) and skill related performance variables (zig 

zag dribbling and goal shooting) were tested by standardized testing 

procedure. 

Limitations 

1.The climate, living area condition, diets, habits, family heredity, life style, 

physical posture and psychological such as emotional status and motivational 

factors of the selected Hockey players were limitation for the study. 
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2. The Socio economic and cultural background of the selected Hockey players was 

considered as limitation for the study. 

3. Meteorological changes in temperature, weather, climate and relative impact on 

the result of the study was considered as limitation of the study 

4. The selected subject free play and routine work was considered limition for the 

study. 

5. The general mood and environmental factors at the time of collecting data pre 

and post test of the subjects and which was recognized as a limitation. 

METHODOLOGY 

Selection of subject 

To achieve the purpose of the study N=60 sixty male intercollegiate Hockey 

players were selected at random from Archary Nagarjuna University, District 

Guntur, State Andhra Pradesh. The age of the selected hockey players was ranged 

between 18 to 23 years. The experimental treatment assigned such as 

Proprioceptive exercises, Agility training and combined Proprioceptive exercises 

with agility training. 

Selection of Variables 

The selected Independent and dependent variables are mention below 

Independent Variables 

 Proprioceptive Exercises  

 Agility training  

 Combined proprioceptive exercises and agility training 

Dependent Variables 

Motor abilities 

 Agility 

 Balance 

 Coordination 

 Speed 

 Explosive power 

Physiological Variables 

 Resting pulse rate 

 Breath holding time 

 Diastolic blood pressure 

 Systolic blood pressure 



446 

 

Hockey Skill related variables 

 Dribbling 

 Goal Shooting 

Table – I 

Criterion test and measures 

 Variables Test Unit of measure 

Bio- Motor 

Abilities 

Agility SEMO In second 

Balance Modified base test In points 

Coordination Scott obstacle race In seconds 

Speed 50 yard dash In seconds 

Explosive Power Standing board jump In meters 

 

Physiological 

Resting pulse rate 
Manual time taken 

(radial of the wrist) 

In 

numbers/minutes 

Breath holding 

time 
Breathing holding In seconds 

Systolic blood 

pressure 
Sphygmomanometer mm hg 

Diastolic blood 

pressure 
Sphygmomanometer mm hg 

 

Hockey skill 

related 

variables 

Dribbling Zig Zag dribbling In seconds 

Goal Shooting 
Shooting from 16 

yards 
In Points 

Experimental Design 

The sixty male intercollegiate Hockey players were randomly selected. The 

selected hockey players were divided into four equal groups of fifteen (n=15) each 

at random and designated as Group ‘A’ underwent proprioceptive Exercises (PEG 

= I), Group ‘B’ underwent agility training (ATG = II), Group ‘C’ underwent 

combined proprioceptive exercises and agility training (PEATG = IV) and Group 

‘D’ act as control group (CG = IV) did not participated in any of the training 

programme apart from their regular activities. The training program plan for 12 

weeks in the morning session on alternative days (three days in a week), the evening 

session they gone for their regular Hockey practical session. The data were obtained 

before the training periods (pre-test) and after the completion of 12 weeks training 

time period (post-test). 

Collection of data 

The data were collected on motor abilities variables namely agility, balance, 

coordination, speed, and explosive power. The physiological variables resting pulse 
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rate, breathe holding time and blood pressure. The hockey skill related variables 

dribbling and goal shooting The data was collected from all the three experimental 

group namely proprioceptive exercise group [PEG], Agility training group [ATG], 

proprioceptive exercises with agility training group [PEATG] and control group 

[CG] before training period (Pre test) and after completion twelve weeks of the 

training period (post test) respectively. 

Statistical Procedure 

 The data was collected from the four groups namely PEG, ATG, PEATG and 

CG before and after the completion of training period on selected motor abilities, 

physiological, and field hockey skill related performance variables among Hockey 

players. Analysis of Co Variances (ANCOVA) was applied to find out the 

significant differences among all the groups in the selected variables. Wherever the 

adjusted post-test means were found significant, the Scheffe’s post hoc test was 

applied to find out the paired means difference. All the data were analyzed using 

computer with SPSS statistical packages. The level of significance was fixed at 0.05 

level of confidence. 

Conclusion 

On the basis of the interpretation of data, the following conclusions were 

drawn from the study. 

Motor abilities variables 

1. The motor abilities variables namely agility, balance, coordination, 

explosive power and speed were found significant improvement for the 

three experimental groups when compared to the control group.  

2. The proprioceptive exercises with agility training group was better than 

the proprioceptive exercises group and  agility training group on agility, 

coordination and speed. 

3. The agility training group was better than the proprioceptive exercise 

group on agility and speed. 

4. Proprioceptive exercises with agility training group was better than the 

agility training group on balance. 

           

  Physiological variables 

1. The three experimental groups significantly improved physiological 

variables namely resting pulse rate and breath holding time when compared 

with the control group.  

2. There was no significant change on diastolic and systolic blood pressure due 

to the proprioceptive exercises, agility training and proprioceptive exercises 

with agility training.  
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          Skill related variables 

1. The selected skill related variables namely dribbling and goal shooting were 

found significant improvement for the three experimental groups when 

compared with control group. 

2. Proprioceptive exercises with agility training group was better than the 

proprioceptive exercises group and  agility training group on dribbling and 

goal shooting. 

3. There was no significant difference between proprioceptive exercise group 

and agility training group. 

Recommendations 

The following recommendations are made on the base of result of the present 

study 

1. The proprioceptive exercises, agility training and proprioceptive 

exercises with agility training improved agility, balance, coordination, 

speed, explosive power, resting pulse rate, breath holding time, systolic 

blood pressure, diastolic blood pressure dribbling and goal shooting for 

the hockey players. So the researcher recommended the trainers and 

coaches of hockey game to introduce these training for hockey player’s 

betterment. 

2. Similar study is necessary to examine the effect of proprioceptive 

exercises with agility training on selected motor, physiological and skill 

related performance variables for different age group. 

3. The same study may be replicate with female hockey players. 

4. Similar studies may be continue with changes in training load for longer 

duration. 

5. Similar study may also be conducted to find out the effect of 

proprioceptive exercises with agility training on other variables 

psychological, bio chemical, skill related performance of other games and 

physiological. 
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CONSTRUCTION OF NORMS FOR THE VALID PHYSICAL 

EFFICIENCY TEST FOR PHYSICAL EDUCATION COMMON 

ENTRANCE TEST (PECET) IN ANDHRA PRADESH 

Dr.P.Johnson,Principal, University College of  Physical Education & 

Sports Sciences, Acharya Nagarjuna University, Guntur-522510, Andhra 

Pradesh, India 

INTRODUCTION: 

1. “Physical Education may be defined as an education through the 

physical where many of the educational objectives are achieved by means of big 

muscle play activities.  It is a vital phase of education and an integral part of the 

total educational process”.The vital phase of education, that is physical education, 

aims at all round development of an individual where the medium of achieving 

the goal is physical activity. Hence it is through the big muscle-play activity an 

individual can enlighten the personality traits such as physical fitness, emotional 

balance and social behavior etc., besides intellectual development.The physical 

education programme provides each student with an opportunity to assess his 

fitness, and to develop skill and understanding that will enable him to enjoy a 

productive stay in school/college and a more meaningful existence after 

school/college. 

In a broad view of education, physical education has unique opportunities for 

developing desirable character and social traits as well as defined responsibilities 

toward the physical development of the individual.  A person physically fit will be 

mentally alert and sound and will be more spectacular in all walks of his life.  A 

weak child is a weak brick in the wall of the nation.  If today’s child is weak and 

meek, he is considered as a liability not only to his family and himself but also to 

the entire nation.  The wealth of a nation depends entirely upon the health of every 

citizen of the country. 

 Measuring physical efficiency is just as complex a quality as intelligence to 

measure.  Like intelligence it depends upon not a single quality, not single test.  To 

measure physical efficiency, firstly, the parameter, which contributes to it, should 

be determined; secondly, an appropriate test should be selected to measure the 

specific parameter. 

 Right from the origin of Physical Education the major objectives of physical 

education was physical fitness.  The aim of physical education in the early years 

attained physical fitness, which was a main requisite of the then citizens.  As days 

changed the need, importance, scope and objectives have also changed because the 

demand of environment to preserve, to withstand stress, to resist fatigue and to 

possess the energy for vigorous and well-rounded life has increased. 

 Clarke has rightly defined physical fitness as “The ability to carry out daily 

tasks with vigour and alertness, without undue fatigue, and with ample energy to 

engage in leisure pursuits and to meet emergency situations”. 

 The daily tasks of different individuals differ in nature from others as their 

life styles, work environments and leisure pursuits are different.  All individuals, 



451 

 

have some degree of physical fitness, which varies considerably in different people 

and in the same person from time to time. Thus, the need of physical fitness has 

become a way of life in the modern society. 

 Here the role of a physical education teacher is vital, as he has to attend to 

various individuals with varying levels of physical fitness and varying levels of 

energy demands for carrying out their tasks.  The physical educator should be 

competent enough to perform these highly specified tasks of attending different 

individuals with different traits and goals.  They should be trained well and should 

possess the knowledge regarding physical education and its allied subjects  besides 

being himself fit.  For this purpose, the institutions, which train physical education 

teachers, should select the right person for the right job.  As the responsibility of 

transferring the knowledge of physical education teachers, the institutions which 

train these personnel should not compromise in the principles of selecting and 

training these people. When the process of selection is involved the necessity 

of test, measurement and evaluation arises.“Test is a specific tool, procedure or 

technique used to elicit a response from the student in order to gain information to 

be used as a basic for appraisal of the quantity or quality of elements such as fitness, 

skill, knowledge and values”.Measurement is a technique of evaluation that uses 

tests and other procedures and instruments, is generally precise and objective, 

normally results in quantitative data and characteristically can express its results in 

numerical form when indicating ability or capacity is some trait or characteristics 

involving fitness motor skill knowledge, value or process.”  

MEASUREMENT AND EVALUATION : 

 Measurement and Evaluation are interdependent concepts Evaluation is a 

process that uses measurement and the purpose of measurement is to collect 

information.  Tests are made for this purpose. In the evaluation process, information 

is interpreted according to established standards so that clear decisions can be made.  

Clearly the success of evaluation depends on the quality of the data collected.  If 

test results are not consistent and truthful, accurate evaluation is impossible.  The 

measurement process is the first step in evaluation improved measurement leads to 

accurate evaluation. 

 The measurement of man date back to ancient civilizations and is the oldest 

form of measurement.  It was of interest in ancient India and later in Egypt 8  where 

the study was undertaken to find one part or component of the body that would 

predict or become a common measurement of all other parts of the body. 

 History reveals that as man becomes more civilized, he becomes more 

scientific to seek more exact ways to measure.  The history of measurement in 

physical education parallels the growth and development in research and the rise of 

physical education too more respected position in the educational spectrum. 

 Modern techniques in measurement were developed only a little over 100 

years back in few countries like America.9   Their history can be divided roughly 

into periods of running from about 1960 to present. 
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 Various measurement techniques for different elements were developed in 

different years. 

  Anthroprometric measurements -  1860-1890 

  Strength tests    -  1880-1910 

  Cardio Vascular tests   -  1990-1925 

  Athletic ability tests   -  1900-1930 

  Sports skill tests   -  1920 

  Knowledge tests   -  1940 

  Fitness tests    -  1940   

 Physical fitness tests were developed at the time of World War II.  These 

tests were geared to the need of the war period.  They could be mass administered, 

easily scored and interpreted.  All branches of armed forces devised fitness tests 

with appropriate norms.  A number of such other tests were developed for schools 

and college groups as well as other institutions like fire fighters, police personnel 

etc. 

 Every institution has its own purpose in conducting a test and every test has 

its own purpose in measuring a specific quality in individuals.  The various 

elements of physical fitness such as strength, speed, flexibility, endurance etc., have 

to be measured by using various test procedures. 

 The selection of appropriate test is necessary when application of results is 

to be realized.  The little time allotted for measurement activities should be made 

in the light of objectives sought.  If the tester is a teacher, detailed, technical 

measurement may be desired.  The teacher is just concerned about the accuracy and 

honesty of the results but he has to find a test that is easy to use which is appropriate 

to the group situation that is present in most schools.  The theme is centered on 

helping the teacher get the effective answer with the best tools; Judgement about 

test selection will continue to be needed as how tests become available. 

 According to Wayman,  the real physical efficiency tests must determine, 

and take cognizance of an individual’s physical deficiencies, there must be physical 

or mental reasons for them, and a real physical efficiency test would tend to show 

the physical reason.  Then using this as an intelligent basis for procedure, one can 

treat the primary cause before attempting to improve the motor deficiencies. 

 Measurement and evaluation are an integral component in acquiring 

knowledge about one’s self, and students in a school setting clients in a non-school 

setting, subjects in a research setting and the general public.  It also provides 

information about curricula, programmes and instruction.  Measurement tools and 

evaluation procedures can be motivating, informative and diagnostic.  Frequently, 

the results of measurement and evaluation are used in assessing the accountability 

of the professional physical educator. 

 For years, it was assumed that students who attended the class were learning 

and that quality of life was enhanced.  All of these assumptions may be true, but 

they cannot be certain unless systematic procedures are used for measurement and 

evaluation.  Such assumptions may be very tenuous, and are likely to be challenged 



453 

 

by parents, school officials and leaders who are concerned with making schools 

accountable for the learning and the development of children. 

 Evaluation is inevitable in teaching. Like it or not, there are numerous 

instructional decisions that must be made and action taken accordingly.  The more 

accurately he/she evaluates or judges his/her students and programmes, the more 

effective he/she will be in providing a sound educational experience. 

 In a general sense, the main purpose of teaching is to help students achieve 

desired learning outcomes in the cognitive, effective and psychomotor domains.  

Clearly defining the desired learning outcomes in terms of specific instructional 

objectives is the first step in good teaching: it is also essential in the effective 

evaluation of student achievement and learning. 

 Evaluation is the process of giving meaning to measurement by judging it 

against some standard.  Two commonly used standards are: 1) criterion-referenced 

standard  and  2) norm-referenced standard. 

 Criterion-referenced standard is concerned with the degree to which a student 

has a level of competence, it requires that the task should be defined in explicit 

terms. 

 Norm-referenced standard is based on statistical procedure, which is used to 

judge an individual’s performance in relation to others of same age, sex and 

particular ability level.  Therefore, norms are necessary in order to interpret the test 

scores, which are meaningless without this essential factor. 

 Many standardized tests were developed which were based on various scores 

and norms suitable for a specific population, age, sex or country as a show but as 

Ebel 13 defined “people are different that vary in body, size, shape, speed, strength 

and in many other respects.  Measurements determines the degree to which an 

individual possesses a defined characteristic.  It involves first characteristic to be 

measured and then selecting the instrument with which to measure it”. 

 So the test which is intended to measure a particular group should be 

designed suitably for that group and the norms and standards should be fixed 

accordingly.  Many test batteries like AAHPER youth fitness test.  AAHPER Sports 

Skill Test, Indiana motor fitness test, Texas Physical fitness motor ability test, 

National Physical efficiency test etc., have be come universally acceptable and are 

being applied as devices of measurements in various institutions, states all over the 

world.  Do these tests really test their efficiency?  In the sense does a test 

constructed which is based on the scores of a particular population, be administered 

somewhere else in the world on different population?  Do the local conditions 

influence or effect these studies?  Such questions arise when we go deep into the 

testing procedures practiced in various institutes in India. 

 Physical education colleges all over India apply different testing procedures 

for selecting candidates  for  admission  into  there  institutes  for  different 

educational courses they offer.  Are those tests standard?  For example, the YMCA 

College of Physical Education, Madras conducts a physical efficiency test for 

students aspiring for its Bachelor of Physical Education Degree Course, which 
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includes items such as 100mts. Run 800 Mts. run, Shot Put and Broad jump.  

Similarly the Annamalai University in Tamilnadu has test items like 100 m. run, sit 

ups, pull ups, vertical jump, and 12 min. run/walk for Bachelor of Physical 

Education and Sports Sciences course and the same test is being administered into 

Master of Physical Education and Sports Sciences Course also. 

 The investigator of this study who hails from Andhra Pradesh State, has been  

working in Physical Education department of Sri Krishnadevaraya University, 

Anantapur with rich experience in conducting entrance test for students who are 

opting for various courses in physical education at various colleges, has developed 

a sort of interest in analyzing the existing test procedures and construction of norms 

for selecting the candidates for admission into various physical education colleges 

in Andhra Pradesh. 

 Government of Andhra Pradesh evolved a common entrance test to select 

students into various physical education courses of their state like Under Graduate 

Diploma in Physical Education (U.G.D.P.Ed).  Bachelor of Physical Education 

(B.P.Ed) and Master of Physical Education (M.P.Ed) under the G.O.Ms.No.161, 

Education, 4th May, 1989.  To get admission into the U.G.D.P.Ed. and B.P.Ed., 

courses a student should pass the physical efficiency test - According to the Andhra 

Pradesh Government Gazette.14 

The following test items were framed to find out the physical efficiency of students.  

They are : 

  MEN      WOMEN 

1)  100 Mts. Run     1)  100 Mts.     Run 

2)  800 Mts. Run     2)  400 Mts.     Run 

3)  High Jump      3)  High Jump 

4)  Long Jump      4)  Long Jump 

5)  Shot put.      5)  Shot put. 

The above tests are aimed at determining the individual’s speed, endurance, 

explosive strength etc.  The aim of administering these tests is also that an 

individual who can perform well in these tests should possess the elements of 

physical fitness like speed, strength, endurance, explosive strength and these 

components are very much essential for a student who has to undergo a vigorous 

training programme in the physical education courses. 

 Having associated with the common entrance test called, Physical Education 

Common Entrance Test (P.E.C.E.T) as an observer, tester and evaluator for five 

years i.e., 1992, 1993, 1994, 1995 and 1997 the investigator of this study felt that 

the present existing test items should be standardized and to construct norms 

according to the needs of the present local population and performance levels.  

Another important aspect where the researcher has decided to investigate is that the 

two particular items namely High Jump and long Jump which requires explosive 

strength in legs are similar in nature. So one of them may be eliminated from the 

test which also saves the time and feasible in administration. Either of the test items 

can be eliminated from the battery by finding the weightage of the items in the 
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battery by using Statistical Procedure,  ‘Multiple Linear Regression Analysis’  and  

‘Correlation Matrix’. Furthermore Investigator wants to construct the Norms for 

the test items both for men and women.  

 Keeping the above factors in mind, the researcher felt the need of the present 

study for investigation. 

STATEMENT OF THE PROBLEM: 

 The purpose of this study is Construction of Norms and standardizing the 

existing physical efficiency test items of Physical Education Common Entrance 

Test of Andhra Pradesh. 

DELIMITATIONS: 

The study was delimited to the following aspects: 

 Study was conducted on those students who appeared for the Physical 

Education Common Entrance Test (P.E.C.E.T) in Andhra Pradesh. 

 Both men and women students seeking admission into Bachelor of Physical 

Education were selected as subjects. Their age ranged from 20 to 23 years. 

 Functional relationship was established by following multiple regression 

analysis in the first case the functional relationship was established between 

criterion variable and all the other independent variable. In the second 

analysis high-jump was dropped and in the third long jump was eliminated 

because as earlier mentioned the researcher made an attempt to eliminate one 

of the above two variables which asses the same quality. 

LIMITATIONS: 

1. As the test was conducted at three different places of three respective regions, 

consists 23 districts of Andhra Pradesh., the ground conditions, climate and some 

other external factors might have had an effect on the study.  

2. The tests were not conducted and the researcher did not take himself the 

measurements. Whatever the scores the testers submitted to the Convenor of 

P.E.C.E.T.  were taken for study.(However the researcher was an observer at all the 

three centres) 

3. As the personnel involved in conducting the test and measuring the scores were 

large in number and different people were testers at different places, there may be 

variations in testing procedures.  The tester reliability could not be established by 

using any standard criteria. However all the persons involved in testing and 

measuring procedures were well qualified people working as teachers in physical 

education, physical directors and coaches.   

4. The tests were conducted at various places of diverse climatic and terrestrial 

conditions and hence the influence, if any, of the natural setup of the places of the 

test was not accounted for during the computation of the Norms. 

DEFINITION AND EXPLANATION OF TERMS 

PHYSICAL EFFICIENCY TESTS : 

 Those objective tests used to measure learnings which include ability, motor 

fitness, sport skill, posture and nutrition. 
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PHYSICAL FITNESS  : Fitness is that state which characterizes the degree to 

which a person is able to  function efficiently.  Fitness is an individual matter.  It 

implies the ability of each  person to live most efficiently within his 

potentialities. 

PHYSICAL EFFICIENCY : The totalfunctional capacity to perform some 

specified task requiring muscular  effort: Considers the individual involved, 

task to be performed, quality and  intensity of effort, one aspect of total fitness, 

involves sound organic development, motor skill and the capacity to perform 

physical work with biological efficiency. 

TEST : A set of questions, problems, or exercises for determining a person’s 

knowledge, abilities, aptitude or qualifications. A specific tool of measurement for 

the collection of data, implying a response from person being measured. 

NORMS  :“Norms are derived scores that are determined from the raw score 

obtained by a specific test”. 

A norm is a scale that permits conversion from a raw score to a score capable of 

comparisons and interpretations.  Norms are representations of some large 

 population.  They should be based on particular type of group that is well 

identified.  Norms should be based on large number of cases.  Other factors must 

be geographic location, race and skill level.20 

PHYSICAL EDUCATION COMMON ENTRANCE TESTS (P.E.C.E.T.): 

 The examination conducted for assigning merit ranking to students which 

will be the basis for admission of the students into courses, namely Undergraduate  

 Diploma in Physical Education (U.G.D.P.Ed.)  Bachelor of  Physical 

Education (B.P.Ed) and Master of  Physical Education (M.P.Ed.)  offered in various 

 institutions of physical education, functioning under Government, 

Campus/Constituent of Universities and Private Managements.  This test will be 

conducted by the Convenor, appointed by the State Council, on different dates at 

 different centres of three regions of Andhra Pradesh as specified by the State 

Council in consultation with the Chairman of Entrance Test Committee.21 

  For this study the data of men and women students seeking admission into 

B.P.Ed. course was considered. The items of the physical efficiency test were 100 

Mts., 800 Mts. ( 400 Mts. for women), High-jump, Long-jump and shot-put. 

    SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

 The result of this study may help in construction of norms and standardize 

the test items for future Common Entrance Test.  

 The study will help in the selection of suitable students to get admission into 

the physical education profession it provides standards on physical education 

programme. 

 Based on the results, the number of test items may be altered as per the 

requirement. 

 This study may contribute to the knowledge of physical education in general 

and test measurement and evaluation in particular. 
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 The results and finding of the study can be submitted to the Government and 

necessary actions can be recommended. 

 Finally, it will help the physical education personnel to diagnosis the strength 

and weakness of pupils, to measure their fitness growth and use the test 

results for other instructional and guidance purposes. 

SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

SUMMARY: 

Physical education emphasizes the importance of physical activities, as they are 

directly related to growth and development of an individual.  Physical fitness 

movement is another development that is received wide attention in all segments of 

the society. 

Here the role of physical education teacher is vital, as he/she has to attend 

various individuals with varying level of physical fitness and varying level of 

energy demands for carrying out their tasks.  He should be trained well and should 

possess the knowledge regarding physical fitness. 

The purpose of this study is construction of valid norms and standardizing 

the existing physical efficiency test items for physical education common entrance 

test in Andhra Pradesh.  It helps to assess the students efficiency which will be the 

base for admission of the student into physical education courses in Andhra 

Pradesh. 

For this study data have been collected from three regions of Andhra Pradesh 

i.e., Rayalaseema, Andhra and Telangana covering 23 districts consist of 1050 male 

and 628 female students in random sample represented the same numbers from each 

district.  The age groups between 20 to 23 years were taken as subjects for the study.  

To standardise the data only those candidates who obtained the minimum standards 

(30 percent aggregate out of five items expected to qualify) are considered.  Thus, 

the sample is filtered down to 851 male and 499 female candidates for the purpose 

of this study. 

The aim of the study was to find out the association of independent variables i.e., 

100 mts. run, 800 mts. run (400 mts. for women), High jump, Long jump and 

Shot-put, with criterion variable (some of the scores of five variables) to 

standardise and to select the valid test items for physical efficiency test in relation 

to physical education common entrance test in Andhra Pradesh.  Further, the 

study extended to construct the new norms for the test items. 

MEN – PHYSICAL EFFICIENCY TEST RESULTS: 

 For this study statistical method “Multiple linear Regression Analysis” was 

applied to find out relationship of independent variables namely: 100 mts run (X1), 

800 mts run (X2), High jump (X3), Long jump (X4) and shot put (X5) with criterion 

score (Y) (some of the scores of five variables).  

The estimated regression coefficient of all independent variables, except X1 

shows positive and significant effect on criterion score (Y).  The coefficient of X1 

is negative and significant.  It means an increase in one unit of X1 variable will 

decrease the criterion score by 5.25 units.  It represents the negative relationship 
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with criterion score.  The negative and significant value reveals that there is a scope 

to increase the standards and norms of Y by standardising the norms in X1 variable.  

The estimated X2, X3, X4, and X5 variables shows positive relationship with the 

criterion score individually.  An increase in one unit of each and above four variable 

will increase the criterion score by 1.135, 1.411, 4.046 and 2.171 units respectively.  

This positive relationship is significant at 5 percent probability level on criterion 

score.  The estimated values of R2 is 2.064 and F – test is 327.80 and it is significant 

at 5 percent probability level. 

From the correlation matrix it is observed that the High jump variable shows 

negative relationship with 800 mts. and positive relationship with 100 mts. and shot 

put variable.  The High jump and Long jump variables having the positive 

correlation with each other.  In the case of Long jump variable, positive relationship 

was observed with all explanatory variables.  The relationship between shot-put and 

800 mts. is negative.  Where as the other variables relationship with shot-put is 

positive.  100 mts. run having positive association with other variables 

independently.  The 800 mts. run shows negative relationship with High jump 

variable. 

In the second model, the functional relationship was established on explained 

variable (Y) dropping the High jump variable (X3).  The estimated regression 

coefficients of all independent variables except 100 Mts. run (X1) shows positive 

and significant effect on criterion score (Y).  The coefficient of X1 is negative and 

significant.  It represents the negative relationship with criterion score variable.  It 

means an increase in one of unit in X1 variable will decrease the criterion score by 

4.84 units.  An increase in one unit of X2, X4, and X5 variables will increase the 

criterion score by 1.052, 4.521 and 2.508 units respectively.  This positive 

relationship is significant at 5 percent probability level on Y.  The multiple 

correlation coefficient R2 is 1.822 and F- test is 468.89.  The values are significant 

at 5 percent probability level. 

By dropping of High jump variable (X3), the collective effect of remaining 

variables on Y decreases 0.232 units.  It shows that the net effect on High jump 

variable on Y is 0.232 units.  Hence the effect of X3 variable will decrease the 23 

percent in total relationship with criterion score.  Dropping of X3 variable resulted 

41 percent increase in weightage for 100 mts. score, 8 percent decrease in 

weightage for 800 mts. score, 47.5 percent increase in weightage for Long jump 

score and 33.7 percent increase in weightage for shot-put score.  The total variation 

in criterion score was decreased by 23 percent was observed by dropping the High 

jump variable over the first model. 

In the third model, Long jump variable (X4) was dropped, then the functional 

relationship was established on explained variable Y.  The estimated regression 

coefficient of all independent variables except X1 shows positive and significant 

effect on criterion score Y.  The coefficient of X1 is negative and significant, it 

means an increase in one unit in X1, variable will decrease the criterion score by 

1.276, 1.992 and 3.335 units respectively.    This  positive  relationship  is 



459 

 

significant  at 5 percent probability level on  criterion score.  The estimated value 

of R2 is 1.215 and F – test is 1197.51 and it is significant at 5 percent probability 

level.  Comparing the first model, the dropping of X4 variable from the test, it 

decreases 42 percent weightage on the criterion score Y. 

The effect of dropping Long jump variable increases 200 percent in 100 mts. 

score 58 percent in High jump score and 126 percent in shot-put score and 14 

percent in 800 mts. score.  The total variation in criterion score was decreased by 

41.1 percent by dropping of Long jump variable over first model. 

WOMEN – PHYSICAL EFFICIENCY TEST RESULTS: 

The statistical technique which is applied for men, i.e.,   ‘Multiple Linear 

Regression Analysis' was applied for women data.   In the first model of the study, 

the estimated regression co-efficients of all independent variables except  X2  (400  

Mts.)  shows  positive  and  significant  effect  on  criterion score (Y).  The co-

efficient of X2 is negative  and  significant.   It  means an increase in one unit of  X2  

will  decrease  the criterion score by 5.64 units.   It  represents   the  negative 

relationship with criterion score.  It  reveals  that  there  is  a  scope  to  increase  the  

test  value  by  standardising  the norms of X2 variable.  The  estimated  X1,  X3,  X4  

and X5 variables shows  positive  relationship  with  criterion  score  individually.  

This positive relationship with Y value is significant in the cases of  X3,  X4,  X5  

variables only.  In the case of X1 variable, the relationship with  Y is not significant.  

An increase in one unit of  each  and above four variables X1, X3, X4 and X5 will 

increase  the  criterion  score  by  0.174, 0.508,  1.756  and  2.587  units  respectively. 

The multiple correlation co-efficient R2 value is 3.598, and the estimated F-

test value is 136.55.  It  is  inferred  that  the  values are significant at  5  percent  

probability  level. 

           The estimated correlation matrix shows that the 400 Mts. variable having 

negative relationship with the 100 Mts., and High jump.  It shows positive 

relationship with Long Jump    and  Shot Put.  The High Jump and Long Jump 

variables having positive correlation with each other.  Long Jump  is  having  

positive relationship all other variables.  The  relationship   between Shot Put and 

other variables is positive.  100  Mts.,  having positive  association with High Jump, 

Long  Jump  and  Shot  Put and negative relationship with 400 Mts. run.  The 400 

Mts.  run  shows  negative relationship with  High  Jump  and  positive relationship 

with Long Jump and Shot Put variables. 

          In the second model High Jump X3 variable was  dropped.  The relationship 

was established between criterion score  (Y)  and  the  independent  variable  X1,  

X2,  X4  and  X5.   The    estimated co-efficient of all independent variables except 

X2  shows  the  positive and significant effect on  the  Y.   This positive relationship 

is significant at 5 percent probability level.   In  the case of X1, it is observed that 

there  is  a  positive   and   significant  relationship  at   10   percent     probability  

level.   The estimated R2 is  3.555  and  F-test  value  is  171.84.  The values are 

significant at  5  percent   probability  level.   Exclusion of High Jump variable, the 

values is estimated and it shows in decrease of 4.3 percent on criterion score over 
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the first model.  Dropping of High Jump variable the correlation matrix resulted as 

14 percent increase in weightage for 100 Mts. score, 10 percent decrease in 

weightage for 400 Mts. score, 1 percent increase in weightage for Long Jump score 

and 8 percent increase in weightage for Shot Put score. 

          In the third model, by dropping the Long Jump variable (X4) from the first 

model the functional relationship was   estimated  between the criterion score Y  

and the independent  

variables X1, X2, X3, X5.  The regression coefficient of all independent variable 

except X2 (400 Mts.) shows positive and significant effect on criterion score.  An 

increase  in  one  unit  of  X2 variable will decrease the  criterion  score  by  5.62  

units,  and other three variables X1, X3  and  X5  will increase the criterion score by 

0.650, 0.494 and 3.620  units respectively.  This positive relationship is significant 

at 5 percent probability level. 

          The estimated values of R2 is 3.426 and F-test is 174.42 and it is significant 

at 5 percent probability level.   

Dropping  of  Long Jump (X4) variable  from  the  model    shows   some  

decrease  in  the  collective  effect  of   the  independent  variables.  It is observed 

as 17.2 percent.   It shows that dropping of X4 variable will decrease the variable  

relation with the criterion score. 

          The  results of the correlation matrix  after  dropping Long  Jump variable  

resulted  as  48  percent  increase  in  weightage  for 100 Mts. 2 percent increase in  

weightage  for  400  Mts.  1.4 percent decrease in weightage  for  High  Jump  score  

and  103 percent increase in weightage  for  Shot  Put  scores.  The total variation 

in criterion score was decreased  by  5 percent while dropping of Long Jump 

variable  from  the  first model. 

RESULTS OF PHYSICAL EFFICIENCY TEST NORMS FOR MEN AND 

WOMEN: 

          Norms were constructed by using Hull scale.  The  scale  that  based  on the 

properties of normal curve.   Hull  Scale  extends  3.5  standard deviations on either 

side  of  the  mean.     Investigator  feels  that  this  scale  is  more  appropriate  

because the scores within the scale are well spread. 

          Critically  comparing  the new norms with  the conversion  norms,  it  is 

noticed that  the  new  norms  are having better results than the conversion norms.  

Norms given in the present study the scores are covers from 1-100,  whereas  these 

are they are from 10-100 in conversion norms.   The  performance of men and 

women items finds  lot  of difference  in  upper  and lower limits  of  the scores and 

performances in new norms whereas comparing with conversion norms. 

Conversion norm score points are not continuously given and  the incremental value 

is  not  uniform.   Whereas uniformity is strictly maintained in the new norms.   It  

is find  that  the range of performance increase  in  new  norms  which helps in 

measuring the increasing as well as decreasing  performance levels of  the  

individuals.  The performance records of High Jump and Long Jump are measured 

in meters and centimetres, which is more suitable method in present days.  Whereas 
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in present norms it measures in feet and inches.  The lower  limit  scores  are  

calculated from one in new norms whereas it is truncated at 10  in conversion study 

which infact not appropriate in measuring the performance of individuals.   

          Finally,  it  is  noticed  that  Hull  scale  is more  appropriate  and  also has a 

theoretical  background , which  helps in construction of norms, for various items. 

 

CONCLUSIONS: 

 The analysis and conclusions of the present study was given in this chapter.  

The analysis was drawn individually both for men and women.  From the analysis 

the following conclusions were drawn. 

PHYSICAL EFFICIENCY TEST FOR MEN: 

 The estimated regression coefficient of all selected variables on criterion 

score, shows significant effect.  The variable 100 Mts. run shows negative effect on 

criterion score.  The negative and significant effect of this variable expresses there 

is some scope to increase the standards and norms of criterion score by 

standardising the norms of this variable 100mts. run.  The remaining 4 variables 

having positive and significant relation with criterion score.  It is observed that the 

effect of these variables is positive i.e., increasing the norms of these variables will  

increase  the  standards  of the  criterion score.  From the value of multiple 

correlation coefficient, it can be inferred that the total effect of all variables is 

significant on criterion score.  It means the norms of these independent variables is 

strengthen the standards of criterion score at significant level. 

The Estimated Equation, After Dropping High Jump Variable, Will Show 

The Similar Effect As Compared To The First Equation, When All Variables Are 

Included In The Model.  Comparing The Values Of The Multiple Correlation 

Coefficient Of Two Models, 23 Percent Collective Effect Was Decreased On 

Criterion Score By Dropping The High Jump Variable.  From The Results Of Third 

Model, When Dropping The Long Jump Variable, The Collective Effect Of 

Variable On Criterion Score Was Decreased Nearly 42 Percent Over The First 

Model.  Comparing These Decreases (High Jump 23 Percent, Long Jump 42 

Percent) In Norms And Standards Of Criterion Score Dropping The High Jump 

Variable Than The Long Jump Variable In A Good Decision In Standardising The 

Test Items And To Construct Norms For The Test. 

PHYSICAL EFFICIENCY TEST FOR WOMEN: 

          The  estimated regression coefficient of  all  selected  variables  on criterion 

score shows significant effect.   The  X2  (400 Mts.) variable shows negative effect  

on criterion  score.  The negative and significant effect of these variables expresses 

that there is some scope to increase the standards and norms of criterion score by 

standardising the norms of these 400mts. run.  The remaining four variables having  

positive and  significant  relation  with  criterion  score.   It is observed that the 

effect of these variables is positive and by increasing the norms of these variables 

will strengthen the dependent variable in the test.   From the values  of multiple 

correlation coefficient, it can be inferred that the total  effect  of all variables is 
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significant  on  criterion score.  It means the norms of these independent variables 

are strengthening the standards of criterion score at significant level. 

          The estimated equations, after dropping High Jump variable, will show the 

similar effect as compared to the first model, when all variables are included in the 

model.   

Comparing the values of the multiple correlation coefficients of two models, 

4.3 percent collective effect was decreased on criterion score by dropping the High 

Jump variable.  From the    results  of  the  third model, when dropping  the  Long  

Jump  variable the collective effect of variable on criterion score  was  decreased  

nearly  17.3 percent over  the  first  model.   

Comparing these decreases (High Jump 4.2 percent, Long Jump 17.3 

percent) in norms and standards of criterion score, dropping the High Jump variable 

than the Long Jump is a good decision in standardizing the test items and 

construction of norms for the test. 

NORMS FOR PHYSICAL EFFICIENCY TEST (MEN AND WOMEN): 

New  norms  are  constructed  by  using  'Hull   Scale'   statistical technique.  This 

method is having more  authentic  and  appropriate to construct the norms.  From 

the study  the  following conclusions are drawn.   

The norms for variables (Items) start from 1-100, with an incremental value one. 

The performance limits in either side (upper  and  lower) shows a lot of difference 

in both men and women tests. 

It measures in more accurate upto three decimal points. 

Uniformity is maintained in measuring performance  i.e, incremental values are 

strictly maintained. 

The performance records of High Jump and  Long  Jump  is  measured  in meters 

and inches, which is a latest  method  of  measuring in the performance levels. 

The  range  in  performance is  increased,  it  helps  in measuring the increasing as 

well as decreasing performances of the individual. 

Norms are constructed by using Hull Scale technique.   It is more authentic and has 

more theoretical support. 

RECOMMENDATIONS : 

Based  on  the conclusions of the study  the  following  recommendations have been 

made :  

For  standardised physical efficiency  test  in  Physical Education Common 

Entrance Test (PECET) four variables (items)test is suitable rather than five 

variables. 

The study  recommends that the   standardised   physical efficiency test for men is  

 100 Mts. run to measure speed 

 800 Mts. run to measure endurance 

 Long Jump to measure Leg explosive strength 

 Shot Put to measure Arm and shoulder griddle strength 

The   study  recommends   the   standardised   physical efficiency test for women is  

 100 Mts. run to measure speed 
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 400 Mts. run to measure endurance 

 Long Jump to measure Leg explosive strength 

 Shot Put to measure Arm and shoulder griddle strength 

Study recommends that the elimination of High Jump item from the test will not 

effect much on test score.Standardized norms for physical efficiency test were 

constructed for men and women tests.Similar study may be conducted for further  

simplifying  the test items.Similar study may be recommended to standardise for 

various efficiency tests.Present study gives an idea to formulate  exact test to find  

out related components.Present study gives guide lines to formulate standards and 

norms for test.Present study helps to select standardised technique to measure and 

to fix correct norms for various physical efficiency test, which are existing or 

coming up in future. 

  REFERENCES 

1. Harold M. Barrow, Rose Mary Mc Gee.  “A Practical Approach to Measurement 

in Physical Education”, 3rd Ed.  (Philadelphia:  Lea & Febigal, 1979), P.6. 

2. Arthur H. Steinhaus, “The Challenge of Health Education to the YMCA” cited 

by Wynn F. Updyke and Perry B. Johnson, Principles of Modern Physical 

Education, Health and Recreation (New York:  Holt, Rinehart and Winston Inc., 

1970) P.29. 

3. Emerson R.W.  “The American Schools, ed. American Literature of the 

Nineteenth Century” An Anthology:  Eurasia Publishing House (Pvt.) Ltd., New 

Delhi (1955) P.48. 

4. H. Harrison Clarke, “Definition of Physical Fitness” Journal of Physical 

Education and Recreation, 50, No.8 (Oct. 1979) P.28. 

5. Harold M. Barrow., Rose Mary Mc Gee., “A Practical Approach to 

Measurement in Physical Education”, 3rd Ed. (Philadelphia: Leas & Febiger, 

1979), P.7. 

6. Cureton T.K., “Physical Fitness Appraisal and Guidance”, (St. Lous: The C.V. 

Mosby Co., 1947), P.397. 

7. W.L. Foster, :  “A Test of Physical Efficiency”, American Physical Education 

Review, 19:132 (1941). 

8. Agnes R. Wayman, “Testing and Scoring the Physical Efficiency of College 

Women”, Research Quarterly, 1 (1930), P.75. 

9. Agnes R. Wayman “What to Measure in Physical Education”, Research 

Quarterly, 1 (1930), P.97. 

10. N.E. Gronlund, Measurement and Evaluation in Teaching (4th ed.) cited by Larry 

O.Hensley, “Current Measurement and Evaluation Practices in Professional 

PE”, Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 61, 3 (1990), P.32. 

11. Ebel., “Measuring Educational Achievement” as mentioned by Clarke & Clarke 

in Application of Measurement to Physical Education (New Jersey:  Prentice Hall, 

1987), P.13. 

12. The Andhra Pradesh Gazette (Published by authority, No.22, May 1989).  

Government of Andhra Pradesh. 



464 

 

13. Ted A. Baugartner, Andrew S. Jackson., “Measurement for Evaluation in 

Physical Education and Exercise Science”, 3rd Ed. (lowa: W.C. Brown Pub., 

1982), P.276. 

14. Hockey, Physical Fitness:  A Pathway to Healthful Living, P.8. 

15. M.D. Hunter, “A Dictionary for Physical Education”, (Bhoomington: Indian 

University Press, 1966). 

16. Barrow Harold M., Mc Gee Rose Mary, “A Practical approach to measurement 

in Physical Education”, 3rd Ed. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1979), P.578. 

 

17. Margaret J. Safrit, “Evaluation in Physical Education Assessing Motor 

Behaviour”, (Englewood Cliffs, New Jersey:  Prentice Hall Inc., 1981), P.243. 

18. Harold M. Barrow and Rose Mary Mc Gee, “A Practical Approach to 

Measurement in Physical Education”, (2nd Ed.) (Philadelphia: Lea & Febiger, 

1979), P.45. 

19. The Andhra Pradesh Gazette, (Published by the Authority No.22, Hyderabad, 

1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



465 

 

 من التصويب مهارة لتعلم حركية والحس اإلدراكية السرعة في البصرية التقنيات بعض است دام تأثير
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 الكلمات المفتاحية: التقنيات البصرية , السرعة االدراكية والحس حركية.

 اضافتاً  والسرعة القوة عناصر من به تتمتع لما, المعمورة شعوب من الكثير اهتمام اليد كرة لعبة استأثرت  

 في االجتماعية المؤثرات اهم من واحدة لتكون ومشجعيها مشاهديها عقول بها سلبت ,واالثارة التشويس الى

 السرعة على البصرية التقنيات بعض استخدام تأثير على التعرفالى  البحث هدف.العالم دول مختلف

 تذوا فروق افترض الباحث ان هنا .. هنا .اليد بكرة الثبات من التصويل لمهارة حركية والحس االدراكية

 البحث. عينة افراد لدى حركية والحس االدراكية للسرعة والبعدية القبلية االختبارات بين احصائية داللة

The effect of using some visual techniques on perceptual speed and a sense of 

movement to learn the skill of correction from stability with handball. 

M.D. Yacoub Youssef Abdel Zahra Algerian 

gakoopyosef@gmail.com 

Key words: visual techniques, perceptual velocity and sensation kinematics 

  The handball game has captured the interest of many peoples of the globe, due to 

its power and speed elements in addition to the excitement and excitement, which 

stole the minds of its viewers and fans to be one of the most important social 

influences in various countries of the world. Perceptual and sense kinematics for 

the correction skill of stability with a hand ball. The researcher assumed that there 

are statistically significant differences between the pre and post tests of perceptual 

velocity and sense of movement among the subjects of the research sample. 

 وأهميته. البحث مقدمة ـ1

 اضافتاً  والسرعة القوة عناصر من به تتمتع لما, المعمورة شعوب من الكثير اهتمام اليد كرة لعبة استأثرت  

 في االجتماعية المؤثرات اهم من واحدة لتكون ومشجعيها مشاهديها عقول بها سلبت, واالثارة التشويس الى

 .العالم دول مختلف

 االندية لرفد المواهم وتطوير إعداد مختبرات اهم من المتخصصة والمدارس التربوية المؤسسات وتعد  

 .واالكاديمي الصحيف االعداد المعدة الخامات بتلك الرياضية واالتحادات

 في االساسية والركائز المحاور من تصبف ان ويجل التعلم عملية في المساهمة العوامل من التقنيات وتعد  

 تلبية اجل نم وذلك للنظر ملفت بشكل التقنيات هذه تعددت وقد هذا الرياضية, التربية درس اخراج عملية

 .الفعال للتعلم الطلبة بأيدي يأخذ للتعلم حافز او مثير لتحقيس والر بات والجنس المستويات مختلف

 طريقة هي الطرائس تلك ومن وادراكها الصور لمعالجة عدة طرائس االنسان عن البصري للجهاز ان ونجد  

 الصوره تحليل خالل من تتم الطريقة لهذه وفقاً  الصوره ادرا  فعملية االساسية, مكوناته الى الصوره تحليل

 بالرجوع المكونات هذه الى التعرف يتم إذ الصوره, هذه في ثابتة تكون ان يجل والتي االساسية مكوناته الى

 للبيانات وفقاً  الصوره معالجة فهي الثانية الطريقة اما الذاكرة, في الصوره هذه حول المخزونه المعلومات الى

 بيانات اهم مثل الصوره هذا عن االساسية المعلومات الضوئية المستقبالت تتلقى حيث يةالشبك في وتحدث

 .الصوره تلك تميز خطوط او حجم او كلون يميزها ما او الصوره تلك

 االداة رؤية وكذلك بالحركة المتعلم احساس خالل من اليد كرة لعبة في حركي الحس االدرا  اهمية وتبرز  

 حسل الوضعية تلك تغير وكذلك الجسم وضعية تغير بدورها تطلل والتي الحركة تلك تنفيذ ثم بالكرة المتمثلة

 المهارات كل ختام تعد والتي المهمة االساسية المهارات من التصويل مهارة وان, المنافس الالعل حركة

 ان يجل اماكن في الدقة وكذلك الرامية الذراع كقوة ومهارية بدنية قدرات تتطلل كذلك وهي سبقتها التي

 هاماً  دوراً  الحديثة التقنيات تؤدي تعليمية وسائل ايجاد المعلم على ينبغي ولذا المرمى, حارس عن بعيدة تكون
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 التقنيات اهمية تبين والتي البحث اهمية تكمن هنا ومن المهارة لهذه المالئم التمرين طرائس بأختيار وبارزاً 

 الن الثبات, من التصويل مهارة تعلم في منها ليفادة حركية حسوال االدراكية للسرعة البصرية التعليمية

 مهارة تعلم في حديثة بصرية تقنية ادخال الباحث ارتأى لذا, التعلم عملية في ايجابي انعكاس له المهارة ادرا 

 .اليد بكرة الثبات من التصويل

 قاعدة من تمثله لما التربوية المؤسساتب الرياضية التربية ميدان في المتقدمة الدول تهتم: البحث مشكله 1ــ1

 منهجهم في المقرره لاللعاب االساسية المهارات تعليمهم يتوجل الذين المدارس, وطلبة تالميذ من واسعة

 مناهج على الباحث اطالع خالل ومن التعليمية, العملية في الحديثة التعليمية التقنيات واستخدام الدراسي,

 التقنيات استخدام قلة تبين للبنات الزهراء ثانوية في الرياضية التربية درساتم واستشارت التربية, وزارة

 المعلم قبل من الحديثة البصرية بالتقنيات االهتمام او استخدام ان الباحث ارتأى لذا, المهارة تعلم في البصرية

 في يساهم قد ات,الثب من التصويل بمهارة عليها والتركيز خاصة بصورة اليد كرة لعبة وفي عامة بصورة

 الصورة تكوين خالل من الطالل ذهن في تترسغ ان ويمكن ادق وبشكل اسرع بصورة المهارة تلك تعلم امكانية

 .طويلة ولفترة المهارة لتلك الصحيحة

 البحث. هدفا 2ــ1

 حركية والحس االدراكية السرعة على البصرية التقنيات بعض استخدام تأثير على التعرف 1ــ2ــ1

 .اليد بكرة الثبات من التصويل ةلمهار

 .اليد بكرة الثبات من التصويل مهارة لتعلم البصرية التقنيات بعض تأثير على التعرف 2ــ2ــ1

 البحث. فرضا 3ــ1

 حركية والحس االدراكية للسرعة والبعدية القبلية االختبارات بين احصائية داللة ذوات فروق هنا  1ــ3ــ1

 .البحث عينة افراد لدى

 من التصويل مهارة تعلم في والبعدية القبلية االختبارات بين احصائية داللة ذوات فروق هنا  1ــ3ــ1

 .البحث عينة افراد لدى اليد بكرة الثبات

 البحث. مجاالت 4ــ1

 للبنات الزهراء ثانوية طالبات من عينة: البشري المجال 1ـ4ـ1

 2018/ 4/  8 ىال 2018/ 2/  22 من للمدة:  الزماني المجال 2ـ4ـ1

 للبنات. الزهراء ثانوية ملعل:  المكاني المجال 3ـ4ـ1

 .المصطلحات تحديد  5ــ1

 وهي قديمة ا ريقية كلمة من معربة انها نجد تكنولوجيا كلمة أصل  :Technologic)  التقنيات 1ـ5ـ1

التقنية  المهارة تنظيم وهي الدراسة وتعني logic و التقنية المهارة وتعني Techno  كلمتين من مشتقة

(Industry,75:2000.) 

 من الدقيقة التفصيالت على التعرف ادرا  في السرعة  :Perception speed) االدراكية السرعة 2ـ5ـ1

 تتميز له مشابهة اشكال او نماذج بين من وخواصه حدوده وتحديد المقدم الشكل او النموذج فهم سرعة خالل

 .(131:1995بينهما )عادل, واالختالف الشبه اوجه وأدرا  البصري بالخداع

 في واتجاهه وامتداده وحالته الجسم وضع تحديد من تمكنا التي الحاسة وهو :حركي ــ الحس االدراك 3ـ5ـ1

 .(1998:43للجسم )قصي, الكلي الوضع وكذلك الحركة

 :الميدانية واجراءاته البحث منهجية - 2

 مشكلة لحل مالئم كمنهج( الواحدة المجموعة منهج) ريبيالتج المنهج الباحث استخدم .البحث منهج 2-1

 .البحث

 متوسطة في( أ) شعبة متوسب الثالث الصف لطالبات العمدية بالطريقة البحث عينة تحديد تمالبحث.  عينة 2-2

 الطالبات عدد مجموع من طالبة( 35) عددهن والبالغ 2019-2018 الدراسي للعام للبنات الزهراء

 تجريبية بمجموعة البحث عينة حددت و المدرسة في متوسب الثالث الصف طالبات يمثلن للواتيا( 101)البالغة

 متوسب الثالث الصف من االستطالعية العينة وحددت البحث لعينة القرعة وبأجراء العشوائية بالطريقة واحدة

 .الرئيسية للتجربة يخضعن لم والواتي االخرى الشعل من طالبة( 15) عددهن والبالغ
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 تم بالبحث عالقة لها التي المتغيرات بعض في العينة افراد تجانس على التعرف بغية العينة. تجانس 2-3

 جميعهم العينة أفراد إن وبأعتبار البحث لعينة( 1) الجدول في كما )*(البصر حاسة فحص في التجانس أجراء

 والمرحلة العمر ناحية من متجانسون العينة فأفراد لذلك واحدة, مرحلة طالبات وهن سنة( 15) عمر بمتوسب

 البصر وقدرة حاسة في وطيدة عالقة لها البحث مفردات في  البصرية التقنيات استخدام أن علما والبصر,

 . الناحية هذه من التجانس وجل لذلك لديهن

  1) الجدول

 البصر حاسة في البحث عينة تجانس يبين

 وحدة المتغيرات

 القياس

 الوسب

 الحسابي
 افاالنحر

 المعياري
 االلتواء الوسيب

 العين)البصر حاسة

  اليمين

 0.849 5 1.124 5.450 درجة

 العين)البصر حاسة

  اليسار

 0.950 5 0.977 4.950 درجة

 

 بالبحث. المست دمة واالجهزة واالدوات الوسائل  4 -2

 البحث. في المست دمة الوسائل 2-4-1

 واألجنبية العربية والمصادر المراجع . 

  ( .2 ملحس) المتخصصين والخبراء األساتذة مع الشخصية مقابالتال 

 (.3 ملحس) المساعد العمل فريس 

 (االنترنيت) الدولية المعلومات شبكة 

 المست دمة واألجهزة البحث أدوات 2-4-2

 . األدوات

 صافرة fox  2 عدد. 

 واالرتفاع الطول ناحية من قانونية مرمى اهداف مع قانوني اليد كرة ملعل  

 .2 عدد

 شاخص 20 عدد شواخص. 

 (.10) عدد 375 – 325 ووزنها 56 – 54 محيطها للسيدات قانونية يد كرات 

 الكترونية توقيت ساعة Casio 2 عدد المنشأ صينية. 

 (.م15) بطول معدني متري قياس شريب 

 (.كارتون 1)عدد ملون طباشير 

 (..سم 5) عرض الصس شريب 

 (.40×40)ياسق 4 عدد بالمرمى تعلس حديدية مربعات 

 (.كارتون3)عدد جاف وأقالم( كارتون 3) عدد رصاص أقالم 

 للتسجيل أقراص (CD) 4 عدد. 

 اليد بكرة الثبات من التصويل لمهارة صور. 

  فكانت االجهزة إما 

 نوع( توب الب) حاسوب (HP )(.1) عدد المنشأ صيني 

 االمعلومات عرض جهاز(Data show )(. 1) عدد 

 نوع فيديو كاميرا (Sony )(1) عدد المنشأ صينية 

                                                           
 (1)  رقم ملحق أنظر )*(



468 

 

 البحث. اختبارات واختيار تحديد   2-5

 الخاصة االختبارات أبرز تحديد اجل ومن علمي بحث أي في توافرها الواجل األمور من االختبارات تعد       

 .(4تم تحديد االختبارات وبما يتناسل مع متطلبات البحث ملحس ) البحث بموضوع

 مست دمة.ال االختبارات توصيف  2-6

 اختبارات السرعة اإلدراكية.1 -2-6 

 (.65:1983ابراهيم,)اختبار الجهاز العصبي   )  2-6-1-1

 . العصبي الجهاز اختبار :االختبار من الغرض

 . توقيت ساعة, قلم, االختبار استمارة: المست دمة األدوات

 ويبدأ البدء إشارة سماع عند تمارةاالس لقلل ويتهيأ االختبار استمارة مختبر كل يمسك : األداء مواصفات

 . الثالثة االختبارات اجتياز محاوال بهدوء

 . ونصف دقيقة من بأقل الثالثة االختبارات حل يجل: الشروط

 ,فان ونصف دقيقة من اقل الوقت كان فإذا, الثالثة االختبارات الجتياز المستغرق الوقت ويسجل:  التسجيل

 الوقت المفحوص اجتاز أذا أما, ممتازة البصرية اإلدراكية وسرعته زممتا عقله وان حال بأفضل أعصابه

  .ضعيفة أو قليلة اإلدراكية سرعته فان لالختبار المحدد

 (.67:1983)ابراهيم, المتماثلة الصور اختبار 2-6-1-2

 .األشياء رسوم مطابقة سرعة على القدرة :االختبار من الغرض

 الصفوف من صف كل يمين وعلى مختلفة, صوًرا تتضمن صفوف على االختبار يحتوي :األداء مواصفات

 يطابس , صفحتين من يتألف قسم كل قسمين, من االختبار هذا ,ويتألف الصف هذا في الرسوم أحد يشبه رسم

 .يشبهه الذي الرسم مع الرسم المختبر

 . ونصف دقيقة من بأقل االختبار حل يجل : الشروط

 فإن ونصف دقيقة من اقل الوقت كان فإذا الثالثة, االختبارات الجتياز رقالمستغ الوقت ويسجل:  التسجيل 

 الوقت المفحوص أجتاز إذا ممتازة, أما البصرية اإلدراكية وسرعته ممتاز, عقله وأن حال بأفضل أعصابه

 (.7) رقم الملحس في كما ضعيفة أو قليلة اإلدراكية سرعته فإن لالختبار المحدد

 (.Georg Liset,86:2009)ة اإلدراكية )الحسي العام  اختبار السرع 2-6-1-3

 .الحركية اإلدراكية السرعة قياس :االختبار من الغرض

 . توقيت ساعة, ملعل(, 3) عدد وشاخص: المست دمة األدوات

 إلى البداية من المسافة, والنهاية البداية نقاط( 5,1) هما رئيستين نقطتين االختبار يتضمن :األداء مواصفات

 .م5 المسافة( B,C) النقطة ومن م5( A) نقطةال

 ثم النقطة ومس  C نحو الركض ثم النقطة ومس B نحو الركض ثم ومسها A النقطة إلى 1 رقم من الركض

 .5 الرقم في والنهاية البداية منطقة الى الرجوع ومسها A نحو الركض

 الشكل ادناه. في كما. ثا10/1 ألقرب الوقت احتساب : التسجيل
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 االختبار الحس حركي ال اص بالمهارة. 2-6-2

  (.2006:41)حازم,م  من اليبات والالعب معصوب العينين7التصويب من خط )2-6-2-1

 . الثبات من التصويل فةمسا أدرا  مستوى قياس:  الغرض

 . عين عصابة , قياس شريب , قانوني يد كرة ملعل ,( 5)  عدد قانونية يد كرة : األدوات

 ويقدر بيده بالكرة ممسك وهو جيًدا الهدف ويرى( م7)  الرمي خب خلف الالعل يقف: األداء مواصفات

 من ويصوب , البدء إشارة سماع وعند( م7) الرمية خب يتجاوز ال بحيث عيناه تعصل وبعدها , المسافة

 ( .ثا5)  هو المحاولة أداء زمن مالحظة مع العشرة المحاوالت انتهاء لحين الثبات

 . الهدف تدخل ناجحة محاولة كل عن درجات ثالث تعطى - : التسجيل

 . جهة أي من الهدف تمس أن بعد تدخل ناجحة محاولة كل عن درجتان تعطى -

 . تدخل ولم الهدف تمس محاولة كل عن درجة واحدة تعطى -

 . درجة(  30)  لالختبار الكلية الدرجة -

 .(273,272:2010)جميل واحمد,اليد بكرة اليبات من التصويب مهارة اختبار 2-6-3

 اليبات من التصويب اختبار:االختبار أسم

 .الثبات من التصويل دقة:االختبار من الهدف

 . سم 40×40 منها كل مربعات( 4, ) يد كرات( 8) :األدوات

 :األداء وصف

 (.1) الشكل في كما بالكرة ممسكاً  أمتار( 7) رمية خب خلف الالعل يقف -1

 (.4) ثم( 3) ثم( 2) ثم( 1) المربع على بالتصويل الالعل يقوم اإلشارة إعطاء عند -2

 .أخرى مرة األداء يكرر -3

 .الرمية أثناء أداء في تحريكها وعدم الالعل قدمي إحدى ثبات يراعى .:القواعد

 .اإلشارة سماع بدء من ثوان ثالث خالل الكرة تلعل .

 للتصةةويبة إذا صةةفر يحتسةةل.. المخصةةص المربع داخل تصةةويبة لكل درجة تحتسةةل .:والتسددجيل التوجيه

 .اإلشارة سماع من( ثوان3) خالل التصويل عدم أو الثابتة قدمه تحريك مثل قانونية مخالفة الالعل آرتكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسس العلمية لالختبارات  2-7

 اليبات.  2-7-1

 المحيطة الظروف كانت أذا خاصة , التكرار حالة في نفسها النتائج إلى يؤدي كان أذا ثابتاً  االختبار يعد    

 . (42:2000االختبارين )مروان, في متماثلة والمختبر باالختبار

 هذه طبقت إذ االختبارات, تطبيس عادةإ طريس عن االختبار ثبات معامل إيجاد تم ذلك على بناء   

 بعد نفسها العينة على تطبيقها أعيد ثم 2018 /4/1  بتاريخ االستطالعية التجربة عينة على االختبارات
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 مرور بعد تطبيقه يعاد اإلختبار ثبات ولمعرفة األربعاء, يوم 2018/  1/  7 وبتاريخ  ايام ثالثة مرور

 (.340:1995األول)صالف, ختباراإل على أيام سبعة عن التزيد مدة

 أن إلى صلالتو ثم والثاني األول القياس درجات بين لبيرسون البسيب اإلرتباط معامل وباستخدام      

 .عال بثبات تتمتع كانت جميعها اإلختبارات

 الصدق  2-7-2

 صدق من لباحثا يؤكد إذ ."(1995:429)صالف, فقب لقياسه اعد ما يقيس كان اذا صادقاً  االختبار يعد" 

 صدقاً  عن( 2) الجدول نتائج اظهرت اذ. الذاتي الصدق معامل لحساب الثبات معامل باستخدام االختبار

  لالختبارات ذاتياً 

   (322:1987الثبات)محمدحسن, معامل=      الذاتي الصدق معامل          

  

 الموضوعية  2-7-3

 كما ال فعالً  موجودة هي اكم الفرد قدرات وصف تعني"  الموضوعية أن      

 على او ما شيء على الحكم في المقدرين اختالف بأنها"عدم (, وكذلك70:1999نريدها)مروان,

 درجات لتسجيل حكمين نتائج اعتماد تم االساس هذا (, وعلى64:1999معين")مصطفى, موضوع

 معنوياً  ارتباط معامل انوك الحكمين هذين درجات بين االرتباط معامل استخرج ثم طالبه, لكل االختبار

 بحساب الباحث قام المستخدمة اإلختبارات موضوعية على التعرف وبغية( 2) جدول في موضف وكما

 لبيرسون البسيب اإلرتباط معامل قيم

 ذات أنها إلى التوصل وتم الخميس يوم 8201/  1/  8 بتاريخ ,* )*(والثاني األول الحكمين درجات بين 

 .أيضا( 2) الجدول في موضف وكما عالية موضوعية

 المختارة البحث الختبارات والموضوعية الذاتي والصدق الثبات العلمية األسس

 

 التجربة االستطالعية 8ـ 2

 االستطالعية, التجربة بإجراء الباحث قام الميدانية البحث إجراءات ذلتنفي طريقة أفضل إلى للتوصل     

 "لتفاديها االختبارات إجراء أثناء في تقابله التي واإليجابيات السلبيات على للوقوف للباحث عملياً  تدريباً "ألنها

 . (1999:14)مروان عبد المجيد,

 الباحثة أجرت وألهميتها الميدانية البحث راءاتإج لتكملة طريقة أفضل إلى وللتوصل المفهوم هذا ضوء وفي  

 لثانوية الخارجي الملعل وفي صباحاً  العاشرة الساعة , األحد يوم 2018/  1/  4 بتاريخ االستطالعية التجربة

                                                           
 حيدر غازي عزيز كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.د. .م.أ  . حردان عزيز سلمان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.أ.م.د )*(

 

 الصدق اليبات القياس وحدة للتطبيق المرشحة اإلختبارات ت

 الذاتي

 

 الموضوعية

 

 0.862 0.916 0.84 ةدقيق/ زمن العصبي الجهاز اختبار 1

 زمن المتماثلة الصور اختبار 2

 دقيقة/

0.90 0.984 0.888 

 ثا/زمن العام الحسي اختبار 3

 

0.84 0.916 0.862 

 اليبات من  م7) خط من تصويب 4

 العينين معصوب والالعب

 0.922 0.905 0.82 درجة

 0.882 0.927 0.86 درجة اليبات من التصويب اختبار 5
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 لغرض البحث عينة  ير طالبات من الثالثة المرحلة من طالبات( 10) من عشوائية عينة وعلى للبنات, الزهراء

 لمعرفة وذلك, الرئيسة التجربة تطبيقها قبل الباحثة تواجه قد التي والسلبيات اإليجابيات على وفوالوق التعرف

 -: يلي ما

 . اختبار لكل المستغرق الوقت معرفة -1

 . االختبار عملية تصادف قد التي والسلبيات المعوقات تشخيص -2

 . للبحث المستخدمة واألدوات األجهزة سالمة من التأكد -3

 . العينة أفراد لمستوى االختبارات صالحية مدى رفةمع -4

 . الرئيسة التجربة من وحجمه العمل فريس صالحية معرفة -5

 بيانات على الحصول الباحث يستطيع لكي الرئيسة, التجربة من االستطالعية التجربة أفراد الباحث وأستبعد  

 في مسبقة معرفة الى تعريضهم اليتم ولكي يةالتجريب المجموعة الفراد الرئيسية التجربة نتائج في دقيقة

 .البحث قيد االختبارات

 إجراءات البحث الميدانية. 2-9

 االختبارات القبلية لعينة البحث. 2-9-1

 بيانات وسجلت 15/2/2018 المصادف االحد يوم في البحث عينة افراد على القبلية االختبارات أجريت   

 تم التي االخطاء وتالفي االختبارات تطبيس الباحث وراع التجربية وعةالمجم الفراد البحث قيد االختبارات

 .االستطالعية التجربة اثناء في بها الوقوع

 تفاصيل المنهج التعليمي. 2 -2-9

 المنهج تنفيذ ويستغرق 18/2/2018 المصادف االربعاء يوم في المادة مدرسة قبل من المنهج تنفيذ تم   

( 45) قدره زمني وبسقف تعليمية وحدة(  16) بعدد أسبوع لكل تعليميتين وحدتين عوبواق أسابيع( 8) التعليمي

 التربية مادة لدرس المحدد الوقت التعليمي المنهج أعداده عند الباحث وراع الواحدة, التعليمية للوحدة دقيقة

  الرياضية

 : هي زمنية أقسام ثالثة الى التعليمية الوحدة تنفيذ زمن تقسيم وتم 

 وحدتين في مضروبة دقيقة   15) الواحدة التعليمية الوحدة في القسم هذا زمن يبلغ -: التحضيري  الجزء

 240) قدره كلي بوقت التعليمي للمنهج أسابيع ثمان في مضروبة دقيقة  30) وتساوي  األسبوع في تعليميتين

 .اليد بكرة التصويل بمهارة صوالخا العاملة العضالت لتهيئة العام واالحماء للمقدمة مخصصة وهي دقيقة  

( 25( )والتطبيقي التعليمي) بجزئيه الواحدة التعليمية الوحدة في الرئيسي القسم زمن يبلغ   -:الرئيسي  الجزء

 للمنهج أسابيع ثمان في مضروبة دقيقة( 50) وتساوي  األسبوع في تعليميتين وحدتين في مضروبة دقيقة

 مهارة وعرض  شرح وهي المنهج في التعليمية الوحدات لجميع قةدقي( 400)  قدره كلي بوقت التعليمي

 والملصقات الصور استخدام أيضا ويتم( (Data show التقنيات وفس على اليد بكرة الثبات من التصويل

 .اليد بكرة الثبات من التصويل بمهارة الخاصة

 والتمارين الثبات من التصويل بمهارة ةالخاص التمارين بمشاهدة أوالً  الطالبات تقوم التعليمي الجزء في     

 وتكراره دقيقة( 15)قدره بزمن  Data show) المعلومات عرض جهاز على االدراكية بالسرعة الخاصة

 المهارة حول الطالبات قبل من المطروحه االسئلة على واالجابة المادة مدرسة قبل من الشرح مع عليهن

 .للبنات الزهراء لثانوية الدراسية القاعة في العرض ويكون

 في( Data show)المعلومات عرض جهاز على عرضت التي التمارين تطبيس التطبيقي الجزء في أما    

   Data show) المعلومات عرض جهاز على التمارين مشاهدة بعد بالتوجه الطالبات تقوم الخارجية, الساحة

 مجموعتين الى الواحدة التعليمية الوحدة خالل متقس طالبة( 30) من البحث عينة وتتألف  الخارجية الساحة الى

 المجموعات بين االدوار تبادل ويتم التمارين من نوع تؤدي مجموعة وكل طالبة( 15) من تتألف مجموعة كل

 الطالبات قبل من والتكرار الثبات من التصويل لمهارة للطالبات المادة مدرس قبل من المستمر االتصحيف مع

 . البصرية لتقنيةا وفس على للتمارين

 واالسترخاء التهدئة لتمارين وتكون الواحدة التعليمية الوحدة في دقائس( 5) هو القسم هذا زمن -:ال تامي  الجزء

 للمنهج أسابيع ثمان في مضروبة دقيقة( 10) وتساوي  األسبوع في تعليميتين وحدتين في مضروبة دقيقة( 5),

 بوقت هو الباحث أستعرضه الذي التعليمي للمنهج الكلي الوقت يبلغ هذاوب دقيقة( 80)  قدره كلي بوقت التعليمي
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 مجموعة على البصرية التقنيات بعض وفس التعليمية للوحدات التعليمي المنهج عرض وتم دقيقة( 720) قدره

 الجزاء الزمني التقسيم من للتأكد الحركي والتعلم  التدريس طرائس و اليد كرة مجال في االختصاص ذوي من

 .المنهج هذا مفردات تطبيس صالحية مدى و التعليمية الوحدة

 .االختبارات البعدية  2-9-3

 اجراء بعد 20/4/2015  المصادف االثنين يوم في البحث عينة افراد على البعدية االختبارات أجريت   

 . القبلية باراتاالخت رافقت التي الظروف جميع الباحثة وراعت البحث, قيد للمتغيرات الميداني التطبيس

 الوسائل اإلحصائية.  2-10

 أحصائياً. بياناتها لمعالجة( spss) االحصائية الحقيبة في الجاهز البرنامج الباحث أستخدم

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها. -3
 لالختبارات اليد بكرة الثبات من التصويل مهارة حركية والحس اإلدراكية السرعة اختبارات نتائج عرض3-1

  وتحليلها والبعدية القبلية

, التعليمي المنهج تأثيرقام الباحث بعرض النتائج التي توصةةل إليها وتحليلها ومناقشةةتها للتعرف على واقع    

إذ تم تحليل النتائج في ضةةةةوء القوانين اإلحصةةةةائية المسةةةةتخدمة في البحث والمناسةةةةبة لهذه البيانات لكي يتم 

الباحث للتوصةةةل الى هذه  هاراءات الميدانية التطبيقية التي آسةةةتخدمتحقيس فرضةةةيات البحث في ضةةةوء اإلج

 البيانات, ومن ثم مناقشتها وفس المراجع العلمية.

  4) جدول

 اإلدراكية السرعة الختبارات  البحث لعينة والبعدي القبلي لالختبارين اإلحصائية المعالم

 

 االختبارات

 وحدة

 القياس

 س يألبعد االختبار القبلي االختبار

 ف

 T ف ع

المحت

 سبة

 الداللة

اإلحص

 ع س ع س ائية

0.0 1.22 0.04 1.30 دقيقة العصبي الجهاز اختبار

5 

0.0

8 

0.0

1 

 معنوي 2.24

0.0 1.20 0.03 1.29 دقيقة المتماثلة الصور اختبار

6 

0.0

9 

0.0

3 

 معنوي 2.46

1.0 9.20 0.84 11.11 ثانية العام الحسي اختبار

3 

1.9

1 

0.8

4 

 معنوي 6.67

 من  م7) خط من تصويب

 معصوب والالعب اليبات

 العينين

22.6 2.36 20.43 درجة

4 

2.0

4 

2.2

1 

1.9

6 

 معنوي 5.95

 من التصويب اختبار

 اليبات

0.6 3.25 0.75 2.25 درجة

4 

1 0.1

1 

 معنوي 4.86

  29) حرية درجة وعند  0.05) داللة بمستوى  1.69) الجدولية  T) قيمة

 , والبعدية القبلية االختبارات في البحث لعينة االدراكية السرعه اختبارات نتائج( 4) جدول من يتضف   

 بلغ إذ االدراكية للسرعة العصبي الجهاز اختبار في البحث لعينة معنوية فروق وجود النتائج وأظهرت

  الحسابي الوسب بلغ حين في ,( 0.04) معياري وبانحراف ,( 1.30) القبلي االختبار في الحسابي الوسب

 القبلي االختبارين بين الحسابية األوساط فرق اما ,(0.05) معياري وبانحراف( 1.22) ألبعدي لالختبار

( ت) قيمة أن تبين( ت) باختبار النتيجة معالجة وبعد( 0.01)   معياري وبأنحراف( 0.08) بلغ والبعدي

 قيمة مقارنة وعند( 0.05) اللةد ومستوى( 29) حرية درجة عند( 2.24) بلغت البحث لعينة المحسوبة

 القبلية االختبارات بين التعلم في معنوياً  تأثيراً  هنا  أن تبين( 1.69)الجدولية بالقيمة المحسوبة( ت)

 . البعدية االختبارات ولصالف والبعدية
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 ياريمع وبانحراف ,( 1.29)  القبلي لالختبار الحسابي الوسب بلغ اذ المتماثلة الصور اختبار في اما    

 حين في( 0.06)  معياري وبانحراف ,( 1.20)  الحسابي الوسب فبلغ البعدي االختبار أما ,( 0.03) 

 معالجة وبعد(  0.03)  معياري وبأنحراف( 0.09) والبعدية القبلية الحسابية األوساط بين الفرق مقدار بلغ

 درجة عند( 2.46) بلغت  والبعدي القبلي لالختبارين المحسوبة( ت) قيمة أن تبين( ت) باختبار النتيجة

 أن تبين( 1.69)الجدولية بالقيمة المحسوبة( ت) قيمة مقارنة وعند( 0.05) داللة ومستوى( 29) حرية

 . البعدية االختبارات ولصالف والبعدية القبلية االختبارات بين التعلم في معنوياً  تأثيراً  هنا 

( 11.11) القبلي لالختبار الحسابي الوسب بلغ الحركية اكيةاالدر للسرعة العام الحسي اختبار وفي        

 معياري وبانحراف ,( 9.20) الحسابي الوسب فبلغ البعدي االختبار أما ,( 0.84) معياري وبانحراف ,

(  0.84)  قدره معياري وبأنحراف( 1.91) الحسابية األوساط بين الفرق مقدار بلغ حين في( 1.03)

( 6.67) بلغت  والبعدي القبلي لالختبارين المحسوبة( ت) قيمة أن تبين( ت) ختباربا النتيجة معالجة وبعد

( 1.69)الجدولية بالقيمة المحسوبة( ت) قيمة مقارنة وعند( 0.05) داللة ومستوى( 29) حرية درجة عند

 . البعدية االختبارات ولصالف والبعدية القبلية االختبارات بين التعلم في معنوياً  تأثيراً  هنا  أن تبين

( 20.43) القبلي لالختبار الحسابي الوسب بلغ العينين معصوب والالعل م7 خب من التصويل اختبار وفي   

 معياري وبانحراف ,( 22.64) الحسابي الوسب فبلغ البعدي االختبار أما ,( 2.36) معياري وبانحراف ,

 وبعد( 1.96)   قدره معياري بأنحرافو( 2.21) الحسابية األوساط بين الفرق مقدار بلغ حين في( 2.04)

 عند( 5.95) بلغت  والبعدي القبلي لالختبارين المحسوبة( ت) قيمة أن تبين( ت) باختبار النتيجة معالجة

 تبين( 1.69)الجدولية بالقيمة المحسوبة( ت) قيمة مقارنة وعند( 0.05) داللة ومستوى( 29) حرية درجة

 . البعدية االختبارات ولصالف والبعدية القبلية االختبارات بين التعلم في معنوياً  تأثيراً  هنا  أن

 معياري وبانحراف ,( 2.25) القبلي االختبار في الحسابي الوسب بلغ ,إذ الثبات من التصويل اختبار   

 فرق اما ,(0.64) معياري وبانحراف( 3.25) ألبعدي لالختبار  الحسابي الوسب بلغ حين في ,( 0.75)

 معالجة وبعد( 1.08)   معياري وبأنحراف( 1) بلغ والبعدي القبلي االختبارين بين سابيةالح األوساط

( 29) حرية درجة عند( 4.86) بلغت البحث لعينة المحسوبة( ت) قيمة أن تبين( ت) باختبار النتيجة

 تأثيراً  هنا  أن تبين( 1.69)الجدولية بالقيمة المحسوبة( ت) قيمة مقارنة وعند( 0.05) داللة ومستوى

 . البعدية االختبارات ولصالف والبعدية القبلية االختبارات بين التعلم في معنوياً 

 مناقشة النتائج.  3-2

 والبعدية القبلية باالختبارات والخاصة( 4)الجداول في المبينة البيانات وفس على وتحليلها النتائج عرض من    

 بين اإلحصائية الداللة ذات المعنوية الفروق من المهارة تلك لمتع في تطور هنا  أن فيها ظهر ,التي البحث لعينة

 .الدراسة متغيرات ولجميع البعدي االختبار ولصالف والبعدي القبلي االختبارين

 المتغيرات وفس وعلى , البصرية التقنيات بعض بأستخدام المطبس التعليمي المنهج سالمة إلى الباحث إذ يعزو     

 المنهج مفردات تطبيس فترة طوال التجريبية العينة لها تعرضت التي الدراسة هذه في الباحث اعتمدها التي

 القدرات لتنمية للمتعلمين الفرصة اتاح قد البصرية التقنيات بعض باستخدام المصمم المنهج قيمة وأن , التعليمي

 مما التجريبية, البحث عينة دأفرا الطالبات تمتلكها التي , االدراكية والسرعة حركية الحس بالمدركات الخاصة

 .  البحث قيد اليد بكرة الثبات من التصويل مهارة تعلم دقة على انعكس

 Data) المعلومات عرض جهاز على منظم بشكل البحث قيد بالمهارات الخاص العرض تنظيم الية إنً       

show) , الخاصة الحركية المهارات من لكثير التطبيقيه واالمثله والحركة الصورة خالل من الطالبات أنتباه تثير 

 التعلم في كبير    تأثير   وله المهارات لتلك الحركي التصور المتعلم تكسل التي , البحث قيد الثبات من بالتصويل

 لمهارات الحركية بالمهارات الخاصة الحركة تنفيذ إلية في الصحيحة المسارات على والتعرف والتشويس

 انه يعني وهذا العاملة والذاكرة االدراكية السرعة بين عالقة" المصدر يؤكد كما , البحث عينة على  التصويل

  نى ,الن(Capeda, Nicholas,2001:37   )"االدراكية السرعة زادت بصرية تقنيات استخدمت كلما

 المثيرات ذهله السريع االدرا  على تساعده , الخارجية المثيرات عن ذاكرته في المتعلم بها يحتفظ التي المعلومات

 من ويزيد االدرا  عملية يسهل الجيد ,فاالحتفاظ طويال   زمنا ادراكها يستغرق ,وال جديد من معها يتعامل عندما

 على التصويبة وقوة وشكلها الكرة لوزن ادراًكا تتطلل اليد بكرة الثبات من التصويل  مهارة وألن , فاعليتها

 حركاته توافس على الالعل يساعد االدرا " أنّ  في" بالكرة, التحكم دقة على المثالي االدرا  يتأسس إذ المرمى,
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 التمريرة وارتفاع الضربة وقوة وشكلها الكرة وزن ادرا  دقة بذلك ويرتبب وخصائصها الكرة مع

 .(156:1988)محمد صبحي,"و يرها

 التي التمرينات منها ستنبطناا ,التي الحركي التعلم أدبيات مع تماماً  منسجمة جاءت الدراسة هذه نتائج إن       

 وكذلك جهة من البحث موضوعة الحركية القدرات تعليم في بالغ تأثير له كان إذ المستخدم, المنهج تضمنها

 إذ التعليمية, الوسائل تأثير اختبرت سابقاً, والتي أجريت التي والدراسات البحوث نتائج في جاء ما مع منسجمة

 اكبر وتعلم كبير تفوق ظهر حيث التعلم في كبير وتأثير متعددة أ راض ذات علتج التي التعليمية  للوسائل كان

 النتائج أن و األ راض المتعددة التعليمية الوسائل تلك استخدمت والتي , للبحث الميدانية التجربة طالبات لجميع

 . البحث فرضيات من األولى الفرضية حققت قد المجال هذا في ظهرت التي

 أكثر أو حاسة في للتأثير تستخدم أداة التعليمية الوسائل"  أن فيها ذكر التي الدراسة في جاء ما عم يتفس وهذا   

 (.1999:133)شاكر, " والتدريبية التعليمية العملية إتمام شأنها من الفرد حواس من

 

 المهارة لتطوير ةأهمي ذات الحسية المعرفة إن"  و بالحركة اإلحساس من تزيد التعليمية الوسائل أن" وكما ذكر

 (91:1984)كامل لويس,"

 البصرية التقنيات تأثير في التعلم وأدبيات والبحوث الدراسات نتائج مع متطابقة جاءت الدراسة هذه نتائج إن   

 عليها أزادت وإنّ  , التعليمية العملية إتمام في والمساعدة الفرد حواس في تأثيرها ,وكذلك التعلم في التعليمية

 ذات وجعلها , الواحد الهدف ذات التعليمية الوسيلة وتعديل تحوير خالل من وذلك جديداً  شيئاً  يهاإل وأضافت

 إذ واحد هدف ذات التعليمية الوسيلة تكون عندما مقارنةً  التعلم نسبة زيادة في ساهم وهذا متعددة تعليمية أهداف

 كلما انه على وتؤكد تشير التي الحركية جالبرام نظرية وفس على يجري التعلم جعل والتعديل التحوير هذا أن

 والرسوم المسلسلة الصور استخدام التعلم زيادة إلى أدى كلما(  الحسية المعرفة)  بالحركة اإلحساس زاد

 .  المهارات تحسن على إيجابي أثر لهما التوضيحية

 السينمائية الشرائب ريسط من الناجف األداء لمكونات واضحة صورة على يحصل أن يستطيع المتعلم أن       

 . وتعليقه المدرس شرح مع الصحيحة الطريقة تبين التي البصرية الوسائل من و يرها

 االستنتاجات والتوصيات. - 4

 االستنتاجات. 1 –4

 التقنيات استخدام وفس على بني الذي , المنفذ التعليمي المنهج مجمل في الباحث وضعها التي للمفردات أن.1

 . البحث عينة إفراد عند االدراكية والسرعة والحركية الحسية المدركات تنمية في ايجابي رتأثي له البصرية

 على واالحتفاظ للتعلم ايجابي تأثير له كان اليد بكرة التصويل لمهارة البصرية التقنيات بعض استخدام . أن2

 . الدراسة قيد البحث عينة

 :التوصيات  2ـ4

 وعمةةل التعليميةةة البصةةرية التقنيةةات اسةةتخدام بكيفيةةة التعلةةيم لحقةة فةةي العةةاملين جميةةع إلمةةام ضةةرورة .1

 خةةةةالل مةةةن الةةةذهن إلةةةى المهةةةةارة تقريةةةل فةةةي يسةةةهم أساسةةةياً  عةةةةامالً  بوصةةةفها لهةةةم صةةةقل دراسةةةات

 . التقنيات هده استخدام

 فةةةةي التعليميةةةةة واألفةةةةالم المتسلسةةةةلة كالصةةةةور , التعليميةةةةة البصةةةةرية التقنيةةةةات باسةةةةتخدام االهتمةةةةام .2

 الرياضةةةةية للفعاليةةةةات أسةةةةرع بشةةةةكل المهةةةةارات تعلةةةةم فةةةةي يسةةةةاهم ألنةةةةه , الرياضةةةةية التربيةةةةة منهةةةةاج

 . مهاراتها لتنوع الجماعية

 اعتمةةةدها التةةةي التقنيةةةات باسةةةتخدام مختلفةةةة عينةةةات علةةةى مشةةةابهة أخةةةرى ودراسةةةات بحةةةوث إجةةةراء  .3

 . هذا بحثه في الباحث
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 (2ملحس رقم )

 اختبارات السرعة االدراكية)للتجربة االستطالعية االولى ,االختبارات القبلية(

 )اختبارحقيقي للجهاز العصبي(

 cحاول إيجاد الحرف:   

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

6:بحث عن الرقمأ   
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999  

9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999  

9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999  

9999699999999999999 9999999999999999 9999999999999999  

9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999  

9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999  

 nبحث عن حرف: أ
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mnmmmm   

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm 

 

   اختبارات السرعة االدراكية 

للجهاز العصبي( ياختبار حقيق)  

  Cحاول إيجاد الحرف:     

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooo 
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9:أبحث عن الرقم  

 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

666666666666666666666669666666666666666666666666666666666666666666 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 n   أبحث عن حرف: 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmm 
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