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 السمخص
تجمتتم مذتتامة البحتتع فتتا معرفتتة العض تتة اتتير تعتتع لتت   القتتدراد العقميتتة      يتتد الدراستتة  وفاعميتتة 

 يهتد  البحتع لمتعتر  عمت ، عميها فتا عسميتة تيتوير ءداء الضعبتير لجوميتا   االستشاداألداء الهجوما لغرض 
 تةتترض، ز المعتك السختمةتةالعض ة اير تعع القدراد العقمية وفاعميتة األداء الهجتوما تاترل الدتمة حدتك مراكت

استتتخدمم و تتد  ،معشويتتة تةاعميتتة األداء الهجتتوما لضعبتتا كتترل الدتتمة ارتبتتا لمقتتدراد العقميتتة عض تتة ان  ةالباحثتت
الباحثة الستشه  الوفتةا تلستمول العض تاد االرتباليتة لسضمستتة مذتامة البحتع والتتا تتسثتل فتا ا جتاد العض تة 

،  راستتتاد االرتباليتتتة نعتتتر  التتت  ءت حتتتد يتتترتبا متغيتتتران متتت  تعزتتتهسااتتتير متغيتتترير ءو اكثتتتر   عتتتر لريتتت  الد
لبموغ الدا  البحع فقد حددد الباحثة مجتس  البحع ولتم العبتو مشتختك كميتة التربيتة  وعمتوم الرياضتة تاترل و 

فتتتا ضتتتوء الشتتتتام  التتتتا تتتتتم  ،   العتتتتك 09  والبتتتالد عتتتددلم    9191 - 9109الدتتتمة لمسوستتتم الدراستتتا   
لمقدراد العقميتة   الترتور العقمتا ، االدرال الحتس ت حركتا   اجتر ا جتااا  استشتجم الباحثة تلنليها التوفل ا

التلكيتد عمت  تيتوير وعمت  ضتوء االستتشتاجاد توفتا الباحثتة ، فا فاعمية االداء الهجوما لضعبتا كترل الدتمة
راد البدنيتتة ختتضد الوحتتدل القتتدراد العقميتتة لستتا لهتتا متتر دور فعتتاد ، ختتضد الوحتتداد التدريبيتتة التت  جانتتك القتتد

   التدريبية
 القدراد العقمية، االداء الهجوما، كرل الدمةالكلمات المفتاحية: 
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Some mental abilities and their relationship to the effectiveness of 

the offensive performance of basketball players 
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Abstract 

The research problem was manifested in knowing the relationship between some of these 

mental abilities (under study) and the effectiveness of offensive performance for the 

purpose of relying on them in the process of developing offensive performance of 

players. The research aims to identify the relationship between some mental abilities and 

the effectiveness of offensive performance in basketball according to the different 

playing centers. Mental abilities have a significant correlation with the effectiveness of 

the offensive performance of basketball players. The researcher used the descriptive 

approach in the style of correlational relations to suit the research problem, which is to 

find the relationship between two or more variables. Through correlational studies, we 

know to what extent two variables are related to each other. In order to achieve the 

objectives of the research, the researcher identified the research community, who are the 

basketball players of the College of Education and Sports Sciences for the academic 

season (2019-2020), which number (12) players. Kinetic) has a positive effect on the 

effectiveness of the offensive performance of basketball players, and in light of the 

conclusions, the researcher recommends emphasizing the development of mental abilities 
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because of their effective role, during the training units as well as the physical abilities 

during the training unit. 

Keywords: mental abilities, offensive performance, basketball 

 -التعريف بالبحث:
  -المقدمة وأهمية البحث: 1ـ 1

لقتتتد حقتتت  التقتتتدم العمستتتا تيتتتورا  ممحو تتتا  فتتتا كتتتل مجتتتاالد الحيتتتال ، و متتتر تمتتت  السجتتتاالد السجتتتاد 
الرياضتتا التت ت حنتتا اشدتتبة كبيتترل متتر لتت ا التيتتور والتتتا جتتاءد  تةزتتل الدراستتاد والبحتتو  ، لتت ا متتا جعتتل 

ر عموم التربية الرياضية الرياضة عمسا   امسا  تحد ذاتة شلنة فا ذل  شلن تقية العموم األخرى وننرا  لمتةاعل اي
والعمتتوم االختترى والتت ت ستتاعد فتتا تقتتدمها تاافتتة العااهتتا ستتواء الةرةيتتة مشهتتا ءو الةرد تتة   وكستتا لتتو معتترو  ان 
اعداد الةرد الرياضا اليتحق  مر غير ل   العموم ، فضاد مر الدراسة والتقرا لوض  لرام  واساليك حديثتة 

ومر ل   االلعال ، لعبة كرل الدمة التا ءفبحم اآلن فا كثير مر  تدالم فا تيوير االلعال الرياضية كافة
دود العالم السشافس األود لكرل القدم مر حيع اجت ال ءكبر عدد مر الضعبير والسذالدير وذل  لسا تستاز تة 

كتترل  لتت   المعبتتة متتر س قتتام ستتري  ومشتتاوراد مدتتتسرل ومتوافتتمة اتتير الهجتتوم والتتدفام ليمتتة فتتترل السبتتارال   ولعبتتة
الدمة مر االلعال الةرةية السشنسة التا تستاز تيات  الدرعة فا األداء وان التغيراد األخيرل التا لرءد عمت  
 تتانون المعبتتة كتتل ذلتت  وضتت  تعتتع الرتتعوباد ءمتتام الستتدربير فتتا مواجهتتة متيمبتتاد المعتتك الحتتديع ولتت ا متتا 

م والتركيتتز عمتت  تعتتع السهتتاراد والقتتدراد  جعمهتتم ءمتتام األمتتر الوا تت  فتتا استتتثسار لتتر  جديتتدل لمهجتتوم والتتدفا
األساسية فتا المعتك وذلت  لةاعميتهتا فتا تغييتر متوازير المعتك ، وكت ل  متا تتيمبتة لت   الخيتا والسهتاراد متر 

  اامياد  وعقمية تداعد عم  د ة ءداء ءو سنجاز السهاراد والخيا تذال جيد   
متتر جوانتتك المعبتتة والتت ت  حتتتاى اتتدور  التت   وفتتا لعبتتة كتترل الدتتمة  ذتتال األداء الهجتتوما جانبتتا  مهستتا  

مدتتتوى عتتاد  متتر القتتدراد العقميتتة  واالرتبتتا  ايشهستتا متتر ءجتتل األداء السثتتالا الةعتتاد وكدتتك الشقتتا  متتر ختتضد 
ادرال موا ف المعك وترورلا ترورا  عقميا  فحيحا    وتحتتاى لعبتة كترل الدتمة الت  السزيتد متر الجهتود العمسيتة 

التقتدم واألداء السثتتالا فتا السباريتاد وفت  ءستمول عمستتا يبشت  عمت  ءستاس السضحنتتة  لموفتود تتالضعبير الت 
والتجريك ، وك ل  التعتر  عمت  ءداء الضعتك ءجشتاء السباريتاد واألمتور السهستة السبشيتة عمت  ءستاس السضحنتة 

اعميتتة األستتاليك الدةيقتتة ولتت ا التعتتر  عمتت  ءداء الضعبتتير ءجشتتاء السباريتتاد متتر األمتتور السهستتة ل لتتضم عمتت  ف
والير  الهجومية والدفاعية ء زا  و التا لها األجرفا تحدير ءداء الضعبير   فسر خضد معرفتة فاعميتة األداء 
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عر لري  السضحنة الدةيقة وتحميل السبارياد ،  ساششا تضفا األخياء السرتاحبة لت داء فتا السترل األخترى   
الدتتمة  تتام الباحتتع ادراستتتة ألنتتة اليريتت  األفزتتل التت ت  ساتتر متتر وننتترا  أللسيتتة األداء الهجتتوما لضعبتتا كتترل 

خضلة الحرود عم  الشقا  وتحقي  الهد  الت ت  رتبو اليتة الةريت  فزتض  عتر دراستة تعتع القتدراد العقميتة   
 السرتبيتة تةاعميتة األداء الهجتوما تاترل الدتتمة   سال ءن كترل الدتمة تحتتاى الت  سعتتداد العبتير سعتدادا  جيتدا  وذلتت 

ولشالت  العديتد متر الجهتود   1 ألن لعبة كرل الدمة الحديثة  د ءفبحم لعبة تترف تاإلحاام والد تة والرشتا ة  
السب ولة فا عدل دراساد والتا تير م ال  تعع الستغيراد السدروسة ومر لشا تكسر ءلسية البحع وذل  مر 

اعميتتة األداء الهجتتوما لكتتا تدتتاعد الستتدربير ختتضد دراستتة العض تتة اتتير القتتدراد العقميتتة       يتتد الدراستتة   وف
والعاممير فا مجاد تدريك كرل الدمة لتيوير ءداء الضعبير الهجوما وبالتالا تيوير الةر  واألند ة الرياضتية 

  
 

 مشكلة البحث :  2ـ 1
تتتتم عسميتتة الهجتتوم والتتدفام فتتا كتترل الدتتمة تحتتم  تترو  مختمةتتة ءجشتتاء السبتتارال ، لتت ا  جتتك ان يتستتت  

عتتك ستتواء كتتان متتدافعا  ءم مهاجستتا  تسقتتدار جيتتد ومشاستتك متتر القتتدراد ومشهتتا العقميتتة   فتتا نةتتس الو تتم متتر الض
ءجل التحام تالكرل   ومر خضد ذل   اون حدم السبارال عم  ءساس مدى فاعمية األداء الهجتوما لتدى الةريت  

 وذل  اتدجيل ءكبر عدد مر الشقا  لمةوز تالسبارال     
ة الباحثتتة لتتبعع مباريتتاد مشتختتك كميتتة التربيتتة البدنيتتة وعمتتوم الرياضتتة فتتا جامعتتة ومتتر ختتضد متاتعتت

 القادستتية  فزتتض  عتتر ءستتتيضم ءراء تعتتع الستتدربير 

متتر ختتضد السقتتاتضد معهتتم وجتتد الباحتتع ان لشتتال   

ضتتعةا  فتتا ءداء الضعبتتير الهجتتوما وينهتتر ذلتت  متتر ختتضد عتتدد الشقتتا  التتتا  حرتتمون عميهتتا مقارنتتة تتتالةر  
العربيتتة والعالسيتتة ، ويتترى الباحتتع ان األداء الةعتتاد لجوميتتا  يبشتت  عمتت  ءستتاس عتتدل  تتدراد ءو عوامتتل متعتتددل 
ومتتر لشتتا تجمتتم مذتتامة البحتتع فتتا معرفتتة العض تتة اتتير تعتتع لتت   القتتدراد العقميتتة      يتتد الدراستتة  وفاعميتتة 

لجوميتا  ولت ا متا دفت  الباحتع لدراستة األداء الهجوما لغرض اإلستشاد عميهتا فتا عسميتة تيتوير ءداء الضعبتير 

                                                 

معالتتد سعتتداد  –كتترل الدتتمة لةتتروم التربيتتة الرياضتتية فتتا معالتتد السعمستتير السركزيتتة   حاستتم ا اليتتاما و نختترون : 1 
     8، ص 1;;1،  1، تغداد ،مديرية ميبعة وزارل التربية ر م  1،   السعمسير و السعمساد

    1   ءسساء الدادل السدربير ال ير تم السقاتضد معهم يشنر السمح   
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ختتضد تدتتجيل لتت   السذتتامة فتتا محاولتتة مشتتة فتتا تيتتوير المعتتك الهجتتوما كونتتة األستتاس فتتا ءحتتراز الةتتوز متتر 
  ءكبر عدد مر الشقا 

 : ءلدا  البحع :  3ت  0
 يهد  البحع لمتعر  عم  : 

 العض ة اير تعع القدراد العقمية وفاعمية األداء الهجوما تارل الدمة حدك مراكز المعك السختمةة     0
 : فروض البحع :  4ت  0

 ان :  ةالباحث تةترض
 لمقدراد العقمية عض ة ءرتبا  معشوية تةاعمية األداء الهجوما لضعبا كرل الدمة    0

 : مجاالد البحع :  5ت  0
 العبوا مشتخك كمية التربية  وعموم الرياضة فا جامعة القادسية ت السجاد البذرت :0
  9190/  3/   95ال     9191/   09/   0الةترل مر    ت السجاد الزمانا :9
 القاعاد الرياضية السغمقة فا كمية التربية البدنية وعموم الرياضة     ت السجاد الساانا :3

 : تعريف السريمحاد :  6ت  0
 عقما :ت الترور ال0

  لو وستيمة عقميتة  ساتر متر خضلهتا تكتوير ترتوراد الخبتراد الدتاتقة ءو ترتوراد جديتدل لتم تحتد  
الخرييتة العقميتة وكمستا كانتتم  -متر  بتل تغترض األعتداد لت داء وييمت  عمت  لت ا الشتوم متر الترتوراد العقميتة

لجدم تحدد ما لو ميمتول ل   الخريية واضحة فا عقل الضعك ءمار لمسخ سرساد سشاراد واضحة ألجزاء ا
   2 مشة    

 ت فاعمية األداء الهجوما :  9
   ولا عبارل عر كل الحركاد والسهاراد والسوا ف الهجومية التا يؤديها الضعتك ختضد السبتارال فتا 

    * مشال  المعك السختمةة تالكرل او ادونها وضسر  انون المعبة   
 مشه  البحع واجراءاتة السيدانية :   -3

                                                 

، دار الةكتتتر العربتتتا ،  1،   تيبيقتتتاد فتتتا السجتتتاد الرياضتتتا –تتتتدريك السهتتتاراد الشةدتتتية   استتتامة كامتتتل راتتتتك : 1 
    9، ص 4222

 اما سستخدمة الباحع   * تعريف سجر 
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 مشه  البحع : -3-0
استخدمم الباحثة السشه  الوفةا تلسمول العض تاد االرتباليتة لسضمستتة مذتامة البحتع والتتا تتسثتل 
فتا ا جتاد العض تة اتير متغيترير ءو اكثتر   عتر لريت  الدراستاد االرتباليتة نعتر  الت  ءت حتد يترتبا متغيتران 

 م  تعزهسا     

 مجتس  البحع وعيشتة :  3-9
البحتتتع فقتتتد حتتتددد الباحثتتتة مجتستتت  البحتتتع ولتتتم العبتتتو مشتختتتك كميتتتة التربيتتتة  وعمتتتوم  لبمتتتوغ التتتدا 

   العك   09  والبالد عددلم    9191 - 9109الرياضة تارل الدمة لمسوسم الدراسا   
 الوسامل واالجهزل واالدواد السدتخدمة فا البحع :  3-3

لبيانتتاد وحتتل مذتتامة لتحقيتت  التتدا  ان ادواد البحتتع لتتا الوستتامل التتتا  دتتتيي  اهتتا الباحتتع جستت  ا
 البحع ، مهسا كانم االدواد مر اياناد وعيشاد واجهزل    

 
 الوسامل واالدواد السدتخدمة فا البحع :  3-3-0

استخدمم الباحثة الوسامل االتية لجست  معموماتتة وكت ل  لحتل مذتامة البحتع والوفتود الت  االلتدا  
 التا وضعها ، ول   الوسامل لا : 

 السرادر العربية واالجشبية    -
  ، 9استتتتساراد استتتتبيان إلستتتتيضم نراء الخبتتتراء والسخترتتتير لتحديتتتد اختبتتتاراد متغيتتتراد الدراستتتة ممحتتت    -

 ، وكتت ل  فتتضحية استتتسارل تقتتويم 4وكتت ل  فتتضحية مقيتتاس الترتتور العقمتتا السدتتتخدم فتتا الدراستتة ممحتت   
    5فاعمية االداء الهجوما، السمح    

 ختباراد والقياساد السدتخدمة فا البحع   اال-
      6السقاتضد الذخرية ، السمح     -
 السضحنة    -
      7استساراد مضحنة فرد ة مر اجل تقويم فاعمية االداء الهجوما لكل العك السمح   -
 استسارل تدجيل البياناد والسعموماد الخافة تال العك مر عيشة البحع   -
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     فا اجراء االختباراد العقمية    فري  العسل السداعد  -
 االجهزل السدتخدمة فا البحع :  3-3-9
      0  م  ستاند عدد    Sony كاميرا تروير فيديوية  اتانية الرش  نوم   -
     Sonyاشرلة كاسيم فيديوية  اتانية نوم    -
      LG     Pentium I I I Iحاسول نوم    -
      SKS  كورية الرش  نوم    CD راص   ا -
      Casioساعة تو يم الكترونية نوم   -
 شريا ةياس جمدت ، لقياس السدافة   -
 شريا الف     -
   لعرض السبارياد السدجمة    LG  م  تمةزيون نوم    CDجهاز فيديو    -
      9كراد سمة  انونية عدد    -
 عراتة لمعيشير    -
 تحديد متغيراد الدراسة :  3-4

لقد  امم الباحثة تاأللضم عم  العديد مر السرادر العمسية ، وك ل  الرستامل وااللتاريف فزتض  عتر 
اجتتراء العديتتد متتر السقتتاتضد الذخرتتية متت  تعتتع الخبتتراء  والسخترتتير  فتتا ميتتدان التتتدريك الرياضتتا والتتتعمم 

عتدلا  امتتم الباحثتة اتحديتد متغيتراد الدراستتة وفقتا  لستا توفتتمم الحركتا وعمتم التشةس واالختبتتاراد والقيتاس ، وب
اليتة الباحثتتة متتر ختضد السقتتاتضد متت  ذوت الخبترل واالخترتتاص و تتد تتم اختبتتار الستغيتتراد التتا حرتتمم عمتت  

 الشدبة االكبر مر غيرلا ول   الستغيراد كاألتا : 
 القدراد العقمية :  -0
 الترور العقما    -
 حركا   االدرال الحس ت  -

و د تم اختيار ل   القدراد العقمية الس كورل اشاءا  عم  ترشيف الدادل الخبراء والسخترون وذلت  ختضد 
 اجراء السقاتضد الذخرية معهم   

 تحديد اختباراد متغيراد الدراسة :  3-5
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 تحديد اختباراد القدراد العقمية :  3-5-0
 اختيار اختبار الترور العقما : 3-5-0-0

لقتتتد  امتتتم الباحثتتتة تتتتاأللضم عمتتت  مجسوعتتتة متتتر السرتتتادر العمسيتتتة وكتتت ل  الدراستتتاد التتتتا تشاولتتتم 
موضتتتوم الترتتتور العقمتتتا ، و تتتد وجتتتدد الباحثتتتة ان لشتتتال مقياستتتير لمترتتتور العقمتتتا   ءت ةيتتتاس القتتتدرل عمتتت  

 الترور العقما الرياضا   ولسا : 
     3   0999  تعريك نزار الزماميرت   0993مقياس الترور العقما لوليسز    السقياس االود : -0
 وال ت اعد فورتة العربية اسامة كامل  0993مقياس الترور العقما لريشر مارتيشز   السقياس الثانا :  -9

    4   9111راتك 
فتتا مجتتاد    وبعتتدلا  امتتم الباحثتتة تتتلجراء العديتتد متتر السقتتاتضد الذخرتتية متت  الدتتادل السخترتتير 

م الشةس الرياضتا وكت ل  العمتوم التربويتة   الشةدتية   حتود متدى مضمستة السقياستان لمدراستة التعمم الحركا وعم
فكانم اغمك ارامهم لو ترشيف السقياس الثانا لريشر مارتيشز كونة السقياس االكثر وضتوحا  وكت ل  عتدد فقراتتة 

رشتف تستا يتتضمم مت  العيشتة ا ل مر السقياس االود وبعد ذل   امم الباحثتة تاعتادل فتياغة فقتراد السقيتاس الس
كسدتوى وك ل  م  نوم المعبة      ألن السقياس فسم لقياس الترور العقما ترورل عامة لمرياضيير ولتيس 

 فا لعبة     محددل     
   عم    4وبعدلا تم عرض السقياس تعد اعادل فياغة فقراتة فا استسارل استبيان   السمح         

السجاالد التا ذكرد ، فكانم جسي  نرامهم متةقة عم  ان السقياس  رمف ،  الدادل افحال االختراص فا
 قي  الهد  السشذود مر الدراسة   وك ل  فياغة الةقراد مضمسة لعيشة البحع وتح

 اختيار اختبار االدرال الحدا  3-5-0-9
   3جدود   

 يوضف اختيار اختبار االدرال الحدا ت حركا السختارل لمدراسة
االختباراد ندبة  االختباراد العقمية   القدراد د

                                                 

نتتزار الزمتتاميرت : تتتلجر التتتدريك السرتتاحك لمتتتعمم السهتتارت فتتا تعمتتم تعتتع السهتتاراد االساستتية لمعبتتة السبتتارزل ،    3 
       75، ص ;;;1رسالة ماجدتير غير مشذورل ، كمية التربية الرياضية ، جامعة تغداد ، 

     151، ص مردر سب  ذكر    4222اسامة كامل راتك :     4 
()    15اسساء الدادل الخبراء ال ير تم اجراء السقاتضد معهم ، السمح  ر م     
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 السرشحة االتةا 

 االدرال الحدا 0
  58،  44 اختبار االدرال الحدا ت حركا تسدافة الوجك

  97،  41 اختبار االحداس ارما كرل الدمة

لقد  امتم الباحثتة تلعتداد استتسارل استتبيان وتتم عرضتها عمت  الدتادل الخبتراء والسخترتير حتود تحديتد 
اختبار االدرال الحس ت حركا ، و تد تتم عترض اختبتارير لت درال الحتس ت حركتا كستا يوضتف فتا الجتدود فتا 

مت  الخبتراء حرتض عمت  االستسارل نراء الخبراء والسخترير  ، و د  هتر سن االختبتارير المت ير تتم عرضتهسا ع
ندبة اتةا  عالية و  د لجلد الباحثة سل  سختيار االختبتار الثتانا  لتو اختبتار   اإلحدتاس ارمتا كترل الدتمة   

  كستتتا 97،  41كونتتتة االختبتتتار االكثتتتر مضمستتتة لسوضتتتوم البحتتتع و تتتد حرتتتل عمتتت  ندتتتبة اتةتتتا  ءكبتتتر ولتتتا  
 دبية التالا   موضف فا الجدود ءعض  و تاستخدام  انون األلسية الش

 االختباراد السدتخدمة فا البحع :  3-6
 اختباراد القدراد العقمية :  3-6-0
      7  السمح      5  "" مقياس الترور العقما  3-6-0-0

 ويتزسر ل ا السقياس اربعة موا ف رياضية وكاألتا :
 اوال  : السسارسة تسةردل  

 جانيا  : السسارسة م  االخرير   
 جالثا  : مذالدل الزميل   

 راتعا  : االداء فا السداتقة   
 وكسا يتزسر كل مو ف مر ل   السوا ف اربعة محاور وكاألتا :

 السحور البررت : ءت الرؤية البررية العقمية اجشاء االداء    -0
 السحور الدسعا : ءت االحداس تدسام االفواد اجشاء االداء    -9
 السحور الحس ت حركا : ءت االحداس تعزضد الجدم اجشاء االداء    -3
 السحور االنةعالا : ءت الذعور تالحالة االنةعالية اجشاء االداء    -4

 وبعد اتسام عسمية الترور  قوم الضعك اتقويم نةدة وفقا  لسيزان تقدير مر خسدة اتعاد وكاألتا : 

                                                 

      151، ص مردر سب  ذكر    4222اسامة كامل راتك :      5 
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 يوجد  عدم وجود فورل عقمية لمسو ف: ال -0
 وجود فورل ولكر غير واضحة  : فورل غير واضحة   -9
 فورل واضحة ادرجة متوسية : الرورل متوسية   -3
 فورل واضحة ادرجة كبيرل  :   الرورل واضحة   -4
 فورل واضحة ادرجة كبيرل جدا   :   الرورل واضحة جدا     -5

 وياون تقدير الدرجاد كاألتا : 
   لمسوا ف االربعة =            0الدرجاد فا العبارل    الترور البررت = جسي  -0
   لمسوا ف االربعة =             9الترور الدسعا = جسي  الدرجاد فا العبارل    -9
   لمسوا ف االربعة =           3االحداس الحركا = جسي  الدرجاد فا العبارل    -3
   لمسوا ف االربعة =       4فا العبارل  الحالة االنةعالية السراحبة = جسي  الدرجاد -4
  درجتة كحتد ا رت  وكمستا زادد الدرجتة  91  درجتاد كحتد ادنت  و   4ت تتراوح الدرجاد لكل تعد اتير    9ت 

 فا القدرل عم  الترور العقما    يبير ذل  كةاءت 
 اختبار االدرال الحس ت حركا :  3-6-0-9

    6 " اختبار االدرال ارما كرل الدمة " 
 الغرض مر االختبار : ةياس القدرل عم  االحداس تالكرل   

 االدواد: عراتة العيشير ، كرل سمة ، لد  كرل سمة   
موافةاد االداء:  عي  الضعك خسدة محاوالد ، يتم الرما والعيشتير معرتوبة ، تعتد  اعيتاء فرفتة تقتدير 

 السدافة   
 خل الكرل ال  الهد   الذرو  : يتم الرما مر خا الرمية الحرل تحيع تد

التدجيل : تدجل فا كل محاولتة جتض  نقتا  اذا دخمتم الكترل فتا الدتمة اتدون ان تستس الحمقتة ، ونقيتتان اذا 
مدم الحمقة جم دخمم الكرل ال  الدمة ، ونقيتة واحتدل اذا مدتم الكترل الحمقتة ولتم تتدخل الدتمة ، والتدتجل ءت 

 ع يتم تدجيل السحاوالد الخسدة   نقية اذا اخياءد الكرل الدمة ، تحي
 تقويم فاعمية االداء الهجوما لضعبير : 3-7

                                                 

، االستتاشدرية ، مشذتتلل  دليتتل القياستتاد الجدتتسية واختبتتاراد االداء الحركتتاا ااتتراميم شتتحاتة اا جتتاار اريقتت  :    6 
   162، ص :;;1السعار  ، 
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مر اجل تحقي  الدا  البحع الاد مر القيام تلجراء االختباراد السشاسبة ، وك ل  استخدام السضحنة  
مقدتسة السوضوعية ومر السشيقا استخدام وسيمة  جرت تسقتزالا تشاود النالرل موض  الدراسة وكمسا كانتم 

 ال  االجزاء او العشافر االساسية السؤلةة لها  

 وألجل تحقي  ذل  فقد استخدمم الباحثة استسارل لتقويم فاعمية االداء الهجوما       
،  ومقششتتتة ا زتتتا  ولكتتتون لتتت     7  عمستتتا  ان لتتت   االستتتتسارل مرتتتسسة مدتتتبقا  متتتر  بتتتل الباحتتتع الزم ا عبتتتاس 

قتيس الحتاالد الهجوميتة والدفاعيتة ، فقتد  تام الباحتع تلستتبعاد السةترداد التتا االستسارل تحتوت عم  مةترداد ت
تقتتيس الحتتاالد الدفاعيتتة واالتقتتاء فقتتا عمتت  السةتترداد التتتا تقتتيس الحتتاالد الهجوميتتة ألن ذلتت   ضمتتم لبيعتتة 

 البحع 
س الحتتتاالد لتتت ا  امتتتم الباحثتتتة تعتتترض استتتتسارل تقتتتويم فاعميتتتة االداء الهجتتتوما تعتتتد حتتت   السةتتترداد التتتتا تقتتتي

فتتا مجتتاد المعبتتة وكتت ل  االستتات ل السخترتتير متتر اجتتل التلكتتد    الدفاعيتة ، عمتت  تعتتع الخبتتراء والسخترتتير 
 مر سضمة االستسارل وفحة استخدامها وك ل  اضافة ءت مةردل يرونها مشاسبة وتحق  الدا  البحع   

رضتتم عمتتيهم عمتت  فتتحة االستتتسارل ولمتلكتتد متتر فتتد  السحتتتوى ل ستتتسارل فقتتد اتةتت  اغمتتك الخبتتراء التت ير ع
وشتتسولها لسوضتتوم البحتتع ، وكتت ل  ا تتتراح تعتتع متتشهم عمتت  حتت   تعتتع السةتترداد الغامزتتة فتتا االستتتسارل 
والتتتا  رتتعك ةياستتها ، و تتد تتتم االلتتتزام تاتتل السضحنتتاد واالراء التتتا ااتتدالا الخبتتراء ولتت ا ماجعتتل االستتتسارل 

حورير ولسا اال جااا والدمبا   ستسارل تذامها الشهاما عم  متتست  تسدتوى عاد  مر الرد  ، و د اشتسمم اال
  
 درجاد تقويم فاعمية االداء الهجوما :  8 -3

تعتتد التلكتتد متتر فتتحة االستتتسارل ومضمستهتتا لستتا وضتتعم لتتة ، وكتت ل  مقتتدرتها عمتت  ةيتتاس فاعميتتتة االداء     
هجوما اال جااا والدتمبا لكتل العتك الهجوما لضعبا كرل الدمة عر لري  حدال الشقا  فا ضوء االداء ال

اجشتتاء اداء  فتتا السبتتارال وحدتتتك التتزمر الةعمتتا التت ت شتتتارل ريتتة الضعتتك فتتا السبتتتارال   وكانتتم التتدرجاد التتتتا 
 اعييم لكل العك فا مةرداد االداء اال جااا والدمبا كاألتا 

                                                 

   76، ص 4227الزم ا عباس : مردر سب  ذكر  ،    7 
(       اسساء الخبراء والسخترير ال ير تم عرض االستسارل عميهم    ;يشنر السمح  ر م   
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ل ا جاايتة تلستتثشاء التهتد ف ت تعي  لكل حالة متر الحتاالد الهجوميتة فتا مةترداد االداء اال جتااا نقيتة واحتد
 الشاجف ريعي  نقيتير  

تتت تعيتت  لكتتل حالتتة متتر الحتتاالد الهجوميتتة فتتا مةتترداد االداء الدتتمبا نقيتتة واحتتدل ستتمبية   ويتتتم التعامتتل متت  
   8 الشتام  وف  السعادلة التالية "

 االداء الهجوما الدمبا  –االداء الهجوما اال جااا                                 
 فاعمية االداء الهجوما = 

 و م مذاركة الضعك فا السبارال                                           
  
والسقرود لشا تاألداء اال جااا لو كتل الحركتاد والسهتاراد والسوا تف الهجوميتة الشاجحتة التتا يؤديهتا  

الضعك فا المعك الةعما   اما االداء الدمبا  عشتا كتل الحركتاد والسهتاراد والسوا تف الهجوميتة الةاشتمة التتا 
ل لتو الو تم الةعمتا الت ت  ذتارل ريتة يؤديها الضعك فا المعتك الةعمتا   امتا و تم مذتاركة الضعتك فتا السبتارا 

ويتتم حدتتال االداء الهجتوما اال جتتااا والدتتمبا    الضعتك فتتا السبتارال  داختتل الدتاحة   و مقاستتا  تتتالثوانا    
وبعتتدلا يتتتم حدتتال الشقتتا   متتر ختتضد السضحنتتة السوضتتوعية لمباحتتع وفريتت  العستتل السدتتاعد والستتؤلمير لتت ل ،

فتة فاعميتة الضعتك الهجوميتة ختضد الو تم الت ت  ذتترل ريتة فتا السبتارال وبعتدلا اال جااية والشقا  الدمبية ومعر 
 احراميا  لتحقي  الدا  البحع    يتم التعامل معها

 التجربة االستيضعية :  3-9
لمحرود عم  نتام  سميسة  جك عم  الباحثة القيام اتجربة استيضعية عم  عيشتة متر مجتست  تحثتة  

" تعتد  0988ميدية اهد  اختبار اساليك البحع وادواتة ول ا ما اكتد   استم السشتدالوت  بل ةيامة تلجراءاتة الر 
     9 التجربة االستيضعية تدريبا  عمسيا  لمو و  عم  الدمبياد التا تقاامة اجشاء اجراء االختباراد لتةاديها "

 ء تجربتير استيضعيتير وكاألتا :ل ا عسد الباحع ال  اجرا 
 الستيضعية االول  : التجربة ا 3-9-0

                                                 

   76، ص 4227الزم ا عباس : مردر سب  ذكر  ،    8 
 ;:;1، السوفتل ، ميتات  التعمتيم العتالا ،  االختبتاراد والقياستاد فتا التربيتة البدنيتةواخترون :   اسم السشدالوت    9 

     129، ص
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وكتان الهتد  متر التجربتة الو تو  عمت  االخيتاء والدتمبياد  تجربتة استتيضعية ءولت  امم الباحثتة تتلجراء    
التا تتعرض لها الباحثة وك ل  فري  العسل السداعد اجشاء االداء وك ل  تدريك فريت  العستل السدتاعد ومعرفتة 

 ختباراد فا التجربة الرميدية   جاد الباحع اجشاء اداء االالو م الضزم ل ختباراد وك ل  معرفة احتيا
 التجربة االستيضعية الثانية :  3-9-9

 امتتتم الباحثتتتة اتجربتتتة استتتتيضعية جانيتتتة ألجتتتراء االختبتتتاراد العقميتتتة حيتتتع تتتتم اجتتتراء االختبتتتاراد العقميتتتة     
 ةس الهد  الداا    السدتخدمة فا الدراسة   وكان الهد  مر التجربة االستيضعية ل   لو ن

 األسس العمسية ل ختباراد :  3-01
ستتعم الباحثتتة التت  اعتستتاد االستتس العمسيتتة فتتا عسميتتة تيبيتت  االختبتتاراد السدتتتخدمة فتتا البحتتع ، عمتت      

 الرغم مر كون ل   االختباراد السدتخدمة فا البحع مقششة   و د تم ا جاد ل   االسس العمسية وكاألتا : 
 
 الرد  :  3-01-0

  ويعشتا ا زتا  "   10  عر  الرد  تلنة " القتدرل عمت  ةيتاس متا وضت  متر اجمتة او الدتسة الستراد ةياستها "    
  ولغرض التلكد مر فد  اختبتار االدرال الحتس ت حركتا   11  ان االختبار الراد   قيس ما وض  لقياسة "

ترتير  فتا مجتاد التتعمم الحركتا والتتدريك الرياضتا ،  امم الباحثة تعرض ل ا االختبار عمت  الخبتراء والسخ
واالختباراد والقيتاس ، و تد اكتد الخبتراء والسخترتير عمت  ان لت ا االختبتار  قتيس النتالرل السدروستة وبالتتالا 
فقد حرمم الباحثة عم  فد  السحتوى   وفد  السحتوى لو احد انوام الرد  والحرود عمية لو  رتك 

 ون فةة الرد  مر الرةاد االساسية ل ختبار الجيد " فا تحقي  الدا  الدراسة لك
  
 الثباد :  3-01-9

                                                 

   42، ص ;:;1، ماتبة االنجمو السررية ، القالرل ،  التقويم والقياس الشةدا والتربوت رمزية الغريك :    10 
 45ص  ، ;;;1، القالرل ، مركز الكتتال لمشذتر ،  السعامضد العمسية اير الشنرية والتيبي مرية  تالا :    11 
     



                                                                                                              
 

 

 479  خولة جحيل زكيم

 

 2021لسنة   2العدد  المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية

ولو مر الم فةاد االختبار الجيد   ويقرد اثباد االختبار   عد الثباد مر السقوماد االساسية ل ختبار    
  12  " لو اعياء نةس الشتام  اذا ما اعيد تيبيقة عم  نةس العيشة فا فترتير مختمةتير وفا  رو  متذااهة "

  
ومتتر لتت ا فقتتد ستتعم الباحثتتة إل جتتاد معامتتل الثبتتاد الختبتتار االدرال الحتتس ت حركتتا    يتتد الدراستتة    

د تيبيتت  االختبتتار ومتتر جتتم اعتتادل تيبيقتتة عمتت  نةتتس االفتتراد متتر عيشتتة التجربتتة االستتتيضعية وذلتت  متتر ختتض
وتحتم نةتس النترو  ، وذلتت  تعتد مترور ستبعة ا تتام متر تيبيت  االختبتار االود   وبعتتدلا تتم استتخدام معامتتل 

ا هترد الشتتام  ان االرتبا  البدتيا   ايرستون   اتير نتتام  االختبتارير ، أل جتاد معامتل جبتاد االختبتار ، و تد 
االختبتتار يتستتت  ادرجتتة عاليتتة متتر الثبتتاد ، ولتت ا متتا اشتتار اليتتة ا حدتتر عتتضوت " يتتدد االرتبتتا  اتتير درجتتاد 

       13  التيبي  االود ودرجاد التيبي  الثانا عم  معامل استقرار وجباد االختبار "
 السوضوعية :  3-01-3

شا استقرار الشتام  عر الحام ال اتا لمسقوم فمو  ام اكثر وي كر زكريا ا اليالر " ان السوضوعية تع 
    14  مر محام تلعياء الدرجة ل ختبار نةدة ، ريجك ان تكون نتام  التقويم متقاربة "

ولغتتتتترض تستتتتتت  االختبتتتتتاراد السدتتتتتتخدمة فتتتتتا الدراستتتتتة تالسوضتتتتتوعية ، فقتتتتتد  تتتتتام تعتتتتترض االختبتتتتتاراد  
راء والسخترتتتير فتتتا مجتتتاد االختبتتتاراد والقيتتتاس والتتتتدريك السدتتتتخدمة فتتتا الدراستتتة عمتتت  مجسوعتتتة متتتر الخبتتت

الرياضتتا وكتترل الدتتمة و تتد اجستت  لتتؤالء الخبتتراء عمتت  ان لتت   االختبتتاراد تعاتتس الوا تت  الستتراد ةياستتة فتتا لتت   
 الدراسة   وان اجراء ل   االختباراد تعيدا  عر التقويم ال اتا ، ول ا  رك فا مرمحة البحع   

األستتتعانة تحاستتير عشتتد تشةيتت  االختبتتاراد فتتا التجربتتة االستتتيضعية و تتد  تتام وكتت ل   امتتم الباحثتتة ت 
الحاسان اتدجيل نتام  االختباراد ، و د تم استتخراى معامتل االرتبتا  البدتيا           ايرستون   اتير نتتام  

كانتتم عاليتتة افتراد العيشتتة التتتا ستجمها الحاستتير و تتد دلتم الشتتتام  عمتت  ان لت   السعتتامضد ولجسيتت  االختبتاراد 
                                                 

، القتالرل ، دار الةكتر العربتا  1، ى 5،   القياس والتقتويم فتا التربيتة البدنيتة والرياضتيةا فبحا حدانير :    12 
     575، ص 7;;1، 
،  4،   الرياضتتتاالتتتشةس  مالقيتتتاس فتتتا التربيتتتة الرياضتتتية وعمتتتا حدتتتر عتتتضوت اا نرتتتر التتتدير رضتتتوان :    13 

      4:5، ص 4222القالرل ، دار الةكر العربا ، 
      41، ص 1;;1، عسان ، ماتبة دار الثقافة ،  مبادتء القياس والتقويم فا التربيةزكريا ا اليالر :    14 
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%    مستتا يتتدد ذلتت  عمتت  ان االختبتتاراد تتستتت  تسوضتتوعية عاليتتة ، وكستتا  011 – 94و تتد تراوحتتم اتتير   
     4مبير فا الجدود    

 
   4جدود   

 يبير معامضد الثباد والسوضوعية ل ختباراد البدنية واختبار االدرال الحدا ت حركا  
 السوضوعيةمعامل  معامل الثباد االختباراد  د
 011 1،  97 االدرال ت الحس حركا 0
 محااد جودل مقياس الترور العقما :  -3-00

ألجتتتل استتتتخدام االختبتتتاراد والسقتتتاييس ترتتتورل عمسيتتتة لمحرتتتود عمتتت  نتتتتام  دةيقتتتة الاتتتد متتتر ا جتتتاد  
لهتتتا   ولتتت ا متتتا اكتتتد   السحاتتتاد العمسيتتتة لتمتتت  االختبتتتاراد او السقتتتاييس او ماتدتتتس  تالخرتتتامص الدتتتا اومترية

  " ان االختبتتتار او السقيتتتاس يشبغتتتا ان تتتتتوفر ريتتتة تعتتتع الخرتتتامص  9111فتتتضح التتتدير ا عتتتضم ،   
     15  الدا اومترية االساسية ومر السها جباد درجاتة وفد ة "

 فضحية فقراد مقياس الترور العقما :  -3-00-0
لةقتراد ةيتتام عتتدد متر الخبتتراء والسخترتتير اتقريتتر يت كر ايبتتل " ان افزتتل وستيمة لمتلكتتد متتر فتتضحية ا 

  واستتتشادا  التت  ذلتت  تعتتد ان تتتم اعتتادل فتتياغة فقتتراد   16 فتتضحيتها لقيتتاس الرتتةة التتتا وفتتةم متتر اجمهتتا "
  فقرل موزعة عم  اربعة موا ف ، فقد تم عرض لت    06السقياس تسا يتضمم م  العيشة ونوم المعبة والبالغة   

شهامية عم  مجسوعة مر الخبراء والسخترير فا مجاد عمم الشةس العتام واالختبتاراد وعمتم الةقراد تريغتها ال
التتشةس الرياضتتا وكتت ل  التتتعمم الحركتتتا   لغتترض تقويسهتتا والحاتتم عميهتتا وتقريتتتر متتدى فتتضحيتها متتر حيتتتع 
الرتتتتياغة وةيتتتتاس الترتتتتور العقمتتتتا لضعبتتتتير وحدتتتتك التعريتتتتف لمترتتتتور العقمتتتتا التتتت ت عتتتترض عمتتتت  الخبتتتتراء 

سخترير ، و د اجس  الخبراء عم  االتةا  م  الباحثة عم  اعادل فياغة كل فقترل متر فقتراد السقيتاس مت  وال
اجتتراء تعتتع التعتتد ضد حتتود فتتياغة تعتتع الةقتتراد  فزتتض  عتتر التحقتت  متتر اتتدامل االجاتتتة الخسدتتة ولتتا   

 5،  4،  3،  9،  0اليوجد ، غير واضف ، وسا ، واضف ، واضف جدا    واعييم لت   البتدامل التدرجاد   
    وتركتتتتم لكتتتتل متتتتشهم حريتتتتة اجتتتتراء ءت تعتتتتديل عمتتتت  الةقتتتتراد وكتتتت ل  اتتتتدامل االجاتتتتتة ، و تتتتد ااتتتتدى الخبتتتتراء 

                                                 

، القتالرل ،  السعافترلالقياس والتقويم التربوت والشةدا ، اساسياتة وتيبيقاتتة وتوجهاتتة فضح الدير ا عضم :    15 
      1:6  ص 4222دار الةكر العربا ،   

(16 ) Eble , R Essential Of educational Measure ment 2 and edition , New York , Prentice 

– hill , 1972 , P , 555 . 
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مضحناتهم وارامهم وك ل  تعد ضتهم عم  تعع الةقراد مر حيع الرياغة وك ل  الوضوح و د التزم الباحع 
 ا ل  واجرى التعد ضد الضزمة فا ضوء مضحناتهم   

  " ولتتو اد   9ض تحديتتد فتتضحية فقتراد السقيتتاس والتلكتتد مشهتا فقتتد استتتخدم الباحتع ةيستتة   كتتاولغتر 
   تالذال االتا :  9و د تم تيبي         كا  17  مر اعتساد الشدبة السئوية التا التعيا درجة د ة مشاسبة "

 9ل ن   –  ل م                
 = م   9كا

 ل ن                       
 ان :حيع 

 ل م = التكرار السذالد   
 ل ن = التكرار الشنرت  

  السحدتوبة لكتل فقترل متر فقتراد السوا تف االربعتة مت  ةيستهتا الجدوليتة البالغتة    9وبسقارنة ةيسة   كا  
  وجتتد ان القيستتة السحتدتتبة اكبتتر متتر الجدوليتتة  1 , 15  ومدتتتوى داللتتة    0  عشتتد درجتتة حريتتة    3 , 84

    4وان الةقراد االربعة لكل مو ف تتست  ترضحية عالية ولا فالحة ويوضف ذل  الجدود   
   5جدود   

 يوضف فضحية فقراد مقياس الترور العقما
 

 9ةيسة كا السوا ف والةقراد د
 السحدوبة

 9ةيسة كا
 الجدولية

 غير فالحة فالحة

   84 3 07 الةقرل الول  السو ف االود 0
   84 3 935 03 الةقرلالثانية 9
   84 3 07 الةقرل الثالثة 3
   84 3 935 03 الةقرل الراتعة 4
   84 3 07 الةقرل الول  السو ف الثانا 0
   84 3 07 الةقرلالثانية 9
   84 3 940 9 الةقرل الثالثة 3
   84 3 07 الةقرل الراتعة 4

                                                 

، دار السوالتتتك  1،   ءدواد البحتتتع العمستتتا فتتتا تحتتتو  التربيتتتة الرياضتتتيةمحدتتتر عمتتت  الدتتتعداوت واختتترون :    17 
      88، ص 4229لميباعة والشذر ، 
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   84 3 935 03 الةقرل الول  السو ف الثالع 0
   84 3 07 الةقرلالثانية 9
   84 3 935 03 الةقرل الثالثة 3
   84 3 07 الةقرل الراتعة 4
   84 3 07 الةقرل الول  السو ف الرات  0
   84 3 07 الةقرلالثانية 9
   84 3 07 الةقرل الثالثة 3
   84 3 07 الةقرل الراتعة 4

 
 فد  السقياس :  3-00-9

 عتتد الرتتد  متتر السؤشتتراد االساستتية والواجتتك توفرلتتا فتتا االختبتتاراد والسقتتاييس وبتت ل   جتتك ان يتستتت      
مقيتتاس الترتتور العقمتتا السدتتتخدم فتتا الدراستتة تسدتتتوى عتتالا متتر الرتتد  حتتت  يتتتسار متتر ةيتتاس متتا وضتت  

  فتاد ة ، و تد حرتل ألجمة ول ا سيداعد فا االخير فا تحقي  الدا  البحع تسشته  العمسية والد تة وبشتتام
 خضد مؤشراد الرد  االتية :     الباحع عم  فد  السقياس مر

 الرد  النالرت لمسقياس :  3-00-9-0
 عتتتد الرتتتد  النتتتالرت واحتتتدا  متتتر التتتم انتتتوام الرتتتد  السيموبتتتة والواجتتتك توفرلتتتا فتتتا السقتتتاييس وذلتتت  

معرفتة متدى وضتوح تعميستاد السقيتاس ونتوم ل شارل ال  متدى مضمستة السقيتاس لمدتسة الستراد ةياستها ، وكت ل  
الةقراد السدتخدمة رية ومدى فضحيتها ألجارل اجاتاد السةحوفير   السختبرير   مر افراد العيشة ال ير تسم 

 اعادل فياغة فقراد السقياس لسضمستة لهم ولشوم المعبة  
يذتتير التت  متتدى   " ان الرتتد  النتتالرت  عتتد احتتد مؤشتتراد فتتد  السحتتتوى و  Scannellويذتتير   

    18  فمة فقراد االختبار تالستغير السراد ةياسة "
ولمحرتتتود عمتتت  ذلتتت    الرتتتد  النتتتالرت   فقتتتد تتتتم عتتترض مقيتتتاس الترتتتور العقمتتتا السدتتتتخدم فتتتا  

فا    الدراسة تعد اعادل فياغة فقراتة تسا يتضمم م  العيشة ونوم المعبة كسا ذكرنا ، عم  الخبراء والسخترير 
اراد والقياس والتعمم الحركا وعمم الشةس الرياضا والعمتوم التربويتة والشةدتية ، وذلت  لمحاتم عمت  مجاد االختب

                                                 

(18 ) Scannell P : Testing and Measure Ment in the Classrom . Boston . Honghton . 1975 . 

P . 73 

      11  يشنر السمح       



                                                                                                              
 

 

 481  خولة جحيل زكيم

 

 2021لسنة   2العدد  المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية

متتدى فتتضحية السقيتتاس وفقراتتتة التتتا تستتم اعتتادل فتتياغتها ، كونهتتا فعتتض  تقتتيس متتا اعتتدد ألجمتتة ام ال   و تتد 
   Ebleرد  حيع  عتبر   %   عم  فضحية السقياس ول ا  عد مؤشرا  لم 011واف  الخبراء اشدبة        

    19  " ان اراء السحاسير تعد اسموبا  مقبوال  لتقدير الرد  النالرت "
 التجربة الرميدة :  3-09

   9191/  0 امتتم الباحثتتة تتتاألجراءاد الرميدتتة والسيدانيتتة لمبحتتع ختتضد الةتتترل السحرتتورل اتتير    / 
 اجراء االختباراد العقمية الفراد عيشة البحع       حيع تم خضد ل   الةترل   9190/  4/  05ولغا ة   
وكتتت ل  تتتتم الحرتتتود عمتتت  فاعميتتتة االداء الهجتتتوما لمضعبتتتير ، وذلتتت  متتتر ختتتضد السضحنتتتة العمسيتتتة  

 لمسبارياد التا كانم مدجمة الفراد عيشة البحع  
الدتاعة  9190/  0/  05عبشتة البحتع  يتوم الثضجتاء السوافت    تتم اجتراء اختبتار االدرال ت الحدتا الفتراد -0

العاشرل فباحا وعم  كمية التربية  البدنية وعموم الرياضة  ، وك ل  تم اجراء اختبتار الترتور العقمتا فتا يتوم 
 ا زا  وعم  نةس السمعك    العاشرل فباحافا الداعة  9190/  0/  96الدبم السواف   

اعمية االداء الهجوما لكل العك مر العبا عيشة البحع وذل  عر لري  وك ل  تم الحرود عم  ف
السضحنة العمسية لسبتارال واحتدل كستا ذكرنتا وبسدتاعدل فريت  العستل وتتم خضلهتا تدتجيل فاعميتة االداء الهجتوما 

ا تتم الشتتام  التتلكل العك وحدتك التزمر الةعمتا الت ت  قزتية فتا السبتارال ، وبعتدلا تتم التعامتل احرتاميا  مت  
 الحرود عميها   

 الوسامل االحرامية :  3-03
  ومشها استخرى الباحع الوسامل االحرامية االتية  SPSSلقد استخدم الباحع الحقيبة االحرامية    

 : 
 دتتتيا   ايرستتتون   ، االرتبتتتا  الستعتتتدد، االرتبتتتا  الب  الوستتتا الحدتتتااا، االنحتتترا  السعيتتتارت، الشدتتتبة السؤيتتتة، 

      9ةيسة   كا
 عرض الشتام  وتحميمها ومشا ذتها  : -4
 عرض الشتام  وتحميمها : 4-0
 عرض نتام  االرتبا  البديا اير القدراد العقمية وفاعمية االداء الهجوما لضعبير السوزعير :  -4-0-0

 
                                                 

(19 ) Eble , RL: Essentiels Of Education Measure ment . Prentice Hall Engle Wood Cliffs 

. New Jerset . 1972 . P . 55 .  
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   8جدود   
 

البديا اير القدراد العقمية وفاعمية االداء  يبير االوسا  الحدااية واالنحرافاد السعيارية ومعامل األرتبا 
 الهجوما:
 
 

 وحدل القياس الستغيراد د
  ارتبا  الستغيراد العقمية تةاعمية االداء الهجوما

 معامل االرتبا  االنحرا  الوسا الشتيجة

 54،  9986 درجة الترور العقما 0
3 44 
 معشوت  1،  888 

 معشوت  1،  996 5417 0 5،  7043 نقية االدرال الحدا 9

   3609 1 1،  104 نقية / جانية فاعمية االداء الهجوما 3

  1،  15  وبسدتوى داللة  09  تحم درجة حرية  1،  539القيسة الجدولية  
  الوستتا الحدتتااا ألختبتتار الترتتور العقمتتا لضعبتتير متتر افتتراد عيشتتة البحتتع و تتد    8يبتتير الجتتدود     

    وكتتتت ل  يبتتتتير الوستتتتا الحدتتتتااا ألختبتتتتار االدرال 44 3وبتتتتلنحرا  معيتتتتارت مقتتتتدار     54،  9986امتتتتد  
    0،  5417  وبتتلنحرا  معيتتارت مقتتدار   5،  7043الحدتتا ت حركتتا لضعبتتير االرتكتتاز ء زتتا  و تتد امتتد  

  1 ، 104وكتت ل  يبتتير الجتتدود الوستتا الحدتتااا لةاعميتتة االداء الهجتتوما لضعبتتير االرتكتتاز ا زتتا  و تتد امتتد  
    و د امغم ةيسة معامل االرتبا  البديا اير الترور العقما وفاعمية 1،  3609وبلنحرا  معيارت مقدار   

  تحتتم  18539  ولتتا اكبتتر متتر القيستتة الجدوليتتة البالغتتة      18888االداء الهجتتوما لضعبتتير االرتكتتاز   
الستغيتترير ، وكتت ل  امغتتم ةيستتة معامتتل    ، ولتت ا يبتتير وجتتود عض تتة ارتبتتا  معشويتتة اتتير1815مدتتتوى داللتتة   

  18996االرتبتتا  البدتتيا اتتير االدرال الحدتتا ت حركتتا وفاعميتتة االداء الهجتتوما لضعبتتير االرتكتتاز ء زتتا    
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  ولت ا يبتير وجتود عض تة ارتبتا  1815  تحم مدتوى داللة   18539ولا اكبر مر القيسة الجدولية البالغة  
 معشوية اير   الستغيرير  

 مشا ذة الشتام  : 4-9
 مشا ذة نتام  االرتبا  البديا اير القدراد العقمية و فاعمية االداء الهجوما الفراد عيشة البحع : 4-9-0

  نتتتتتام  االرتبتتتتا  البدتتتتيا اتتتير القتتتتدراد العقميتتتتة    يتتتتد الدراستتتتة   وفاعميتتتتة االداء  8يبتتتير الجتتتتدود    
تمت  القتدراد العقميتة وفاعميتة االداء الهجتوما وتترى  الهجوما  ، و د  هترد وجتود عض تة ارتبتا  معشويتة اتير

الباحثتتة ان ستتبك وجتتود العض تتة السعشويتتة اتتير الترتتور العقمتتا وفاعميتتة االداء الهجتتوما  عتتود التت  ان  تتول ءت 
عض ة تتحدد فا مدى سماانية ءفراد العيشة فا ذل  الستغير ، ول ا  عشا ان الضعبير  ستمكون  درل عالية عم  

وا تتف السختمةتتة اجشتتاء السبتتارال ، وجتتاء لتت ا الترتتور العتتالا متتر الخبتترل السيدانيتتة الستراكستتة ، ولتت ا متتا ترتتور الس
 سيز العك كرل الدتمة الحديثتة والتتا افتبحم االن تذترل جسيت  الضعبتير عشتد اداء ءت تكتيت  لجتوما ت يتة 

 لعقما    تدجيل الشقا  ، االمر ال ت سالم فا تيوير ل   القدرل العقمية   الترور ا
فزض  عر ان الترتور العقمتا    لتو وستيمة عقميتة  ساتر متر خضلهتا تكتوير ترتوراد لخبتراد ستاتقة 
او ترتتوراد جديتتدل لتتم تحتتد  متتر  بتتل تغتترض االعتتداد العقمتتا لتت داء وييمتت  عمتت  لتت ا الشتتوم متتر الترتتوراد 

عتتك اماتتر لمستتخ ارستتاد العقميتتة   الخرييتتة العقميتتة   تحيتتع كمستتا كانتتم لتت   الخرييتتة واضتتحة فتتا عقتتل الض
    20 اشاراد واضحة ألجزاء الجدم تحدد مالو ميمول مشة   

ول ا ما يشيب  فعض  عم  الضعبير مر خضد كون الترور العقما  دهم فا تحدير ادامهتم الهجتوما 
 تتدرل   وخافتتة اذا متتا عمسشتتا ان اغمتتك السهتتاراد التتتا يؤدونهتتا تعتتد متتر السهتتاراد السةتوحتتة والتتتا تحتتتاى التت  

عاليتتة متتر الترتتور العقمتتا فتتا اتختتاذ القتترار الدتتري  ، ألن  تترو  االداء غيتتر معروفتتة وبالتتتالا تمعتتك الخبتترل 
  " ان  9111الذخرية لضعبير دورا  مهسا  فا زيادل وتحدير ترتورلم العقمتا و تد اكتد ذلت    غتازت فتالف 

مت  الترتر  الرتحيف داختل السمعتك ، ءت تحدير القدراد ال لشية والعقمية لضعك  عسل عمت  زيتادل  ااميتتة ع
زيادل  اامية الضعك عم  ترور االحدا  السدتقبمية اجشاء السبتارال ، كستا وتعستل عمت  تيتوير اماانيتة الضعتك 

   21 لتشةي  كل السهاراد والواجباد والتحام فا مجرياد المعك تذال متوازت اجشاء السبارال "

                                                 

     119، ص 4222، مردر سب  ذكر اسامة كامل راتك :    20 
، الروحتتتة  غتتتازت فتتتالف حستتتود : االستتتتجاتة االنةعاليتتتة وبعتتتع القتتتدراد العقميتتتة وعض تهتتتا تالسعرفتتتة الخيييتتتة   21 

   146،ص 4222دكتورا  غير مشذورل ، كمية التربية الرياضية ، جامعة تغداد ، 
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ض تتة ارتبتتا  معشويتتة اتتير االدرال الحدتتا ت حركتتا وفاعميتتة   ء زتتا  وجتتود ع 8كستتا ويبتتير الجتتدود    
االداء الهجوما لمضعبير فتا مراكتز المعتك السختمةتة ء زتا  ، ويعتزز الباحتع ستبك وجتود تمت  العض تة الت  ان 
االدرال لا القدرل العقمية التا ندتيي  اها ان نتعر  عم  كل السوضوعاد واالشياء السحيية اشتا ، وبالتتالا 

ل عقمية عالية تتيمك مر الةرد التةري  اير عتدل ميتزاد موجتودل فتا السحتيا الختارجا ، ولت ا التةريت  فها  در 
 لتا عر لري  االدرال ال ت  عشا " استجاتاد لرور موجودل فا الدماغ وتلتا ل   االستجاتاد عر لريت  

    22 الخبراد الداتقة لمةرد والتا تعيا ل   االحداساد ول   الرور معش  "
سا لو معرو  ان ل درال الحدا ت حركا انوام مختمةتة مشهتا   االدرال تالسدتافة والتزمر وبالحركتة وك

وبتتالكرل وغيرلتتا   ولتت ا متتا  سيتتز العبتتا كتترل الدتتمة عتتر تقيتتة االلعتتال ، اذ ان جسيتت  الضعبتتير يتسيتتزون تقتتدرل 
لسختمةتة اجشتاء السبتارال والتتا عالية متر االحدتاس ستواء كتان ذلت  احداستا  تالساتان عتر لريت  تكترار السوا تف ا

تتيمك تحديد ماان مشاسك اير السشافدير فزض  عر القدرل عم  التحام تالكرل فا  رو  مختمةة دون الشنر 
اليهتتا ، األمتتر التت ت ستتالم فتتا امتتتضل العبتتا كتترل الدتتمة التت   تتدرل عقميتتة ولتتا   االدرال الحتتس ت حركتتا   

اجشاء السبارال ، مر خضد اداء السهاراد االساسية سواء كانم تتالكرل لسواجهة النرو  الستغيرل وغير السعروفة 
او ادونها وبحركاد مشدجسة ومتوافقة ، فزض  عر اداء ءت تكتي  لجوما يتيمك مر الضعبير العسل تلدرال 
 حتتس ت حركتتا مختمتتف ، فتتتارل   يتيمتتك مشتتة االدرال تالساتتان وتتتارل   ءختترى االدرال تتتالزمر فتتا اختيتتار التتزمر

 السشاسك لحركتة داخل السمعك       الخ مر الحركاد التا يؤديها  
  التت  " ان االحدتتاس فتتا االلعتتال الجساعيتتة متتر التتم السهتتاراد  9111ويذتتير عبتتد الدتتتار الزتتسد   

التا تدالم فا تحدير وتيوير التحام تالكرل سواء كان ذل  فا وضت  الدتاون او الحركتة ، ولت   السجسوعتة 
لحدتتية تتتتدرى تحتتم متتا  دتتس    االحدتتاس  تتتالكرل   ومحتتتوى عسميتتة االحدتتاس تتتالكرل  ذتتال متتر االدراكتتاد ا

اجاراد مختمةة ودةيقة لمغا ة والتا تتكون مر الجهاز التحميما لضعك عشد المعك تالكرل ، فزض  عر ان نجاح 
رتبا عمت  وجتة التحديتد االدرال الحدا لمضعبير يتحدد فا القدرل عم  رؤية السمعك والسوا ف السختمةة ولا ت

البررت جتم خافتية االنتبتا  ولكتا  دتتيي  الضعتك استتيعال لت   الستدخضد  –اشسو خافية االدرال  الحس 
     23 الاد ان تكون لد ة اوال  مدى واس  مر الرؤيا   حجم الرؤية   وجانيا  االدرال الساانا "

 االستشتاجاد والتوفياد  - 5

                                                 

     61ص ،  4222، تغداد ، دار الكتك والوجام  ،  : ننرياد التعمم والتيور الحركاوجية محجول ونخرون    22 
   58، ص  4222،  مردر سب  ذكر د  : عبد الدتار الزس   23 
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 االستشتاجاد : 5-0
 لشتام  التا تم التوفل اليها استشتجم الباحثة ما لتا  : فا ضوء ا

لمقتتدراد العقميتتة   الترتتور العقمتتا ، االدرال الحتتس ت حركتتا   اجتتر ا جتتااا فتتا فاعميتتة االداء الهجتتوما  -0
 لضعبا كرل الدمة 

دتتتالسة لمقتتتدراد العقميتتتة    يتتتد الدراستتتة   مجتسعتتتة عض تتتة ا جاايتتتة متتت  فاعميتتتة االداء الهجتتتوما وبشدتتتك م -9
 متبايشة  

 
 التوفياد : 5-9

فا ضتوء الدراستة التتا  امتم اهتا الباحثتة ومتا استةرد عشتة االجتراءاد السيدانيتة لمبحتع وكت ل  متا تتم 
 الوفود الية مر استشتاجاد تم وض  التوفياد االتية : 

  جانتك القتدراد التلكيد عم  تيوير القدراد العقميتة لستا لهتا متر دور فعتاد ، ختضد الوحتداد التدريبيتة الت -0
 البدنية خضد الوحدل التدريبية   

 اجراء اختبارد دورية لمقدراد العقمية ، وعدم اال ترار عم  االختباراد البدنية والسهارية  -9
ضرورل استخدم السدربير ألستسارل التقويم لةاعمية االداء الهجوما لمضعبير لغرض معرفة اداء كل العتك  -3

 سبارال   ومدى انتاجيتة خضد ال
 اجراء دراساد مذااهة لمقدراد العقمية  لةئاد عسرية اخرى ولةعالياد مختمةة    -4
 
 
 
 
 

                                               
 العربية المصادر
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  : دار الةكر  0،   تيبيقاد فا السجاد الرياضا –تدريك السهاراد الشةدية اسامة كامل راتك ،
  م  9111العربا ، 

معالتتد سعتتداد السعمستتير و  –حاستتم ا اليتتاما و نختترون : كتترل الدتتمة لةتتروم التربيتتة الرياضتتية فتتا معالتتد السعمستتير السركزيتتة 
التقتتتتويم والقيتتتتاس الشةدتتتتا رمزيتتتتة الغريتتتتك :  م 0990،  0، تغتتتتداد ،مديريتتتتة ميبعتتتتة وزارل التربيتتتتة ر تتتتم  0السعمستتتتاد ،  

 م 0989القالرل ، و السررية ، ، ماتبة االنجم والتربوت 
  : م 0989و السررية ، القالرل ، ، ماتبة االنجم التقويم والقياس الشةدا والتربوت رمزية الغريك 
  : م0990، عسان ، ماتبة دار الثقافة ،  مبادتء القياس والتقويم فا التربيةزكريا ا اليالر 
  : سياتة وتيبيقاتة وتوجهاتة السعافرلالقياس والتقويم التربوت والشةدا ، اسافضح الدير ا عضم  ،

 م    9111القالرل ، دار الةكر العربا ،   
  ، غتتتازت فتتتالف حستتتود : االستتتتجاتة االنةعاليتتتة وبعتتتع القتتتدراد العقميتتتة وعض تهتتتا تالسعرفتتتة الخيييتتتة

 م  9111الروحة دكتورا  غير مشذورل ، كمية التربية الرياضية ، جامعة تغداد ، 
 السوفل ، ميات  التعميم العالا  االختباراد والقياساد فا التربية البدنيةرون :  اسم السشدالوت واخ ،

 م  0989، 
  : دار  0،   ءدواد البحع العمسا فا تحو  التربية الرياضيةمحدر عم  الدعداوت واخرون ،

 م  9117السوالك لميباعة والشذر ، 
  :  االساشدرية  الجدسية واختباراد االداء الحركادليل القياساد ا ااراميم شحاتة اا جاار اريق ،

 م  0998، مشذلل السعار  ، 
  : القياس فا التربية الرياضية وعمم الشةس الرياضاا حدر عضوت اا نرر الدير رضوان  ،

 م  9111، القالرل ، دار الةكر العربا ،  9 
  : قالرل ، مركز الكتال لمشذر ، ، ال السعامضد العمسية اير الشنرية والتيبي مرية  تالا

 م 0999
  : القالرل ، دار  0، ى 3،   القياس والتقويم فا التربية البدنية والرياضيةا فبحا حدانير ،

 م 0995الةكر العربا ، 
  نزار الزماميرت : تلجر التدريك السراحك لمتعمم السهارت فا تعمم تعع السهاراد االساسية لمعبة

 م 0999دتير غير مشذورل ، كمية التربية الرياضية ، جامعة تغداد ، السبارزل ، رسالة ماج
  م 9111، تغداد ، دار الكتك والوجام  ،  : ننرياد التعمم والتيور الحركاوجية محجول ونخرون  



                                                                                                              
 

 

 489  خولة جحيل زكيم

 

 2021لسنة   2العدد  المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية

 
 المصادر االجنبية

 
 Eble , RL: Essentiels Of Education Measure ment . Prentice Hall Engle 

Wood Cliffs . New Jerset . 1972 . P . 55  
 .  Eble , R Essential Of educational Measure ment 2 and edition , New York , Prentice 

– hill , 1972 , P , 555 
 Scannell P : Testing and Measure Ment in the Classrom . Boston . 

Honghton . 1975 . P . 73 
 


