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 نثعغ انمذساخ انثذَٛح ٔعهٗ ٔفك يشاكض انهعة  ذؽذٚذ انًعاٚٛش

  اقاقتكشج انغهح نشثاب انعشتكشج انغهح نشثاب انعش

 انًذسط انًغاعذ                      انًذسط انًغاعذ

 فشاط يطشش عثذ انشػا                              فاسط عايٙ ٕٚعف شاتا

 دٗبلٔعبهؼخ                               ثغذادعبهؼخ 

 كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ                      كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ

 

 

 انثاب األٔل

  : : انرعشٚف تانثؽسانرعشٚف تانثؽس    --11

  : : يمذيح انثؽس ٔأًْٛرّيمذيح انثؽس ٔأًْٛرّ  11--11

أٌ نعثح كشج انغهح فٙ ذمذو ٔذطٕس يغرًش ؼانٓا فيٙ رنيح ؼيال األنعياب انشٚاػيٛح 

األخشٖ ؼٛس أٌ انفؼم فٙ رنح ٚعٕد إنٗ انًعشفح تانعهٕو انًخرهفح ٔكزنح انثؽيس انعهًيٙ 

هيٗ انظيعٛذ انًؽهيٙ يٍ اظم ذؽمٛيك َريا ط يرمذييح ذُشيذْا يعليى انيذٔل ٔيُٓيا انعيشاق ع

 . ٔانعشتٙ ٔانذٔنٙ

ٔيًيا ششييح فٛييّ أٌ يرطهثيياخ ذطييٕس يغييرٕٖ َريا ط انمييذساخ انثذَٛييح فييٙ أٚ ييح نعثييح 

يشذثطح تانثشيعح ٔانرخطٛؾ انظؽٛػ نهًُاْط انرذسٚثٛح إر ذمٕدَا ْزِ انؽمٛمح إنٗ إظيشا  

 Günter Blumeانًضٚيذ ييٍ اشخرثياساخ تظيٕسج دٔسٚيح كَٕٓيا كًيا أشياس ظَٕرشتهيٕو 

( أداج إلشاسج انذافع ٔانرفيٕق ٔاعيرًشاس انرميذو)
(1)

، ٔنكيٙ ٚيرى ييٍ خانٓيا انؽظيٕل عهيٗ 

 .  عٓا نغشع انؽكى ٔانرمٕٚى ٔانرٕظّٛ تشكم يُرلىيعهٕياخ دلٛمح ًٚكٍ اعرصًاس َرا

ٔٚعذ عهى اشخرثاساخ ٔانمٛاط إنٗ ظاَة عهى انرذسٚة انشٚاػٙ ٔانعهٕو انشٚاػيٛح 

األخييشٖ يييٍ انؼييشٔسٚاخ األعاعييٛح انرييٙ ٚعيية أٌ ذتخييز تُلييش اشعرثيياس عُييذ اعييرخذاو 
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شجً فيٙ رنيح انٕعا م انريٙ ييٍ شيآَا اشسذميا  تانًغيرٕٖ إنيٗ ييا ٚشػيٙ انطًيٕغ يخرظي

انعٕٓد ٔاإليكاَٛاخ، ٔلذ تشصخ أًْٛيح ْيزا انعهيى ييٍ خيال إيكاَٛيح انرميٕٚى انًٕػيٕعٙ 

نكم يٍ انُٕاؼٙ انثذَٛح ٔانًٓاسٚح ٔانخططٛح ٔانٕظٛفٛح ٔانُفغيٛح ٔانرشتٕٚيح كًتشيشاخ 

نهؽانح انشاُْيح، ٔييا ٚيشذثؾ تٓيا ييٍ ٔاظثياخ انعهيى انصياَٙ فيٙ ذميذٚى األعيانٛة ٔانطشا يك 

 . فٙ يُاْط انعًهٛح انرذسٚثٛح ٔاشسذما  تٓا انًعرًذج

أٌ ْيييزا انريييشاتؾ فيييٙ انٕاظثييياخ ٚغييياْى تظيييٕسج فاعهيييح فيييٙ ذٓٛ يييح انغيييثم أيييياو 

انرشييخٛض ٔانرٕظٛييّ ٔانرظييُٛف ٔٔػييع انًعيياٚٛش نشطييذ انعٕاَيية اإلٚعاتٛييح ٔانًؽافلييح 

 . عهٛٓا ٔذطٕٚشْا يٍ َاؼٛح ٔذافٙ انعٕاَة انغهثٛح يٍ َاؼٛح أخشٖ

ذمييذو ٔيييٍ اظييم ذؽذٚييذ ٔذمييٕٚى ذهييح انًعيياٚٛش تييشص دٔس انخثييشا  ٔفييٙ ػييٕ  يييا 

ٔانثيياؼصٍٛ فييٙ ٔػييع يعًٕعييح اخرثيياساخ ٔتطاسٚيياخ خاطييح تكييشج انغييهح يرًٛييضج تصمهٓييا 

انعهًٙ نًعشفح لذساخ اناعثيٍٛ انؽمٛمٛيح ٔطياؼٛح األعيانٛة ٔانطشا يك انًغيرخذيح فيٙ 

 .انرذسٚة

ذٚييذ انًعيياٚٛش ٔتظييٕسج دٔسٚييح ٔتُييا اً عهييٗ رنييح فيي ٌ أًْٛييح انثؽييس ذرعهييٗ فييٙ ذؽ

نمذساخ اناعثٍٛ يٍ أظم ذؽمٛك اشسذما  تانًغيرٕٖ انريذسٚثٙ نهًيذستٍٛ ٔاألدا  ناعثيٍٛ 

 .َؽٕ األؼغٍ، ٔصٚادجً عهٗ رنح انُٕٓع تًغرٕٖ نعثح كشج انغهح انعشالٛح

  ::يشكهح انثؽسيشكهح انثؽس  22--11

ًْٛييح ش ٚييضال انًٓرًييٌٕ تهعثييح كييشج انغييهح ٚثؽصييٌٕ عييٍ إٚعيياد انٕعييا م األكصييش أ

ٔطٕشً إنٗ ييا ذطًيػ إنٛيّ انيذٔل نرؽمٛيك أفؼيم انًغيرٕٚاخ فيٙ َيٕاؼٙ انهعثيح كافيح ييٍ 

 . خال انرغهة عهٗ انًعٕلاخ انرٙ ذؽٕل دٌٔ ذمذيٓا إنٗ األياو تانذساعح ٔانثؽس

ٔيييٍ ْييزا انًُطهييك اَظيية انثؽييس فييٙ ػييشٔسج يعانعييح انمظييٕس انُيياذط عييٍ عييذو 

لذساخ اناعثٍٛ ٔعهٗ ٔفك يشاكض انهعة ٔش عيًٛا ٔظٕد انًعاٚٛش راخ انعالح تاخرثاساخ 

انثذَٛييح يًييا شييكم رنييح ػييعفاً فييٙ أعييذاد ٔٔػييع انًُيياْط انرذسٚثٛييح انًا ًييح نًخرهييف 

انًشاؼييم انعًشٚييح انرييٙ ذرُاعيية يييع يرطهثيياخ انهعثييح، ٔفؼيياً عييٍ ذمييٕٚى األدا  ناعثييٍٛ 

هٕب انعهًيٙ، تظٕسج عايح ٔيغرٕٖ انرذسٚة نهًذستٍٛ تظيٕسج خاطيح ٔعهيٗ ٔفيك األعي
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ٔانز٘ دسض يٍ ٔظٓح َلش انثاؼصاٌ فيٙ يمذييح األعيثاب انريٙ كاَيد ييٍ شيآَا األػيشاس 

 .تًغرٕٖ نعثح كشج انغهح فٙ انمطش

  ::ْذف انثؽسْذف انثؽس  33--11

نُريا ط اخرثياساخ يرغٛيشاخ انثؽيس ٔعهيٗ ٔفيك ( دسظياخ يعٛاسٚيح ذا ٛيح)ذؽذٚذ انًعاٚٛش  --

 .يشاكض انهعة تكشج انغهح نشثاب انعشاق

  ::شخ انثؽسشخ انثؽسيعايعا  44--11

  ::انًعال انثشش٘انًعال انثشش٘  11--44--11

 . عُح( 11ٔ11)شعثٙ فشق انشثاب تاعًاس 

  : : انًعال انضياَٙانًعال انضياَٙ  22--44--11

  . و2222-3-22و ٔؼرٗ 2222-2-15ٔٚشرًم انرعشتح انش ٛغح ٔنهًذج يٍ 

  ::انًعال انًكاَٙانًعال انًكاَٙ  33--44--11

 . انماعاخ انًغهمح ٔانًاعة انشٚاػٛح نألَذٚح انًشرًهح تانثؽس

  

  ::تعغ انًظطهؽاختعغ انًظطهؽاخذؽذٚذ ٔذعشٚف ذؽذٚذ ٔذعشٚف   55--11

(انًغرٕٖ انشاٍْ يٍ انٕظٛفح عٕا  كاٌ يراششاً تانرذسٚة أو نى ٚكٍ : )انمذسج -
 (1)

. 

(انفعهٙ نألفيشاد يعهٕياخ ذذنُا عهٗ كٛفٛح األدا  : )انًعاٚٛش -
 (2)

عيٍ رنيح ْيٙ ، ٔفؼيا  

(أعاط كًٙ نهؽكيى انًٕػيٕعٙ عهيٗ انلياْشج عيٍ ؽشٚيك اعيرخذاو انذسظيح انًعٛاسٚيح)
 

(3)
. 

 

 

 

 

 انثاب انصاَٙ
                                                           

 .109م، ص 1995دار الفاز الؼزثٖ، : ، اليبُزح3، ا1ط. الي٘بص ّالزيْٗن فٖ الززث٘خ الجذً٘خ ّالزٗبضخ .هحوذ حجحٖ يظبً٘ي ( 1)
ثٌدب  ّريٌد٘ي ثوبرٗدخ اازجدبر الل٘بقدخ الجذً٘دخ . أقزجظَ ال٘بطزٕ، هحودذ عبطدن أيودذ ( م1919)هحوذ يظي ػالّٕ ّهحوذ ًصز الذٗي رضْاى ( 2)

 . 39، ص 1995أازّيخ دكزْراٍ، كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ، عبهؼخ ثغذاد، . طٌخ ( 12-10)الًزيب  الٌبشئ٘ي ثأػوبر 
م، ص 1981هوجؼدخ عبهؼدخ ثغدذاد، : ثغدذاد.  االازجبراد ّهجبدئ اإليصب  فٖ الوغبل الزٗبضٖ. ق٘ض ًبعٖ ػجذ الغجبر ّ ثظوْٗظٖ أيوذ ( 3)

112. 
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 :انذساعاخ انُلشٚح  2-1

  انمذساخ انثذَٛح انًخراسج: 

( لييذساخ تذَٛييح)إٌ كييم َييٕ  يييٍ األنعيياب انشٚاػييٛح ٚؽريياض إنييٗ يرطهثيياخ تذَٛييح 

خاطييح، ٔعهييٗ انًييذسب أٌ ٚكييٌٕ نذٚييّ اإلنًيياو تٓييا عُييذ ذؽذٚييذ ؽشا ييك األعييذاد انشٚاػييٙ 

نكٌٕ كم لذسج يٍ ْزِ انمذساخ نٓا ؽشٚمح خاطح فٙ انرذسٚة، ٔعهّٛ انعًم عهٗ ذًُٛرٓا 

ذُفٛيز فيٍ )إر إٌ ( انًٓياسج)ذًكٍ انشٚاػٙ يٍ انمذسج عهٗ إذماٌ فٍ األدا  انؽشكيٙ ألَٓا 

(األدا  انؽشكييٙ تشييكم يييرمٍ ٚتكييذ دنٛييم انثُييا  انثييذَٙ انعٛييذ
 (1)

، ٔفؼيياً عييٍ رنييح ذعييذ  

إؼذٖ انعٕايم انًًٓح انريٙ ٚراعيظ عهٛٓيا َعياغ األدا  نهٕطيٕل إنيٗ أعهيٗ انًغيرٕٚاخ )

انشٚاػييٛح، ٔإٌ ذًُٛييح ٔذشلٛييح ْييزِ انظييفاخ انخاطييح ذييشذثؾ اسذثاؽيياً ٔشٛميياً تعًهٛييح ذًُٛييح 

( انًٓاساخ انؽشكٛح
(2)

، ٔعهٗ أعاط يا ذميذو ٔييٍ أظيم انٕطيٕل إنيٗ أعهيٗ انًغيرٕٚاخ 

انرشكٛض عهٗ لذساخ تذَٛح تعُٛٓا دٌٔ غٛشْا ٔرنيح فيٙ يشاؼيم )ج انغهح كاٌ ش تّذ يٍ تكش

يعُٛح يٍ انرذسٚة، ْٔزِ انمذساخ ٚشظع نٓا انفؼم األعاط فٙ كغية انًثاسٚياخ ٔٚطهيك 

( عهٛٓا انهٛالح انثذَٛح انخاطح نهعثح
(3)

 . 

 :انذساعح انًشاتٓح 2-2

  ( و2222فاسط عايٙ ٕٚعف شاتا )دساعح
(4)

. 

هظددزْٗبد هؼ٘برٗددخ لددجؼر اليددذراد الجذً٘ددخ ّالوِبرٗددخ الِغْه٘ددخ ثاددزح رحذٗددذ : )ػٌْاًِددب -

 (.الظلخ فٖ الؼزال

 :أُذاف الجحش -

رحذٗذ ثؼر اليذراد الجذً٘خ ّالوِبراد الِغْه٘خ لذٓ الػجٖ فزل ال دجبة ثادزح الظدلخ  -1

 .طٌخ ّاازجبرارِب( 11ّ18)فٖ الؼزال ثأػوبر 

 .الازجبراد هزغ٘زاد الجحش( بٗ٘زرحذٗذ الوؼ)رحذٗذ درعبد هؼ٘برٗخ رب ٘خ  -2

                                                           

(: ْطدجزٕف)ًظجخ هظبُوخ أُن الصفبد الجذً٘خ ّػالقزِب ثبلوظزْٓ الزقوٖ فدٖ اليفدش الؼدبلٖ ثوزٗيدخ الزيدْٗض ( . ّآازاى)أٗبد هحوذ ػجذ هللا ( 1)

 .19م، ص 1995، 11ع. ثغذاد-هغلخ الززث٘خ الزٗبض٘خ

الؼالقددخ ثدد٘ي هزكددش الددزحان ّهظددزْٓ األدا  . أقزجظددَ رثددزاُ٘ن هغددذٕ حددبل  ( م1982)هحوددذ يظددي ػددالّٕ ّهحوددذ ًصددز الددذٗي رضددْاى  (2)

 .3م، ص 1998، 48، ع21هظ. عبهؼخ الشقبسٗق-هغلخ الززث٘خ الزٗبض٘خ: الوِبرٕ لالػجٖ كزح اليذم

 .21ص.  الوصذر الظبثق. هحوذ حجحٖ يظبً٘ي ّيوذٕ ػجذ الوٌؼن ( 3)

رطدبلخ هبعظدز٘ز، . رحذٗذ هظزْٗبد هؼ٘برٗخ لجؼر اليذراد الجذً٘خ ّالوِبرٗدخ الِغْه٘دخ ثادزح الظدلخ فدٖ الؼدزال . فبرص طبهٖ ْٗطف شبثب ( 4)

 .   م2000كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ، عبهؼخ ثغذاد، 
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 .رحذٗذ هظزْٗبد هؼ٘برٗخ الازجبراد هزغ٘زاد الجحش -3

 :ػٌ٘خ الجحش -

روضلذ الؼٌ٘خ ثالػجدٖ فدزل ال دجبة ليًذٗدخ الو دززكخ ضدوي الدذّرٕ الووزدبس لادزح 

طٌخ، ّقدذ ( 11ّ18)م ّهوي ُن ثأػوبر 2000-م1999الظلخ فٖ اليوز للوْطن الزٗبضٖ 

 .الػج٘ي( 104)لؼٌ٘خ الزٖ رن روج٘ق االازجبراد ػلِ٘ب ُٖ ثلغ ػذد أفزاد ا

 :االازجبراد الوظزخذهخ-

 …ّضغ الجبيش صوبً٘خ اازجبراد لي٘بص اليذراد الجذً٘خ الوخزبرح ُّٖ

 .اليْح الوو٘شح ثبلظزػخ للذراػ٘ي ّالزعل٘ي -1

 .اليْح االًفغبرٗخ للذراػ٘ي ّالزعل٘ي -2

 .٘يالظزػخ الحزك٘خ للذراػ٘ي ّالزعل -3

 .هوبّلخ الظزػخ -4

 . الزشبقخ -5

ّكبًذ أّعَ االطزفبدح هي ُذٍ الذراطدخ ُدْ اػزودبد ًفدض اليدذراد الجذً٘دخ  
(*)

أػدالٍ  

 .هغ اازجبرارِب

 :هو٘شاد الجحش ػي الذراطخ الو بثِخ 2-3

نُرا ط اخرثاساخ انمذساخ انثذَٛيح انًخرياسج ( انذسظح انًعٛاسٚح انرا ٛح)ذى ذؽذٚذ انًعاٚٛش  -

عيُح ٔعهيٗ ٔفيك يشاكيض انهعية تكيشج انغيهح، ( 11ٔ11)نذٖ شعثٙ فشق انشثاب تاعًاس 

ٚؽيذز فيٙ انذساعيح انًشياتٓح ؼٛيس ذيى ذؽذٚيذ رنيح دٌٔ انرفشٚيك تيٍٛ يشاكيض ْٔزا ييا نيى 

 .انهعة

 

 انثاب انصانس

 :يُٓط انثؽس ٔإظشا اذّ -3

 :هٌِظ الجحش 3-1

                                                           

  ::ّاالازجبراد هي الجحشّاالازجبراد هي الجحش( ( الوزحييخ شزّاِب الؼلو٘خ فضالً ػي قذررِب الزو٘٘شٗخ ّالزغبًضالوزحييخ شزّاِب الؼلو٘خ فضالً ػي قذررِب الزو٘٘شٗخ ّالزغبًض))اػزوذد اليذراد الجذً٘خ الوخزبرح اػزوذد اليذراد الجذً٘خ الوخزبرح   )*(

 .53-52، 50-48ص . ظبثق الوصذر ال. فبرص طبهٖ ْٗطف شبثب  -
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إٌ ؽثٛعح انًشكهح ْٔذف انثؽس ًْا انهزاٌ ٚؽذداٌ ييُٓط انثؽيس انًا يى، ٔعهٛيّ  

 . فمذ ذى اعرخذاو انًُٓط انٕطفٙ تاألعهٕب انًغؽٙ

 :ا اد رٌف٘ذ اوْاد الجحشرعز    3-2

 :ذؽذٚذ عُٛح انثؽس 3-2-1

اخرٛييشخ عُٛييح انثؽييس يييٍ شعثييٙ فييشق انشييثاب نألَذٚييح انًشييرشكح ػييًٍ انييذٔس٘ 

و، ٔيًيٍ ْيى تاعًياس  2222-و1111انًًراص نكيشج انغيهح فيٙ انمطيش نهًٕعيى انشٚاػيٙ 

( 124)ٙ عُح، ٔلذ تهغ عذد أفشاد انعُٛح انرٙ ذى ذطثٛك اشخرثياساخ عهٛٓيا ْي( 11ٔ11)

%( 12)َادٚاً ٔٚشكم ْيزا انعيذد ييا َغيثرّ ( 11)شعثاً ًٚصهٌٕ ( 132)شعثٍٛ يٍ اطم 

 (.1)يٍ انًعرًع األطهٙ نهثؽس ٔكًا يثٍٛ فٙ انعذٔل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)ظذٔل 
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 يبين حجم عينة البحث طبقًا لألندية التي ينتمون إليها وعمى وفق مراكز المعب

 المحافظة أسماء األندية ت

انعُٛح ٔفك يشاكض ؼعى
*
انهعة  

 انًعًٕ  عُح( 11ٔ11)تاعًاس 

1 2 3 

 1 3 4 2 انثظشج اشذؽاد 1

 12 3 5 2 ر٘ لاس انُاطشٚح 2

 1 2 4 2 ٔاعؾ انؽٙ 3

 12 3 4 3 تاتم انؽهح 4

 12 3 3 4 تغذاد انكشؾ 5

 5 2 2 1 تغذاد انششؽح 6

 12 5 4 3 تغذاد األعلًٛح 1

 11 4 4 3 دتغذا انذفا  انعٕ٘ 1

 1 3 2 2 طاغ انذٍٚ عايشا  1

 12 4 5 3 صاخٕ صاخٕ 12

 12 4 4 2 استٛم  اعٕ 11

 124 36 41 21 انًعًٕ  انكهٙ

  ..اشسذكاصاشسذكاص. . 33انضأٚح، انضأٚح، . . 22طاَع انهعة، طاَع انهعة، . . 11* * 

  

  : : ذؽذٚذ أدٔاخ ٔأظٓضج انثؽسذؽذٚذ أدٔاخ ٔأظٓضج انثؽس    22--22--33

 .انًشاظع -

 .انًاؼلح -

 .اشخرثاساخ ٔانمٛاعاخ -

ظٛح انًماتاخ انشخ -
(*)

 . 

                                                           

 :ٗج٘ي الويبثالد ال خص٘خ)*(

 هابى الؼول االازصبص االطن الليت الؼلوٖ د

 ثغذاد/ كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ اازجبر ّق٘بص شايم كايم يؽًذ د.أ 1

 ثغذاد/ كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ ػلن الزذرٗت الزٗبضٖ ايوذ طؼ٘ذ أيوذ د.أ 2

 ثغذاد/ لزٗبض٘خكل٘خ الززث٘خ ا كزح طلخ أطؼذ ػجذ الؼشٗش د.م.أ 3
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طيُع ٚاتياَٙ  GASIOيٍ انصاَٛح ٚذٔٚح َيٕ   1/122عاعاخ ذٕلٛد إنكرشَٔٛح سلًٛح -

 (.3)نمٛاط ٔؼغاب انضيٍ عذد 

شٚؾ لٛياط ، ٔش(كغى3)، ٔكشج ؽثٛح صَح (2)يهعة كشج انغهح، ٔكشج عهح لإََٛح عذد  -

( عيى12)ٔلطشْيا ( عيى35)، ٔششٚؾ شطك، ٔشيٕاخض يهَٕيح تاسذفيا  (و32)تطٕل 

 .، ٔطافشج، ٔياَٛضٚا(و1)، ٔؼثم يطاؽٙ تطٕل (6)عذد 

 .طُع ٚاتاَٙ LB12 FX-  GASIO ؼاعثح شخظٛح إنكرشَٔٛح َٕ  -

 

  ::انمذساخ انثذَٛح انًخراسجانمذساخ انثذَٛح انًخراسج  33--22--33

 انمذساخ انثذَٛح انًخراسج خ

 تانغشعح انمٕج انًًٛضج 1

 انمٕج اشَفعاسٚح 2

 انغشعح انؽشكٛح 3

 يطأنح انغشعح 4

 انششالح 5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ::اخرثاساخ انمذساخ انثذَٛح انًخراسجاخرثاساخ انمذساخ انثذَٛح انًخراسج  44--22--33

  اشخرثاساخاشخرثاساخ  انمذساخ انثذَٛح انًخراسجانمذساخ انثذَٛح انًخراسج  خخ

                                                                                                                                                                                

 ثغذاد/ كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ اازجبر ّق٘بص صب ز داّد طلوبى د.م.أ 4
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11  

انمٕج انمٕج 

انًًٛضج انًًٛضج 

  تانغشعحتانغشعح

  نهزساعٍٛنهزساعٍٛ  أأ
يٍ ٔػع اشعرُاد األيايٙ شُٙ ٔيذ انزساعٍٛ 

 شٕاٌ 12عذد نًذج ألظٗ ( شُأ)

  نهشظهٍٛنهشظهٍٛ  بب
 22يٍ ٔػع انٕلٕف شُٙ ٔيذ انشكثرٍٛ كاياً نًذج 

 شاَٛح

22  
انمٕج انمٕج 

  اشَفعاسٚحاشَفعاسٚح

  نهزساعٍٛنهزساعٍٛ  أأ
 كغى أياياً ( 3)يٍ ٔػع انٕلٕف سيٙ انكشج انطثٛح 

 تانٛذٍٚ يٍ فٕق انشأط

 انمفض انعًٕد٘ يٍ انصثاخ  نهشظهٍٛنهشظهٍٛ  بب

33  
انغشعح انغشعح 

  انؽشكٛحانؽشكٛح

  نهزساعٍٛنهزساعٍٛ  أأ
كشج ٔاعرايٓا َؽٕ ْذف عهٗ ؼا ؾ نًذج يُأنح ان

 شٕاٌ 12

 شٕاٌ 12انشكغ فٙ انًكاٌ نًذج   نهشظهٍٛنهشظهٍٛ  بب

 يشاخ يٍ انثذ  انعانٙ 1×و25انشكغ انًكٕكٙ   يطأنح انغشعحيطأنح انغشعح  44

  انششالحانششالح  55
 شٕاخض ( 6)يٍ انثذ  انعانٙ انشكغ انًرعشض تٍٛ 

 و رْاتاً ٔإٚاتاً 13.52نًغافح 

  

  (:(:خظا ض اشخرثاساخ انًثؽٕشحخظا ض اشخرثاساخ انًثؽٕشح))انًعاياخ انعهًٛح انًعاياخ انعهًٛح   55--22--33

اػزوذد ًزب ظ
()*

الػج٘ي لاًِْب ( 10)بلغ ػذدُن الوؼبهالد الؼلو٘خ لؼٌ٘خ ال جبة ّالج 

 :روضل الج٘ئخ الؼزاق٘خ ًفظِب، ُّٖ كبألرٖ

 

 

 

 

 

 

                                                           
)*(
 :اػزوذد ُذٍ الٌزب ظ ثؼذ أى رن هاليظزِب ّرعزا  الزؼذٗالد ػلِ٘ب هي االل الزغبرة االطزوالػ٘خ الزٖ روذ ثذلك ّّفق الوزعغ اٙرٖ 

 .63، 62، 60ص. الوصذر الظبثق. فبرص طبهٖ ْٗطف شبثب -
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 اشخرثاساخ انًثؽٕشح خ
 انًعاياخ انعهًٛح

 **انًٕػٕعٛح **انصثاخ *انظذق

1 

 أ

يٍ ٔػع اشعرُاد األيايٙ شُٙ ٔيذ 

ألظٗ عذد نًذج ( شُأ)انزساعٍٛ 

 شٕاٌ 12

4.314 2.141 2.131 

 ب
شُٙ ٔيذ  يٍ ٔػع انٕلٕف

 شٕاٌ 22انشكثرٍٛ كاياً نًذج 
1.211 2.111 2.114 

2 
 أ

يٍ ٔػع انٕلٕف سيٙ انكشج 

كغى أياياً تانٛذٍٚ يٍ ( 3)انطثٛح 

 فٕق انشأط

3.215 2.141 2.111 

 2.114 2.152 3.552 انمفض انعًٕد٘ يٍ انصثاخ ب

3 
 أ

يُأنح انكشج ٔاعرايٓا َؽٕ ْذف 

 شٕاٌ 12عهٗ ؼا ؾ نًذج 
3.466 2.151 2.116 

 2.141 2.161 3.266 شٕاٌ 12انشكغ فٙ انًكاٌ نًذج  ب

4 
يشاخ يٍ انثذ   1×و25انشكغ انًكٕكٙ 

 انعانٙ
4.222 2.112 2.111 

5 
( 6)يٍ انثذ  انعانٙ انشكغ انًرعشض تٍٛ 

 و رْاتاً ٔإٚاتاً 13.52شٕاخض نًغافح 
3.141 2.112 2.161 

 (.0705)ّهظزْٓ الذاللخ ( 4)ٗخ ػٌذ درعخ يز( 2718)الذرعخ الغذّل٘خ * 

 (.0705)ّهظزْٓ الذاللخ ( 8)ػٌذ درعخ يزٗخ ( 07632)الذرعخ الغذّل٘خ ** 

  

  ::اإلظشا اخ انرُلًٛٛحاإلظشا اخ انرُلًٛٛح  66--22--33

أعييذاد ٔذٓٛ ييح اعييرًاسج ذغييعٛم َرييا ط اخرثيياساخ كييم يرغٛييش يييٍ انًرغٛييشاخ انخاطييح  -

 .تانثؽس

ذٓٛ يييح تعيييغ انًغييياعذٍٚ   --
(*)

كفشٚيييك عًيييم ألظيييشا  اشخرثييياساخ ٔتشيييكم طيييؽٛػ تعيييذ  

 .ذضٔٚذْى تانًعهٕياخ ٔانرطثٛك انعًهٙ

                                                           

 :ػذٗج٘ي فزٗق الؼول الوظب)*( 
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 .اناعثٍٛذٓٛ ح يرطهثاخ انؽفاظ عهٗ طؽح ٔعايح   --

  . . ذٓٛ ح ششٔؽ ٔذعهًٛاخ ذطثٛك اشخرثاساخ  --

 . ذشذٛة ذُفٛز اشخرثاساخ انخاطح -

  .ذٓٛ ح األدٔاخ انخاطح تانثؽس ٔذٕؼٛذ ؽشا ك اعرخذايٓا عُذ ذُفٛزْا  --

  

  (:  (:  األعاعٛحاألعاعٛح))انرعشتح انش ٛغح انرعشتح انش ٛغح   11--22--33

تعييذ انراكييذ يييٍ عييايح ٔطييؽح ظًٛييع اإلظييشا اخ انًُفييزج ٔتًييا فٛٓييا انًعيياياخ 

انعهًٛح شخرثاساخ انًرغٛشاخ انًثؽٕشح ذى انرطثٛك انًٛذاَٙ عهٗ شعثٙ عُٛح انثؽس انريٙ 

عيُح ( 11ٔ11)اخرٛشخ يٍ شعثٙ فشق انشثاب نكشج انغهح فٙ انمطش ٔيًٍ ْيى تاعًياس 

و ٔؼريٗ 2222/  2/  15خال يذج انًُافغاخ نهذٔس٘ ٔرنح فيٙ انًيذج انًؽظيٕسج تيٍٛ 

 . و2222/  3/  22

 

((11))  ٕعا م اإلؼظا ٛح انًغرخذيح فٙ انثؽسٕعا م اإلؼظا ٛح انًغرخذيح فٙ انثؽسانان  11--22--33
 : :  

 .انٕعؾ انؽغاتٙ نهثٛاَاخ انًثٕتح -

 .برٕ للج٘بًبد الوجْثخاالًحزاف الوؼ٘ -

 .انذسظح انًعٛاسٚح -

 (.انرا ٛح)انذسظح انًعٛاسٚح انًعذنح  -

 

  انثاب انشاتعانثاب انشاتع  

  ::عشع انُرا طعشع انُرا ط      --44

                                                                                                                                                                                
 هابى الؼول االطن د
 عبهؼخ ثغذاد-كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ-ابلت هبعظز٘ز ػلٔ أيوذ الغو٘لٖ 2
 عبهؼخ ثغذاد-كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ-ابلت هبعظز٘ز هحوذ حبل  الظبهزا ٖ 3
 عبهؼخ ثبثل-كل٘خ الززث٘خ الزٗبض٘خ-ابلت هبعظز٘ز ي٘ذر عوؼخ 4
 عبهؼخ ثبثل-زٗبض٘خكل٘خ الززث٘خ ال-ثابلْرْٗص ًصز يظ٘ي 5
 الػت الوٌزخت الْاٌٖ ًّبدٕ سااْ للذرعخ الووزبسح أيوذ يو٘ذ ػجذ 6
 هذرثٖ األًذٗخ ّكالً ػلٔ ّفق الوحبفظخ الزٖ ُن فِ٘ب 1

 

عبهؼددخ .  الزوج٘يددبد اإليصدب ٘خ ّاطدزخذاهبد الحبطددْة فدٖ ثحدْس الززث٘ددخ الزٗبضد٘خ. الزازٗزدٖ، ّدٗدغ ٗبطدد٘ي ّالؼج٘دذٕ، يظدي هحوددذ ػجدذ ( 1)

 . م1999دار الازت للوجبػخ ّالٌ ز، : الوْحل
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  ((22))ظذٔل ظذٔل 

  ٕٚػػ األٔعاؽ انؽغاتٛح ٔاشَؽشافاخ انًعٛاسٚح نعُٛح انثؽس ٔعم ٔفك يشاكض انهعةٕٚػػ األٔعاؽ انؽغاتٛح ٔاشَؽشافاخ انًعٛاسٚح نعُٛح انثؽس ٔعم ٔفك يشاكض انهعة

  انًرغٛشاخ انثذَٛحانًرغٛشاخ انثذَٛح
  اشَؽشاف انًعٛاس٘اشَؽشاف انًعٛاس٘  انٕعؾ انؽغاتٙانٕعؾ انؽغاتٙ

11  22  33  11  22  33  

انمٕج انمٕج 

انًًٛضج انًًٛضج 

  تانغشعحتانغشعح

  2.222.22  2.252.25  2.132.13  12.1112.11  12.1312.13  11.3211.32  رساعٍٛرساعٍٛ

  1.521.52  1.161.16  2.362.36  11.4211.42  11.1211.12  11.2111.21  سظهٍٛسظهٍٛ

انمٕج انمٕج 

  اشَفعاسٚحاشَفعاسٚح

  2.152.15  2.122.12  2.112.11  1.111.11  1.211.21  1.151.15  رساعٍٛرساعٍٛ

  5.515.51  6.116.11  1.311.31  41.1141.11  46.2246.22  46.4146.41  سظهٍٛسظهٍٛ

انغشعح انغشعح 

  انؽشكٛحانؽشكٛح

  1.511.51  1.531.53  2.212.21  14.1414.14  13.1513.15  14.2614.26  رساعٍٛرساعٍٛ

  2.422.42  1.111.11  2.612.61  11.1111.11  11.1511.15  11.6111.61  سظهٍٛسظهٍٛ

  2.122.12  2.142.14  2.232.23  45.2145.21  44.5544.55  44.2244.22  يطأنح انغشعحيطأنح انغشعح

  2.612.61  2.412.41  2.512.51  1.111.11  1.111.11  1.111.11  انششالحانششالح

  

  

((**))ذؽذٚييذ انًعيياٚٛش ذؽذٚييذ انًعيياٚٛش   11--44
نُرييا ط اخرثيياساخ يرغٛييشاخ انثؽييس نُرييا ط اخرثيياساخ يرغٛييشاخ انثؽييس ( ( انييذسظاخ انًعٛاسٚييح انرا ٛييحانييذسظاخ انًعٛاسٚييح انرا ٛييح))  

  ::ٔعهٗ ٔفك يشاكض انهعة تكشج انغهح نشثاب انعشاقٔعهٗ ٔفك يشاكض انهعة تكشج انغهح نشثاب انعشاق

تعييذ أظييشا  ذطثٛييك اخرثيياساخ انمييذساخ انثذَٛييح تكييشج انغييهح عهييٗ ف رييٙ انثؽييس ذييى 

انؽظٕل عهٗ انُرا ط انرٙ ظيا خ تيذسظاخ خياو 
(**)

انؽظيٕل عهيٗ انيذسظاخ انخياو )ٔاٌ  

ٙ ذفغٛش ْزِ انذسظاخ يٍ األيٕس انًٛغٕسج تانُغثح نهمٛاط إش إٌ ٔظّ انظعٕتح ٚكًٍ ف

( ٔ إعطا ٓا يعُٗ نّ دشنح
(1)

، ٔرنح شخراف ٔعا م انمٛاط يٍ اخرثاس إنٗ آخيش، ٔنيزنح 

راخ انٕؼييذاخ )اإلؼظييا ٛح انًعُٛييح نرؽٕٚييم انييذسظاخ انخيياو  ذييى اعييرخذاو تعييغ األعييانٛة

                                                           

 .ن الوظزوزُذٍ الوؼبٗ٘ز رؼذ هؼ٘برٗخ الوزعغ لاًِْب أّل هزح رن ثحضِب ّف٘وب ثؼذ رؼذ هؼ٘برٗخ الوحك ػٌذ الزيْٗ)*( 

اطزخزط ُدذا الزؼزٗدف ( قجل أى رؼبلظ ريصب ٘بً ( أّ إٔ أداح ق٘بص أازٓ)غخ األحل٘خ الو زيخ هي روج٘ق االازجبراد الٌز٘)الذرعخ الخبم ُٖ  )**(

 :هي الوزعغ اٙرٖ

 .26ص .  الوصذر الظبثق. هحوذ حجحٖ يظبً٘ي  -

دار الفاددز الؼزثددٖ، : اليددبُزح . الي٘ددبص فددٖ الززث٘ددخ الزٗبضدد٘خ ّػلددن الددٌفض الزٗبضددٖ. هحوددذ يظددي ػددالّٕ ّهحوددذ ًصددز الددذٗي رضددْاى ( 1)

 .193م، ص 1988
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ٔرنييح عييٍ ( راخ انٕؼييذاخ انمٛاعييٛح انًٕؼييذج)إنييٗ دسظيياخ يعٛاسٚييح  ( انمٛاعييٛح انًخرهفييح

 . ؽشٚك لغًح اَؽشافاخ انمٛى عٍ يرٕعطٓا انؽغاتٙ عهٗ اشَؽشاف انًعٛاس٘

ٔيرٕعيطٓا اَؽيشاف يعٛياس٘، ( 3+إنيٗ  3-)ٔذرشأغ لٛى ْزِ انذسظيح عيادج ييٍ 

ٔعيٛهح )، ٔانذسظيح انًعٛاسٚيح (1)ٔاَؽشافٓا انًعٛياس٘ ٚغيأ٘ ( طفش)انؽغاتٙ ٚغأ٘ 

( نرؽذٚييذ انؽانييح انُغييثٛح نهييذسظاخ انخيياو، ٔ ًٚكييٍ ذفغييٛش ْييزِ انييذسظاخ ٔذمييٕٚى َرا عٓييا

(1.) 

اخ انغيانثح ٔانكغيٕس فيٙ انيذسظاخ انًعٛاسٚيح كياٌ ٔيٍ اظيم انيرخهض ييٍ اإلشياس

 (. خ)شتّذ يٍ اعرخذاو انذسظح انًعٛاسٚح انًعذنح ٔانرٙ ذغًٗ أٚؼاً تانذسظح انرا ٛح 

دسظييح، ٔيرٕعييطٓا انؽغييياتٙ ( 12-22)ٔذرييشأغ لييٛى ْييزِ انذسظييح عييادجً يييٍ 

 (.12)ٔاَؽشافٓا انًعٛاس٘ ٚغأ٘ ( 52)ٚغأ٘ 

  

 ٛح نهيذسظاخ انخياو ذشذفيع كهًيا اسذفيع يغيرٕٖ ْيزِ انيذسظاخ أٌ انذسظح انرا :ياؼلح 

عيذد )عٍ انًرٕعؾ انؽغاتٙ كًا فٙ اشخرثاساخ انرٙ ٚيرى فٛٓيا ذغيعٛم ٔؼيذج انمٛياط 

ٔتشكم عكغٙ فٙ اشخرثياساخ انريٙ ٚيرى فٛٓيا ( انًشاخ، ٔانًرش ٔأظضاؤِ، ٔعى، َٔماؽ

انذسظييح انرا ٛييح نهييذسظاخ أ٘ إٌ ( انصاَٛييح ٔأظضاؤْييا)ذغييعٛم ٔؼييذج انمٛيياط            

 .انخاو ذشذفع كهًا لم يغرٕٖ ْزِ انذسظاخ عٍ انًرٕعؾ انؽغاتٙ

 

  انثاب انخايظ

 :اشعرُراض 5-1

نُرييا ط اخرثيياساخ انمييذساخ ( انذسظييح انًعٛاسٚييح انرا ٛييح)ذييى انرٕطييم إنييٗ ذؽذٚييذ انًعيياٚٛش  -

 .انثذَٛح انًثؽٕشح، ٔعهٗ ٔفك يشاكض انهعة نعُٛح انثؽس

 :خانرٕطٛا 5-2

 .اعرًاد اخرثاساخ انمذساخ انثذَٛح انًغرخذيح فٙ انثؽس -1

 .اعرخذاو انًعاٚٛش انًعُٛح تانثؽس عُذ عًهٛح انرمٕٚى انًغرًشج -2

                                                           

 .194ص .  الوصذر ًفظَ. هحوذ يظي ػالّٕ ّهحوذ ًصز الذٗي رضْاى ( 2)
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اعرًاد انُرا ط انرٙ ذٕطم أنٛٓا انثؽس يٍ لثم اشذؽاد انعشاليٙ انًشكيض٘ نكيشج انغيهح  -3

 .تْهٍٛ تذَٛاً تغٛح أعًايٓا، ٔيٍ أظم اعرًادْا فٙ اخرٛاس اناعثٍٛ انً

إظشا  انثؽٕز ٔانذساعاخ انًشاتٓح نهًشاؼيم انعًشٚيح انًخرهفيح، ٔفؼياً عيٍ إػيافح  -4

انًؽييذداخ األخييش، ٔيُٓييا انمييذساخ انثذَٛييح انًرثمٛييح، ٔانًٓيياساخ انٓعٕيٛييح ٔانذفاعٛييح، 

 .ٔانٕظٛفٛح، ٔانُفغٛح، ٔانخططٛح

 

 انًظادس

يغرٕٖ األدا  انًٓياس٘ ناعثيٙ كيشج انعالح تٍٛ يشكض انرؽكى ٔ. إتشاْٛى يعذ٘ طانػ  -

 .و1111، 41،  21يط. ظايعح انضلاصٚك-يعهح انرشتٛح انشٚاػٛح: انمذو

َغثح يغاًْح أْى انظفاخ انثذَٛح ٔعالرٓيا تانًغيرٕٖ ( . ٔآخشاٌ)أٚاد يؽًذ عثذ هللا  -

. تغييذاد-يعهييح انرشتٛييح انشٚاػييٛح(: فٕعييثش٘)انشلًييٙ فييٙ انمفييض انعييانٙ تطشٚمييح انرمييٕٚظ 

 .و1115، 11 

انرطثٛميييياخ اإلؼظييييا ٛح . انركشٚرييييٙ، ٔدٚييييع ٚاعييييٍٛ ٔانعثٛييييذ٘، ؼغييييٍ يؽًييييذ عثييييذ  -

داس انكرييية : ظايعيييح انًٕطيييم.  ٔاعيييرخذاياخ انؽاعيييٕب فيييٙ تؽيييٕز انرشتٛيييح انشٚاػيييٛح

 . و1111نهطثاعح ٔانُشش، 

ذؽذٚذ يغرٕٚاخ يعٛاسٚح نثعغ انمذساخ انثذَٛيح ٔانًٓاسٚيح . فاسط عايٙ ٕٚعف شاتا  -

سعييانح ياظغييرٛش، كهٛييح انرشتٛييح انشٚاػييٛح، ظايعييح . تكييشج انغييهح فييٙ انعييشاق  انٓعٕيٛييح

 .   و2222تغذاد، 

اشخرثياساخ ٔيثيادا اإلؼظيا  فيٙ انًعيال . لٛظ َاظٙ عثذ انعثاس ٔ تغطٕٚغيٙ أؼًيذ  -

 .و1111يطثعح ظايعح تغذاد، : تغذاد.  انشٚاػٙ

رشتٛيح انشٚاػيٛح ٔعهيى انمٛياط فيٙ ان. يؽًذ ؼغٍ عأ٘ ٔيؽًذ َظش انذٍٚ سػيٕاٌ  -

 .113و، ص 1111داس انفكش انعشتٙ، : انماْشج . انُفظ انشٚاػٙ

، 3، ؽ1ض. انمٛيياط ٔانرمييٕٚى فييٙ انرشتٛييح انثذَٛييح ٔانشٚاػييح .يؽًييذ طييثؽٙ ؼغيياٍَٛ  -

 .و1115داس انفكش انعشتٙ، : انماْشج
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األعييظ انعهًٛييح نهكييشج انطييا شج ٔؽييشق .يؽًييذ طييثؽٙ ؼغيياٍَٛ ٔؼًييذ٘ عثييذ انًييُعى  -

 .و1111يشكض انكراب نهُشش، : ، انماْشج1ؽ. نمٛاط نهرمٕٚىا

تُييا  ٔذمُييٍٛ تطاسٚييح اخرثيياس انهٛالييح انثذَٛييح شَرمييا  . انٛاعييش٘، يؽًييذ ظاعييى أؼًييذ  -

أؽشٔؼييح دكرييٕساِ، كهٛييح انرشتٛييح انشٚاػييٛح، ظايعييح . عييُح ( 12-12)انُاشيي ٍٛ تاعًيياس 

 . 1115تغذاد، 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 07 

 (الباب األول)
  : : التعريف بالبحثالتعريف بالبحث    --00
  : : مقدمة البحث وأهميتهمقدمة البحث وأهميته  00--00

حيث  أن لعبة كرة السمة في تقدم وتطور مستمر حالها في ذلك حال األلعاب الرياضية األخرى
أن الفضللل فللي ذلللك يعللود إلللى المعرفللة بللالعموم المختمفللة وكللذلك البحللث العممللي مللن اجللل تحقيللق نتللا   

 . متقدمة تنشدها معظم الدول ومنها العراق عمى الصعيد المحمي والعربي والدولي
ومما الشك فيه أن متطمبات تطور مستوى نتا   القدرات البدنية في أُية لعبة مرتبطة بالبرمجلة 

لتخطلليط الصللحيم لممنللاه  التدريبيللة إذ تقودنللا هللذى الحقيقللة إلللى إجللراء المزيللد مللن االختبللارات بصللورة وا
، ( )( أداة إلثللارة الللدافل والتفللوق واسللتمرار التقللدم) Günter Blumeدوريللة كونهللا كمللا أشللار جونتربمللوم 

ولكللي يللتم مللن خللهللا الحصللول عمللى معمومللات دميقللة يمكللن اسللتثمار نتا جهللا ل للر  الحكللم والتقللويم 
 . والتوجيه بشكل منتظم

ويعد عمم االختبارات والقياس إلى جانلب عملم التلدريب الرياضلي والعملوم الرياضلية األخلرى ملن 
لضروريات األساسية التي يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار عند استخدام الوسا ل التي من شأنها االرتقاء ا

بالمستوى إلى ما يرضي الطموح مختصرًة في ذلك الجهود واإلمكانيات، ومد برزت أهمية هذا العمم من 
الوظيفيلللة والنفسلللية خللللل إمكانيلللة التقلللويم الموضلللوعي لكلللل ملللن النلللواحي البدنيلللة والمهاريلللة والخططيلللة و 

والتربوية كمؤشرات لمحالة الراهنة، وما يرتبط بها من واجبات العمم الثاني فلي تقلديم األسلاليب والطرا لق 
 . المعتمدة في مناه  العممية التدريبية واالرتقاء بها

أن هللذا التللرابط فللي الواجبللات يسللاهم بصللورة فاعمللة فللي تهي للة السللبل أمللام التشللخي  والتوجيلله 
يف ووضللل المعللايير لرصللد الجوانللب اإليجابيللة والمحافظللة عميهللا وتطويرهللا مللن ناحيللة وتلفللي والتصللن

 . الجوانب السمبية من ناحية أخرى
وفي ضوء ما تقدم ومن اجل تحديد وتقويم تمك المعايير برز دور الخبلراء والبلاحثين فلي وضلل 

ي لمعرفلة ملدرات اللعبلين الحقيقيلة مجموعة اختبارات وبطاريلات خاصلة بكلرة السلمة متميلزة بثقمهلا العممل
 .وصلحية األساليب والطرا ق المستخدمة في التدريب

فلي تحديلد المعلايير وبصلورة دوريلة لقلدرات اللعبلين  وبناءًا عمى ذلك فإن أهمية البحث تتجملى
 للكمن أجلل تحقيلق االرتقلاء بالمسلتوى التلدريبي لمملدربين واألداء للعبلين نحلو األحسلن، وزيلادًة عملى ذ

 .النهو  بمستوى لعبة كرة السمة العرامية
 

                                                           

: ، القلاهرة ط. قيساس لمتقسوي األسسس العمميسة لمةسرة الطساورة وطسر  ال.محمد صبحي حسلانين وحملدي عبلد الملنعم (  )
 .87 م،   997 مركز الكتاب لمنشر، 
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  ::مشةمة البحثمشةمة البحث  22--00
ال يللزال المهتمللون بمعبللة كللرة السللمة يبحثللون عللن إيجللاد الوسللا ل األكثللر أهميللة وصللواًل إلللى مللا 
تطمللم إليلله الللدول لتحقيللق أفضللل المسللتويات فللي نللواحي المعبللة كافللة مللن خلللل الت مللب عمللى المعومللات 

 . األمام بالدراسة والبحثالتي تحول دون تقدمها إلى 
ومن هذا المنطمق انصب البحث فلي ضلرورة معالجلة القصلور النلات  علن علدم وجلود المعلايير 
ذات العلمة باختبارات مدرات اللعبين وعمى وفق مراكز المعب وال سليما البدنيلة مملا شلكل ذللك ضلعفًا 

رية التي تتناسب مل متطمبات المعبة، في أعداد ووضل المناه  التدريبية المل مة لمختمف المراحل العم
وفضللًل عللن تقللويم األداء للعبللين بصللورة عامللة ومسللتوى التللدريب لممللدربين بصللورة خاصللة وعمللى وفللق 
األسلللموب العمملللي، واللللذي درج ملللن وجهلللة نظلللر الباحثلللان فلللي مقدملللة األسلللباب التلللي كانلللت ملللن شلللأنها 

 .األضرار بمستوى لعبة كرة السمة في القطر
 

  ::حثحثهدف البهدف الب  33--00
لنتللا   اختبللارات مت يللرات البحللث وعمللى وفللق مراكللز المعللب ( درجللات معياريللة تا يللة)تحديللد المعللايير  --

 .بكرة السمة لشباب العراق
 
  ::مجاالت البحثمجاالت البحث  44--00
  ::المجال البشريالمجال البشري  00--44--00

 . سنة( 8 و7 )العبي فرق الشباب بأعمار 
  : : المجال الزمانيالمجال الزماني  22--44--00

  . م2222-3-22م وحتى 2222-2-5 ويشتمل التجربة الر يسة ولممدة من 
  ::المجال المةانيالمجال المةاني  33--44--00

 . القاعات الم مقة والملعب الرياضية لألندية المشتممة بالبحث
  
  ::تحديد وتعريف بعض المصطمحاتتحديد وتعريف بعض المصطمحات  55--00
 .( ) (المستوى الراهن من الوظيفة سواء كان متأثرًا بالتدريب أم لم يكن ) :القدرة -
أسللاس )، وفضللل عللن ذلللك هللي  ( ) (معمومللات تللدلنا عمللى كيفيللة األداء الفعمللي لألفللراد ) :المعسسايير -

 .( ) (كمي لمحكم الموضوعي عمى الظاهرة عن طريق استخدام الدرجة المعيارية
 
 

                                                           

دار الفكللر العربللي، : ، القللاهرة3، ط ج.   فسسي التربيسسة البدنيسسة والريا سسةالقيسساس والتقسسوي .محمللد صللبحي حسللانين (  )
 .29 م،   995 

بنلللاء وتقنلللين . أمتبسلله الياسلللري، محملللد جاسلللم أحملللد ( م979 )محمللد حسلللن عللللوي ومحملللد نصلللر اللللدين رضلللوان ( 2)
أطروحة دكتوراى، كميلة التربيلة الرياضلية، جامعلة . سنة ( 2 -2 )ميامة البدنية النتقاء الناش ين بأعمار بطارية اختبار ال

  .39،   995 ب داد، 

مطبعلة : ب لداد.  بسارات ومبسادا اصحصساي فسي المجسال الريا سياالخت. ميس ناجي عبد الجبار و بسطويسلي أحملد ( 3)
 .72 م،   987 جامعة ب داد، 
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 (الباب الثاني)
 :الدراسات النظرية  2-0

  القدرات البدنية المختارة: 
خاصللة، وعمللى ( مللدرات بدنيللة)إن كللل نللوع مللن األلعللاب الرياضللية يحتللاج إلللى متطمبللات بدنيللة 

لمام بها عند تحديلد طرا لق األعلداد الرياضلي لكلون كلل ملدرة ملن هلذى القلدرات المدرب أن يكون لديه اإل
لها طريقة خاصة فلي التلدريب، وعميله العملل عملى تنميتهلا ألنهلا تمكلن الرياضلي ملن القلدرة عملى إتقلان 

 (تنفيذ فن األداء الحركي بشكل متقن يؤكد دليلل البنلاء البلدني الجيلد)إذ إن ( المهارة)فن األداء الحركي 
وصلول إللى أعملى إحدى العوامل المهمة التلي يتأسلس عميهلا نجلاح األداء لم)، وفضًل عن ذلك تعد  ( )

ن تنميللللة وترميللللة هللللذى الصللللفات الخاصللللة تللللرتبط ارتباطللللًا وثيقللللًا بعمميللللة تنميللللة  المسللللتويات الرياضللللية، وا 
، وعمى أساس ما تقدم ومن أجلل الوصلول إللى أعملى المسلتويات بكلرة السلمة كلان ( ) (المهارات الحركية

التركيللز عمللى مللدرات بدنيللة بعينهللا دون  يرهللا وذلللك فللي مراحللل معينللة مللن التللدريب، وهللذى )ال بللدم مللن 
 . ( ) (س في كسب المباريات ويطمق عميها الميامة البدنية الخاصة لمعبةالقدرات يرجل لها الفضل األسا

 
 :الدراسة المشابهة 2-2

  ( 2111فارس سامي يوسف شابا )دراسة ( ). 
تحديسد مسسستويات معياريسة لسبعض القسسدرات البدنيسة والمهاريسة الهجوميسسة بةسرة السسمة فسسي : )عنوانهسا -

 (.العرا 
 :أهداف البحث -
ارات الهجوميلة لللدى العبلي فلرق الشللباب بكلرة السللمة فلي العللراق تحديلد بعل  القللدرات البدنيلة والمهلل - 

 .سنة واختباراتها( 8 و7 )بأعمار 
 .الختبارات مت يرات البحث( تحديد المعايير)تحديد درجات معيارية تا ية  -2

                                                           

نسللبة مسللاهمة أهللم الصللفات البدنيللة وعلمتهللا بالمسللتوى الرممللي فللي القفللز العللالي ( . وآخللران)أيللاد محمللد عبللد ا  (  )
 .79م،   995 ،   ع. بغداد-مجمة التربية الريا ية(: فوسبري)بطريقة التقويس 

العلملللة بلللين مركلللز . أمتبسللله إبلللراهيم مجلللدي صلللالم ( م982 )محملللد حسلللن عللللوي ومحملللد نصلللر اللللدين رضلللوان ( 2)
م، 998 ، 48، ع 2مل . جامعسة الزاسازي -مجمسة التربيسة الريا سية: القدم التحكم ومستوى األداء المهاري للعبي كرة

  3. 

 . 2 .  المصدر الساب . محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ( 3)

يللة والمهاريللة الهجوميللة بكللرة السللمة فللي تحديللد مسللتويات معياريللة لللبع  القللدرات البدن. فللارس سللامي يوسللف شللابا ( 4)
 .   م2222رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة ب داد، . العراق 
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 .تحديد مستويات معيارية الختبارات مت يرات البحث -3
 :عينة البحث -

نديلللة المشللتركة ضلللمن اللللدوري الممتللاز لكلللرة السلللمة فلللي تمثمللت العينلللة بلعبلللي فللرق الشلللباب لأل
سنة، ومد بمغ عدد أفراد العينة ( 8 و7 )م وممن هم بأعمار 2222-م999 القطر لمموسم الرياضي 

 .العبين( 24 )التي تم تطبيق االختبارات عميها هي 
 :االختبارات المستخدمة-

 …مختارة وهيوضل الباحث ثمانية اختبارات لقياس القدرات البدنية ال
 .القوة المميزة بالسرعة لمذراعين والرجمين - 
 .القوة االنفجارية لمذراعين والرجمين -2
 .السرعة الحركية لمذراعين والرجمين -3
 .مطاولة السرعة -4
 . الرشامة -5
أعلللللى مللللل  (*) وكانللللت أوجلللله االسللللتفادة مللللن هللللذى الدراسللللة هللللو اعتمللللاد نفللللس القللللدرات البدنيللللة 

 .اختباراتها
  
 :مميزات البحث عن الدراسة المشابهة 2-3
لنتللا   اختبللارات القللدرات البدنيللة المختللارة لللدى العبللي (  يللةالدرجللة المعياريللة التا)تللم تحديللد المعللايير  -

سنة وعمى وفق مراكز المعب بكرة السمة، وهذا ما لم يحدث في الدراسة ( 8 و7 )فرق الشباب بأعمار 
 .المشابهة حيث تم تحديد ذلك دون التفريق بين مراكز المعب

 
 (الباب الثالث)
جراياته -3  :منهج البحث وا 
 :منهج البحث 3-0
إن طبيعلللة المشلللكمة وهلللدف البحلللث هملللا الملللذان يحلللددان ملللنه  البحلللث المل لللم، وعميللله فقلللد تلللم  

 . استخدام المنه  الوصفي باألسموب المسحي
 :إجرايات تنفيذ خطوات البحث    3-2

                                                           

واالختبلارات ملن واالختبلارات ملن ( ( المتحققة شروطها العمميلة فضلًل علن ملدرتها التمييزيلة والتجلانسالمتحققة شروطها العمميلة فضلًل علن ملدرتها التمييزيلة والتجلانس))ية المختارة ية المختارة اعتمدت القدرات البدناعتمدت القدرات البدن  )*(
  ::البحثالبحث

 .53-52، 52-48  . المصدر السابق . فارس سامي يوسف شابا  -
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 :تحديد عينة البحث 3-2-0
رة اختيللرت عينللة البحللث مللن العبللي فللرق الشللباب لألنديللة المشللتركة ضللمن الللدوري الممتللاز لكلل

سنة، ومد بمغ عدد ( 8 و7 )م، وممن هم بأعمار  2222-م999 السمة في القطر لمموسم الرياضي 
العبللًا يمثملللون ( 32 )العبللين ملللن اصللل ( 24 )أفللراد العينللة التللي تلللم تطبيللق االختبللارات عميهلللا هللي 

جلدول ملن المجتملل األصلمي لمبحلث وكملا مبلين فلي ال%( 82)ناديًا ويشكل هلذا العلدد ملا نسلبته (   )
( .) 

 
 (0)جدول 

 مراةز المعبيبين حج  عينة البحث طبقًا لألندية التي ينتمون إليها وعمى وف  

 المحافظة أسماي األندية ت
المعب  *حج  العينة وف  مراةز

 المجموع سنة( 08و07)بأعمار 
0 2 3 

 9 3 4 2 البصرة االتحاد  
 2  3 5 2 ذي اار الناصرية 2
 8 2 4 2 واسط الحي 3
 2  3 4 3 بابل الحمة 4
 2  3 3 4 بغداد الةرخ 5
 5 2 2   بغداد الشرطة 6
 2  5 4 3 بغداد األعظمية 7
    4 4 3 بغداد الدفاع الجوي 8
 7 3 2 2 صالح الدين سامراي 9
 2  4 5 3 زاخو زاخو 2 
 2  4 4 2 اربيل واسو   

 24  36  4 27 المجموع الةمي
  ..االرتكازاالرتكاز. . 33الزاوية، الزاوية، . . 22  صانل المعب،صانل المعب،. .   * * 
  
  
  : : تحديد أدوات وأجهزة البحثتحديد أدوات وأجهزة البحث    22--22--33
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 .المراجل -

 .الملحظة -

 .االختبارات والقياسات -

 . (*) المقابلت الشخصية -

صنل ياباني لقياس وحسلاب  GASIOنية يدوية نوع من الثا 22 / ساعات توميت إلكترونية رممية -

 (.3)الزمن عدد 

، (م32)، وشلريط ميلاس بطلول (ك م3)، وكرة طبية زنة (2)ممعب كرة السمة، وكرة سمة مانونية عدد  -

، وحبلل مطلاطي بطلول (6)علدد ( سلم2 )ومطرها ( سم35)وشريط الصق، وشواخ  ممونة بارتفاع 

 .، وصافرة، ومانيزيا(م )

 .صنل ياباني LB82 FX-  GASIO ة شخصية إلكترونية نوعحاسب -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ::القدرات البدنية المختارةالقدرات البدنية المختارة  33--22--33
  

                                                           

 :يبين المقابلت الشخصية)*(

المقب  ت
 مةان العمل االختصاص االس  العممي

 ب داد/ كمية التربية الرياضية اختبار ومياس شامل كامل محمد د.أ 0

 ب داد/ كمية التربية الرياضية عمم التدريب الرياضي احمد سعيد أحمد د.أ 2

 ب داد/ كمية التربية الرياضية كرة سمة أسعد عبد العزيز د.م.أ 3

 ب داد/ كمية التربية الرياضية اختبار ومياس ثا ر داود سممان د.م.أ 4
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 القدرات البدنية المختارة ت
 القوة المميزة بالسرعة 0
 القوة االنفجارية 2
 السرعة الحرةية 3
 مطاولة السرعة 4
 الرشااة 5

 
 

  ::اختبارات القدرات البدنية المختارةاختبارات القدرات البدنية المختارة  44--22--33
  

  االختباراتاالختبارات  القدرات البدنية المختارةالقدرات البدنية المختارة  تت

00  
القوة القوة 
المميزة المميزة 
  بالسرعةبالسرعة

  لمذراعينلمذراعين  أأ
( شناو)من وضل االستناد األمامي ثني ومد الذراعين 

 ثوان 2 أمصى عدد لمدة 

 ثانية 22من وضل الوموف ثني ومد الركبتين كامًل لمدة   لمرجمينلمرجمين  بب

22  
القوة القوة 

  االنفجاريةاالنفجارية

  لمذراعينلمذراعين  أأ
 ك م أمامًا ( 3)مي الكرة الطبية من وضل الوموف ر 

 باليدين من فوق الرأس

 القفز العمودي من الثبات  لمرجمينلمرجمين  بب

33  
السرعة السرعة 
  الحرةيةالحرةية

 ثوان 2 مناولة الكرة واستلمها نحو هدف عمى حا ط لمدة   لمذراعينلمذراعين  أأ

 ثوان 2 الرك  في المكان لمدة   لمرجمينلمرجمين  بب

 من البدء العاليمرات  8×م25الرك  المكوكي   مطاولة السرعةمطاولة السرعة  44

  الرشااةالرشااة  55
 شواخ  ( 6)من البدء العالي الرك  المتعرج بين 

ياباً 3,52 لمسافة   م ذهابًا وا 

  
  (:(:خصاوص االختبارات المبحوثةخصاوص االختبارات المبحوثة))المعامالت العممية المعامالت العممية   55--22--33
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العبين لكونها تمثل ( 2 )المعاملت العممية لعينة الشباب والبالغ عددهم  *()اعتمدت نتا  
 :البي ة العرامية نفسها، وهي كاألتي

 االختبارات المبحوثة ت
 المعامالت العممية

 **المو وعية **الثبات *الصد 

0 

 أ

من وضل االستناد األمامي ثني ومد 
 2 أمصى عدد لمدة ( شناو)الذراعين 

 ثوان

4,384 2,848 2,937 

 ب
من وضل الوموف ثني ومد الركبتين 

 ثوان 22كامًل لمدة 
8,288 2,888 2,984 

2 
 أ

من وضل الوموف رمي الكرة الطبية 
ك م أمامًا باليدين من فوق ( 3)

 الرأس

3,295 2,949 2,999 

 2,984 2,952 3,552 القفز العمودي من الثبات ب

3 
 أ

مناولة الكرة واستلمها نحو هدف 
 ثوان 2 عمى حا ط لمدة 

3,466 2,85  2,886 

  2,94 2,869 3,266 ثوان 2 الرك  في المكان لمدة  ب

4 
مرات من البدء  8×م25الرك  المكوكي 

 العالي
4,222 2,972 2,997 

5 
( 6)دء العالي الرك  المتعرج بين من الب

ياباً 3,52 لمسافة  شواخ   م ذهابًا وا 
3, 4  2,882 2,968 

 (.2,25)ومستوى الداللة ( 4)عند درجة حرية ( 2,78)الدرجة الجدولية * 
 (.2,25)ومستوى الداللة ( 8)عند درجة حرية ( 2,632)الدرجة الجدولية ** 

  
  ::اصجرايات التنظيميةاصجرايات التنظيمية  66--22--33
 .وتهي ة استمارة تسجيل نتا   اختبارات كل مت ير من المت يرات الخاصة بالبحثأعداد  -

                                                           
جراء التعديلت عميها من خلل التجارب االستط )*( لعية التي تمت بذلك اعتمدت هذى النتا   بعد أن تم ملحظتها وا 

 :ووفق المرجل اآلتي
 .63، 62، 62 . المصدر السابق. فارس سامي يوسف شابا -
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كفريق عمل ألجراء االختبارات وبشكل صلحيم بعلد تزويلدهم بالمعموملات  (*) المساعدين تهي ة بع   --
 .والتطبيق العممي

 .تهي ة متطمبات الحفاظ عمى صحة وسلمة اللعبين  --
  . . تهي ة شروط وتعميمات تطبيق االختبارات  --
 . ترتيب تنفيذ االختبارات الخاصة -
  .مها عند تنفيذهاتهي ة األدوات الخاصة بالبحث وتوحيد طرا ق استخدا  --
  

  (:  (:  األساسيةاألساسية))التجربة الرويسة التجربة الرويسة   77--22--33
بعد التأكد من سلمة وصحة جميل اإلجراءات المنفذة وبما فيهلا المعلاملت العمميلة الختبلارات 
المت يرات المبحوثة تم التطبيق الميداني عمى العبي عينة البحث التي اختيرت من العبي فرق الشباب 

سلنة خللل ملدة المنافسلات لملدوري وذللك فلي الملدة ( 8 و7 )هلم بأعملار  لكرة السمة فلي القطلر ومملن
 . م2222/  3/  22م وحتى 2222/  2/  5 المحصورة بين 

 

  : : ((  ))  الوساول اصحصاوية المستخدمة في البحثالوساول اصحصاوية المستخدمة في البحث  88--22--33
 .الوسط الحسابي لمبيانات المبوبة -
 .االنحراف المعياري لمبيانات المبوبة -
 .الدرجة المعيارية -
 (.التاوية)الدرجة المعيارية المعدلة  -

 

  ((الباب الرابعالباب الرابع))  

                                                           

 :يبين فريق العمل المساعد )*(
 مةان العمل االس  ت
 جامعة ب داد-كمية التربية الرياضية-طالب ماجستير عمى أحمد الجميمي 2
 جامعة ب داد-ربية الرياضيةكمية الت-طالب ماجستير محمد صالح السامراوي 3
 جامعة بابل-كمية التربية الرياضية-طالب ماجستير حيدر جمعة 4
 جامعة بابل-كمية التربية الرياضية-بكالوريوس نصر حسين 5
 العب المنتخب الوطني ونادي زاخو لمدرجة الممتازة أحمد حميد عبد 6
 مدربي األندية وةاًل عمى وف  المحافظة التي ه  فيها 7

 

التطبيقسسات اصحصسساوية واسسستخدامات الحاسسسوب فسسي بحسسوث . التكريتللي، وديللل ياسللين والعبيللدي، حسللن محمللد عبللد (  )
  .م999 دار الكتب لمطباعة والنشر، : جامعة الموصل.  التربية الريا ية
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  ::عرض النتاوجعرض النتاوج      --44
  ((22))جدول جدول 

  اط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة البحث وعل وفق مراكز المعباط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة البحث وعل وفق مراكز المعبيوضم األوسيوضم األوس

  المتغيرات البدنيةالمتغيرات البدنية
  االنحراف المعيارياالنحراف المعياري  الوسط الحسابيالوسط الحسابي

00  22  33  00  22  33  

القوة المميزة القوة المميزة 
  بالسرعةبالسرعة

  2.112.11  2.152.15  2.032.03  01.0001.00  01.7301.73  00.3100.31  ذراعينذراعين

  0.520.52  0.960.96  2.362.36  08.4208.42  08.9108.91  09.1709.17  رجمينرجمين

القوة القوة 
  االنفجاريةاالنفجارية

  1.851.85  1.821.82  1.901.90  7.997.99  7.187.18  7.057.05  ينينذراعذراع

  5.585.58  6.796.79  8.308.30  47.8947.89  46.2246.22  46.4846.48  رجمينرجمين

السرعة السرعة 
  الحرةيةالحرةية

  0.570.57  0.530.53  2.102.10  04.0404.04  03.9503.95  04.2604.26  ذراعينذراعين

  2.422.42  0.880.88  2.692.69  07.7807.78  07.8507.85  08.6708.67  رجمينرجمين

  2.012.01  2.042.04  2.232.23  45.1845.18  44.5544.55  44.1244.12  مطاولة السرعةمطاولة السرعة

  1.671.67  1.481.48  1.591.59  7.897.89  7.997.99  7.787.78  الرشااةالرشااة

  
  
لنتسساوج اختبسسارات متغيسسرات البحسسث وعمسسى وفسس  لنتسساوج اختبسسارات متغيسسرات البحسسث وعمسسى وفسس  ( ( السسدرجات المعياريسسة التاويسسةالسسدرجات المعياريسسة التاويسسة))  ((**))  تحديسسد المعسساييرتحديسسد المعسسايير  00--44

  ::مراةز المعب بةرة السمة لشباب العرا مراةز المعب بةرة السمة لشباب العرا 
مللى بيللق اختبللارات القللدرات البدنيللة بكللرة السللمة عمللى ف تللي البحللث تللم الحصللول عبعللد أجللراء تط

الحصلول عملى اللدرجات الخلام ملن األملور الميسلورة بالنسلبة )وان  (**)النتا   التي جلاءت بلدرجات خلام 
، وذلللك ( )( رجات و إعطا هللا معنللى للله داللللةلمقيللاس إال إن وجلله الصللعوبة يكمللن فللي تفسللير هللذى الللد

الختلف وسا ل القياس ملن اختبلار إللى آخلر، وللذلك تلم اسلتخدام بعل  األسلاليب اإلحصلا ية المعنيلة 
 ذات الوحدات)إلى درجات معيارية            (ذات الوحدات القياسية المختمفة)لتحويل الدرجات الخام 

                                                           

 .هذى المعايير تعد معيارية المرجل لكونها أول مرة تم بحثها وفيما بعد تعد معيارية المحك عند التقويم المستمر)*( 

مبلللل أن تعلللال  ( أو أي أداة ميلللاس أخلللرى)النتيجلللة األصلللمية المشلللتقة ملللن تطبيلللق االختبلللارات )الدرجلللة الخلللام هلللي  )**(
 :استخرج هذا التعريف من المرجل اآلتي( إحصا ياً 

 .26  .  المصدر الساب . بحي حسانين محمد ص -

: القلاهرة . لريا سيالقياس فسي التربيسة الريا سية وعمس  السنفس ا. محمد حسن علوي ومحمد نصر الدين رضوان (  )
 .93 م،   988 دار الفكر العربي، 
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وذللللك علللن طريلللق مسلللمة انحرافلللات القللليم علللن متوسلللطها الحسلللابي عملللى االنحلللراف ( القياسلللية الموحلللدة
 . المعياري

انحلراف معيلاري، ومتوسلطها الحسلابي يسلاوي ( 3+إلى  3-)وتتراوح ميم هذى الدرجة عادة من 
وسللليمة لتحديلللد الحاللللة النسلللبية لملللدرجات )، والدرجلللة المعياريلللة ( )وانحرافهلللا المعيلللاري يسلللاوي ( صلللفر)

 .( ( )ر هذى الدرجات وتقويم نتا جهاو يمكن تفسي الخام،

                                                           

 .94   .  المصدر نفسه. محمد حسن علوي ومحمد نصر الدين رضوان ( 2)

التاوية لنتاوج اختبسارات القسدرات البدنيسة المبحوثسة وعمسى وفس  مراةسز الدرجات الخا  والمعيارية  4-2
 .بةرة السمة لشباب العرا * المعب

وية
التا

جة 
لدر

ا
 

 الدرجات الخا 

وية
التا

جة 
لدر

ا
 

 مطاولة  السرعة الحرةية القوة االنفجارية القوة المميزة بالسرعة
 الرشااة السرعة

 لمرجمين لمذراعين لمرجمين لمذراعين لمرجمين لمذراعين

 مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب

0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 

81      23 9,92 9,58  2,58 7         25 37,22 38,23 38,68 5,99 6,53 5,85 81 
79    6 26   9,83 9,49  2,49  66 64 22      37,45 38,24 38,89 6,24 6,58 5,92 79 
78       9,74 9,4   2,4  72 65        37,67 38,46 39, 2 6, 2 6,63 5,99 78 
77  7      9,65 9,33  2,32 69  63    26 23  37,89 38,67 39,3  6, 6 6,68 6,25 77 
76   6   24  9,56 9,25  2,24 68 64    8    24 38, 2 38,88 39,52 6,22 6,72 6, 2 76 
75    25   9,47 9, 7  2, 5 67 63 62    8    38,34 39, 9 39,73 6,28 6,77 6, 9 75 
74    5   22 9,37 9,28  2,27     9   25   38,56 39,3  39,94 6,34 6,82 6,25 74 
73       9,28 9 9,98 66 62 6        38,78 39,53 42, 5 6,42 6,87 6,32 73 
72  6      9, 9 8,92 9,92 65 6  62     22 23 39,2  39,74 42,36 6,46 6,92 6,39 72 

70   5  24 23  
9, 2 
9,22 

8,84 
8,77 

9,8  
9,74 

64         
39,23 
39,44 

39,96 
42, 6 

42,57 
42,77 

6,52 
6,57 

6,96 
7,22 

6,45 
6,5  

70 

71       8,93 8,68 9,65 63 62 59   7  24   39,67 42,37 42,98 6,62 7,25 6,58 71 
69    4    8,92 8,67 9,64 62 59   8      39,68 42,38 42,99 6,63 7,26 6,59 69 
68       8,83 8,59 9,56   58    7    39,92 42,62 4 ,22 6,69 7,   6,66 68 
67  5   23  2  8,74 8,5  9,47 6  58      2  22 42, 2 42,8  4 ،4  6,75 7, 6 6,72 67 
66   4   22  8,65 8,43 9,39 62 57 57    23   42,35 4 ,22 4 ,62 6,8  7,22 6,79 66 
65       8,56 8,35  9,32 59  56       42,57 4 ,24 4 ,83 6,87 7,25 6,86 65 
64    3    8,47 8,26 9,22 58 56   7      42,79 4 ,45 42,24 6,93 7,32 6,92 64 

                                                                                .                                                                          مرةز االرتةاز -3. مرةز الزاوية -2. صانع المعب -0* 

جة 
لدر

ا
وية

التا
 

 الدرجات الخا 

جة 
لدر

ا
وية

التا
 الرشااة مطاولة  السرعة الحرةية القوة االنفجارية القوة المميزة بالسرعة 
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 السرعة لمرجمين لمذراعين لمرجمين لمذراعين لمرجمين لمذراعين

 مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب

0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 

63  4      8,37 8, 8 9, 3 57 55 55   6    2  4 ,2  4 ,67 42,25 6,99 7,35 6,99 63 
62    22   8,28 8, 2 9,25       6 22   4 ,24 4 ,88 42,46 7,25 7,42 7,26 62 

60   3   2   
8, 9 
8,   

8,22 
7,95 

8,96 
8,89 

56 54 54     22  
4 ,46 
4 ,67 

42,29 
42,32 

42,67 
42,87 

7,   
7, 6 

7,44 
7,48 

7, 2 
7, 8 

60 

61      22 8,22 7,86 8,82 55 53        4 ,92 42,5  43,28 7,2  7,53 7,25 61 
59    2    8,2  7,85 8,79 54 52 53  6   2   22 4 ,9  42,52 43,29 7,22 7,54 7,26 59 
58  3   2    7,92 7,77 8,7  53         42, 3 42,74 43,32 7,28 7,59 7,33 58 
57     22  7,83 7,69 8,62 52 5  52   5     42,35 42,95 43,5  7,34 7,64 7,39 57 
56   2     7,74 7,6  8,54  52 5       9  42,58 43, 6 43,72 7,42 7,68 7,46 56 
55       7,65 7,53 8,45 5       5 22   9 42,82 43,38 43,94 7,46 7,73 7,53 55 
54      22   9 7,55 7,44 8,37 52 49 52  5      43,22 43,59 44, 4 7,52 7,78 7,59 54 
53  2      7,46 7,36 8,28 49 48        43,24 43,8  44,35 7,58 7,83 7,66 53 
52       7,37 7,28 8,22 48  49       43,47 44,22 44,56 7,64 7,88 7,73 52 

50        9  
7,28 
7,22 

7,22 
7, 3 

8,   
8,24 

 47      9  8  8 
43,69 
43,92 

44,23 
44,44 

44,77 
44,97 

7,72 
7,75 

7,92 
7,96 

7,79 
7,85 

50 

51     9   7,   7,24 7,95 47 46 48   4     44, 3 44,65 45, 8 7,82 8,2  7,92 51 
49      2    7, 2 7,23 7,94 46 45   4   4    44, 4 44,66 45, 9 7,8  8,22 7,93 49 
48       7,2  6,95 7,86 45  47     8   44,36 44,88 45,42 7,87 8,27 8,22 48 
47       8 6,92 6,87 7,77 44 44 46       7 44,58 45,29 45,6  7,93 8,   8,26 47 
46   2     6,83 6,79 7,69 43         44,8  45,32 45,82 7,99 8, 6 8, 3 46 

 
وية

التا
جة 

لدر
ا

 
 الدرجات الخا 

وية
التا

جة 
لدر

ا
 

 مطاولة  عة الحرةيةالسر  القوة االنفجارية القوة المميزة بالسرعة
 الرشااة السرعة

 لمرجمين لمذراعين لمرجمين لمذراعين لمرجمين لمذراعين

 مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب بمراةز المع

0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 

45     8  8  6,74 6,7  7,62 42 43 45      7  45,23 45,52 46,23 8,25 8,2  8,22 45 
44  2  9    6,64 6,62 7,52  42   3  3   7   45,25 45,73 46,24 8,   8,26 8,26 44 
43       6,55 6,54 7,43 4   44    3    6 45,47 45,95 46,45 8, 7 8,3  8,33 43 
42  9     6,46 6,46 7,35 42 4         45,72 46, 6 46,66 8,23 8,35 8,42 42 

40     7   7 
6,37 
6,29 

6,38 
6,3  

7,26 
7, 9 

39  43       
45,92 
46, 3 

46,37 
46,58 

46,87 
47,27 

8,29 
8,34 

8,42 
8,44 

8,46 
8،52 

40 

41      7  6,22 6,22 7, 2 38 42      6  6  46,36 46,79 47,28 8,39 8,49 8,59 41 
39 9  8    6, 9 6,2  7,29 37 39 42  2      5 46,37 46,82 47,29 8,42 8,52 8,62 39 
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ومن اجل التخم  من اإلشارات السالبة والكسور في الدرجات المعيارية كان البدم من استخدام 
 (. ت)الدرجة المعيارية المعدلة والتي تسمى أيضًا بالدرجة التا ية 

                                                                                                                                                                                

38       6, 2 6, 3 7,2   38 4        46,59 47,22 47,52 8,46 8,55 8,67 38 
37  8   6   6,2  6,25 6,92 36     2     46,8  47,23 47,7  8،52 8,59 8,73 37 
36 8      5,92 5,97 6,84 35 37 42    2  5   47,24 47,44 47,92 8,58 8,64 8,82 36 
35      6  5,83 5,89 6,75 34 36       5  47,26 47,66 48, 3 8,64 8,69 8,87 35 
34   7    6 5,73 5,82 6,67 33  39         4 47,48 47,87 48,34 8,72 8,74 8,93 34 
33     5   5,64 5,72 6,58 32 35      4   47,72 48,29 48,55 8,76 8,79 9,22 33 
32  7     5,55 5,64 6,52  34 38       47,93 48,32 48,76 8,82 8,83 9,27 32 

30       
5,46 
5,38 

5,56 
5,49 

6,4  
6,34 

3            
48, 5 
48,36 

48,5  
48,72 

48,97 
49, 7 

8,88 
8,93 

8,88 
8,92 

9, 3 
9, 9 

30 

31 7     5  5,29 5,42 6,25 32 33 37        4  3 48,59 48,93 49,38 8,98 8,97 9,26 31 

 
 
 

وية
التا

جة 
لدر

ا
 

 الدرجات الخا 

وية
التا

جة 
لدر

ا
 

 مطاولة  السرعة الحرةية االنفجارية القوة القوة المميزة بالسرعة
 الرشااة السرعة

 لمرجمين لمذراعين لمرجمين لمذراعين لمرجمين لمذراعين

 مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب مراةز المعب

0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 

29   6  4   5,28 5,39 6,24 29 32 36  2    3   48,62 48,94 49,39 8,99 8,98 9,27 29 
28       5, 9 5,3  6, 6 28 3         48,82 49, 6 49,62 9,25 9,23 9,34 28 
27  6     5 5, 2 5,23 6,27 27  35       49,24 49,37 49,8  9,   9,27 9,42 27 
26       5,2  5, 5 5,99  32        2 49,27 49,58 52,2 9, 7 9, 2 9,47 26 
25 6     4  4,92 5,27 5,92 26 29 34     2   49,49 49,82 52,23 9,23 9, 7 9,54 25 
24   5  3   4,82 4,98 5,82 25   9  2  2   3  49,7  52,2  52,44 9,29 9,22 9,62 24 
23       4,73 4,92 5,73 24 28 33       49,93 52,23 52,65 9,35 9,27 9,67 23 
22  5     4,64 4,82 5,65 23 27 32         52, 6 52,44 52,86 9,4  9,3  9,74 22 

20       4 
4,55 
4,47 

4,74 
4,67 

5,56 
5,49 

22           
52,38 
52,59 

52,65 
52,86 

5 ,27 
5 ,27 

9,47 
9,52 

9,36 
9,42 

9,82 
9,86 

20 

21 5    2  3  4,38 4,58 5,42  26 3        52,82 5 ,27 5 ,48 9,57 9,45 9,93 21 
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( 52)درجللللة، ومتوسللللطها الحسللللابي يسللللاوي ( 82-22)وتتللللراوح ملللليم هللللذى الدرجللللة عللللادًة مللللن 
 (.2 )وانحرافها المعياري يساوي 

  
 أن الدرجللة التا يللة لمللدرجات الخللام ترتفللل كممللا ارتفللل مسللتوى هللذى الللدرجات عللن المتوسللط  :مالحظسسة

عللدد المللرات، والمتللر وأجللزاؤى، )س الحسللابي كمللا فللي االختبللارات التللي يللتم فيهللا تسللجيل وحللدة القيللا
الثانيلة )           وبشكل عكسي في االختبارات التي يتم فيهلا تسلجيل وحلدة القيلاس ( وسم، ونقاط

أي إن الدرجلة التا يلة لملدرجات الخلام ترتفلل كمملا ملل مسلتوى هلذى اللدرجات علن المتوسلط ( وأجزاؤهلا
 .الحسابي
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 ( الباب الخامس)
 :االستنتاج 5-0
لنتلا   اختبلارات القلدرات البدنيلة المبحوثلة، ( الدرجة المعيارية التا ية)تم التوصل إلى تحديد المعايير  -

 .فق مراكز المعب لعينة البحثوعمى و 
 :التوصيات 5-2
 .اعتماد اختبارات القدرات البدنية المستخدمة في البحث - 
 .استخدام المعايير المعنية بالبحث عند عممية التقويم المستمرة -2
اعتماد النتا   التي توصل أليها البحث من مبل االتحاد العرامي المركزي لكرة السمة ب ية أعمامهلا،  -3

 .دها في اختيار اللعبين المؤهمين بدنياً ومن أجل اعتما
إجلللراء البحلللوث والدراسلللات المشلللابهة لممراحلللل العمريلللة المختمفلللة، وفضلللًل علللن إضلللافة المحلللددات  -4

 .األخر، ومنها القدرات البدنية المتبقية، والمهارات الهجومية والدفاعية، والوظيفية، والنفسية، والخططية
 

 ( المراجع)
مجمسة : العلمة بين مركلز اللتحكم ومسلتوى األداء المهلاري للعبلي كلرة القلدم. اهيم مجدي صالم إبر  -

 .م998 ، 48، ع 2م . جامعة الزاازي -التربية الريا ية

نسللبة مسللاهمة أهللم الصللفات البدنيللة وعلمتهللا بالمسللتوى الرممللي فللي ( . وآخللران)أيللاد محمللد عبللد ا   -
 .م995 ،   ع. بغداد-مجمة التربية الريا ية(: فوسبري) القفز العالي بطريقة التقويس

التطبيقسات اصحصساوية واسستخدامات الحاسسوب . التكريتي، وديل ياسين والعبيدي، حسلن محملد عبلد  -
 . م999 دار الكتب لمطباعة والنشر، : جامعة الموصل.  في بحوث التربية الريا ية

رية لبع  القدرات البدنيلة والمهاريلة الهجوميلة بكلرة تحديد مستويات معيا. فارس سامي يوسف شابا  -
 .   م2222رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة ب داد، . السمة في العراق 

.  االختبسارات ومبسادا اصحصساي فسي المجسال الريا سي. ميس ناجي عبد الجبار و بسطويسي أحملد  -
 .م987 مطبعة جامعة ب داد، : دادب 
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القيسساس فسسي التربيسسة الريا سسية وعمسس  السسنفس . علللوي ومحمللد نصللر الللدين رضللوان  محمللد حسللن -
 .93 م،   988 دار الفكر العربي، : القاهرة . الريا ي

دار : هرة، القللا3، ط ج. القيسساس والتقسسوي  فسسي التربيسسة البدنيسسة والريا سسة .محمللد صللبحي حسللانين  -
 .م995 الفكر العربي، 

. األسسس العمميسة لمةسرة الطساورة وطسر  القيساس لمتقسوي .المنعم  محمد صبحي حسانين وحمدي عبد -
 .م997 مركز الكتاب لمنشر، : ، القاهرة ط

بنللاء وتقنللين بطاريللة اختبللار الميامللة البدنيللة النتقللاء الناشلل ين بأعمللار . الياسللري، محمللد جاسللم أحمللد  -
 . 995  ة الرياضية، جامعة ب داد،أطروحة دكتوراى، كمية التربي. سنة ( 2 -2 )

 
 
 
 
 
 
 


