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 بناء مقياس الذات املهارية لدى العبي
 كرة اليد يف املنطقة الشمالية يف العراق 

  () امحد مؤيد حسني علي العنزي م.
  ملخص البحث

 بعح  كرة لبيد  ي لقماطي  لبشملبي   ي نيلهت  لقمهلري   يلحني بذلهت  وإلمكع ز هيمي  لبحثث لاحل ي  ي نال  لقمييل  لاخل  نقييي  لباتب حيث 
 لبعرلق .

  يهدف لبحثث إىل مل أييت:
  ي لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق. يدبلنال  مييل  لبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة   -

  جماالت البحث
/ 0202 بكرة لبيد بلموس  لبدوري لبعرلقي   ي لجمللل لبحشري : العحو كرة لبيد  ي هندي  لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق ، لقمشلركني  -

0200 . 
 . 01/8/0200وبغلي   01/0/0200لجمللل لبزملين : لبفرتة من  -
 لجمللل لقمكلين : لبيلعلت لبدلخلي  لاخلص  ابألندي  لقمشموب   ي لبحثث. -

 ولسقخدم لبحلحث لقماهج لبوصفي أبسلوب لبدرلسلت لقمعيلري  ولقمسح قمائمقهمل ولبحثث لاحل ي.
نطوب  دوري لبيطر نكرة لبيد   ي لبعرلق لقمشلركني  ي-ون هندي  لقماطي  لبشملبي  لثد لبذين ميولشقملت عيا  لبحثث على العحو كرة لبي

ورته صلقمييل  ن تلر ، حيث مت صيلغ  فيل( العح69) ولبذين سيمثلون عيا  لبحال  بلمييل  ولبحلبغ عدده  0200/ 0202 بلموس 
    ،  ل ي ضو  مييل  مخلسي لبقدرج )دلئملجيلني  ، وتكون لإلجلن  عاه  يرةف ( 15و) ( فيرة سلحي 06( فيرة ماهل )80لألوبي  ونولقع )

 ومت نعد ذبك لسقخرلج لبصدق لبظلهري بلمييل  نعرضه على لبسلدة لاخبل  ولقمخقصني ، وهسفرت هذه (،   ل  ، لند   ل  ، ندر           ، لحيلن      ل  غلبح
لق تسولسقخرلج معلمل لال ي قيوة لبقمييزي  بلفيرلت لبحللج لبوكذبك مت لسقخر  رة من لقمييل  لالوىل ،ي( ف01لبعملي  عن حذف )

ري مقسي  مع لقمييل  ، ونذبك هصحح غري مميزة لو غ ( فيرة من لقمييل  كوهنل فيرلت51لبدلخلي ، وهسفرت هذه لبعملي  عن حذف )
 جزئ  لباصفي .قلب ثيق من تحلت لقمييل  عن طريقلباهلئي  ، ومت لبق ( فيرة نصورته00لقمييل  لباهلئي يقكون من )

 :واستنتج الباحث
 بيد  ي لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق .للت لقمهلري  باعيب كرة ذنال  مييل  لب -

BUILD A SCALE OF PROFESSIONAL SELF EVALUATION FOR HANDBALL 
PLAYERS IN NORTHERN REGION IN IRAQ 
LECTURER; AHMED M. H. A. ALENEZY 
COLLEGE OF BASIC EDUCATION / UNIVERSITY OF MOSUL 
ABSTRACT 
The Importance The Current Research Is Derived In Building The Scale Of Professional Self 
Evaluation And Professional Skills In Handball In Northern Region In Iraq. 
The Research Aims To: 
* Build The Scale Of Professional Self Evaluation For Handball Players In Northern 

Region In Iraq. 
Fields Of Research: 

* Human Field: Players Of Northern Region Clubs Handball, Playing In Iraqi Handball 
League For The Year 2010/2011 

* Time: From 15/2/2011 Until 17/8/2011 
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 Place: The Covered Halls Of The Participating Clubs. 
The Researcher Used Descriptive Method With Surveys Due To Its Appropriateness. 

The Sample Consist Of Handball Players Representing Northern Region In Iraq In Handball 
Playing At The Iraqi League Of Handball For The Year 2010/2011. 
This Sample Will Represent The Blue Print Of Building The Scale, Their Number is(6), The 
Primary Version Of Scale Included (82) Items Falling Into (29) Negative Items And (53) 
Positive Items, After That Surface Validity Was Extracted By Showing It On A Panel Of 
Experts, This 
Resulted In Omitting (15) Items Of The Original Version, The Distinctive Force Of The Items 
Was Also Extracted As Well As The Factor Of Internal Ordinance, This Lead To Omitting 
Other (45) Items Due To Its Indistinctiveness Or In coordinated With The Scale Thus, The 
Final Image Of The Scale Consisted Of (22) Items, Stability Of The Scale Was Verified Using 
Half Division.  
The Researcher Concluded: 

 The Success Of Building A Scale Of Professional Self Evaluation Scale For Handball 
Players In Northern Region In Iraq. 

 

 التعريف بالبحث  -0
 املقدمة وأمهية البحث 1-1

تيدم علمي  خمقلف  سليمت  ي  إن لبقطور لبرايضي لاحلصل  ي خمقلف لألنشط  لبرايضي  مل هو إال حصيل  هحبلث ودرلسلت وجهود
لبعلمي هو لاحلي  لألسلسي  لبيت تعقمد عليهل لبدرلسلت  ن لبقيدمن لبحلحث هتييلألصعدة إذ على مجيع     ل  ولسع    ل  لاحرك  لبرايضي  تيدم

مبوضوع لبرتني  لبرايضي  ، وبعل جملل عل  لبافس لبرايضي هو لحد هذه لجمللالت لقمهم   ي  طحتلبعلمي   ي خمقلف لبعلوم لبيت تر ولبحثوث 
لقهل درلسلت  ي نعض ت بعل  هي درلس  لبشخصي  لبرايضي ايضي، إذ كلنت لوىل تلك لبدرلسلت ولبحثوث لبيت نده هبل هذل لر لب لباشلط

جنل ز لبرايضي ، وقد هشلرت نقلئج هذه لبدرلسلت إىل ابإل لبظولهر لبافسي  )كلبيلق ولاخوف ولالسقثلرة لالنفعلبي  ، ..... لخل( وعاققهل
 "( 0220، ظ ب وكلر ، وقد هكد )ع            هخرى لجيلاب  رايضي ويؤثر  ي هحيلن لالجنل ز لب  ي    ل  لبافسي يؤثر  ي بحعض لألحيلن سلحهن لبعلمل 

 "عن عالصر لبقدريب لألخرى             ريحي  فضا  قدتكز عليهل لبعملي  لبر هو لحد لألعمدة لبيت ت إن لإلعدلد لبافسي
 ( .51،  0220)عرب وكلظ  ، 

 ي تعزيز لبفو ز وعلى لبرغ  من  ي  كحريهإذ يعد لجللنب لبافسي هحد لبركلئز لألسلسي   ي عملي  لبقدريب لبرايضي لاحديث قمل به من هيم
هنفسه  حبلج  دلئم  إىل لقمزيد من  قمخقلف  ، جيد لبكثري من لقمدرننيل علب لبرايضي ألبولألسلبيب لقمسقخدم   ي تطوير ل تعدد لبطرق

 من مقكلما لإعدلد لالعب إعدلد سلني  ولبيت تسلعد  يلبوسلئل لقمالسح  لبيت ييدمهل لبقطور لبعلمي بإلن لبدرلس  ولبحثث إلجيلد هفضل
عليهل لبفرق لقمقيدم   ي  مرلجع  نسيط  بلاقلئج لبيت حصلت ل، ولاخططي  ، ولبافسي  ( ومن خا ي  ، ولقمهلري نمجيع لباولحي )لبحد

بسلنق ولقمسقوى لباعحني نني لقمسقوى ل تلنليلقدرلت وق علب لبرايضي  لقمخقلف  جند مدى لبفلرق لبكحري لبذي حصل  ي مسقوىألبل
ل هو عن طريق لبصدف  نل هتت من خا لإلجنل زلت لبرايضي  لقمقيدم  لبيت مل أتت نصورة عفوي  لبذي ه  عليه لآلن لبذي يبر بال حييي 

 هفضل لباقلئج .  لالسقفلدة من لبطلق  لبكلما  لبيت ميقلكهل لبرايضي على هفضل وجه ولبعمل على تغيريهل بلثصول على
  (.08:  0665)لبواتر، 

لبحدين ولجلسمي ولقمهلري بدى  بذبك من لبضروري هن يكون بديال من وسلئل لبييل  مل يعب نشكل دقيق وحمدد عن حلب  لالسقعدلد
لبشخصي  لبيت تاعكس على عملي   قهلدلتلبعشولئي  ولالج على هسل  لألسلبيب     يل  هن يكون لخقيلر وسيل  لبييل  محا لباعحني دون

 (.052، 0222شلش وحممود، لبقيومي . )
جتلهلت لو كلن هبل تيصري  إال إن مجيع هذه لبدرلسلت لبسلني  لبيت لهقمت ابجلولنب لبافسي  باعحني  ي لبفعلبيلت لبرايضي  لقمخقلف 

 العيب كرة لبيد. لقمهلري  بدى لت  باعحني ومدى ليمي  درلس  لبذمل من لبالحي  لقمهلري    ل  نوع



 1122العدد الرابع                      اجمللد الرابع                               جملة علوم الرتبية الرايضية

12 

 تحقلجهل كل العب اببلعح  ولبيت   لبذليت باعيب كرة لبيد  ي لقمهلرلت لألسلسي  لاخلص   ي نال  مييل  يييس لبقييياحل يإذ يهق  لبحثث ل
لبحثث لاحل ي  ي نال  لقمييل  لاخل  نقييي  لباعحني بذلهتـ   يث تب ز هيمي لقمحلرلة لاخلص  اببفريق .ح ل ي خا    ل  ونشكل كحري جد

 لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق .  بعح  كرة لبيد  يوإلمكلنيلهت  لقمهلري   ي
 مشكلة البحث 2 - 1

 ي لبفعلبي  لجلملعي      ل  لباعحني سول  تقعدد مقطلحلت لبوصول إىل لالجنل زلت لبعلبي  ولىل لقمسقوايت لبرلقي  من لباقلئج لبيت حتر زهل لبفرق لو
 ...... لخل.   ولبافسي لم لبفردي  ، وماهل لقمقطلحلت لبحدني  ولقمهلري  ولقمعرفي

لقمهلري  بدى العيب كرة لبيد  ي   ي جملل لبقييي  لبذليت بلجولنب    ل  ولضث    ل  بحلحث ودرلسقه الحظ لن هالك قصور جتلرب ل الومن خ
  ي لقمهلرلت لالسلسي  بلعح . لالندي  لبعرلقي  ، حيث لن لباعب ال يعرف هين يضع نفسه نني  زمائه

 النقلئج لقمحلرايت من خ حثث بدى لبحلحث أبيمي  لبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة لبيد ومل هلل من أتثري  يمن هال جتسدت مشكل  لب
مييل  خل  خيقض نييل  لبقييي  لبذليت باعحني  ي د دورهل لبكحري  ي تعزيز لبيدرلت لبحدني  ولقمهلري  باعحني ، وكذبك نعدم وجو 

 شملبي   ي لبعرلق .لببدى العيب كرة لبيد  ي لقماطي   تييي  لبذلت لقمهلري  ق  نال  مييل لقمهلرلت لالسلسي  نكرة لبيد، حيث سي
 بحثأهداف ال 3 - 1

 :حث اىل ما أييتلبيهدف ا
  لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق .نال  مييل  تييي  لبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة لبيد  ي0-5-0
 لقمهلري . بيد  ي لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق على مييل  تييي  لبذلتعيب كرة لاإجيلد مسقوايت معيلري  ب 0-5-0
 لقمهلري  باعيب كرة لبيد  ي لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق .لبقعرف على لبذلت  0-5-5
 جملالت لبحثث 0-5
لبعرلقي لقممقل ز ولبدرج  لألوىل بكرة  يلجمللل لبحشري : العحو كرة لبيد  ي لندي  لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق ، لقمشلركني  ي لبدور  0-5-0

 . 0200/ 0202لبيد بلموس  
 . 01/8/0200 وبغلي  01/0/0200 لجمللل لبزملين : لبفرتة من 0-5-0
 .ثاخلص  ابالندي  لقمشموب   ي لبحثلجمللل لقمكلين : لبيلعلت لبدلخلي  ل 0-5-5
 اإلطار النظري  -0
 التقييم2-1
لقمعىن يقطلب لسقخدلم لقمعليري  له هذلاهو من مفلهي  لبقييي  ، و هو مبعيل  هو لألفرلد هو لقموضوعلت لى قيم  لألشعهن إصدلر لاحك   "

لبقثسني هو لبقعديل آو لبقطوير لبذي يعقمد على هذه لألحكلم  معىن ليدير هذه لبييم  ، كمل يقضمن ليضهو لقمسقوايت هو لحملكلت بق
 (00:  0222 . )لبيمش وآخرلن ،" 

مس  معيا  هو لكثر بدى  رل، وتحدد ميد   ل  كمي    ل   لبسلوك وصفمل تحدث خلط نني مفلهي  لبييل  ولبقيومي ولبقييي  ، فلبييل  يصف     ل  ري ثفك 
 لى لبسلوك هو لبسم  لقميلس .عيقخطى ذبك إىل إصدلر حك  معني  لألفرلد، وال

وعي بألدل ، وهذل لاحك  بال اببقيدير                 على لبدرج  ممثا     لبكيفي لبوصفيفلبييل  إذن هو لبوصف لبكمي لقموضوعي بألدل ، فهو لاحك
 إجرل  مالسب به. يفيد  ي لختلذ قرلر معني نشلن لبفرد لبذي حصل على لبدرج  ، هو لقرتلح

ظهر هذل لقمفهوم ألول مرة  موع  من علمل  لبافس  ي لبغرب ، وقدلسقخدم  ي مسقهل نشأته من قحل جمإن مفهوم لبقييي  هو لبقيدير 
  هو لبقيدير كمصطلح سيكوبوجي  ي مرلجع يييقلب (، وظهر مفهوم0658لبذي لصدر  ي لبغرب علم ) "تييي  لإلنسلن  " ي كقلب 

 ل  لبافس ولبييل  لبافسي.ع
خدم نولسط  لخصلئيني سقت أبنه جمموع  من لبعمليلت لبيت "( مفهوم لبقييي  لو لبقيدير sundberg، 0 611سلندنرج ) ويعرف 
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له مع علتفتقعلق نامط خصلئص فرد معني تحدد سلوكه لو  لذ قرلرلت ولخقحلر فرو لت ولختع بلقوصل لىل تصورلت ولنطحلمقمرسني
على لبييل  لبكمي )مثل درجلت لخقحلرلت                                   وهدولت مقاوع  يعقمد نعضهل لحيلن  مقعددة  ييي  ميكن لن يقضمن هسلبيبقوهذل لب "نيئقه 

لبحعض  لت، ولبقفكري لالنقكلري ، وميلييس لاحلجلت ولقميول ، ولالجتلهلت ولبيي  لبشخصي  (، ويعقدلدعدولالسق لبقثصيل ، ولبذكل ،
لبقوصي  ، ولقميلنل  لبشخصي   لالخر علدة على لبقيديرلت لبكيفي  ، ولالحكلم لبوصفي  )مقل تييي  لسقملرلت لبيحول ، وتييي  خطلابت

 درنني باعحني واببعكس.(، وذبك نغر  لنقفل  لالفرلد، وتيديرلت لقم
 أنواع التقييم: 2-1-1
لبشخصي  هو حني  وحدهل حني يعقمد لبقييي  على لقميلنل   لبذلتي  ليت : ولبذي يلجل فيه لبفرد إىل لقميلييسذبقييي  لبل 0-0-0-0

ي  لو لقمصلحح  ولبودلد، صل  )كلقمافع  لبشخص    ل  ث يكون معيلر إصدلر لألحكلم ذلتيي  لألخرى ، حيعنسقخدم ميلييس لبقيدير لقموضو 
سكن لعقحلرلت لقمكلن  لالجقملعي  ، لو بسهوب                                ماه لبفرد  ي هتديد ذلته ، فضا   لبيرىب ولبرح  وطحيع  لالحنيل ز حنوه  ، لو نيص يعلين

 م فيه نصورة قرلرلتمي  هذل لباوع ب)لبقييي  لقمقمركز حول لبذلت (، ويكون إصدلر لألحكلتسمفيد ميكن  لبفه  ولإلدرلك ( ومبخقصر
  آرل  ولجتلهلت تقصف نكوهنل الشعوري   ثلسريع  مت

 (.05: 0222 )لبيمش وآخرلن ،
ي  كييل  لبطول ولبو زن علقموضو س على لقمعلوملت ابسقخدلم لقميلييلبقييي  لقموضوعي : وهذل لبقييي  يعقمد فيه لقمدرب  0-0-0-0

 بقثديد مسقوى لبامو لبحدين.
معيا  ، ولمل إذل كلن لبغر  هو  يع  ومحدئي  على مسقوايت لألفرلد  ي خبةم سر كللدة مل يسقخدم نغر  إصدلر هحيت علذقييي  لبولب

 يي  لبذليت همر ضروري .قيلاحلب  إىل لب لاحصول على معلوملت دقيي  عن إمكلنيلت لألفرلد فلن لبلجو   ي هذه
  (5 : 0669)خلطر وهبحيك،  

ييي ، وال يلجل إىل لبييل  قلبع  مجيع لقماحظلت لبكمي  عن موضو على لقميلييس لقموضوعي   ي    ل  سللس حيث يعقمد لبقييي  لقموضوعي
 قدعي لألمر ذبك.لبذليت إال حني يس
 ييي  لبقكويين ، ولبقييي قلب: لنال نفرق نني نوعني من لبقييي  يمدلم لبقييي  لو مىت نسقعمله  ي لبعملي  لبقدريحي  فأخوهمل من حيث لسق

 (.05: 0222)لبيمش وآخرلن ،                                   لاخقلمي 
 مفهوم الذات 2 -1- 2

ل ثولبرشلق  )ولجلسمي ( م ولبيوة ولبسرع  لثي  اببغري ولبحدني  مثي عل  عدة فئلت ماهل لبعيلي  ولبيرى ملك كلن دبس هن لبذلت حتقو 
جسمه خيقلف عن هجسلم لآلخرين ، هي لن لقمر  يرى  لقمعر ي  ي معرف  لبشخص أبنلقمولصفلت لجلسمي  وبيد هكد كو ي أبن لبقميز 
من كلتل و كلرل و روج ر ز على لعقحلر هن هالك ذلت فعليه وذلت مثلبي ، ولبقطلنق  نفسه اببطريي  لبيت يرلهل هبل لآلخرين ، ولتفق كل

مقشلهبلن  ى سو  لبقكيف وقد لتفق نعض لبعلمل  على لنه ال يوجد لثالن  علالبف نيامل تعقب لقميلرن  نياهمل دلبقكي   علىالبنياهمل د
 هد  ي لاحيلة ممل تحدد بر فلبهسلوب  يلهتمل مقشلهب  ، كمل يرى هؤال  لبعلمل  أبن لبذلت هيحىت وبو كلنت مكونت شخص 022%

قمثلبي  ولبذلت لبولقع ، ويرى لبحعض من علمل  يقطلنق عادهل لبذلت ل ج  لبيتدر مفهوم لبذلت يعين لب نت، هلشخصيقه ويفسر به لاخب 
حك  لبشخص بلفرد على قيمقه لبذلتي  ولبيت يق  " افس ، وبيد عرفت لبذلت على إهنل لبشخصي بل لبافس على هن لبذلت هي لبقيدير

ي  لبشعوري  ولقمفلهي  ولبي ر ز على ههنل تاظي  عيلي معر ي ماظ  بلمدركلتجتلهلت لبفرد حنو نفسه ويشري روجل العاهل من خ لبقعحري
ووبسون أبن مفهوم تيدير لبذلت بلذين تحصلون على  كمل يوضح كل من هيزنك  ،قعلق اببسملت لقمميزة بلفرد وعاققه لقمقعددة تلبيت 

ين تحصلون على وقدرلهت  ويعقيدون  ي هنفسه  لجلدلرة ولبفلئدة ولبعكس ابباسح  بلذ  هتمن لبثي   ي ذول    ري   بديه  قدر كحدرجلت مرتفع  
بلفرد ذو  إىل هن لجتلهلت لبفرد لبشلمل  سلبح  كلنت لو موجح  حنو نفسه هي تعين هن تيدير لبذلت لقمرتفع يعقب درجلت هقل ، إضلف 

  ص لبفكرة لبيت يدركهل لبفرد عن كيفي  رؤي  لآلخرين به وتيييمه .قيم  وهيمي  فيمل خي
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 (.88: 0660سليملن ، )
 ايضة والذاتممارسة الر  1-3 -2

بفئ  لقمعوقني نشكل خل  ،  ي  ولالجقملعي لبيدرلت لاحركي  ولاحسي  ولبحدن إن مملرس  لألنشط  لبرايضي  اببقأكيد يؤدي لىل حتسني
و ذلته من لجيليب بلمعوقني حيث جيد لقمعوق خاهلل نفسه ل احدوث تطور    ل  ثعكن لعقحلر لالنشط  لبرايضي  ابويوضح )جوبني( لىل لنه مي

حلت ثحهل تقثسن قدرته على لبقكيف ولبكلقمهلرلت لبرايضي  ، كمل جيد لالنشط  لبيت تح هل لو لبيت ييوم أبدلئهلجز خال لألشيل  لبيت يا
 (.02: 0660)لاحلرين ،  لالنفعل ي ولبذليت

 ومبل تقيثه من فر  مقكررة بلقعحريهسلسي  ت حركي  لقويه من لبعلب مقاوع  ومهلر شط  لبرايضي  مبل حتوتشري عملرة إىل إن مملرس  لالن
                                                 ي تكوين شخصي  لبرايضي وتكيفه لبشخصي ولالجقملعي     ل  هلم    ل  عن لبافس ولبذلت ولباجلح  ي لقمولقف لقمخقلف  بلعب تلعب دور 

  (.00)نفس لقمصدر لبسلنق : 
 إجراءات البحث -5
 منهج البحث 3-1

 لبحثث لاحل ي. ع يلري  ولقمسثي قمائمقهمل وطحيم لبحلحث لقماهج لبوصفي أبسلويب لبدرلسلت لقمعلسقخد
 جمتمع البحث وعينته 3-2

، ولبحلبغ 0202/0200   لبشملبي  لقمشلركني  ي دوري لبدرج  لقممقل زة بكرة لبيد بلموس جمقمع لبحثث ناعيب لندي  لقماطيمتثل 
 ي   ي لبعرلق .( هندي   ي لقماطي  لبشملب8على )مو زعني     ل  ( العح000عدده  )

لبوصول إبيه  ولاحصول على  لحثحمقل ز بكرة لبيد ولبذين لسقطلع لبلقمدوري بلألندي  لقمشلركني  ي ل  انعىنمتثلت  يدهمل عيا  لبحثث ف
 طي  لبشملبي  ، وذبك نعد لسقحعلداي   ي لقملنثملألندي  لب من    ل  ( العح69نالؤه ، ولبحلبغ عدده  )إجلابهت  على فيرلت لقمييل  لقمرلد 

 ( يحني جمقمع لبحثث وعياقه.0دول )لجملقمع لبكلي بلحثث ، ولجل ن( م% 81.10) حرل  لقمرمى ، ونذبك نلغت نسح  عيا  لبحثث

 ( 1) جدول
 (البناء عينة) وعينته البحث جمتمع يبني

 املئوية النسبة وذةاملأخ العينة  الكلي الالعبني عدد اسم النادي واملوقع ت
 %02.10 00 05 لقموصل/  لبفقوة .0
 %02.10 00 05 لبسليملني /  سريولن .0
 %02.10 00 05 دايىل .5
 %02.10 00 05 دهوك/  نري  .5
 %02.10 00 05 لبدين صاح/  تكريت .1
 %02.10 00 05 كركوك/  لبدو ز .9
 %02.10 00 05 لرنيل .1
 %02.10 00 05  زلخو / دهوك .8

 %81.10 69 000 لجملموع
 خطوات البناء ملقياس تقييم الذات املهارية 3-3

 لبقلبي  بلحال :ت  ي لبعرلق ، ولتحع لبحلحث لاخطولتطلب لبحثث نال  مييل  بقييي  لبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة لبيد 
 إعداد الصيغة األولية للمقياس 1-3-3

ولقمهلرلت لألسلسي  بلعح  كرة  ولقمصلدر لبعلمي  بلحثث لبعلمي ولاخلص  مبوضوع لبقييي  لبذليت ل لالطاع على لألدنيلت لبعلمي امن خ
بلمهلرلت لألسلسي   ي كرة لبيد، قلم إبعدلد لبصيغ      ل  ومدرس    ل  ي  ولألكلدميي  كونه العحلحث لبعلمي  ولبعملحخبة لب لالبيد، ومن خ
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( فيرة ، ماهل 80رلت لهلجومي  لألسلسي   ي بعح  كرة لبيد، حيث قلم نصيلغ  )لقمهل لألوبي  بلمييل  حبيث تشقمل على مجيع
 ( . 0لثق قم( فيرة سلحي  ، )ل15و)إجيلني  رة في،(06)
 حتديد أسلوب صياغة الفقرات 3-3-1-1

( ، إذ  Multiple choice) لعقمد لبحلحث  ي صيلغ  لبفيرلت على هسلوب )بيكرت( لقمطور وهو شحيه أبسلوب لالخقيلر من مقعدد
لغ  لبفيرلت ل هو زلن خمقلف  ، وقد روعي  ي صيهل لئنقه ابخقيلر نديل من نني عدة ندلييدم بلمسقجيب ففرلت ويطلب ماه حتديد إجل

 مل أييت:
 لن ال تكون لبفيرلت طويل . -
 لن لبعحلرة قلنل  بقفسري ولحد. -
 ( .061،  0662)كلظ  ،                               قكل  قملن تكون لبعحلرة نصيغ  ل -
 لبحلحث. لمم  لقميلرن  هرصميع هو ال جييب بكي ال تاعدم فعدم لسقخدلم لبعحلرلت لبيت تحقمل لن جييب عاهل لجل -
 لن تكون ولضث  ومفهوم  لقمعىن ولهلدف . -
 لن ال تكون لبفيرلت كلشف  عن نفسهل. -
 مشول مجيع لحمللور لبفيرلت لاخلص  هبل. -
 حيقهل صدق لبفيرلت وصا 5-5-0
 لبصدق لبظلهري بلمييل 5-5-0-0

ذوي لاخبة ولالخقصل   ي  ( على لبسلدة0( فيرة )لقملثق 80نشكله لألو ي )بغر  لبقعرف على صدق لبفيرلت مت عر  لقمييل  
رة وحتت لبحديل لقمالسب )تصلح ، عام  )صح( هملم كل في ل وضعا"ومن خ(1)رايضي  وعل  لبافس لبرايضي ولبييل  ولبقيومي بلبرتني  ل

ع تثحيت لبفيرلت لالجيلني  م (السب  ي حيل )تصلح نعد لبقعديل تدوين لبقعديل لقم عن                                  تصلح ، تصلح نعد لبقعديل ( فضا  ال
 ل.ماه حي ولبسل

( من آرل  %11ق )لتفل ج لبصدق لبظلهري )صدق لاخبل ( بلمييل  حيث مت لالعقملد على نسح ل ونعد مجع لالسقملرلت مت لسقخر 
(  ي مقل هذل لباوع % 11اسح  )نمولفي  آرل  لحملكمني  لىل لنه ميكن لالعقملد على "0685 لبسلدة لاخبل  حيث يشري نلوم وآخرلن ،

 (. 06853009 من لبصدق " )نلوم ، وآخرون ،
لبفيرلت ذلت لبقسلسات  ( وهي%11)احصوهلل على نسح  لتفلق هقل من يرة ف( 01جرل  لإلحصلئي مت لسقحعلد )ومبوجب هذل لإل

                                                           

  :  ه        لاخبل         لبسلدة (1 )
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                       لبرومى     نيف     حممد      جلس   .  د  .  ه
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                                  لاخيلط      قلس       ضيل   .  د  .  ه
      لقموصل       جلمع   /           لبرايضي        لبرتني       كلي                                   لبعيسى        سليملن     لمحد      هلش   .  د  .  ه
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                     لبيلدر     عحد      فلضل     سعد  .  د .   م . ه
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                    حاقوش      ذنون       معيوف  .  د .   م . ه
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                            لاحوري     على        سليملن      عكل   .  د .   م . ه
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                   غزلل      قلس        لبكرمي     عحد   . د   م . ه
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                    حممد      جلس        ضرغلم  .  د .   م . ه
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                        حممد      حل زم     قصي  .  د .   م . ه
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                 لبو زلن     مجيل     ابس      سعد  .  د .   م
      لقموصل       جلمع   /          لبرايضي         لبرتني       كلي                                           ذنون      حممود     اثمر  .  د .   م
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( بيصحح لقمييل  0 ي هصل لقمييل  )لقملثق  (80، 80، 10، 10، 96، 91، 91 ، 18،11، 19، 11 ،10، 55، 00، 1)
(، 0عي  )لقملثق إلجرل  لبيوة لبقمييزي  بلفيرلت وإجرل  لبقجرن  لالسقطا لت نال  لقمييل فيرة مت لالعقملد عليهل  ي عملي (91نولقع )

 ( من قحل لبسلدة لاخبل . %022بلعحلرلت فكلنت نسح  لالتفلق عليهل )   لبحدلئلهمل خبصو  صاحي
  دق التمييزي للمقياسصال 3-3-2-2

 مييزي بلمييل  أبسلونني ، ويمل:حيث مت إجرل  لبصدق لبق
 (يقلن )لبقثليل لإلحصلئي بلفيرلت * هسلوب لجملموعقلن لبطرف**

قعون لبقفريق نني لألفرلد لبذين يقم لجليد إجرل  عملي  لبقثليل لإلحصلئي بفيرلته قمعرف  "قدرة لالخقحلر لقميرتح علىمن مولصفلت لقمييل  
لبسم  لو لبيدرة من نحي  لخرى رج  ماخفض  من نفس دعون نمقيق ندرج  مرتفع  من لبسم  لو لبيدرة من نحي  ، ونني لالفرلد لبذين

( فيرة ، مت  01نعد حذف لبفيرلت لبيت سيطت حسب لرل  لبسلدة لاخبل  ولبحلبغ عددهل ) مت يث(، ح055: 0229)رضولن ، "
ونعد مجع  ،   ل  ( العح69) دهللى هفرلد عيا  لبحال  ولبحلبغ عدع( 0( فيرة )لقملثق 91لقمييل  لبحلقي  ولبحلبغ عدرهل ) تو زيع فيرلت

طرفقني ولبحلبغ عدديمل لخقيلر لجملموعقني لقمق ، مت   ل  تال زبي    ل  رتيحيل  تلبحال   ي لقمي عليهل لفرلد عيا جلت لبيت حصل لالسقملرلت وترتيب لبدر 
  إىل قسمني مقسلويني )علوي وسفلي (، ومت نعد ذبك عياوذبك نعد تيسي  لب  ي كل جمموع  من لجملموعقني لبعليل ولبدنيل،    ل  ( العح58)

  مقوسطلت إجلابت لجملموعقني لبعليل ولبدنيل بكل فيرة من فيرلت لقمييل  ،  لبفروق ننيالبلر دحقالخ لسقخرلج قيم  )ت( لحملسون 
 ييل .يحني معلمات لبقمييز بفيرلت لقم( 0ولجلدول )

 ( 2ول ) دجلا
 يبني قيمة )ت( احملسوبة بني اجملموعتني املتطرفتني )العليا والدنيا(

معامل  رقم الفقرة
 معامل الفقرة رقم التمييز

 معامل فقرةال رقم التمييز
 معامل الفقرة رقم التمييز

 معامل الفقرة رقم التمييز
 التمييز

0. 5.59 01. 0.25 .06 5.01 50. 5.05 .11 0.26 
0. 0.06 09. 0.55 52 5.00 55. 0.01 .19 0.21 
5. 0.55 01. 0.88 50. 0.05 55. 6.15 11. 0.59 
5. 0.05 08. 0.81 50. 0.91 51. 5.00 18. 5.00 
1. 2.15 06. 0.18 55. 0.69 59. 0.05 61. 5.96 

9. 0.61 02. 0.05 55. 5.50 51. 5.15 92. 5.00 
1. 2.05 00. 0.05 51. 1.95 58. 5.00 90. 5.59 
8. 0.51 00. 2.00 59. 5.68 56. 0.88 90. 5.18 
6. 0.81 05. 0.91 51. 0.51 12. 5.00 95. 0.61 
02. 0.08 05. 0.59 58. 0.95 10. 5.15 95. 0.26 
00. 5.00 01. 1.50 65. 2.66 10. 5.10 91. 0.91 
00 0.50 09. 2.68 52. 0.22 15. 5.00 99. 0.11 
05. 0.59 01. 0.20 50. 1.00 15. 0.00 91. 1.06 
05. 0.10 08. 0.61  

 0.68=( 65( ودرج  حري  ) 2.21نسح  خطل ) ادوبي  عد* قيم  )ت( لجل
قيم  )ت( لجلدوبي  عاد  وعاد لبرجوع لىل(6.15 – 2.00( لن لبيي  لبقلئي  بفيرلت لقمييل  قد ترلوحت نني )0يقحني من لجلدول )
يم  )ت( لحملسون  هلل لكب من ق  كلنتولبيت لقميحوب  (، جند لن لبفيرلت0.68ولبحلبغ  )( 65)ودرج  حري   (2.21مسقوى معاوي  )

، 52، 06، 08، 01، 05، 02، 06، 09، 01، 05، 05، 00، 00 ، 02، 5، 5، 0قيم  )ت( لجلدوبي  وهي لبفيرلت ) 
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50 ،50 ،55 ،55 ،51 ،59 ،51 ،50 ،50 ،55 ،55 ،51 ،51 ،58 ،56 ،12310 ،10 ،15 ،15 ،19 ،11 ،
، 05، 00، 00، 08، 01، 6، 8، 1،  9، 1،، 0( فيرد، همل لبفيرلت )59عددهل )و ( 91، 95، 90، 90، 92، 16، 18
 ( فيرة ، تعقب مرفوض  وذبك بعدم لحقولئهل على00وعددهل ) ( 99، 91، 95 ، 11،  59،  52، 56، 58 ،01، 09

 لجلدوبي . قيم  )ت( لحملسون  هلل لصغر من قيم  )ت( تييزي حيث كلنقملبصدق لب
 اق الداخليتسل اال*** أسلوب معام
ً  مييلس مييزي  بلفيرلت ، إذ لن هذل لألسلوب ييدم بالقلخلي بلوصول لىل لبيوة لببدلق لتسمت لسقخرلج معلمل لال  ي فيرلته     ل  قجلنسم      ل 

 حيث نط نني فيرلت لقمييل  ،لرهتل على إنرل ز لبرت قد عن ، فضاككلسه لبذي يييسه لقمييل   ث تييس كل فيرة لبحعد لبسلوكي نفيحب
  ( يحني ذبك.5) وع لبكلى بفيرلت لقمييل  ولجلدوللط كل فيرة مع لجملمحمت قيل  درج  لرت

 (3اجلدول )
 لفقرات املقياس ياخللداق اتسيبني معامل اال

معامل  رقم الفقرة
 معامل الفقرة رقم االرتباط

 معامل الفقرة رقم االرتباط
 معامل الفقرة رقم االرتباط

 معامل الفقرة رقم االرتباط
 االرتباط

 ضعيف  لبقمييز 2.055 .50 2.218 .06 2.555 .01 2.015 .0
 2.060 .19 2.016 .55 2.090 .52 2.062 .09 لبقمييز ضعيف 

 2.009 .11 2.550 .55 2.001 .50 لبقمييز ضعيف  2.061 .5
 2.000 .18 2.511 .51 2.015 .50 لبقمييز ضعيف  2.051 .5

 2.092 .16 لبقمييز ضعيف  2.520 .55 2.006 .06 لبقمييز ضعيف 
 2.218 .92 2.081 .51 2.089 .55 2.008 .02 لبقمييز ضعيف 
 2.016 .90 2.060 .58 2.025 .51 لبقمييز ضعيف  لبقمييز ضعيف 
 2.218 .90 2.009 .56 2.025 .59 لبقمييز ضعيف  لبقمييز ضعيف 
 2.265 .95 2.000 .12 2.012 .51 2.555 .05 لبقمييز ضعيف 

 لبقمييز ضعيف  2.092 .10 لبقمييز ضعيف  لبقمييز ضعيف  2.010 .02
 لبقمييز ضعيف  2.281 .10 لبقمييز ضعيف  2.521 .01 2.550 .00
 لبقمييز ضعيف  2.055 .15 لبقمييز ضعيف  لبقمييز ضعيف  2.050 .00
 لبقمييز ضعيف  2.016 .15 2.016 .50 لبقمييز ضعيف  2.015 .05
05. 2.000 08. 2.055  

 .2.022=(  2.21( ومسقوى معاوي  )65درج  حري  ) ادوبي  عدقيم  )ر( لجل *
-2.218) لوح ننيرت نعد حذف لبفيرلت ضعيف  لبقمييز ي( لن قي  )ر( لحملسون  بفيرلت لقمييل  5يقحني من لجلدول )

لبفيرلت  ن(، جند ل2.022( ولبحلبغ  )65) ودرج  حري ( 2.21وعاد لبرجوع لىل قيم  )ر( لجلدوبي  عاد مسقوى معاوي  ) (2.520
، 02، 06، 01، 05، 05، 00، 02، 0) تلجلدوبي  وهي لبفيرل (ر( لحملسون  هلل هكب من قيم  . )كلنت قيم  )ر  لقميحوب  ولبيت

 ، 5، 5( فيرة ، همل لبفيرلت )00( وعددهل )91، 15، 51، 51، 55، 55، 50، 59، 51، 55، 52، 08،01، 05
00 ،09 ،06 ،50 ،50 ،55 ،51 ،50 ،58 ،56 ،12 ،10 ،10 ،15 ،19 ،11 ،18 ،16 ،92 ،90 ،90 ،95 )

)ر(  قيم  ت لبدرج  لبكلي  بلمييل  حيث كلنوي نياهل وننيعامرفوض  وذبك بعدم وجود لرتحلط م بقفيرة ، تع( 05و عددهل )
 دوبي .هلل لصغر من قيم  )ر( لجل لحملسون 

(  51لبدلخلي هي ) تسلقلال لقمقطرف  وهسلوب معلمل ت مت حذفهل أبسلوب لجملموعليتفلن عدد فيرلت لقمييل  لب لألسل وعلى هذل 
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( ولجلدول 5( فيرة ، )لقملثق 00لإلحصلئي بلفيرلت من ) نصيغقه لباهلئي  نعد لبقثليل    ل  ألسلونني ، إذ يصحح لقمييل  مؤبفرة بكا ليف
 ( يحني ذبك.5)

 ( 4دول )اجل
 خليلداا قجملموعات املتطرفة وأسلوب االتساالفقرات احملذوفة أبسلوب ا أعداد

 عدد الفقرات املتبقية حملذوفةا عدد الفقرات األسلوب املستخدم د الفقرات الكليعد
  00 لجملموعلت لقمقطرف  
 00 05 لالتسلق لبدلخلي 91

  .اببصدق لبقمييزي تقمقع( فيرة ولبيت 00ته لباهلئي  هي )لت لقمييل  نصور ر ( لن لبعدد لباهلئي بفي5لجلدول )إذ يقحني من 
 ثبات املقياس 3-3-3

أبسلوب لبفيرلت    لبقجزئ  لباصفي  بدرجلت لقمييل يحلت لقمييل  عن طريق لسقخدلم طريحيث قلم لبحلحث ابسقخرلج ث
، نعد لن حذفت    ل  ( العح69ولبحلبغ عددهل ) ز  لبقمييامن عي    ل  يت عشولئري قخقملرة لس( ل12)لبفردي  ولبزوجي  (، لذ مت بقصثيح )

د لبفيرلت لبدقي دخلت  ي لحقسلب لبثحلت عدلبدلخلي ، لذ كلنت  ري لقمميزة وكذبك لبفيرلت لبيت ال تقمقع ابالتسلقغلبفيرلت 
لت ر ل لبفيثلألول مي، لباصف  نيف(، مث قسمت درجلهت  إىل نص5لثق نصورته لباهلئي  )لقم لاخلص  ابقمييل  ت( فيرة وهي لبفيرل00)

 ( 0221 ت ذلت لبقسلسات لبزوجي  ، وهو كمل تشري إبي  درلس  )لبكول ز،للبفير  ثلميردي  ، ولباصف لبثلين لبف اتسذلت لبقسل
 نينلالرتحلط لبحسيط )نريسون(  (، ومت نعد ذبك لسقخرلج معلمل0226رلن ،( ودرلس  )طحيل وآخ0221ودرلس  )لمحد ولخرلن ،

لط نني درجلت كل من نصفي لالخقحلر يعقب مبثلن  حلالرت " (، حيث لن2.19قمييل  ، لذ نلغت قيم  )ر( لحملسون  )درجلت نصفي ل
ير غري مقثيز (، وبكي حنصل على تيد009: 0665باخقحلر ككل" )هنو حطب ،  لالتسلق لبدلخلي باصف لالخقحلر فيط وبيس

(، وهي قيم  2.86حلت لبكلي بلمييل  )ثعلمل لبمنرلون (، لذ نلغت قم   -لن سحريملسقخدلم معلدب  ) له متمبثحلت لالخقحلر نكل
 على ثحلت لقمييل  لجلديد، ممل يدل    ل  لحصلئي لب د
 وصف املقياس وتصحيحه )الصورة النهائية( 3-3-4

لبدرلس  يقأبف من   هذهلبشملبي   ي لبعرلق ، ولبذي مت نالؤه  ي د  ي لقماطي  يبمييل  تييي  لبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة ل
( و) 00، 06،   01، 05، 00، 8 ،1، 5، 5، 0، 0)  لساتلبقس( فيرة لجيلني  وهي لبفيرلت ذلت 00( فيرة ماهل )00)

(، ويق  5( )لقملثق 00، 02، 08، 09، 01، 05، 00، 02، 6، 1، 9)ت لساقست لبلفيرة سلحي  وهي لبفيرلت ذ (00
 (5(، و)   ل  ( درجلت بلحديل )غلبح5(، و)   ل  ( درجلت بلحديل )دلئم1يق  ماح ) لسي لبقدرج ، حيثمييل  مخ تصثيح لقمييل   ي ضو 
لالجيلني  واببعكس ابباسح   (، هذل ابباسح  بلفيرلت                     ( درج  بلحديل )هندل  0(، و)    ل  ج  بلحديل )ندر ( در 0(، و)                      درجلت بلحديل )لحيلن  

باعب كرة لبيد  ي تيييمه بذلته لقمهلري   ي لقمهلرلت  كب هي لألفضل ابباسح بلفيرلت لبسليح  ، حيث تعرت لبدرج  لألعلى لو لأل
 (.002- 00)   نكرة لبيد، لذ تاثصر درجلت لقمييل  ننيسيلالسل
 التجربة االستطالعية للمقياس 3-4

العيب ماقخب  ليع ( 0لثق ي  قمييل  تييي  لبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة لبيد )لقمعاقطجرن  لالسقإذ قلم لبحلحث نقطحيق لب
، حيث 0202/0200 لبعرلق بلعلم لبدرلسي لبرايضي   ي نطوب  كليلت لبرتني  كز لألول  يجلمع  لقموصل نكرة لبيد ولاحلصلني على لقمر 

بقجرن  (، وكلن لبغر  من إجرل  ل05/0/0200-00على لباعحني ولسقامه بلفرتة ) مت تطحيق لبقجرن  لالسقطاعي  نقو زيع لقمييل 
  -هو: لالسقطاعي 

  ( 00 - 8رتلوح )فيرلت لقمييل  ي جلن  عنإللبوقت لألنسب لبا زم ب نن  عن لقمييل  حيث كلوقت لقمسقغرق بإلجلبلبقعرف على ل
  دقيي .

  لقمييل  . ني بفيرلتجلابت جيدة وتدل على فه  لباعحلبقعرف على إجلابت لباعحني لألوبي  ، لذ كلنت لغلب لإل  
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  فه  ووضوح لبفيرلت  لبقعرف على مدى وضوح لبفيرلت ابباسح  باعحني ، حيث نقجت هذه لبعملي  عن لبقعرف على ميدلر
 ني.حابباسح  الع

 التجربة الرئيسية للمقياس 3-5

اببحثث و ي لقمشموب   (، على العيب كرة لبيد  ي لألندي 0( فيرة لقملثق )91إذ قلم لبحلحث نقو زيع لقمييل  نصورته لألوبي  )
( وبغلي  0200 /5 / 5من ) هوقلت مقفلوت   ي لبيلعلت لبدلخلي  لاخلص  ابألندي  )جمقمع لبحثث (، وذبك بلفرتة

ت عن مجيع لبفيرلت من لجل لإلحصلئي ومكقمل  لإلجلاب ( لسقملرة صلاح  بلقثليل69(، حيث مت مجع ولسقام )01/1/0200)
 إجرل  لبقثليل لإلحصلئي بلفيرلت .

 الوسائل اإلحصائية 3-6
  -:التالية للتوصل إىل نتائج البحث حيث أستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية

  . لباسح  لقمئوي  

  .لبوسط لاحسليب  

  . لالحنرلف لقمعيلري  

  .)معلمل لالرتحلط لبحسيط )نريسون  

  . قلنون )ت ( بلفروقلت  

 .لقمقوسط لبفرضي  

  ل لالخقاف.ممعل  

  قول البمعلمل ل.  

   ( 062-02: 0226نرلون .)لبكالين ،  -معلدب  سحريملن 
 عرض النتائج وحتليلها  -5

لبشملبي   ي لبعرلق باعيب  هذل لبحثث نحال  مييل  تييي  لبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة لبيد  ي لقماطي  لإذ قلم لبحلحث من خا
  . 0202/0200لبدوري لقممقل ز نكرة لبيد بلموس  

 جتائرض النع 4-1
 لد صدقإجيمت  ثقمعلمات لبعلمي  لاخلص  نه حيلد لوإجي  حي  لقمييلااببقأكد من ص ثنعد هن قلم لبحلح

 -لقمييل  اببطرق لبقلبي  :
 لبصدق لبظلهري .

 ييزي .لبصدق لبقم
لبحثث لاحلبي  لو مل يا  ع بلقطحيق على    ل  ي  ، ونعد ذبك هصحح لقمييل  جلهز يل  أبسلوب لبقجزئ  لباصفوكذبك مت إجيلد ثحلت لقمي

  ( يحني لقمعلمل لإلحصلئي  بلمييل  لجلديد.1يشلهبهل من عيالت هخرى ، ولجلدول )
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 (5) جدول
 كرة اليد يف املنطقة الشمالية يف العراق  هارية لدى العيبقييم الذات املتيبني املعامل االحصائية ملقياس 

املتوسط  االختالف االلتواء املنوال ع± -س  املقياس
 (2) لفرضيا

ييي  لبذلت لقمهلري  ت
لبيد  يب كرةعدى الب

  ي لقماطي  لبشملبي 
10.8 05.61 16 2.58 02.85% 99 

قول  البلن معلمل ل(، وك05.61) ( وابحنرلف معيلري ميدلره10.8( لن لبوسط لاحسليب بلمييل  لجلديد يحلغ )1إذ يقحني من لجلدول )
 مائم  لقمييل  بعيا  لبحثث،( وهو معلمل لبقول  جيد يدل على 2.58)

 لنس لبعيا  على لقمييل ( وهو معلمل لخقاف جيد يدل على جت%02.85نيامل كلن معلمل لالخقاف )
 ( درج .99قهل، وكلن لقمقوسط لبفرضي بلمييل  )قوعدم تش

  (.9وقلم لبحلحث نعد ذبك إبجيلد لقمسقوايت لقمعيلري  بلمييل  لجلديد، وكمل محني  ي لجلدول )
 ( 6ل ) جدو 

  عراققة الشمالية يف اليب كرة اليد يف املنطعاس تقييم الذات املهارية لدى اليبني املستوايت املعيارية ملقي
 النسبة املئوية العدد املستوايت الدرجات اخلام

 %5.00 5    ل  ضعيف جد 00-59
 %6.58 6 ضعيف 51-10
 % 02.50 02 ميحول 10-99
 %55.11 05 مقوسط 91-80
 %05.69 05 جيد 80-69
 %6.58 6    ل  جيد جد 61-000

 %022 69 لجملموع
لقمهلرلت لألسلسي  نكرة لبيد، لذ  ى عيا  لبحثث  ي تيييمه  بذلهت  لقمهلري   يقو سقوايت لقمعيلري  بغر  تيومي مسم لقمخدحيث تسق

ل  لسقخدلمهل  ي عملي  ثاموضوعي   ي ه ثرهل هكممل جيعل  الببدرجلت لاخلم وإعطلئهل معىن به د"تسلعد هذه لقمسقوايت  ي تفسري ل
 (.06617020لبقيومي " )لجلولدي، 

(، % 6.58ميدلرهل ) العحني وناسح  مئوي  (6( نلغ )لسقوى لقمعيلري )جيد جد( لن عدد لباعحني  ي لقم9جلدول )يقحني من ل-لإذ
(، وكذبك يقحني لن % 05.69مئوي  ميدلرهل ) عب وناسح ( ال05وكذبك يقحني لن عدد لباعحني  ي لقمسقوى لقمعيلري )جيد( نلغ )

(، وكذبك يقحني لن عدد %55.11العب وناسح  مئوي  ميدلرهل ) (50سط( قد نلغ )قو ني  ي لقمسقوى لقمعيلري )معدد لباعح
سقوى اعحني  ي لقمحني إن عدد لبق(، وي%02.50( العب وناسح  مئوي  ميدلرهل )02نلغ ) لباعحني  ي لقمسقوى لقمعيلري )ميحول(

(    ل  لقمعيلري )ضعيف جد ني  ي لقمسقوىح(، ويقحني إن عدد لباع% 6.58رهل )لوناسح  مئوي  ميد( العحني 6)ضعيف( نلغ ) لقمعيلري
 (.5.00( العب وناسح  مئوي  ميدلرهل )5نلغ )

وناسح  مئوي  ميدلرهل  ري )مقوسط(( العب  ي لقمسقوى لقمعيل50ويعزو لبحلحث سحب ظهور هذه لقمسقوايت لقمعيلري  ووقوع )
ييوم نقييي  ذلته لقمهلري   ي لباعب نفسه لبذي  (، بكون لقمييل  يييس ظلهرة دلخلي  وتكون لإلجلن  عاه عن طريق% 55.11)

                                                           

  (          06687059   ،      عاوي )         لبحدلئل     عدد  -         لبفيرلت     عدد ×         لبحدلئل       هو زلن      جمموع  =          بلمييل         لبفرضي        لقمقوسط (2 )
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قلكهل ذبك بذلته لقمهلري  وبلمهلرلت لألسلسي  لبيت مي ي اببقثيز نعض لبش لألسلسي  بكرة لبيد، واببقل ي سققأثر إجلنقه تهلرللقم
 لباعب.

 االستنتاجات والتوصيات -1
 االستنتاجات 5-1

  -تج الباحث ما أييت :ناست

  هلري  بدى العيب كرة لبيد  ي لقماطي  لبشملبي   ي لبعرلق .مت نال  مييل  تييي  لبذلت لقم -0

   ي لبعرلق . لبشملبي  مت إجيلد لقمسقوايت لقمعيلري  قمييل  تييي  لبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة لبيد  ي لقماطي  -0

 لبذلت لقمهلري . سط(  ي مييل  تييي قو ة لبيد ه  ابقمسقوى لقمعيلري )مإن لغلب العيب هندي  لقماطي  لبشملبي  نكر   -5
 التوصيات 2-5

  -يوصي الباحث مبا أييت :

لقماطي  لبشملبي  نكرة  ي د ي لن بيدللبذلت لقمهلري  بدى العيب كرة  لعقملد لقمييل  لقمعد  ي هذل لبحثث كمؤشر بييل  تييي   -0
  لبيد.

  تياني وإعدلد لقمييل  على العيب لندي  لقماطيقني لبوسطى ولجلاوني  نكرة لبيد  ي لبعرلق . -0

إلجيلد صدق لقمييل  ،  لطيه نني لقمييل  لجلديد ولقمهلرلت لهلجومي  لالسلسي  نكرة لبيد بافس لبعيا  وذبكتحإجرل  درلس  لر  -5
 كلن هالبك حتيز هو سقظهر نفس لباقلئج هو غريهل.ولبقعرف مل إذل  

 املصادر
  ميالكر  نآالقر 
 .  لالجنلو لقمصري  ، لبيلهرة ، مصرح  ، مكق5، ط لبافسي  مي: لبقيو  (0665ن )لنو حطب ، ولخرل  -0

 لبرايضي  ني رت لب مقسل كلي  ولئلت لبقدريسي   ييضل  لهلعلد مييل  لبرضل بلعمل العد(: ل0221حل زم ولخرلن ) دلمحد ، لمح  -0
لقموصل    ، جلمع سي، كلي  لبرتني  لالسل 0، ع 1لث بلرتني  لالسلسي  ، مج جلمع  لقموصل ، حبث ماشور مبجل  هحب  ي

  ،لقموصل ، لبعرلق .

 مل ولخرون ، دلر ، ترمج  : حممد لمني لقمفيت يينولبقكو تييي  تعلي  لبطلبب لبقجميعي (: 0685يلمني ولخرون )انلوم ، ن  -5
  كروهيل ، لبيلهرة ، مصر.

جلمع   (: نال  نطري  لخقحلر لقمهلرلت لهلجومي  نكرة لبيد بطاب كلي  لبرتني  لبرايضي 0661لجلولدي ، عحد لبكرمي قلس  )  -5
 . لق ر ، كلي  لبرتني  لبرايضي  ، لقموصل ، لبعاشورة مري غلقموصل ، لطروح  دكقورلة 

   لقمصري  لبعلم  بلكقلب ،يئ، لهل1د عدل  لبافس ، لبع  للت ، تعريف وتياني ، جمبذ  لح(: مرلق 0660) ريجلاحلرين ،  زليد ع  -1
  رة ، مصر . هلبيل

  ر لقمعلرف ، لبيلهرة ، مصر.ل، د ضيل لبرايلجملل (: لبييل   ي0669لي فهمي )عك ، حممد ولبحي دخلطر، لمح  -9

لهرة ، يلب كقلب بلاشر،، مركز لب 0ني  لبحدني  ولبرايض  ، ط لبرت   ي لبييل  ىل(: لقمدخل ل0229ين )بدرضولن ، حممد نصر ل  -1
  مصر.

 رحل  لالنقدلئي  ، جمل  عل  لبافس،من هطفلل لقم  عيا  دىب(: نال  مييل  تيدير لبذلت 0660سلملن ، عحد لبرمحن سيد )  -8
    لقمصري  لبعلم  بلكقلب ، لبيلهرة ، مصر.يئ، لهل05د لبعد

 ر لبكقب بلطحلع  ولباشر، جلمع ل، د0، ط بقعل  لاحركي(: ل0222هكرم حمص صحثيت )ي وحممود هدشلش، جنلح م  -6
  لقموصل.
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 ولبفاي  ني . وحدلت لبرتني  لبرايضي بدى لبعلمل لبافسيلر ر مسقوى لالسقي مي(: تيو 0226ولخرلن ) مدحمطحيل ، علي حسني  -02
  لبرتني  ليك ،5، ع 8ني  لالسلسي  ، مج رت   لحبلث بلق لبذلت، حبث ماشور  ي جمليحتي . كليلت جلمع  لقموصل وعاققه  ي

  لالسلسي  ، جلمع  لقموصل ،لقموصل ، لبعرلق .

بعح   ولبشحلب يدمنيقسقجلن  لالنفعلبي  لقم( . ميلرن  مسقوى لال0220جسلم وكلظ  ، جولد موسى . )  دعرب ، حمم  -00
  ايىل ، نعيون .، مطحع  د 0  لبرتني  لبرايضي  ، لبعدد يم  ، جمل  كلكلقما 

، دلر  0ط. ، ضيلبراي س لباف عل  لبرتني  و لبعلمي  ي (: لبحثث 0668سلم  كلمل )، ل بسن و رلتحاوي ، حممد ع  -00
  رة ، مصر.هلبعريب ، لبيل لبفكر

  ردن .لأل ، دلر لقمفكر بلطحلع  ولباشر ولبقو زيع،0لبرتني  لاخلص  ، ط مي (: لبييل  ولبقيو 0222، مصطفى ولخرلن )شلبيم  -05

 شورةالإلعدلدي  ، رسلب  ملجسقري غري ملت بدى طلح  لقمرحل  بذل مو ه: نال  مييل  ميان قمف (0662لي مهدي ) عكلظ  ،    -05
  لد، لبعرلق .غدلد، نغد، كلي  لبرتني  لالوىل ، جلمع  ن

لباجف  طحلع  ولبقصمي ،ضيل  بل، دلر لب SPSS وتطحييلتلإلحصل     ميدم   ي(:0226ون )عحد ع، عليد كرمي  ينلبكال  -01
  ، لبعرلق .

رلق علب ي  ملبي شلب لالندي  لبرايضي  ابقماطي  ي لالدلري   لبيي ضو    ي يماظيقيري لبغ(: ميلوم  لبق0221ي غلمن )عدلبكول ز ،  -09
 ري ماشورة ، كلي  لبرتني  لبرايضي  ، جلمع  لقموصل ، لقموصل ، لبعرلقغدكقورلة ، لطروح  

ماشورة ،   ريغلالدل  لقمهلرى لبكرة لبطلئرة ،رسلب  ملجسقري  قوىسمب ققهوعا  بقثك( ، مركز ل0665كر : )لبواتر ، نظ  شل   -01
 كلي  لبرتني  لبرايضي  ، جلمع  لقموصل.
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 حقالامل

 (0امللحق )
 قياس بصورته األولية وعرضه على السادة اخلرباءامل

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملرتم السيد اخلبري . . . . . . . . .

  املقياسم/ بيان صالحية 
   . . . .حي  طيحت

،  ((لبعرلق  ي طي  لبشملبي القم كرة لبيد  ي  عيب دى البلبذلت لقمهلري   تييي نال  مييل  ))يروم لبحلحث إجرل  لبحثث لقموسوم 
، نرجو من سيلدتك  نيلن مدى صاحي   يديومي وكذبك كرة لبقولب عدم لبافس ولبييل  عون نه من خبة ودرلي   ي جمللمققل تقم    ل  ونظر 

 كرة لبيد  ي لقماطي  لبشملبي  يببذليت بلمهلرلت لألسلسي  بدى العييي  لقمن عدمه  ي قيل  لب ك تعلى حضرل فيرلت لقمييل  لقمعرو ،
(    ل  ، لند   ل  ندر  ،         ، هحيلن     ل  لبحغ،    ل  لقمييل  هو مخلسي لبحدلئل )دلئملن     ل  لسح  بلمييل  ، علماإضلف  هي  فيرلت هخرى تروهنل م ، وكذبك

  يت:كلال  تحيث تعطى لبدرجل
  درجلت 1    ل  دلئم -

  درجلت 5    ل  لبحغ -

  درجلت 5        هحيلن   -

  ج ر د 0    ل  ندر  -

 درج  0    آ        لند    -
  لجيلنيل. ل فيرة نوعهل سلحي  همرلت لالجيلني  واببعكس ابباسح  بلفيرلت لبسلحي  ، ولقمؤشرة هملم كيهذل ابباسح  بلف

 شلكرين حسن تعلونك  معال خدم  بلحثث لبعلمي 
 كر ولبقيديربشمع جزيل ل

 :ثيلس  لاخحري لبثا
 لقمرتح  لبعلمي :

 لالخقصل  لبدقيق:
 لبكلي  ولبيس :

 ثلبحلح

تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 نوع الفقرة التعديل

 إجيلني     ل  نسهوب هدل  لقمالوالت لبطوي هسقطيع .0
 إجيلني     ةكر رير لبمت همتيز اببدق  ولبيوة  ي .0
 إجيلني     لقمحلرلة اللقملعب خ هحترك اببسرع  لقمالسح   ي .5
 إجيلني     ندق  وسهوب  طيل  فرتة لقمحلرلة لقمحلرلة الي  لقمالوالت خدهسقطيع أت .5
 إجيلني       ونصورة دقيي مكلين مترير لبكرة قمسلفلت طويلإب .1
 إجيلني     وم سريع نجحجلغلب مالواليت لبطويل  تؤدي لىل ه .9



 1122العدد الرابع                      اجمللد الرابع                               جملة علوم الرتبية الرايضية

02 

تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

 نوع الفقرة

 
 إجيلني     لفريق لاخص ضد لهلجملت لقمرتدة بهمتيز اببسرع   ي لبعودة بلدفلع  .1
 إجيلني        ي تافيذ لهلجوم لبسريع لقمرتدهمتيز اببسرع  لبعلبي .8
 سلحي     ثرك لبسريع بلخلف  ي لبدفلعبقلمن لبصعب علي  .6
 سلحي     رة صثيث  وسريع قثرك لبدفلعي نصو يصعب علي لب .02
 إجيلني     لبقثرك لبسريع بلهجوم لينعد قطع لبكرة من لبسهل ع .00
 إجيلني     لبصثيث  بلزميل لبيريب  ي لبدفلعمكلين لبقغطي  إب .00
 إجيلني     لقمدلفع لألضعف  ي لبفريق لاخص  طي  لباعبام ميكاين لالخرتلق ولبدخول  ي .05
 إجيلني     احلر  لقمرمى  ميكاين لن هوجه لبكرة  ي لبقهديف لىل لبزولاي لاحرج  ابباسح .05
 إجيلني     ل  عملي  لبطحطح  اببكرةثاميكاين لجقيل ز لكاز من العب من لبفريق لاخص   ي ه .01
 إجيلني     ني ولخرتلقهمل ولبييلم اببقهديفثالى مدلفعني لعمكلين لبقغلب إب .09
 سلحي             ومهلراي     ً   لهتردد عاد لاخروج بلدفلع ضد العب مهلج  لشعر أبنه لفضل مين ندني .01
 سلحي     من نيي  لباعحني  ي لإلمكلنيلت ولقل         ومهلراي                      لحس ابين ضعيف ندنيل   .08
 سلحي     من مهلمج  لاخص   ي وقطعهل لسرع وقت خوفهحلول لبقخلص من لبكرة أب .06
 سلحي     ل هدف ضد فرييي نقيج  بسو  دفلعيهخلف  ي لن هتسحب  ي تسجي .02
 لجيلني     من  زولاي من  زولاي لهلدف ثرمكلين لبقاويع نعملي  لبقهديف  ي هكإب .00
 لني لجي    مكلين لبقهديف أبكثر من نوع من هنولع لبقهديفإب .00
 لجيلني     نسهوب ( م 6) ماطي  خلرج نعيدة مسلفلت من لبقهديف هسقطيع .05
 سلحي     لاخص  تصويحلت ضد دفلعي صد حلئط عمل هجيد ال .05
 سلحي     نسهوب  لبزولاي من لبقهديف هسقطيع ال .01
 حي سل     ي لقمهلرلت طيل  فرتة لقمحلرلة لي لالحقفلظ نافس لبيدرةعيصعب  .09
 لجيلنيه    جزل  ضرن  من نسهوب        هدفل   هسجل لن لسقطيع .01

ولجه  قملم( و 6 بـ)لاحرة على خط   من لبضرابت    ل  لشر حم              تسجيل هدفل   إبمكلين  .08
 لجيلنيه    بلمرمى

 لجيلني     مكلين لبدفلع ولهلجوم  ي هي مكلن يطلحه مين لقمدربإب .06
 سلحي     لحد فيطال هجيد لبلعب سوى  ي مركز و  .52
 لجيلني     عليه ولبقغلب نسهوب  برجل رجل دفلع  ي خص  العب هي مرلقح  إبمكلين 50
 إجيلني     حلرلة اببدق  لقمقالهي  بلزما لقم ال خيتريرلمتتقميز  .50
 إجيلني     لبيد نكرة لاخلص  لبدفلعي  لقمهلرلت من عل ي مبسقوى همتقع .55
 إجيلني     كلف  هرجل  لقملعب ونسهوب   لع رجل برجل  يميكاين لبدف .55
 سلحي     لي لبدفلع رجل برجل  ي لقمحلرلةعمن لبصعب  .51
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تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

 نوع الفقرة

 

 ي ملعب لاخص  وخلص  عاد وجود العب خص   لطحط لس هخشى من لسقعملل .59
 سلحي     بقري

 لني لجي    وسرع  بحد  هجوم ضد لبفريق لاخص لبقثرك نسهوب   مكلينإب .51
 لجيلني      نلعب ضدهل محلرايتال نكرة لبيدلبفرق لالخرى لبيت ختشلين .58
 سلحي     دفلع رجل برجل ضدي  ي لقمحلرلةبهخلف لن متلر  لبفرق لالخرى ل .56
 لجيلني     مى صد تصويحلتى لبيريح  ولبحعيدةحرل  لقمر  لييصعب ع 52
 لجيلني     وقطع لبكرة مين نسهوب حييت افعني لاخص  مللقمد لييصعب ع .50
 لجيلني     يف ونسهوب  من هي مكلن  ي لقملعبمكلين لبقهدإب .50
 سلحي     سيوط هو لبطريلن خوفل من لإلصلن هخشى من أتدي  لبقصويب من لب 55
 سلحي     عملي  قفز هو طريلن اببكرةال لسقطيع لبقهديف نسهوب  نعد  55
 سلحي     ك لبكرة نسهوب ال همتكن من مس 51
 جيلني إ    لمسك لبكرة نيد ولحدة نكل سهوب  لن ميكاين 59
 سلحي       سهوب اال هجيد لسقعملل مالوب  لبدفع مع لبزم 51
 لجيلني     لقمحلرلة فحإمكلين لبقصرف لبصثيح ولبسلي  لإذل هصحثت  ي موقف حمرج خا 58
 لجيلني     لاخص  مبجرد لن تحده لقمحلرلة حنيلط ضعف لباعمكلين لبقعرف ونسهوب  على نيإب 56
 لجيلني     ومدروس  وحمسون  دقيي  لقملعب  ي حتركليت 12
 سلحي     لقملعب هرضي  علي سيوط لىل حتقلج لبيت لبقهديف هنولع هدل  هحب ال 10

10 
 صثيث  نصورة ولبدفلعي  لهلجومي  ولجحليت هدل  حسن من متكاين لقملعب  ي حتركليت

 لجيلني     ممكن جهد وأبقل

15 
 نكل اببقهديف هقوم مث ومن لبطحطح  هو اببقمرير اخص  لبفريق العيب خدلع ميكاين

 لجيلني     سهوب 

 لجيلني     لبكرة فلين هقطعهل نكل سهوب  ماهي ضد العب خص  مسقثوذ على ماد تيدع 15
 لجيلني     مريرلتهتين ونشكل لكثر من جيد مجيع هنولع لبق 11
 إجيلني                                  يف نكرة لبيد نصورة جيدة جدل  هدهجيد كل هنولع لبق 19
 سلحي     هصعب مهلرة هولجههل هي لبقهديف من لبسيوط هو لبطريلن نكل هنولعه 11
 لجيلني     ونسهوب  لقمدلفعني هملم من وعلبيل هململ لبيفز من لبقهديف لسقطيع 18
 لجيلني     نسهوب  صدهل ميكن وال قوي  سديدلتت صلحب نفسي هعقب 16
 سلحي     جيد غري لبزولاي ماطي   ي دفلعي 92
 سلحي     لالرتكل ز ماطي   ي ضعيفل مدلفعل نفسي لعقب 90
 لجيلني     هجيد لبدفلع  ي ماطي  لالرتكل ز نصورة جيدة 90
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تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

 نوع الفقرة

 لني لجي    همتقع نيدريت على لبدفلع لجليد  ي ماطي  لبزولاي 95
 سلحي     لبسريع لهلجوم  ي ولقمقيدم لألملمي لباعب إىل لبكرة توجيه علي يصعب 95
 سلحي     لقملعب  ي  زمائي تعجب ال متريرليت نعض 91
 سلحي     لقمحلرهةـ  ي لبحعيد اببقهديف هقوم ابن  زمائي تححذ ال 99
 حي سل    لقمحلرلة  ي لبطحطح  هدل  على  زمائي يشجعين ال 91
 سلحي     لقمحلرلة خال لاخدلع مهلرلت هجيد ال 98
 لجيلني     لبيد نكرة لألسلسي  لقمهلرلت  ي  زمائي نيي  من لفضل أبنين لشعر 96
 لجيلني     نذبك لرغب وققمل لبلعب وإنطل  تسريع إبمكلين 12
 لجيلني     لاخص  باعحني ولقمفلجئ  لبسريع  لاخدلع حبركلت همتيز 10
 لجيلني     لاخص  وخدلع لبقهديف هبل وميكاين نجث  هبل هقوم لبيت لاخدلع حركلت مجيع 10
 لجيلني     عل ي مبسقوى فريق  ي بلعب يؤهلين مل لقمهلرلت من لمقلك هين لشعر 15
 سلحي     لبفريق  ي  زمائي نيي  من مهلراي لقل ابين لشعر 15
 لجيلني     لباعحني نيي  من لكب ونرشلق  عحنيبا نيي  من لسرع لبطحطح  إبمكلين 11
 لجيلني     ولهلجومي  لبدفلعي  لبيد كرة مهلرلت  ي لالول لبطرل ز من العب ابىن لحس 19
 لجيلني     ولاخدلع لبطحطح  خال من نسهوب  ولحد خص  ألعب على لبقغلب ميكاين 11
 سلحي     يفريي بصلحل جزل  ضرن  بقافيذ لخقيلري عاد هتردد 18
 لجيلني     ولبدفلعي  لهلجومي  لقمهلرلت  ي فرييي  ي مهلراي العب هفضل نفسي لعقب 16

 لبقسديدلت لبحعيدة ولبيريح  من لبوسط ومن لجلالحني همتيز اببدق  لبعلبي   ي .82
 لجيلني     

80. 
 لقمسقوى ولاي وال هجيد لبقهديف من لبزلوي  لالخرى نافسز هجيد لبقهديف من لحد لب

 سلحي     

 ل لبيدينقلبطحطح  لبعلبي  ولبولطئ  ونكل الب من خعيل ز لكثر من ألقجل ميكاين .80
 لجيلني     

 -هي  ماحظلت هخرى عن لقمييل  : -
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 (2امللحق )

 توزيع املقياس على عينة البناء
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 م.رت .............لحملعزيزي لباعب ...................................
 ح  ....يحتل  ط

، وهرجو  ((لبعرلق  ي شملبي بلقماطي  ل ت لقمهلري  بدى العىب كرة لبيد  يلبذل  تييي نال  مييل  ))يروم لبحلحث إجرل  لبحثث لقموسوم 
ترله يالسب حلبقك  هملم لبفيرة وحتت لبحديل لبذي ح((ص))علم   ماك لإلجلن  عن فيرلت لقمييل  لقمعرو  هملمك وذبك نوضع

 ندون إجلن  ، خدم  بلحثث لبعلمي. لقمهلري  ، مع رجل  عدم ترك هي  فيرة
 العلمي للبحث خدمة معنا تعاونكم حسن شاكرين

 والتقدير الشكر جزيل مع
 لبقوقيع:

 لس  لباعب:
 لدي:بال
 قلريخ:لب

 لبحلحث
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       ابدا         ندرا          أحيان          غالبا          دائما   الفقرات ت

 لبطويل  لقمالوالت ل هد هسقطيع .0
      نسهوب 

      لبكرة مترير  ي ولبيوة اببدق  همتري .0

 لقملعب  ي لقمالسح  اببسرع  هحترك .5
      لقمحلرلة خال

 لقمحلرلة خال لقمالوالت أتدي  هسقطيع .5
      لقمحلرلة فرتة طيل  وسهوب  ندق 

 إىل تؤدي لبطويل  مالواليت لغلب .1
      جحن سريع هجوم

 ضد بلدفلع لبعودة  ي اببسرع  همتيز .9
      لاخص  بلفريق لقمرتدة لهلجملت

 لهلجوم تافيذ  ي لبعلبي  اببسرع  همتيز .1
      لقمرتد لبسريع

 لبسريع لبقثرك علي لبصعب من .8
      لبدفلع  ي بلخلف

 نصورة لبدفلعي لبقثرك علي يصعب .6
      وسريع  صثيث 

 بلزميل لبصثيث  لبقغطي  ينإبمكل .02
      لبدفلع  ي لبيريب

00. 
 ماطي   ي ولبدخول لالخرتلق ميكاين

 لبفريق  ي لألضعف لقمدلفع لباعب
 لاخص 

     

00. 
 لبقهديف ىف لقمكرة هوجه لن ميكاين
 احلر  ابباسح  لاحرج  لبزولاي إىل

 لقمرمى
     

05. 
 من العب من هكثر لجقيل ز ميكاين

 عملي  هثال   ي ص لاخ لبفريق
 اببكرة لبطحطح 

     

 لثاني مدلفعني على لبقغلب إبمكلين .05
      اببقهديف ولبييلم ولخرتلقهمل

01. 
 العب ضد بلدفلع لاخروج عاد هتردد

 ندنيل مين هفضل ابنه لشعر مهلج 
         ومهلراي     ً  

     

09. 
 ومهلراي ندنيل ضعيف ابين هحس

  ي لالعحني نيي  من ولقل
 نيلتلإلمكل

     

      أبسرع لبكرة من لبقخلص هحلول .01
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       ابدا         ندرا          أحيان          غالبا          دائما   الفقرات ت
  ي لاخص  مهلمج  من خوفل وقت

 وقطعهل

  ي لبقهديف نعملي  لبقاويع إبمكلين .08
      لهلدف  زولاي من  زولاي من لكثر

06. 
 تسجيل  ي هتسحب لن  ي هخلف
 بسو  نقيج  فرييي ضد هدف

 دفلعي
     

 من نوع من أبكثر لبقهديف إبمكلين .02
      لبقهديف هنولع

 مسلفلت من لبقهديف لسقطيع .00
      نسهوب ( م 6) ماطي  خلرج نعيدة

 دفلعي صد حلئط عمل هجيد ال .00
      لاخص  تصويحلت ضد

 لبزولاي من لبقهديف لسقطيع ال .05
      نسهوبه

 من نسهوب  هدفل هسجل لن لسقطيع .05
      جزل  ضرن 

 لبيدرة نافس لظلالحقف علي يصعب .01
      لقمحلرهة فرتة طيل  لقمهلرلت  ي

09. 
 من محلشرل   ً   هدفل تسجيل إبمكلين

( م 6)لبـ خط على لاحرة لبضرابت
 بلمرمى ولقمولجه 

     

 هي  ي ولهلجوم لبدفلع ابمكلين .01
      لقمدرب مين يطلحه مكلن

 ولحد مركز  ي سوى لبلعب هجيد ال .08
      فيط

06. 
  ي خص  العب هي مرلقح  ابمكلين
 ولقمقغلب نسهوب  برجل رجل دفلع

 عليه
     

 اببدق  لقمحلرلة خال متريرليت تقميز .52
      بلزما  لقمقالهي 

 لقمهلرلت من علىل مبسقوى همتقع .50
      لبيد نكرة لاخلص  لبدفلعي 

 كلف   ي برجل رجل لبدفلع ميكاين .50
      ونسهوب  لقملعب هرجل 

 برجل رجل لبدفلع علي لبصعب من .55
      لقمحلرلة  ي

       ي لبطحطح  لسقعملل من هخشى .55
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       ابدا         ندرا          أحيان          غالبا          دائما   الفقرات ت
 وجود عاد وخلص  لاخص  ملعب

 قريب خص  العب

 بحد  وسرع  نسهوب  لبقثرك ابمكلين .51
      لاخص  لبفريق ضد هجوم

 لالخرى لبفرق متلر  لن هخلف .59
      لقمحلرلة  ي ضدي برجل رجل لبدفلع

 نلعب لبيت لالخرى لبفرق ختشلين .51
      لبيد نكرة محلرايتال ضدهل

 صد لقمرمى حرل  على يصعب .58
      ولبحعيدة لبيريح  تصويحليت

 لاخص  لقمدلفعني على يصعب .56
      نسهوب  مين لبكرة وقطع ماحييت

 هي من ونسهوب  لبقهديف ابمكلين 52
      لقملعب  ي مكلن

50. 
 من لبقصويب أتدي  من ىهخش

 من خوفل لبطريلن هو لبسيوط
 لإلصلن 

     

      نسهوب  لبكرة مسك من همتكن ال .50

 ولحدة نيد لبكرة لمسك لن ميكاين .55
      سهوب  نكل

 مع لبدفع مالوب  لسقعملل هجيد ال .55
      نسهوب  لبزما 

51. 
 خال حمرج موقف  ي هصحثت إذل

 لبصثيح لبقصرف ينفحإمكل لقمحلرلة
 ولبسلي 

     

59. 
 نيلط على ونسهوب  لبقعرف إبمكلين
 لن مبجرد لاخص  لباعحني ضعف

 لقمحلرلة تحده
     

51. 
 لىل لبكرة توجيه علي يصعب

 لهلجوم  ي ولقمقيدم لألملمي لباعب
 لبسريع

     

58. 
 حسن من متكاين لقملعب  ي حتركليت
 ي ولبدفلع لهلجومي  ولجحليت هدل 
 ممكن جهد وأبقل صثيث  نصورة

     

56. 
ميكاين خدلع العيب لبفريق لاخص  
اببقمرير هو لبطحطح  ومن مث هقوم 

 نكل سهوب  يفهداببق
     

     يدمي ضد العب خص  تعاد  12
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       ابدا         ندرا          أحيان          غالبا          دائما   الفقرات ت
لبكرة فلين لقطعهل لى عمسقثوذ 

 نكل سهوب  ماه

لعقب نفسي صلحب تسديدلت  .10
       قوي  وال ميكن صدهل نسهوب

      ري جيدغدفلعي  ي ماطي  لبزولاي  .10

ماطي   فعل ضعيفل  يللعقب نفسي مد .15
      لالرتكل ز

 ي ماطي  لالرتكل ز  عهجيد لبدفل  .15
      ة جيدةنصور 

 دفلع لجليد  يبهمتقع نيدريت على ل .11
      ماطي  لبزولاي

حتركليت  ي لقملعب دقيي  وحمسون   .19
       ومدروس

قوم اببقهديف ئي ابن هاال تححذ  زم .11
      لبحعيد  ي لقمحلرلة

خال جيد مهلرلت لاخدلع ال ه .18
      لقمحلرلة

ريع وإنطل  لبلعب وققمل تسمكلين إب .16
      ب نذبكغلر 

92 
هلرلت مل قملشعر إين لمقلك من ل

 يؤهلين بلعب  ي فريق مبسقوى عل ي
 

     

ل مهلراي من نيي  ق للشعر ابين 90
      ئي  ي لبفريقا زم

90 
مكلين لبطحطح  لسرع من نيي  إب

 ونرشلق  لكب من نيي  لباعحني
 لباعحني

     

95 
لحس ابين العب من لبطرل ز لالول 

رلت كرة لبيد لبدفلعي   ي مهل
 ولهلجومي 

     

95 
ص  خميكاين لبقغلب على العب 

ح  لبطحط الولحد نسهوب  من خ
 ولاخدلع

     

91 
همتيز اببدق  لبعلبي   ي لبقسديدلت 

ولبيريح  من لبوسط ومن  لبحعيدة
 لجلالحني

     

  ي ايلعقب نفسي لفضل العب مهلر  99
      ي لقمهلرلت لهلجومي   فرييي
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       ابدا         ندرا          أحيان          غالبا          دائما   الفقرات ت
 ولبدفلعي 

فيذ ضرن  اهتردد عاد لخقيلري بق 91
      جزل  بصلحل فرييي

 (5امللحق )
 ات املهارية بكرة اليد بصورته النهائيةمقياس الذ

       أبدا         ندرا          أحيان          غالبا          دائما   الفقرات ت

هسقطيع هدل  لقمالوالت لبطويل   .1
      نسهوب 

إبمكلين لبقغطي  لبصثيث   .2
      بلزميل لبيريب  ي لبدفلع

3. 
ميكاين لالخرتلق ولبدخول  ي 

ماطي  لباعب لقمدلفع لألضعف 
 اخص  ي لبفريق ل

     

4. 
ميكاين لجقيل ز هكثر من العب 
من لبفريق لاخص   ي لثال  عملي  

 لبطحطح  اببكرة
     

إبمكلين لبقغلب علي مدلفعني  .5
      لثاني ولخرتلقهل ولبييلم اببقهديف

6. 
هتردد عاد لاخروج  بلدفلع ضد 

العب مهلج  لشعر أبنه 
         ومهلراي                   لألفضل مين ندنيل   

     

7. 
 هن هتسحب  ي هخلف  ي

تسجيل هدف فرييي نقيج  
 بسو  دفلعي

     

إبمكلين لبقهديف أبكثر من نوع  .8
      من هنولع لبقهديف

ال لسقطيع لبقهديف من  لبزولاي  .9
      نسهوب 

11. 
يصعب على لالحقفلظ نافس 
لبيدرة  ي لقمهلرلت طيل  فرتة 

 لقمحلرلة
     

ال هجيد سوي  ي مركز ولحد  .11
      طفي

تقميز متريرليت خال محلرلة اببدق   .12
      لقمقالهي  بلزما 

من لبصعب علي لبدفلع رجل  .13
      برجل  ي لقمحلرلة
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       أبدا         ندرا          أحيان          غالبا          دائما   الفقرات ت

إبمكلين لبقثرك نسهوب  وسرع   .14
      بحد  هجوم ضد لبفريق لاخص 

هخلف لن متلر  لبفرق لألخرى  .15
      رجل برجل ضدي  ي لقمحلرلة

16. 
من أتدي  لبقصويت من لخشي 

لبسيوط هو لبطريلن خوفل من 
 لإلصلن 

     

ميكاين لن لمسك لبكرة نيد  .17
      ولحدة نكل سهوب 

ال هجيد لسقعملل مالوب  لبدفع  .18
      مع لبزما  نسهوب 

19. 
  رجحم إذل هصحثت  ي موقف

خال لقمحلرلة فحإمكلين لبقصرف 
 لبصثيح ولبسلي 

     

21. 
علي توجيه لبكرة إىل يصعب 

لباعب لألملمي ولقمقيدم  ي 
 لهلجوم لبسريع

     

هجيد لبدفلع  ي ماطي  لالرتكل ز  21
      نصورة جيدة

هتردد عاد لخقيلري بقافيذ ضرن   22
      جزل  بصلحل فرييي
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