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بناء مقياس لتقييم ادارة املدرب حلاالت االيقاف بكرة اليد من وجهة نظر العيب أندية دوري النخبة العراقي  -

 .1122/1121بكرة اليد للموسم 
، والذين مت 1122/1121ع البحث على العيب اندية دوري النخبة العراقي بكرة اليد للموسم مواشتمل جمت

( انداي، اذ حاول 21( العبا، ميثلون )122العمدية لتحقيق اهداف البحث، والبالغ عددهم )اختيارهم ابلطريقة 
 الباحث استخدام اسلوب احلصر الشامل يف اختيار افراد اجملتمع لتحقيق اهداف البحث.

ة اليد اما عينة البحث )عينة بناء املقياس( فقد متثلت بالعيب االندية املشاركني يف دوري النخبة العراقي بكر 
( العبا، وذلك بعد استبعاد عينة الثبات والتجربة 271، اذ مت احلصول على إجاابت )1122/1121للموسم 

االستطالعية للمقياس )وهم العبو اندي الفتوة املوصلي بكرة اليد(، وبعض االستمارات غري املكتملة لإلجاابت، 
 لبحث.( من اجملتمع الكلي ل%77.71وبذلك بلغت نسبة عينة البحث )

( فقرة حسب أسلويب اجملموعتني 21( فقرة وذلك بعد حذف )44وقد بلغ املقياس بصورته النهائية من )
 املتطرفتني واالتساق الداخلي.
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 ومدى جودة املدربني يف إدارهتم هلذه احلاالت اخلاصة خالل املبارايت.
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Establishing a Scale to Evaluate the Trainer‘ s Management 

for Special Tactical Situations in Light of the Point of View of 
the Players participating in Iraqi Elite Tournament of 

Handball 
Lect. Ahmed M. H. Al-Enezy 
Sport Education Department 

College of Basic Education / Mosul University 
Abstract: 
The present study aims at : 
- Establishing a scale of evaluating the trainer‘s management for the tactical 

situations relating to handball in light of the opinions of the players of the elite 
tournament clubs of handball. 

The researchers have adopted the descriptive method with a survey style to 
obtain the results for its convenience to the nature of the present study. 

The research community includes the players of the elite tournament 
clubs of handball for the season 2011/2012 who are chosen randomly to 
achieve the objectives .They are (216) players representing (12)clubs. The 
researchers attempt to use the comprehensive restriction style in selecting 
the community individuals to achieve the study objectives and establishing a 

well-done scale. 
The sample has been represented by the players of the clubs participating in 

the Iraqi elite tournament of handball for the term 2011/2012.(170) answers 
have been obtained from the players after excluding the sample of reliability and 
survey experiment of the scale (the players of Al-Fitwah Mosul club of 
handball) ,as well as some incomplete forms. Thus, the proportion of the sample 
is (78,70%) of the total community of the research. 

The researchers have adopted the correct scientific style in establishing 
the scale like preparing the primary form of the scale and forming the 
items in their primary form. Thus, (56) items have been formed in the 
primary scale. 
The scale in its final form involves (44) items after omitting (12) items 
according to the two styles of both terminal groups and the internal 
harmony. 
The researchers have concluded the following : 
- establishing a scale to evaluate the trainer‘s management for special 
tactical situations in light of the point of view of the players participating in 

Iraqi elite tournament of handbag;ll The scale includes (44) validated and 
reliable items. 

The researchers have recommended the following : 
- Adopting the prepared scale in evaluating the trainers‘ work during the 
suspension times relating to the matches of the Iraqi elite tournament and the 

extent of the trainers goodness in their management of those special situations 
during the matches. 
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 التعريف بالبحث -1
 املقدمة وأمهية البحث 2-2

تعد لعبة كرة اليد إحدى األلعاب اجلماعية اليت أخذت تنتشر وتتطور شيئا فشيئا وتكتسب شعبية اكرب يف 
 العامل يف الوقت احلاضر.

إال انه ال  وعلى الرغم من كل احملاوالت اجلادة واملبذولة لغرض تطوير هذه اللعبة من انحية الالعبني واملدربني،
زالت هنالك مشكالت عدة تتطلب حلوال وفق أسس علمية ومنطقية هبدف حتقيق مستوى أفضل من االجناز 

 والتفوق يف النتائج واالرتقاء مبستوى املدربني اوال والالعبني اثنيا وابللعبة بشكل عام يف جمتمعنا العراقي.
قوة واالحتكاك املباشر بني املتنافسني والتغريات السريعة "ميتاز اللعب احلديث ملباراة كرة اليد ابلسرعة وال إذ

اليت حتدث أثناء املباراة واليت تتطلب من املدرب اختاذ قرارات سريعة وقراءة كل هذه التغريات بدقة وبسرعة من 
 اجل حتديد اإلجراء األمثل أو األنسب قدر اإلمكان لغرض توصيلة لالعبني من اجل تفادي الوقوع يف األخطاء

 (.424: 1121وابلتايل استقبال األهداف وخسارة املباراة" )نعمان، 
ولقانون لعبة كرة اليد خصوصية إذ ان الالعب قد حيصل على عقوبة االيقاف املؤقت مما يؤدي اىل نقص يف 
اعضاء الفريق خالل الوقت الفعلي للمباراة لالعب واحد واكثر وحسب ظروف املباراة، وقد يتم استغالل هذا 

لنقص من قبل الفريق املنافس لتسجيل اكرب عدد ممكن من االهداف ومنع الفريق الذي يعاين من نقص يف العدد ا
من تسجيل االهداف وحسب ظروف املباراة ونتيجتها، اذ كثريا ما نشاهد ان احد الفرق خيسر بفارق هدف او 

عب او اكثر منه خالل الدقائق األخرية هدفني بعد ان كان فائزا بفارق كبري من االهداف وذلك بسبب ايقاف ال
 من املباراة.

وهنا أييت دور املدرب الذي يقود الفريق من اخلارج فهو املسؤول األول عن ادارة وقت االيقاف سواء كان هذا 
االيقاف لالعب من فريقه أم من الفريق املنافس، اذ جيب ان يكون واعيا وذكيا وسريع البديهة حبيث يعرف كيف 

 ا الوقت ملصلحته ومصلحة فريقه ويربز دوره كمدرب انجح.يدير هذ
اذ كثريا ما نشاهد مدربني قد غريوا نتيجة املباراة وكانوا سبب فوز فرقهم يف الدقائق االخرية من املباراة بعد ان  
كانوا خاسرين والعكس صحيح وقد شاهدان ومسعنا مدربني أضاعوا فرص الفوز لفرقهم يف الدقائق االخرية من 
املباراة بسبب تبديل خاطئ او اخذ وقت مستقطع يف وقت خطا او توجيهات متسرعة خاطئة او اللعب بتشكيل 
وطريقة دفاعية ال تناسب طريقة هجوم الفريق املنافس، وهذا ما يربز عمل املدرب وشخصيته وعلميته وإمكانيته 

أفضل املراتب يف الرتتيب العام للدوري  خالل موسم طويل حبيث يتمكن من الوصول معه اىل أبكملهلقيادة فريق 
 يف هناية املوسم.

وبعد كل ما تقدم ميكن ان يلخص الباحث أمهية البحث احلايل يف التعرف على إمكانية مدريب أندية دوري 
النخبة العراقي بكرة اليد ومستواهم يف إدارهتم لوقت حالة االيقاف خالل املباراة سواء كان االيقاف لصاحلهم ام 

هم من خالل التغيري يف الالعبني او يف الطريقة او يف التشكيل وتقييم املدربني يف إدارهتم حلالة االيقاف عن ضد
 طريق بناء مقياس من وجهة نظر الالعبني بوصفهم األقرب من املدربني خالل موسم كامل.
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 مشكلة البحث 2-1
جتاهات والتصرفات وكذلك من حيث طرائق خيتلف املدربون فيما بينهم يف كثري من الصفات واخلصائص واال

التدريب وكيفية ادارة املبارايت، لذا فان تقييم املدربني سوف خيتلف من مدرب اىل آخر حسب األفكار واألعمال 
 واحللول والطرائق والربامج املستخدمة يف التدريب فضال عن احلنكة وسرعة البديهة.

ويلة واملمارسة واملعلومات العامة والشهادة الدراسية او التدريبية، فاملدرب النموذجي ال يتميز فقط ابخلربة الط
بل يتعدى ذلك اىل الفطنة واحلنكة والتفكري اإلبداعي والعملي السريع خالل املباراة، لذا اذا أردان ان نضع تقييما 

يت حيققها فضال عن إبداعاته  نقوم بقياس مجيع املتطلبات او املهام اليت يقوم هبا واالجنازات ال فإنناحقيقيا للمدرب 
 كمدرب وعالقته مع اإلداريني والالعبني.

ومن خالل اطالع الباحث على قانون اللعبة ومشاهدته للعديد من مبارايت كرة اليد على املستويني احمللي 
قت خالل والعاملي وكذلك ممارسته للعبة كرة اليد، الحظ ابن هناك العديد من الالعبني حيصلون على االيقاف املؤ 

مؤثرة على نتيجة املباراة النهائية او غري مؤثرة على النتيجة، وكذلك الحظ قلة اهتمام  بعضها املبارايت وقد تكون
املدربني هبذه اإليقافات وعدم ايالئها األمهية املناسبة هلا اذ ان الفريق يف هذه الفرتة يستطيع ان يضع العديد من 

عدد ممكن من االهداف خاصة وانه يلعب بزايدة عددية بالعب واحد او  اخلطط وتنفيذها من اجل احراز اكرب
اكثر خالل دقيقتني او اكثر وابلعكس اذا كان خاسرا فعلى املدرب ان يعرف كيف جيتاز هذا الوقت )وقت 
االيقاف( حماوال منع الفريق املهاجم من تسجيل االهداف يف مرماه بل ويتعدى ذلك اىل حماولة تسجيل اهداف 

 ى الرغم من النقص العددي.عل
ومن هنا جتسدت مشكلة البحث لدى الباحث واليت تتلخص يف كيفية معرفة نوعية املدرب اجليد الذي يعرف  
كيف يقود هذا الوقت )وقت االيقاف( واالستفادة منه خالل املباراة يف احراز االهداف وابلتايل الفوز يف املباراة 

ري وذلك من خالل بناء مقياس لتقييم ادارة املدرب ودوره يف قيادة الفريق يف واليت ستحدد الرتتيب بني فرق الدو 
حاالت الزايدة العددية او النقص العددي خالل املباراة من وجهة نظر الالعبني بوصفهم ادوات بيد املدرب وعن 

 طريقهم ينفذ آراءه وخططه يف امللعب.
 هدف البحث -2-3

 ويهدف البحث احلايل اىل:
ء مقياس لتقييم ادارة املدرب حلاالت االيقاف من وجهة نظر العيب أندية دوري النخبة العراقي بنا 2-3-2

 .1122/1121بكرة اليد للموسم 
 جماالت البحث -1-1
 .1121/ 1122: العبو اندية دوري النخبة العراقي بكرة اليد للموسم اجملال البشري 2-4-2
 .24/4/1121ولغاية  2/21/1122: الفرتة من اجملال الزماين 2-4-1
 : قاعات األندية املشمولة ابلبحث يف العراق.اجملال املكاين 2-4-3
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 حتديد املصطلحات 1-5
: أبهنا احلاالت اليت حتدث خالل املباراة حاالت االيقاف بكرة اليد: ويعرفها الباحث اجرائيا 2-5-2

 وهي كاأليت:
 فريق متقدم بفارق قليل من االهداف.اللعب بنقص العب واحد او اكثر خالل املباراة وال -
 اللعب بنقص العب واحد او اكثر خالل املباراة والفريق متأخر بفارق قليل من االهداف. -
اللعب بزايدة عددية عن الفريق املنافس العب واحد او اكثر خالل املباراة والفريق متقدم بفارق من  -

 االهداف.
س العب واحد او اكثر خالل املباراة والفريق متأخر بفارق قليل من اللعب بزايدة عددية عن الفريق املناف -

 االهداف.
 اللعب بزايدة عددية او نقص عددي بالعب واحد او كثر والنتيجة هي التعادل واملطلوب هو الفوز. -

وهذه هي احلاالت اليت حتدث خالل مبارايت كرة اليد واليت تستوجب معاجلة آنية سريعة خاصة من قبل 
 رب.املد

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2
 اإلطار النظري 1-2
 التقييم 1-2-2

" ان إصدار احلكم على قيمة األشياء أو األفراد أو املوضوعات هو من مفاهيم التقييم، وهو مبعناه هذا املعىن 
ىن التحسني أو يتطلب استخدام املعايري أو املستوايت أو احملكات لتقدير هذه القيمة، كما يتضمن ايضا مع

التعديل او التطوير الذي يعتمد على هذه األحكام". فالقياس إذن هو الوصف الكمي املوضوعي لألداء، فهو 
احلكم الكيفي الوصفي على الدرجة ممثال ابلتقدير النوعي لألداء، وهذا احلكم يفيد يف اختاذ قرار معني بشان الفرد 

 اسب له.الذي حصل على الدرجة، أو اقرتاح إجراء من
ان مفهوم التقييم أو التقدير استخدم يف مستهل نشأته من قبل جمموعة من علماء النفس يف الغرب، وقد ظهر 

(، وظهر مفهوم التقييم أو 2447هذا املفهوم ألول مرة يف كتاب" تقييم اإلنسان" الذي صدر يف الغرب عام )
 فسي.التقدير كمصطلح سيكولوجي يف مراجع علم النفس والقياس الن

 أغراض التقييم: 1-2-2-2
 التقييم بصورة عامة اىل عدة أغراض، منها: يهدف

: 1111الكشف عن الصعوابت التعليمية، التنبؤ، التوجيه، اإلرشاد، تصنيف املدربني )القمش واخران،  -
11-14) 

 أنواع التقييم: 1-2-2-1
 التقييم الذايت -
 التقييم املوضوعي -
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 املعىن واألمهيةحتليل املبارايت،  1-2-1
املعىن اللغوي لكلمة حتليل مأخوذة من )حلل: وحل العقدة حيلها حال: فتحها فاحنلت(، والتحليل هو نتيجة 
االستكشاف الذي نقوم به لفرقنا أو الفرق املنافسة لغرض دراسة وتقومي الربانمج التدرييب الذي يعتمده الفريق أو 

 نافسة.حتديد نقاط القوة والضعف لدى الفرق امل
( اىل )أن التحليل من األسلحة املهمة اليت ميكن استخدامها يف الصراع ضد اخلصم 2442ويشري اثمر حمسن )

من أجل حتقيق الفوز، فهو أسلوب أخر للتقومي العلمي السليم، وإذا سار خبطورة مدروسة وإذا متكن املدرب أو 
من األسئلة اليت وضعها فإنه سيتمكن من بناء احمللل من أن يضع النقاط على احلروف وأن جييب مبوضوعية 

 (.13: 2442)إمساعيل وآخرون،  ((اخلطط واألساليب يف دفاعه وهجومه
واالستكشاف والتحليل مرتابطان وال ميكن الفصل بينهما واملدرب الناجح هو الذي يستكشف وجيمع 

لومات اليت توصل إليها ويبين برانجمه التدرييب املعلومات عن فريقه أوال والفرق املنافسة اثنيا من اجل أن حيلل املع
واخلططي للمبارايت، وبدون استكشاف وحتليل يبقى املدرب بعيدا عن الوصول اىل املستوى الذي يطمح إليه، 
وعملية االستكشاف والتحليل ال تكون ذات فائدة للمدرب أو الفريق إذا مل يتم جتسيد ما توصل إليه على ارض 

املباراة خطوة مهمة للمدرب لتطوير لعب فريقه سواء فاز الفريق أم تعادل أم هزم فعلي املدرب يف الواقع إن حتليل 
االحوال مجيعها أن حيلل مبارايت فريقه وخيرج منها ابستخالصات يتدارسها مع مساعديه والعبيه لتقومي أو 

اد الفريق سواء من الناحية البدنية إصالح األخطاء يف تنفيذ خطط اللعب والعناية أبوجه النقص يف أداء بعض أفر 
 أم املهارية ام اخلططية.

اذ ان حتليل لعب الفريق املنافس يعطي دروسا مستفادة متنوعة فهو يطبق بعد ذلك االجيابيات اليت ظهرت يف 
 (.14: 1114أداء الفريق املنافس ويبتعد عن السلبيات )عودة، 

كرة اليد يؤدي دورا مهما يف تطور اللعبة من خالل تصحيح   وان نشر عملية حتليل املبارايت بني مدريب فرق
مسار العملية التدريبية وجعلها تسري يف املسار املطلوب وحتقيق الفوز على الفرق املنافسة عن طريق معرفة نقاط 

 القوة والضعف لديها.
مت استكشافه من : هو عملية تستند على عاملني أساسيني ومها االستكشاف مث توضيح وتعليل ما والتحليل

معلومات عن العيب الفريق أنفسهم أفرادا وجمموعة أو الفريق املنافس وعلى أسس علمية، ويعرف اثمر حمسن 
( التحليل أبنه )الرؤية املتبصرة والدراسة املستنرية واملراقبة الواعية حلل أسرار الفعاليات املختلفة الفردية 2442)

فيها(، ويشري فاروق السيد غازي على أن حتليل العمل من أساليب اإلدارة  واجلماعية ملعرفة نقاط الضعف والقوة
ددة عن متطلبات كل وظيفة عن طريق تقسيمها اىل عناصرها األولية العلمية اليت تستخدم إلعطاء حقائق حم

: 2442وحتديد مهام كل عنصر من عناصرها حىت ميكن التعرف على متطلباهتا الكلية. )إمساعيل، وآخرون، 
17) 

 أقسام التحليل 1-2-1-2
 التحليل الذايت .2

 التحليل املوضوعي .1

 



  بناء مقياس تقييم....

645 

 

 أوقات إجراء التحليل 1-2-1-1
 جراء التحليل يف ثالث حاالت:ميكن إ

 قبل إجراء املباراة. .2

 أثناء إجراء املباراة. .1

 املباراة. انتهاءبعد  .3

 أهداف التحليل 1-2-1-3
املدرب يف صراعه مع الفرق املتنافسة فمن خالله  يعد التحليل العلمي من األسلحة املهمة اليت يستخدمها

يستطيع أن يوجه العلمية التدريبية لفريقه حنو مسارها الصحيح ويستطيع أيضا أن يوقف خصمه إذا ما أطلع على 
 حقيقة مستواه يف خمتلف اجلوانب ومن أهم أهداف التحليل هي ما أييت:

 أوال: حتديد نقاط القوة والضعف
 ستوى البدين واملهاري واخلططياثنيا: تقييم امل

 اثلثا: معرفة إمكاانت الالعبني
 رابعا: معرفة أسباب الفوز واخلسارة

 .خامسا: تقييم أسلوب لعب الفريق املنافس
 عالقة عقوبة اإليقاف بعدد الالعبني وتسجيل األهداف 1-2-3

( منهم 7بدء املباراة، حيق لـ )( العبا يتم تسجيلهم يف استمارة التسجيل قبل 24يتكون فريق كرة اليد من )
فقط التواجد داخل امللعب خالل وقت املباراة، حيدد واحد منهم كحارس مرمى، وال ميكن ان تبدأ املباراة أبقل 

( العبني متواجدين داخل الساحة )مبا فيهم حارس املرمى( وميكن ان تستمر املباراة حىت وان نقص عدد 4من )
عبني بعد ان تبدأ املباراة، ويرجع قرار ايقاف املباراة اىل احلكام وحدهم كوهنم من ( ال4الالعبني يف الساحة عن )

 (.1121يقرر مىت جيب ايقاف املباراة بصورة وقتية او هنائية. )امساعيل، 
ان تسجيل االهداف يعد اهم ما يف املباراة وأمجلها وهي احلد الفاصل بني الفوز واخلسارة، ويتنافس الفريقان 

اة كرة اليد على تسجيل اكرب عدد ممكن من االهداف وهذا ما جيعلهم يستغلون اكرب عدد من الفرض يف مبار 
لتحقيق ذلك، لذا تعد عقوبة االيقاف اليت حتصل على الفريق املنافس فرصة ذهبية يف استغالل النقص العددي 

احيان كثرية تكون االهداف  من قبل الفريق املقابل وتسجيل اكرب عدد من االهداف خالل زمن االيقاف، ويف
اليت سجلت خالل زمن االيقاف الدور احلاسم واملؤثر يف نتيجة املباراة ونتيجة الفريق الذي استطاع االستفادة 

 منها والعكس صحيح.
ومما تقدم ميكن ان جند ان هناك عالقة بني عقوبة االيقاف وعدد الالعبني ونتيجة املباراة اذ انه يف اكثر 

ن العالقة طردية وذلك يعين ان الفريق الذي يكون دائما حمافظ على ان يلعب بكامل عدده هو االوقات تكو 
املرشح االكرب للفوز يف املباراة )شريطة توفر املدرب القادر على استغالل وقت اإليقاف( من خالل حسن 

حني قد تكون هذه استغالل الفريق للفرص وتسجيله ألكرب عدد من االهداف يف ازمان تلك االيقافات، يف 
العالقة عكسية لدى عدد من الفرق وخاصة تلك اليت مت اعدادها  بدنيا ومهاراي وخططيا ونفسيا بشكل جيد 
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جدا كوهنا تستطيع ان تلعب بشكل جيد على الرغم من وجود نقص عددي يف أفرادها وذلك ابستخدام 
 الفريق املهاجم يف مثل هكذا ظروف. التشكيالت الدفاعية االكثر مالءمة واليت من شأهنا تقليل خطورة

( إبجراء دراسة ملعرفة أتثري عقوبة االيقاف املؤقت عل نتيجة مبارايت كرة اليد وعدد 1121وقد قام )نعمان، 
، 1114/1121االهداف املسجلة خالل أوقات االيقاف على فرق الدوري العراقي للشباب بكرة اليد للموسم 

 (.1( و )2واملبينة نتائجها يف اجلداول )
( يبني الفرق املتبارية يف اجملموعة األوىل وعدد اإليقافات ونتائج 1جدول )

 املباريات والنسب املئوية لعدد االهداف من النتيجة النهائية

الفرق  رقم املباراة
 املتبارية

عدد 
 االيقافات

جمموع زمن 
 االيقافات

عدد 
االهداف اليت 
سجلت على 

يف زمن  قالفري
 االيقافات

 ة املباراةنتيج

النسبة 
املئوية لعدد 
االهداف من 

 النتيجة

 الفريق الفائز

 2 كربالء الفتوة .2
3 

 ق 21
 ق 2

7 
3 

17 
17 

14.41% 
21.27% 

 
 الفتوة

 7 الشامية دايىل .1
7 

 ق 24
 ق 22

1 
2 

31 
11 

2.22% 
31% 

 
 الشامية

 صالح الدين .3
 طوز خرماتو

4 
 
 
7 

 ق 21
 
 
 ق 22

2 
 
 
7 

12 
 
 
14 

3.74% 
 
 
31% 

 صالح الدين

 دايىل .4
 طوز خرماتو

2 
 
4 

 ق 21
 
 ق 27

7 
 
3 

24 
 
13 

42.22% 
 
23.14% 

 طوز خرماتو

 الفتوة .4
 نفط اجلنوب

3 
 
3 

 ق 2
 

 ق 2

4 
 
2 

14 
 
12 

27.14% 
 
14% 

 
 الفتوة

 الشامية .2
 صالح الدين

7 
 
3 

 ق 24
 

 ق 7

4 
 
4 

17 
 
12 

27.42% 
 
13.71% 

 
 الشامية

 صالح الدين .7
 نفط اجلنوب

3 
 

 ق 2
 

2 
 

24 
 

4.12% 
 صالح الدين 
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الفرق  رقم املباراة
 املتبارية

عدد 
 االيقافات

جمموع زمن 
 االيقافات

عدد 
االهداف اليت 
سجلت على 

يف زمن  قالفري
 االيقافات

 ة املباراةنتيج

النسبة 
املئوية لعدد 
االهداف من 

 النتيجة

 الفريق الفائز

 
7 

 ق 24
 

 
4 

 
23 

 
31.72% 

 كربالء .7
 طوز خرماتو

4 
2 

 ق 27
 ق 21

7 
7 

14 
13 

14.23% 
34.77% 

 
 كربالء

 الفتوة .4
 الشامية

4 
7 

 ق 7
22 

4 
21 

37 
14 

21.72% 
34.47% 

 
 الفتوة

 كربالء .21
 صالح الدين

3 
 
3 

 

 ق 2
 

 ق 2

1 
 
4 

14 
 
24 

7.33% 
 
12.14% 

 
 الءكرب

( يبني الفرق املتبارية يف اجملموعة الثانية وعدد االيقافات ونتائج 2جدول )
 املباريات والنسب املئوية لعدد االهداف من النتيجة النهائية

الفرق  رقم املباراة
 املتبارية

عدد 
 االيقافات

جمموع زمن 
 االيقافات

عدد 
االهداف اليت 
سجلت على 
الفريق يف زمن 

 االيقافات

نتيجة 
 باراةامل

النسبة 
املئوية لعدد 
االهداف من 

 النتيجة

الفريق 
 الفائز

 الشرطة .2
 الزبري

4 
2 

 ق 7
 ق 21

7 
2 

12 
17 

37.14% 
 الزبري 11.11%

 الكرخ .1
 السماوة

4 
4 

 ق 21
 ق 7

4 
2 

14 
14 

11.73% 
11.27% 

 السماوة
 

 النجف .3
 اجليش

3 
2 

 ق 2
 ق 7

2 
4 

32 
24 

1.77% 
 النجف 12.32%

 الزبري .4
 كوفةال

4 
2 

 ق 21
 ق 21

4 
4 

24 
11 

17.47% 
 الكوفة 11%

 النجف %34.77 13 7 ق 21 4 السماوة .4
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الفرق  رقم املباراة
 املتبارية

عدد 
 االيقافات

جمموع زمن 
 االيقافات

عدد 
االهداف اليت 
سجلت على 
الفريق يف زمن 

 االيقافات

نتيجة 
 باراةامل

النسبة 
املئوية لعدد 
االهداف من 

 النتيجة

الفريق 
 الفائز

 %13.33 31 7 ق 21 2 النجف

 الكرخ .2
 اجليش

4 
2 

 ق 7
 ق 21

4 
21 

37 
24 

23.24% 
 الكرخ 41.23%

 السماوة .7
 الزبري

3 
2 

 ق 2
 ق 21

1 
21 

31 
27 

2.14% 
 السماوة 44.44%

 الكرخ .7
 الشرطة

4 
4 

 ق 21
 ق 27

2 
7 

24 
24 

4.12% 
 الكرخ 47.24%

 الكوفة .4
 النجف

2 
3 

 ق 21
 ق 2

4 
4 

11 
24 

27.27% 
 الكوفة 12.14%

 النجف .21
 الكرخ

4 
7 

 ق 21
 ق 24

4 
4 

12 
14 

13.71% 
 الكرخ 22.22%

 السماوة .22
 الكرخ

2 
7 

 ق 21
 ق 22

2 
4 

37 
41 

24.77% 
 الكرخ 21%

 (412 -412: 1121)نعمان، 
 السابقة الدراسات 2-2
 1121دراسة نعمان،  1-1-2

 ))دراسة حتليلية لتأثري عقوبة االيقاف املؤقت على نتيجة املباراة بكرة اليد((
 حيث هدف البحث اىل:

 التعرف على عدد االيقافات املؤقتة على كل فريق يف كل مباراة من مبارايت دوري الشباب بكرة اليد. -
يف زمن االيقافات يف كل مباراة من مبارايت دوري الشباب بكرة عدد االهداف اليت سجلت على الفريق  -
 اليد.

 وافرتض الباحث:
 اليت سجلت يف زمن االيقافات على نتائج الفرق يف معظم املبارايت. هدافاال هناك اتثري لعدد -

 وكانت جماالت البحث:
 .1117/1114فئة الشباب للعام  اجملال البشري: العبو الفرق املشاركة يف بطولة اندية العراق بكرة اليد -
 .3/22/1114ولغاية  17/21/1114: الفرتة من اجملال الزماين -
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 قاعة اسعد شكر يف حمافظة النجف وقاعة كربالء املغلقة يف حمافظة كربالء.اجملال املكاين:  -
 واستخدم الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالءمته وطبيعة البحث احلايل.

ل جمتمع البحث على فرق االندية العراقية بفئة الشباب واملشاركة يف دوري اندية العراق للشباب واليت وقد اشتم
( فرق لعبت يف 7 ضمت )الفرق على جمموعتني، األوىل حمافظيت النجف وكربالء ومت تقسيم جرت منافساهتا يف

و، داييل، نفظ اجلنوب(، واجملموعة الثانية بالء، الشامية، صالح الدين، طوز خرماتحمافظة كربالء وهي )الفتوة، كر 
 ( فرق ولعبت يف حمافظة النجف وهي )الكوفة، النجف، الكرخ، الشرطة، السماوة، اجليش، الزبري(.7ضمت )

 واستنتج الباحث:
ان مجيع الفرق يف اجملموعتني االوىل والثانية خسرت مبارايهتا من أتثري عدد االهداف اليت سجلت عليها يف  -
 االيقافات )النقص العددي(.زمن 
هناك بعض الفرق ال تتأثر ابلنقص العددي الذي حيصل هلا خالل معظم املبارايت وهذا انتج من اإلمكانية  -

واللياقة العالية واخلربة يف اللعب يف سد النقص احلاصل من خالل استخدام طرائق دفاعية صعبة نوعا ما ولكنها 
 االهداف للفريق املهاجم يف تلك األوقات احلرجة على الفريق املدافع. انجحة للحد من تسجيل اكرب عدد من

 إجراءات البحث -3
 منهج البحث 3-2

 استخدم الباحث املنهج الوصفي ابالسلوب املسحي ملالءمته وطبيعة البحث.
 جمتمع البحث وعينته 3-1

، والذين مت 1121/ 1122سم اشتمل جمتمع البحث على العيب اندية دوري النخبة العراقي بكرة اليد للمو 
( انداي، اذ حاول 21( العبا، ميثلون )122اختيارهم ابلطريقة العمدية لتحقيق اهداف البحث، والبالغ عددهم )

الباحث استخدام اسلوب احلصر الشامل يف اختيار افراد اجملتمع لتحقيق اهداف البحث، وبناء مقياس متكامل 
 من مجيع اجلوانب.

ينة بناء املقياس( فقد متثلت بالعيب االندية املشاركني يف دوري النخبة العراقي بكرة اليد اما عينة البحث )ع
( العبا، وذلك بعد استبعاد عينة الثبات والتجربة 271، اذ مت احلصول على إجاابت )1122/1121للموسم 

ت غري املكتملة لإلجاابت، االستطالعية للمقياس )وهم العبو اندي الفتوة املوصلي بكرة اليد(، وبعض االستمارا
( يبني جمتمع البحث 3( من اجملتمع الكلي للبحث، واجلدول )%1 77.71وبذلك بلغت نسبة عينة البحث )

 وعيناته.
 ( يبني جمتمع البحث وعيناته3جدول )

 النسبة املئوية العدد العينة ت

عينة البناء )العينة  .2
 %77.71 271 الرئيسية(

ة التجربة االستطالعي .1
 %4.23 21 )القوة(
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 النسبة املئوية العدد العينة ت
 %2.44 24 عينة الثبات )الفتوة( .3
 %4.73 12 املستبعدون .4

 211 122 اجملتمع الكلي
 ( يبني توزيع عينة البناء على األندية املشمولة بالبحث4جدول )

 النسبة املئوية العينة العدد الكلي النادي ت
 %7.41 27 27 الشرطة .2
 %7.37 22 27 دايىل .1
 %7.41 27 27 رخالك .3
 %7.74 24 27 الشامية .4
 %7.37 22 27 اجليش .4
 %7.74 24 27 النجف .2
 %7.74 24 27 النفط .7
 %7.74 24 22 السليمانية .7
 %7.74 24 27 الكوفة .4
 %7.74 24 27 كربالء .21
 %7.34 24 22 نفط اجلنوب .22

 %74.11 271 242 اجملموع الكلي 
 قياسخطوات بناء امل 3-3

تطلبت فكرة البحث من الباحث بناء مقياس تقييم إدارة املدرب حلاالت االيقاف من وجهة نظر الالعبني 
 املشاركني يف دوري النخبة العراقي بكرة اليد، وحسب خطوات بناء املقياس التالية:

 إعداد الصيغة األولية للمقياس 3-3-2
ار النظري ملوضوع التقييم والتحليل اخلاص مبدريب كرة من خالل االطالع على أدبيات البحث العلمي واإلط

اليد )وكما موضح يف الفصل الثاين للبحث( والدراسة السابقة للدراسة احلالية، واليت متت االستعانة هبا يف عمليات 
بالت بناء املقياس وتوظيفها مبا خيدم البحث، وكذلك ابالعتماد على خربة الباحث ومن خالل إجراء املقا

يف كرة اليد يف مدينة املوصل وذلك لغرض صياغة فقرات املقياس  2الشخصية مع جمموعة من اخلرباء واملختصني 
 األويل وإعداده ابلصورة األولية.

                                                 

 واملختصني الذين أجريت معهم املقابلة الشخصية هم:اخلرباء السادة  2 
 أ.م.د. نوفل حممد حممود احليايل كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل. -
 السيد خالد حسني احلجبة      مديرية الرتبية الرايضية والفنية/ جامعة املوصل/ مدرب منتخب اجلامعة. -
 ل إبراهيم              مدرب اندي الفتوة الرايضي للمتقدمني.السيد مجا -



  بناء مقياس تقييم....

651 

 

 لوب صياغة الفقراتحتديد أس 3-3-2-2

ة الباحث بكرة قام الباحث بصياغة فقرات املقياس االويل ابالستناد على آراء السادة اخلرباء واملختصني وخرب 
( فقرة منها 42اليد من خالل اللعب والتدريب، قام الباحث بصياغة فقرات املقياس األويل، اذ متت صياغة )

( فقرة سلبية يف املقياس األويل، وتتم االجابة عن املقياس وفق مقياس ثالثي التدرج هو 17( فقرة اجيابية و )14)
 )دائما، احياان، ابدا(.

 العلمية لفقرات املقياساملعامالت  3-3-1
 صدق الفقرات 3-3-1-2
 الصدق الظاهري للفقرات 3-3-1-2-2

لغرض التعرف على صدق الفقرات مث عرض املقياس بشكله األويل على السادة ذوي اخلربة واالختصاص يف 
يقاف بكرة اليد ملعرفة آرائهم حول صالحية فقرات مقياس تقييم إدارة املدرب حلاالت اال 1علوم الرتبية الرايضية 

من وجهة نظر الالعبني يف قدرة الفقرات على قياس ما وضعت من اجله، وإضافة او حذف فقرات او تعديل 
لبعض فقرات املقياس األويل، وذلك من خالل وضع عالمة )صح( أمام كل فقرة وحتت البديل املناسب )تصلح، 

سب يف حقل )تصلح بعد التعديل( مع تثبيت ال تصلح، تصلح بعد التعديل( فضال عن تدوين التعديل املنا
 الفقرات االجيابية والسلبية منها، وكذلك حتديد عدد البدائل املناسبة للمقياس )ثالثي، رابعي، مخاسي( البدائل.

وبعد مجع االستمارات مت استخراج الصدق الظاهري )صدق اخلرباء( للمقياس من خالل النسبة املئوية التفاق 
ات املقياس وحسب املعاجلة اإلحصائية لقانون النسبة املئوية مت االعتماد على نسبة اتفاق احملكمني حول فقر 

( إىل انه" ميكن االعتماد على 2473( فما فوق لغرض إبقاء الفقرة يف املقياس، اذ يشري )بلوم وآخرون، 74%)
 (.212، 2473 ( يف مثل هذا النوع من الصدق")بلوم، وآخرون،%74موافقة آراء احملكمني بنسبة )

( 1ومبوجب هذا اإلجراء اإلحصائي مت تعديل بعض الفقرات حسب آراء اخلرباء وكما مبني يف امللحق )
وكذلك مت حتديد الفقرات السلبية واالجيابية ومل يتم استبعاد أي فقرة حيث كانت نسبة اتفاق السادة اخلرباء على 

( فقرة مت 42ذا اإلجراء أصبح املقياس يتألف من )( وهب%211 - %74صدق الفقرات والبدائل ترتاوح بني )

                                                                                                                                                         

 السيد خالد عبدهللا                مدرب شباب اندي الفتوة الرايضي. -
 السادة اخلرباء واملختصني هم: 1 
 أ.د. هاشم امحد سليمان               كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل -
 كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل             أ.د. مكي حممود حسني    -
 أ.د. ضرغام جاسم حممد             كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل  -
 أ.د. نوفل حممد حممود               كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل -
 عة املوصلأ.د. سعد فاضل عبد القادر           كلية الرتبية االساسية/ جام -
 أ.د. قصي حازم حممد               كلية الرتبية االساسية/ جامعة املوصل -
 أ.د. غيداء سامل عزيز                كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل -
 أ.د. سعد ابسم مجيل                  كلية الرتبية الرايضية/ جامعة املوصل -
 كلية الرتبية االساسية/ جامعة  املوصل             أ.د. امحد هشام امحد       -
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االعتماد عليها يف عمليات بناء املقياس إلجراء القوة التمييزية وإجراء التجربة االستطالعية، أما خبصوص صالحية 
( من قبل السادة اخلرباء على ان تكون بدائل املقياس %211البدائل للعبارات فكانت نسبة االتفاق عليها )

 البدائل( وهي )دائما، احياان، ابدا(.)ثالثي 
 الصدق التمييزي للفقرات 3-3-1-2-1

 وقد مت إجراء التحليل اإلحصائي أبسلوبني، ومها:
 أسلوب اجملموعتني املتطرفتني 3-3-1-2-1-2

مت استخدام اسلوب اجملموعتني املتطرفتني للكشف عن الفقرات املميزة يف بناء مقياس تقييم ادارة املدرب 
ت االيقاف بكرة اليد من وجهة نظر الالعبني املشاركني يف دوري النخبة العراقي بكرة اليد، اذ اعتمدت نسبة حلاال
الدنيا لتمثل اجملموعتني املتطرفتني وهذه النسبة يؤيدها  من الدرجات %17من الدرجات العليا و  17%

فضل صورة من حيث احلجم والتباين" املختصون يف االختبارات بوصفها" أفضل نسبة جتعل اجملموعتني على أ
 (.74، 2472)الزوبعي وآخرون، 

( استمارة من أفراد 271( استمارة من أصل )42وقد مشلت كل جمموعة يف احلدود العليا واحلدود الدنيا على )
ستخدام ( فقرة واب42عينة البناء وبعد ان رتبت درجاهتم تنازليا يف ضوء إجاابهتم عن فقرات املقياس املؤلفة من )

( على احلاسوب Spss)احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية( والذي يرمز له ) ربانمج اإلحصائي املعروف بـال
اآليل واعتمدت قيمة اختبار )ت( احملتسبة الختبار داللة الفروق بني متوسطات درجات إجاابت اجملموعتني العليا 

 يبني القوة التمييزية لفقرات املقياس.( 4والدنيا لكل فقرة من فقرات املقياس واجلدول )
 ( يبني نتائج االختبار التائي للقوة التمييزية لفقرات املقياس5جدول )

تسلسل 
 الفقرة

قيمة )ت( 
 احملسوبة

تسلسل 
 الفقرة

قيمة )ت( 
 احملسوبة

تسلسل 
 الفقرة

قيمة )ت( 
 احملسوبة

تسلسل 
 الفقرة

قيمة )ت( 
 احملسوبة

2 4.772 24 7.477 14 24.444 43 7.214 
1 7.772 22 2.122 31 4.424 44 4.424 
3 22.212 27 2.214 32 2.434 44 24.344 
4 4.343 27 7.442 31 7.111 42 21.432 
4 4.214 24 7.142 33 4.432 47 7.474 
2 7.427 11 7.171 34 7.214 47 4.121 
7 21.432 12 4.442 34 4.741 44 7.424 
7 24.473 11 2.142 32 4.122 41 4.244 
4 11.777 13 7.272 37 4.472 42 4.442 

21 21.121 14 4.244 37 4.437 41 2.472 
22 21.422 14 2.712 34 2.227 43 11.221 
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تسلسل 
 الفقرة

قيمة )ت( 
 احملسوبة

تسلسل 
 الفقرة

قيمة )ت( 
 احملسوبة

تسلسل 
 الفقرة

قيمة )ت( 
 احملسوبة

تسلسل 
 الفقرة

قيمة )ت( 
 احملسوبة

21 7.173 12 4.472 41 2.472 44 11.432 
23 23.444 17 4.272 42 2.312 44 24.134 
24 7.214 17 21.221 41 7.342 42 22.314 

( وعند الرجوع اىل 11.221 -4.244( ان القيم التائية لفقرات املقياس تراوحت بني )4) يتبني من اجلدول
( ويف ضوء 1.111( جند اهنا تساوي )1.14( وعند مستوى معنوية )41قيمة )ت( اجلدولية امام درجة حرية )
يها من خالل مقارنة ( فقرة وال توجد فقرات غري مميزة مت االستدالل عل42ذلك يتضح ان عدد الفقرات املميزة )

قيمة )ت( احملسوبة مع قيمتها اجلدولية ومبا ان قيمة )ت( احملسوبة جلميع الفقرات كانت اكرب من قيمة )ت( 
( فقرة صاحلة إلجراء اخلطوة التالية من التحليل اإلحصائي 42اجلدولية، لذا فقد بقي املقياس يتكون من )
 (.1لفقرات )امللحق للفقرات وهي إجياد معامل االتساق الداخلي ل

 أسلوب معامل االتساق الداخلي 3-3-1-2-1-1
مت استخراج معامل االتساق الداخلي للوصول صدق الفقرات يف قياس ما وضعت من اجله، اذ ان هذا 
األسلوب يقدم لنا مقياسا متجانسا يف فقراته حبيث تقيس كل فقرة البعد السلوكي نفسه الذي يقيسه املقياس  

، 2441( و )كاظم، 42، 2477، قدرهتا على إبراز الرتابط بني فقرات املقياس. )السامرائي ككل، فضال عن
 ( يبني ذلك.2حيث مت قياس درجة ارتباط كل فقرة مع اجملموع الكلي لفقرات املقياس واجلدول ) (،212

( يبني معامل االرتباط بني فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس 6جدول )
 وب االتساق الداخليباستخدام أسل

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

2 1.172* 24 1.371 14 1.247 43 1.441 
1 1.122* 22 1.324 31 1.137* 44 1.344 
3 1.177 27 1.142* 32 1.417 44 1.343 
4 1.112 27 1.111 31 1.171* 42 1.344 
4 1.271 24 1.133 33 1.274 47 1.327 
2 1.424 11 1.247* 34 1.412 47 1.377 
7 1.241 12 1.314 34 1.417 44 1.341 
7 1.174* 11 1.441 32 1.437 41 1.314 
4 1.377 13 1.111 37 1.424 42 1.123 
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 فقرة غري متسقة داخليا)*( 
لرجوع ( وعند ا1.424 -1.142( ان معامل االرتباط لفقرات املقياس تراوحت ما بني )2ويتبني من اجلدول )

( جند ان قيمة )ر( 227( وأمام درجة حرية )1.14اىل جداول داللة معامل االرتباط عند مستوى معنوية )
 (.1.241اجلدولية تساوي )

( فقرة 21( فقرة والفقرات غري املتسقة داخليا )44( يتبني ان الفقرات املتسقة داخليا )2ومن خالل اجلدول )
قيمة )ر( احملسوبة مع قيمتها اجلدولية، ومبا ان قيمة )ر( احملسوبة اقل من  مت االستدالل عليها من خالل مقارنة

قيمة )ر( اجلدولية فقد مت حذف الفقرات ضعيفة التمييز وجيب حذفها من املقياس وهي الفقرات ذات 
( 21( يف املقياس األويل وعددها )42، 37، 31، 31، 11، 27، 24، 21، 22، 7، 1، 2التسلسالت )

 فقرة.
( فقرة، 21األساس فان عدد فقرات املقياس اليت مت حذفها أبسلوب معامل االتساق الداخلي هي ) هذا ىوعل

 (.2( فقرة، امللحق )44إذ يصبح املقياس مؤلفا بصيغته النهائية بعد التحليل اإلحصائي للفقرات من )
 ثبات املقياس 3-3-1-1

" تعد األداة اثبتة  الختبار وإعادة تطبيق االختبار، إذلغرض إجياد معامل الثبات للمقياس، مت اعتماد طريقة ا
(، مت 243: 2441)العجيلي وآخرون، " إذا أعطت النتائج نفسها او مقاربة هلا يف قياسها للظاهرة مرات متتالية

( العبا من العيب اندي الفتوة املوصلي بكرة اليد و املشاركني يف دوري 24تطبيق املقياس على عينة مؤلفة من )
(، وأعيد تطبيق املقياس 7/3/1121، وذلك يف يوم اخلميس املوافق )1122/1121النخبة العراقي للموسم 

( يوم، إذ تشري ادامز 22( أي بعد مرور )13/3/1121نفسه على العينة نفسها وذلك يف يوم اجلمعة املوافق )
(ADAMSإىل ان ) "ثاين جيب ان ال تقل عن أسبوعني أو الفرتة الزمنية بني التطبيق األول لألداة والتطبيق ال

(،  وابستخدام معامل االرتباط البسيط لبريسون بني التطبيقني األول Adams, 1964:85" ) ثالثة أسابيع
يعد مقبوال " ( وهو معامل ثبات جيد ابلنسبة لبحوث الرتبية الرايضية1.42والثاين تبني ان معامل الثبات يساوي )

(، واليت تستخدم املقاييس كأدوات للبحث، 23: 2424)الشيخ وجابر، " اللة االرتباطيف امليزان العام لتقومي د
وهبذا اإلجراء أصبح مقياس تقييم ادارة املدرب حلاالت االيقاف بكرة اليد من وجهة نظر الالعبني املشاركني يف 

 (.2دوري النخبة العراقي بكرة اليد جاهزا للتطبيق، امللحق )
 العي األويل للمقياسالتطبيق االستط 3-3-4

21 1.314 14 1.144 37 1.121* 41 1.417 
22 1.177* 14 1.342 34 1.133 43 1.471 
21 1.221* 12 1.422 41 1.344 44 1.144 
23 1.442 17 1.274 42 1.244* 44 1.427 
24 1.142* 17 1.321 41 1.277 42 1.411 
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( العبني من العيب اندي الفتوة بكرة 21مت إجراء تطبيق استطالعي على عينة التجربة االستطالعية البالغة )
، وذلك بتاريخ 1122/1121اليد املشاركني يف منافسات دوري النخبة العراقي بكرة اليد للموسم 

 (، وذلك للكشف عن:22/21/1122)
 بحوث.مدى وضوح الفقرات للم -
 التعرف على مالئمة الفقرات املعدة هلذا الغرض. -
 اإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت ان وجدت. -
اختاذ اإلجراءات املناسبة من حيث الصياغة اللغوية إلعداد صورة املقياس حبيث تكون مالئمة لالعيب كرة  -

 اليد ابإلجابة عنها.
 الالعب يف اإلجابة عن فقرات املقياس. احتساب زمن اإلجابة والوقت الذي يستغرقه -
 التأكد من مدى وضوح تعليمات املقياس. -
 إعداد الصورة النهائية للفقرات قبل القيام بتحليلها احصائيا. -

وقد أظهرت نتيجة التطبيق االستطالعي انه ال يوجد أي غموض او استفسار حول فقرات املقياس وقد بلغ 
 يقة لإلجابة عن فقرات املقياس.( دق24-21معدل الوقت احملدد )

 تصحيح املقياس بصورته النهائية 3-3-5
( فقرة اجيابية وهي الفقرات ذات 12( فقرة منها )44( من )2يتكون املقياس بصورته النهائية )امللحق 

، 32، 31، 17، 12، 14، 14، 13، 11، 27، 24، 24، 21، 21، 4، 7، 2، 4، 3التسلسالت )
، 4، 1، 2( فقرة سلبية وهي الفقرات ذات التسلسالت )27(، و )44، 43، 42 ،41، 37، 32، 34، 34
( يف املقياس النهائي )امللحق 41، 34، 37، 33، 31، 14، 17، 11، 12، 24، 27، 22، 23، 22، 7
( على 2، 1، 3(، وتكون اإلجابة عليها وفق ثالث بدائل هي )دائما، احياان، اندرا( وتعطى أوزان الدرجات )2
( 231 -44وايل للفقرات االجيابية وابلعكس ابلنسبة للفقرات السلبية، وبذلك تنحصر قيمة املقياس بني )الت

 درجة.
 توزيع املقياس على عينة البناء 3-3-6

ان اهلدف من هذا االجراء هو احلصول على النتائج والتأكد من مدى حتقيق الفروض، وقد مت توزيع استمارات 
 7/3/1121ولغاية  12/21/1122( العبا، وذلك للفرتة من 271على عينة البناء ) املقياس بصورته األولية

 وخالل فرتة منافسات دوري النخبة العراقي بكرة اليد مبرحلتيه األوىل والثانية.
 الوسائل اإلحصائية 3-4

 اذ استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية:
 النسبة املئوية. 3-4-2
 الوسط احلسايب. 3-4-1
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 االحنراف املعياري. 3-4-3
 معامل االرتباط البسيط )بريسون(. 3-4-4
 قانون )ت( للفروقات بني اجملموعات املستقلة واملتساوية ابلعدد. 3-4-5
 املتوسط الفرضي. 3-4-6
 معامل االلتواء. 3-4-1
 معامل االختالف. 3-4-8
 املنوال. 3-4-9

 ة البياانت احصائيا.( ملعاجلSPSSاذ مت استخدام الربانمج اإلحصائي )
 عرض النتائج  -4

( يبني املعامل اإلحصائية للمقياس اجلديد لألندية املشاركة يف دوري النخبة العراقي بكرة اليد للموسم 7اجلدول )
 ، مقسمة حسب االندية املشمولة ابلبحث.1121/ 1122

يقاف ( يبني املعامل اإلحصائية ملقياس تقييم ادارة املدرب حلاالت اال7جدول )
 من وجهة نظر الالعبني املشاركني يف دوري النخبة العراقي بكرة اليد

 املتوسط الفرضي االختالف االلتواء املنوال ع ± -س األندية ت
 77 %7.24 1.417 212 7.72 214.34 الشرطة 2
 77 %4.12 2.113 72 7.77 44.72 دايىل 1
 77 %2.47 1.774 42 7.17 212.41 الكرخ 3
 77 %7.14 1.443 74 7.72 42.41 الشامية 4
 77 %3.31 -1.124 77 1.41 77.72 اجليش 4
 77 %23.14 1.243 74 21.17 41.72 النجف 2
 77 %4.73 1.712 41 4.41 42.71 النفط 7
 77 %1.22 -1.174 41 1.43 42.33 السليمانية 7
 77 %3.27 -2.417 44 1.74 41.43 الكوفة 4

 77 %7.34 1.741 41 7.23 47.12 كربالء 21
 77 %7.37 -2.271 214 7.23 42.47 نفط اجلنوب 22

 77 %4.74 1.237 41 4.34 44.447 العينة جمتمعة
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 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-2

 من خالل النتائج املستحصل عليها، استنتج الباحث ما أييت:
ن وجهة نظر الالعبني املشاركني يف دوري النخبة بناء مقياس تقييم إدارة املدرب حلاالت االيقاف م 4-2-2

 ( فقرة، تتمتع ابلصدق والثبات.44العراقي بكرة اليد، والذي يتكون من )
ان مدريب أندية دوري النخبة العراقي هم مبستوى )متوسط( يف إدارهتم حلاالت االيقاف من وجهة  4-2-1

( املقابلة 213-74( وهو يقع ضمن الفئة )44.447نظر العبيهم، اذ بلغ الوسط احلسايب للعينة جمتمعة )
 للمستوى متوسط.

 التوصيات  5-1
 من خالل االستنتاجات، يوصي الباحث مبا أييت:

اعتماد املقياس املعد يف تقييم عمل املدربني خالل أوقات اإليقافات اخلاصة مببارايت دوري النخبة  4-1-2
 حلاالت اخلاصة خالل املبارايت.العراقي ومدى جودة املدربني يف إدارهتم هلذه ا

 إجراء دراسة ارتباطية بني درجة املدرب املقياس املعد يف هذا البحث وترتيب الفريق يف منافسات 4-1-1
 النخبة العراقي بكرة اليد، او النتائج واالجنازات اليت حصل عليها املدرب خالل املوسم. دوري

 املصادر
 اوال: املصادر العربية

 .القران الكرمي
(: االختبار والتحليل يف كرة القدم، مطبعة جامعة 2442امساعيل، اثمر حمسن واخرون ) .2

 املوصل، املوصل، العراق.

(: تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويين، ترمجة: حممد أمني 2473بلوم، بنيامني واخرون ) .1
 املفيت واخرون، مطابع املكتب املصري احلديث، القاهرة، مصر.

(: االختبارات واملقاييس النفسية، دار الكتب 2472د اجلليل إبراهيم واخرون )الزوبعي، عب .3
 للطباعة والنشر، جامعة املوصل، املوصل، العراق.

(: اجتاهات الطلبة حنو مهنة التدريس، 2477السامرائي، ابسم نزهت والبلداوي، طارق محيد ) .4
 ثاين.اجمللة العربية للبحوث الرتبوية، اجمللد السابع، العدد ال

(: سايكولوجية الفروق الفردية، دار النهضة 2424الشيخ، يوسف وجابر، جابر عبد احلميد ) .4
 العربية، القاهرة، مصر.
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(: التقومي والقياس، مطبعة التعليم العايل، جامعة 2441العجيلي، صباح حسني واخرون ) .2
 بغداد، بغداد، العراق.

 كرة اليد، مكتبة سناراي، بغداد، العراق.  (: التحليل واالختبار يف1114عودة، امحد عرييب ) .7

، دار الفكر 2(: القياس والتقومي يف الرتبية اخلاصة، ط1111القمش، مصطفى واخران ) .7
 للطباعة والنشر والتوزيع، األردن.

(: بناء مقياس مقنن ملفهوم الذات لدى طلبة املرحلة اإلعدادية، 2441كاظم، علي مهدي ) .4
 كلية الرتبية، جامعة بغداد، بغداد، العراق.رسالة ماجستري غري منشورة،  

عقوبة االيقاف املؤقت على نتيجة املباراة  لتأثري(: دراسة حتليلية 1121عمان، محودي عصام )ن .21
بكرة اليد، حبث منشور يف وقائع املؤمتر العلمي السابع عشر لكليات واقسام الرتبية الرايضية يف 

الثاين، كلية الرتبية الرايضية، جامعة تكريت، تكريت،  العراق، جملة الثقافة الرايضية، اجمللد
 العراق.
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( مقياس تقييم إدارة املدرب حلاالت االيقاف من وجهة نظر 1امللحق )
الالعبني املشاركني يف دوري النخبة العراقي بكرة اليد بصورته 

 النهائية
 ابدا احياان دائما الفقرات ت
    او اخلطط الدفاعية واهلجومية. ال أييت أبي شئ جديد على التشكيلة .2
    ال يغري من أسلوب الدفاع إمنا يغري فقط يف أسلوب اهلجوم عند حدوث االيقاف. .1
    اذ كان هنالك وقت مستقطع متبقي للفريق فانه يقوم أبخذه بسرعة ملعاجلة اخللل وقت االيقاف. .3
    ذ )وقت االيقاف( عند اللعب بنقص العب.يقوم إبعطاء التوجيهات والنصائح حول كيفية استنفا .4
    اذا كان الفريق متقدما بفارق قليل من االهداف يركز فقط على كيفية الدفاع وتشكيالته. .4
لديه العديد من اخلطط واليت سبق وان مت االتفاق عليها خالل التدريب عند حدوث حاالت خاصة  .2

 أثناء املباراة.
   

    كثر من تغيري يف مراكز الالعبني يف امللعب مما يؤثر سلبا على األداء العام للفريق.يعمد إىل إجراء أ .7
    حياول اخلروج من وقت االيقاف أبقل عدد من األهداف يف مرمى الفريق. .7
    يقوم مبتابعة الالعبني وإعطاء النصائح والتعليمات املستمرة خالل وقت االيقاف. .4

    ( م عند اللعب بنقص العب.2)املتقدم للدفاع يف منطقة الـ اجع الالعبيعطي األوامر برت  .21
    يبقي الفريق يلعب بنفس التشكيل واخلطة الدفاعية الذي يلعب به الفريق قبل االيقاف. .22
    ي.يعمد اىل إخراج الالعبني ذو املزااي اهلجومية وإشراك العبني ذو مزااي دفاعية يف حالة النقصان العدد .21
    مل جيري بيننا أي اتفاق حول كيفية الدفاع واهلجوم يف حالة النقصان والزايدة العددية أثناء التدريبات. .23
    ميارس أنواع خمتلفة من التدريبات اخلاصة ابلدفاع واهلجوم خالل الزايدة والنقصان العددي. .24
    ليت يكون لدينا فيها نقص عددي.يتميز فريقنا حبسن استغالله لألوقات املستقطعة ا .24
    تصيب الفوضى املدرب والفريق عندما العب ايقاف خالل املباراة. .22
    اجد ان مستوى املدرب اقل من مستوى الالعبني والنادي. .27
    حيسن استغالل أخطاء مدرب الفريق اخلصم يف اوقات االيقافات سواء لنا او علينا. .27
    قنا اىل املزيد من التفاهم واالتفاق حول كيفية اللعب يف األوقات اخلاصة.حيتاج فري .24
    مستواان كالعبني جيد جدا يف تطبيق أفكار املدرب داخل امللعب اثناء املبارايت. .11
    عالقتنا مع املدرب تبدأ من وقت حضوران اىل امللعب وتنتهي بعد انتهاء املباراة مباشرة. .12
    خروج العب موقوف فان املدرب ال حياول أن جيد العالج أبسرع وقت.عند  .11
   يبادر بتغيري يف اخلطة والالعبني عند قيام مدرب الفريق اخلصم أبي تغيري يف التشكيلة او اخلطة او  .13
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 ابدا احياان دائما الفقرات ت
 الالعبني.

    املباراة. ديه سرعة بديهة وذكاء ميداين يف التصرف اخلططي خالل األوقات واحلاالت اخلاصة يف .14
    يتميز بشخصية حمبوبة من الالعبني وقيادته اجليدة للفريق يف التدريبات واملبارايت. .14
يتميز بنظرته الثاقبة وقراراته املناسبة يف الوقت املناسب واليت تؤثر وبشكل مباشر على النتيجة لصاحل  .12

 فريقنا.
   

فاعية والتشكيل الدفاعي واهلجومي املناسب لكل متغريات يعرف مىت وكيف خيتار ويطبق الطريقة الد .17
 املباراة.

   

    يعتمد بصورة كبرية على نصائح الالعبني ومساعد املدرب قبل تعديل اخلطة الدفاعية او اهلجومية. .17
    الفشل. ال جيرؤ على تعديل تشكيلة الفريق يف امللعب وكيفية توزيع الالعبني يف الدفاع واهلجوم خوفا من .14
    قوة مدربنا تكمن يف التغيريات اآلنية خالل اوقات املباراة وظروفها املتغرية. .31
    يتميز مدربنا بسرعة توصله للحلول اخلططية وسرعة إيصاهلا لالعبني يف امللعب. .32
    ال يتمكن من قراءة املواقف اخلططية املتغرية وإجراء التعديالت املناسبة هلا. .31
    اعتقد أننا كالعبني ميكننا اللعب بدون مدرب وإبمكاننا إدارة املباراة بصورة جيدة. .33
    يقوم بتقييم أداء الفريق بعد املباراة من حيث كيفية اللعب يف اوقات اإليقافات. .34
    لتدريب عليها.حياول إجياد السلبيات اليت حدثت اثناء املباراة يف اوقات االيقاف وحماولة عالجها وا .34
    يعمل على إبراز االجيابيات اليت حصلت يف املباراة وتعزيزها للمبارايت القادمة يف الدوري. .32
    يقوم بوضع أكثر من عالج واحد لكل سلبية حدثت ويدرب الفريق عليها بكثرة لغرض التخلص منها. .37
    واء انتهت املباراة ابلفوز او اخلسارة.ال يوجد أي تقييم ألداء الالعبني بعد املباراة س .37
    يسري على منهج تدرييب خططي واحد فقط يف مجيع مراحل الدوري وجلميع املبارايت. .34
    يطلع الالعبني على مجيع التطورات التدريبية اخلططية وحياول تطبيقها يف املبارايت. .41
    راة ابلتدريبات اخلططية املتقنة.يعزز من قدراتنا وثقتنا أبنفسنا قبل كل مبا .42
    أغلب نتائج الفريق السلبية يعود سببها إىل خطة املدرب وتصرفه خالل املبارايت. .41
    يتميز بقرارته اجليدة وبسرعة تعرفه على السلبيات واالجيابيات بعد املباراة. .43
    طاء الالعبني الفردية واجلماعية.يعمل على مشاهدة املبارايت السابقة للفريق لغرض عرض أخ .44
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