عالقة الكفاءة المدركة بأداء المكمة المستقيمة لطالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

أ.د عمي عبد الحسن حسين

عبداهلل

ا.م .د حسن عمي حسين

عميد كمية التربية البدنية وعموم الرياضة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
جامعة كربالء

جامعة كربالء
ali.abidhasan@uokerbala.edu.iq

نجــــــم ربح نجـــــــــم

طالب دراسات عميا/

جامعة كربالء

ممخص البحث بالمغة العربية
تتميز الرياضة وظيورىا ضمن احدى مظاىر تقدم ورقي المجتمعات واىتماميا ببناء االنسان ,والى خصائص

ومتغيرات البحث المتمثمة بالكفاءة المدركة وميارة المكمة المستقيمة.

وتجمت مشكمة البحث في التعرف عمى الكفاءة المدركة واداء المكمة المستقيمة ,وكما ىدفت الرسالة الى:

 -1التعرف عمى مستوى الكفاءة المدركة واداء المكمة المستقيمة لدى طالب المرحمة الثانية كمية التربية
البدنية وعموم الرياضة.

 -2ا لتعرف عمى العالقة االرتباطية بين الكفاءة المدركة والمكمة المستقيمة لدى طالب المرحمة الثانية كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة.

اما مجاالت البحث فقد شمل المجال البشري عمى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
جامعة واسط ,وقد تم اجراء االختبار واعداد وتطبيق المقياس ضمن مالعب وقاعات كمية التربية البدنية

وعموم الرياضة جامعة واسط.

ولقد استخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسحي والعالقات االرتباطية والتنبؤية في حين اشتمل مجتمع

البحث عمى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط والبالغ عددىم()113

العينة االستطالعية( )15طالب وعدد افراد العينة الرئيسية( )98طالب ,وبغية تحقيق اىداف الدراسة سعى
الباحث الى اعداد مقياس الكفاءة المدركة وفق اسس وخطوات عممية ,مستخدما الحقيبة االحصائية()spss

مع بعض القوانين االحصائية في معالجة البيانات واستخراج النتائج.

وتم عرض البيانات وتحميميا ومناقشتيا من خالل ما افرزتو المعالجات االحصائية التي تمكن الباحث من

تحقيق اىداف البحث واختبار فرضيتو .وعميو فقد توصل الى عدة استنتاجات وتوصيات اىميا-:

 -1ىناك عالقة موجبة بين الكفاءة المدركة وميار المكمة المستقيمة بالمالكمة لدى طالب المرحمة
الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط.

 -2استنباط معادلة تنبؤيو لميارة المكمة المستقيمة بداللة الكفاءة المدركة لدى طالب المرحمة الثانية
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط.

وبناء عمى ىذه النتائج ,أوصى الباحث بما يمي:

 -1ضرورة تنمية الكفاءة المدركة لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة والعبي المالكمة لما
ليا من عالقة ارتباطية عالية في اداء ميارة المكمة المستقيمة.

 -2استخدام المعادالت لمتنبؤ بأداء ميارة المكمة المستقيمة لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة.
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Abstract
Characterized by sport and its appearance within one manifestation of the
progress of societies and their interest in building a human, and to search the
properties and variables of perceived competence and skill of the straight punch.
The problem manifested itself in the search to identify the perceived efficiency
and performance of the straight punch, and the message also aimed to:
1. identification of the perceived level of efficiency and performance of the
straight punch to the second phase of the Faculty of Physical Education and
Sports Science students.
2. to identify the correlation between the perceived efficiency and punch straight
to the second phase of the Faculty of Physical Education and Sports Science
students.
The areas of research have included the human field on the second phase
students Faculty of Physical Education and Sports Science and Wasit University,
has been conducting the test and the preparation and application of the scale
within the courts and halls of the Faculty of Physical Education and Sports
Science University of Wasit.
The researchers used the descriptive survey style and relations connectivity and
predictive while included research community on the second phase of the Faculty
of Physical Education students and sports science Wasit University's (113)
exploratory sample (15) students and the number of main the respondents (98)
student, in order to achieve the objectives of the study Researcher sought to
prepare the perceived efficiency measure in accordance with the scientific
foundations and steps, using statistical Pouch (SPSS) with some statistical laws in
the processing of data and extract the results.
Data were presented, analyzed and discussed through what was produced by
statistical treatments that enable the researcher to achieve the goals of the
research and test his hypothesis. And he has reached several conclusions and
recommendations including: 1. There is a positive relationship between the perceived efficiency and boxing
punch straight to the second stage students of the Faculty of Physical Education
and Sports Science University of Wasit.
2. devise predictive equation for skill straight punch in terms of the perceived
competence of the second phase of the Faculty of Physical Education and Sports
Science students Wasit University.
Based on these results, the researcher recommended the following:
1. the perceived need for efficient development of the students of the Faculty of
Physical Education and Sports Science and players of boxing because of its high

correlation in the performance of the skill of the straight punch.
2. Use of equations to predict the performance of a skill straight punch to the
students of the Faculty of Physical Education and Sports Science.

 -1التعريف بالبحث

1-1مقدمة البحث وأىميتو:
تعد الرياضة أحدى مظاىر تقدم الدول وحجم رقييا واىتماميا ببناء اإلنسان الجديد فالمقاءات الدولية

والعالمية واالولمبية وحتى المحمية منيا محافل يتجمى فييا مستوى األداء البدني والمياري والخططي والنفسي

لتحقيق األداء المميز.

تعد رياضو المالكمة واحدة من األلعاب الرياضية التي خضعت لمعديد من المتغيرات الجديدة منيا المتغيرات

البدنية والحركية والنفسية والذىنية بما يتماشى مع حاجات وقوانين ىذه المعبة وليذا سعى المختصون

والمعنيون بيذه المعبة الى اعتماد البحث والتقصي عن كل ما ىو جديد يساعد في تقدم وتطوير ىذه الرياضة,
ونجد انو ميما قدمت المؤسسات الحكومية المعنية بالرياضة وأنفقت عمييا وجعمتيا جزءا أساسيا من حياة
المواطن اليومية وميما كان مستوى األعداد التخطيط فانو تبقى أرادة الطالب وكفاءتو نحو التعمم والتقدم في

الميارة وحرصو عمى التميز عمى اقرأنو الطمبة والنجاح نقطة الفصل في التفوق.

كما تعتبر انجازات األداء الرياضي من أكثر العوامل أىمية ففي حال مرور الطالب في خبرات نجاح ضمن أداء
معين فان ذلك يعطي مؤشرات واضحة عن مستوى قدرتو في ىذا النوع من األداء وكذلك نجاحو في ميمة

تتميز بصعوبة وتحدي قدراتو فان ذلك يساعده عمى االرتقاء بفعالية الذات وكفائتة المدركة بدرجة اكبر من
نجاحو في أداء ميمة تتميز بالسيولة والوضوح ,فضال عن أن أداء الطالب التي يعزى الى القدرة العالية التي

يقوم الطالب بتقييميا ذاتيا عمى أنيا خبرات نجاح وبالتالي ينتج عنيا اثر انفعالي وتوقع النجاح المستقبمي
في المواقف المشابية ,وعمى العكس من ذلك فان نتائج أداء الطالب التي تعزى الى القدرة المنخفضة يدركيا

عمى أنيا فشل وينتج عنيا اثر انفعالي سمبي وتوقع انخفاض مستوى أدائو في المستقبل .ومن ذلك يستوضح
الباحث األىمية النظرية فيما ينتجو البحث من اإلضافة المعرفية والنظرية حول متغيرات البحث الحالي والعمل
وفق الصيغ العممية في أعداد وتقيم مستوى الطالب وتوجيييم وبيذا تكسب الدراسة أىميتيا والحاجة إلييا..

 2-1مشكمة البحث:

أن تطور لعبة المالكمة وضمن اغمب دول العالم جاء نتيجة التخطيط العممي السميم والدراسة الواعية في

جميع ميادينيا وجوانبيا .وباعتبار أن العمميات النفسية والعقمية ىي أرقى مراتب النشاط اإلنساني وأصبح

قياس وتقويم مستوياتيا ىدفا رئيسيا وضرورة ممحة البد منيا ,لذا عمى القائمين بالعممية التعميمية والتدريبية

التمكن من مياراتيا ومحاولة إكسابيا لطالب كميات التربية البدنية وعموم الرياضة لموصول بيم الى مستويات
متقدمة في تعمم واكتساب الميارات األساسية ضن األلعاب الرياضية ,ونتيجة ليذا تأتي ىذه المحاولة العممية

في أمكانية معرفة عالقة الكفاءة المدركة بأداء المكمة المستقيمة لطالب المرحمة الثانية في كمية التربية

البدنية وعموم الرياضة وىي محاولة عممية متواضعة لمخوض في متغيرات ىذه الدراسة..

 3-1أىداف البحث:
 -1التعرف عمى مستوى الكفاءة المدركة واداء المكمة المستقيمة لدى طالب المرحمة الثانية كمية التربية
البدنية وعموم الرياضة.

 -2التعرف عمى العالقة االرتباطية بين الكفاءة المدركة والمكمة المستقيمة لدى طالب المرحمة الثانية كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة.

 4-1فرض البحث:
 -1ىناك عالقة ارتباطية بين الكفاءة المدركة وميارة المكمة المستقيمة.

 5-1مجاالت البحث:

 1-5-1المجال البشري :طالب المرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية جامعة واسط.
 2-5-1المجال ألزماني:

 2115/ /لغاية

2115/ /

 3-5-1المجال المكاني :القاعات الدراسية وقاعة المالكمة في كمية التربية الرياضية جامعة واسط.

 6-1المصطمحات المستخدمة:


الكفاءة المدركة" :ىي أدراك الفرد لمنجاح أو الشعور بخبرات النجاح ,ولكي يكون الفرد كفؤا في مجال
انجازي معين فانو أن يسعى لمتفوق والتمكن مما يولد لدية مشاعر ايجابية".

()1

-2االطار النظري

 1-2مفيوم الكفاءة المدركة:
"ظير مفيوم الكفاءة المدركة عمى يد العالم(ألبرت باندورا) عندما قدم نظرية متكاممة ليذا المفيوم حدد فييا
أبعاد ومصادر الكفاءة المدركة ,وتعد من المفاىيم الميمة التي طرحتيا النظرية المعرفية االجتماعية لتفسير

السموك اإلنساني وتتطور الكفاءة المدركة من خالل الخبرات النشطة ذات الداللة في حياة الفرد حيث الحاجات
المتكررة لو وتزيد من ثقتو في الكفاءة المدركة بينما يضعف الفشل المتكرر اإلحساس بالثقة في تحقيق

النجاح"(.)2

"يرى أصحاب النظرية االجتماعية أن مصطمح الكفاءة المدركة يمثل مكون حاسماً في أحساس الفرد بالضبط

الشخصي والسيطرة عمى مصيره والتوافق مع أحداث الحياة ,وان أحساسو بالضبط والسيطرة الشخصية يعمالن
عمى التوافق والتقميل من مستوى الضغوط النفسية"(.)3

كما عرفت(ىارتر) الكفاءة المدركة نقال عن محمد حسن عالوي "ىي عبارة عن تكوين متعدد اإلبعاد وىذه

اإلبعاد تتفاعل معاً وتؤثر عمى محاوالت البدء إلحراز التفوق في مجال انجازي معين ,كما تؤثر عمى تطور

خصائص السموك أالنجازي"( .)4وعرفيا أيضا محمد حسن عالوي(" )1998يقصد بسموك توجو القدرة الرغبة
في االحتفاظ أو في استمرار أدراك مقبول أو مفضل لمقدرة ,وىدف ىذا النوع من السموك ىو تنشيط أو تفعيل
1

) ) محمد حسن عالوي :مدخل فً علم النفس الرٌاضً ،ط ،1ألقاهره ،مركز الكتاب للنشر ،1991 ،ص.111
(1
) فتحً مصطفى الزٌات :البنٌة العاملٌة للكفاءة الذاتٌة ومحدداتها ،المؤتمر الدولً السادس لإلرشاد النفسً ،مركز اإلرشاد النفسً،
جامعة عٌن الشمس ،القاهرة ،1999 ،ص.111
(1
) سالً طالب علوان :الكفاءة الذاتٌة المدركة عند طلبة جامعة بغداد ،مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة ،ع ،11جامعة بغداد،1111 ،
ص .111
(4
) محمد حسن عالوي :مصدر سبق ذكره ،8998 ،ص.188

احتمال أظيار قدرة عالية ,أو اإلقالل قدر اإلمكان من احتمال أظيار قدرة منخفضة"(" ,)5حيث أن نتائج
السموك أو األداء التي تعزى الى القدرة العالية يقوم الفرد بتقييميا ذاتياً عمى أنيا خبرة نجاح وبالتالي ينتج

عنيا اثر انفعالي ايجابي وتوقع النجاح المستقبمي في الموافق المشابية ,وعمى العكس من ذلك فان نتائج
السموك أو األداء التي تعزى القدرة المنخفضة يدركيا الفرد عمى أنيا فشل وينتج عنيا اثر انفعالي سمبي

وتوقع انخفاض المستوى في المحاوالت المستقبمية لمتفوق"(.)1ويعرفيا الباحث بأنيا دوافع فطرية لدى اإلفراد

ليكونوا أكفاء في انجاز ميمة معينة تتميز بالصعوبة والتعقيد نوعاً ما ,أو تتولد لدى األفراد بسبب تراكم خبرات
النجاح في مجال عممو.

يرى الباحث أن الكفاءة المدركة ىي ادراك الطالب لقدراتو وامكانياتو قبل النزال او داخل حمبة المالكمة كما

تساعده عمى تنظيم وتنفيذ الميمات والواجبات المطموبة منو والتغمب عمى المواقف المختمفة.

 2-2لكمات مستقيمة:

وىي لكمات تضرب أو توجو لألمام بشكل مستقيم مع مستوى النظر وتصيب الوجو أو الجسم أو البطن من

األمام وتمتاز بدقة اإلصابة وبشدتيا وسرعة وصوليا إلى اليدف إذا أديت بإتقان ومنيا(-:)2
()3

 1-2-2لكمات مستقيمة يسار(لمرأس و لمجذع):

تعتبر المكمة المستقيمة اليسارية لكمة سيمة األداء وىي أول ما يتعممو المبتدأ من المكمات ,وتعتبر أسيل

وأسرع وأدق المكمات وأكثرىا فاعمية في الحصول عمى نقاط وتستخدم أساسا في اليجوم في المسافات الطويمة

فضال عن استخداميا بكثرة في الحركات التموييية لخداع المنافس وتشتيت انتباىو وفتح الثغرات لدى
المنافس ,وىناك نوعين من المكمات األساسية لمكمة اليسارية:

اوالً :لكمة مستقيمة موجية الى الرأس:

في وضع االستعداد يقوم المالكم بدفع ذراع األيسر عمى كامل امتداده مع دوران القبضة اليسرى لمداخل قميالً

عمى إن تكون القبضة وعظمتا الساعد والعضد في خط مستقيم وفي ذات الوقت ينقل مركز ثقمو عمى القدم
اليسرى مع دوران قميالً لجية اليسار بحيث يكون ظير القبضة لألعمى عند مالمستيا رأس المنافس وتكون

الذراع اليمنى في وضع انثناء بحيث تغطي منطقة الوجو والذقن والجذع بواسطة الكف المفتوح وعودة الذراع

األيسر الى وضعو األولى(وقفة االستعداد).
ثانياً :لكمة مستقيمة موجية الى الجذع:

من وضع وقفة االستعداد تسديد المكمة باتجاه الجذع والذراع ممدودة كامل االمتداد بحيث يميل المالكم بالجذع

قميالً لألمام وانثناء بسيط بالركبتين وايصال المكمة الى المنطقة المحددة مع مراعاة الدفاع(رفع الذراع اليمين
كحائط صد أمام الذقن).

(5

(1

) محمد حسن عالوي :مصدر سبق ذكره ،1991،ص.119

) محمد حسن عالوي :مصدر سبق ذكره  ،1991،ص.119
(1
) ٌحٌى إسماعٌل :أسس نظرٌة وتطبٌقات عملٌة ،ط ،1جامعة الزقازٌق ،مطبعة الصٌادٌن ،1999 ،ص.31
(1
) ٌحٌى إسماعٌل :نفس المصدر ،1999 ،ص.34

 2-2-2األخطاء الشائعة لمكمة المستقيمة اليسارية:2





ارتفاع الرأس لألعمى أثناء األداء مما يعرضو لمكم.

انخفاض قبضة اليمين المدافعة لألسفل مما يكشف الوجو من جانب اليمين أثناء األداء.

كشف الجسم من الجانب األيمن الرتفاع المرفق أثناء األداء.

عدم عودة ذراع المكم بصورة مستقيمة اي بنفس الخط الذىاب مما يؤدي الى طول زمن العودة مما

يعرض الوجو لمكم.



التأشير قبل األداء مما يحذر المنافس.

عدم تقدير المسافة بين المالكم ومنافسو.



عدم شد القبضة بإحكام عند المكم مما يعرضو لإلصابة.



المكم بجانب القفاز وعدم دوران القبضة لمداخل.



عدم استغالل دفع وزن الجسم مع المكمة أثناء األداء.

 3-2-2لكمات مستقيمة يمين(لمرأس ولمجذع) (:)3

تعتبر ىذه المكمة من المكمات اليامة القوية ذات التأثير الفعال عمى مستوى سير النزاالت لما تتميز بو من

المدى الحركي الكبير في ميكانيكية حركة دوران الجذع وتكون ىذه المكمة سريعة ومؤثرة وتؤدي لمكمة

أساسية أو مضادة بيجوم المنافس .وىناك نوعين من المكمات المستقيمة اليمينية:

اوالً :المكمة المستقيمة اليمينية الى الرأس:

وتعتبر ىذه المكمة من المكمات القوية ذ ات التأثير الفعال عمى مستوى سير المكم لما تتميز بو من المدى

الحركي الكبير الناتج عن لف الجذع وربطيا بالدفع الكبير من القدم اليمنى كما تعتبر من أسيل المكمات في

التعميم واألداء ولكي يتأكد المدرب أو المدرس من إتقان المالكم أو المبتدأ طريقة أداء المستقيمة اليمينية

ينظم لممالكم أو الطالب برنامج لتطوير ىذه المكمة باستخدام المكم الخيالي(شد وبوكس).

ثانياً :المكمة المستقيمة اليمينية الى الجذع:

وىي من المكمات األكثر استخداماً من المستقيمة اليمينية الموجية الى الرأس بسبب انخفاض وضعيا وتكون

ىذه المكمة بعد التمييد ليا بمكمة يسارية وتعتبر ىذه المكمة من المكمات القوية والفعالة التأثير في اليجوم
عند أصابتيا لممعدة وتعتبر من ضمن المكمات التي تؤدي ضربتيا المفاجئة والسريعة الى سقوط المنافس

بالضربة القاضية فضالً عن استخدام ىذه المكمة في اليجوم واليجوم المضاد كمكمة مقابمة أو جوابية(مرتدة)
بعد ربطيا بالدفاع المناسب ,وتؤدى من الثبات ومن الخطوة.

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:
 1-3منيج البحث:

أن طبيعة الظاىرة واألىداف الموضوعة تفرض عمى الباحث اختيار المنيج المناسب ,أذ استخدم الباحث

المنيج الوصفي بأسموب المسحي والعالقات االرتباطية والتنبؤية وىذا ما يراه ينسجم ويتطابق مع مواصفات

بحثو وتحقيق أىداف دراستو.
4

 محمود عبد هللا احمد(وآخرون) :تعلٌم وتدرٌب المالكمة ،الموصل ،مطبعة التعلٌم العالً ،1991 ،ص.1111
 محمد جسام عرب(وآخرون) :المالكمة(تعلٌم ،تدرٌب ،تحكٌم) ،ط ،1النجف ،دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم ،1111 ،ص-61.61

 2-3مجتمع البحث وعينتو:
اشتمل مجتمع البحث عمى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة واسط لمعام

الدراسي( )2115–2114والبالغ عددىم( )115طالب ,وبعدىا قام الباحث باختيار عينات بحثو بأسموب
المعاينة العشوائية البسيطة من عناصر المجتمع المبحوث وقد قسمت الى:

 1-2-3العينة االستطالعية:

تمثمت بطالب المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط ,واشتممت عمى( )15طالب

شكمت نسبة مئوية مقدارىا( )%13.14من المجتمع األصمي.

 2-2-3العينة الرئيسية:

تمثمت بطالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط ,واشتممت عمى( )98طالب

شكمت نسبة مئوية مقدارىا( )%85.21من المجتمع األصمي.

 3-3وسائل البحث واألجيزة واألدوات المستخدمة:

وىي الوسيمة واألسموب أو اإللية التي يستعمميا الباحث لجمع المعطيات واألدلة وطريقة تحميميا....أو ىي

وسيمة تنفيذ المنيج والمنيجية التي اختارىما الباحث وتحدد نوع األدوات التي يستعمميا في بحثو وعددىا

وشكميا بحسب نوع المادة وطبيعة موضوع البحث(.)1

 1-3-3وسائل البحث(وسائل جمع المعمومات):
 المصادر العربية واالجنبية. -المالحظة.

 االستبيانات. -المقاييس.

 المقابالت الشخصية. -االختبارات.

 2-3-3االجيزة واالدوات المستخدمة:
 استمارات تقويم األداء الفني لميارة المكمة المستقيمة. -ساعة توقيت.

 -ساعة توقيت عدد(.)1

 حاسبة يدوية(.)ENKO جياز حاسوب(ال بتوب) (.)DELL اقراص( )CDعدد(.)2 اقالم سوفت عدد(.)2 -قفازات عدد(.)25

 -اكياس لكم عدد(.)2

 -واقية رأس عدد(.)25

(1

) محمد شيا :مناىج التفكير وقواعد البحث ،ط ،1بيروت ،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،1008،ص.868-87

 -صافرة عدد(.)1

 -كراسي عدد(.)5

 4-3خطوات البحث واجراءاتو الميدانية:
 1-4-3إجراءات مقياس الكفاءة المدركة:
لغرض قياس وتحديد الكفاءة المدركة لدى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة

واسط تطمب ذلك من الباحث القيام بمسح المصادر والمراجع العممية واعتماد مقياس(نجم ربح نجم

عبداهلل)()4المبني ضمن

إحدى الدراسات المحمية عمى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة والمتضمن( )52فقره

وقد قام الباحث بدراج فقرات مقياس الكفاءة المدركة ضمن استمارة استبيان وعرضيا عمى مجموعة من

الخبراء والمختصين



لغرض التقويم والحكم عمى مدى صالحية كل فقرة في قياس ما وضعت من أجل قياسو

فضالً عن إبداء الرأي حول صالحية بدائل اإلجابة المعتمدة(دائما ,أحيانا ,نادرا) ,وبعد جمع االستمارات
ومعالجتيا إحصائيا باستخدام اختبار مربع كاي ,كما أبدو رأييم حول صالحية بعض فقرات المقياس وحذف

عدد من الفقرات وكما مبين في الجدول( )1ونتيجة ليذا األجراء أصبح عدد فقرات مقياس الكفاءة المدركة
المتفق عمييا من قبل الخبراء والمختصين ىي( )52فقرة ,ولكشف عن موضوعية استجابة المختبرين واالبتعاد
عن زيف االستجابة ونمطية اإلجابة ,استخدم الباحث عدة أساليب منيا إخفاء الغرض الحقيقي من المقياس

فضالً عن استخدام أسموب تكرار ثالثة فقرات إلى فقرات المقياس األصمية تكون متشابية معيا في المعنى

وتختمف بالمضمون(النص) كونو األكثر شيوعاً في الكشف عن موضوعية االستجابة ,حيث قام الباحث

باختيار( )3فقرات تحمل التسمسالت( ,)3/33 ,2/23 ,1/13بعدىا قام بصياغة( )3فقرات مكررة ليا وىي
تحمل التسمسالت( )3/55 ,2/54 ,1/53بذلك يصبح عدد فقرات المقياس ( )55فقرة  ,وكما مبين في

جدول(.)2

جدول()1

يبين نسبة اتفاق الخبراء وقيمتي(كا)2المحسوبة والجدولية حول صالحية فقرات مقياس الكفاءة المدركة
أتسمسل الفقرات

عدد الفقرات

عدد الموافقين

قيمة(كا)2
المحسوبة

الجدولية

نعم
√

25557519

4

18

%111

صفر

صفر

18

458511514

5

17

%94.44

1

%5.55

14.22

156516517

4

16

%88.88

2

%11.11

11.88

√

,359513

3

15

%83.33

3

%16.66

8

√

521

التمكن

النسبة المئوية

توجيو

غير الموافقين

1

النسبة المئوية

ت

المجاالت

قبول الترشيح

1

√

نجم ربح نجم :نسبة مساهمة االدراكات الحس-حركٌة والكفاءة المدركة وفقا لالستثارة فً اداء اهم المهارات االساسٌة بالمالكمةللطالب ،رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،جامعة كربالء.1115 ،
 ينظر الممحق ()8


ينظر الممحق ()1



ينظر ممحق ()3

كال

2

18

1

14

%77.77

4

%33.22

5.55

15

1

12

%66.66

6

%33.33

2

√

12

1

11

%61.11

7

%38.88

1.88

√

11

1

11

%55.55

8

%44.44

1.22

√

152565851

11

18

%111

صفر

صفر

18

√

151151251

الذات

3515517

التنافسية

3

35559518

4

17

%94.44

1

%5.55

14.22

457516

3

16

%88.88

2

%11.11

11.88

14

1

15

%83.33

3

%16.66

8

21

1

12

%66.66

6

%33.33

2

√

19

1

11

%61.11

7

38.88

1.88

√

153555951

9

18

%111

صفر

صفر

18

1.1151651

خبرات

√

√
3.84

√
√

√

7518

النجاح

256585125

6

17

%94.44

1

%5.55

14.22

15

1

16

%88.88

2

%11.11

11.88

√

7

1

14

%77.77

4

%22.22

5.55

√

13

1

12

%66.66

6

%33.33

2

√

4521

2

11

%61.11

7

38.88

1.88

√

المجموع

61

19 ,14

√

جدول ()2

يبين الفقرات األصمية ضمن المقياس والفقرات المكررة
ت

الفقرات األصمية

ت

الفقرات المتكررة

1/13

اشعر أنني أتمكن من التأثير عمى زمالئي

1/53

لديو القدرة في التأثير عمى زمالئي المالكمين

المالكمين
2/23

اشعر أنني ممتمئ بالحماس أكثر من زمالئي

2/54

اشعر أن لدي حماس أكثر من زمالئي

3/33

أكون مسترخيا وغير متوتر قبل النزال

3/55

أنا من الذين ال ينتابيم التوتر واالنفعال قبل
النزال

 1-1-4 –3استطالع مقياس الكفاءة المدركة :لغرض تحديد الوقت الالزم لإلجابة عمى فقرات المقياس

وكشف الصعوبات التي قد تواجو الباحث عند تطبيق المقياس عمى أفراد عينة البناء وبالتالي تالفييا استطمع

المقياس بتاريخ

2115/ /عمى عينة مكونة من( )15طالب تم اختيارىم عشوائياً من عناصر المجتمع

المبحوث ,وقد تبين أن الفقرات كانت واضحة وان الوقت المستغرق لإلجابة كان ما بين( )15–11دقيقة.

 2-1-4-3األسس العممية لمقياس الكفاءة المدركة :تعد الخصائص السيكومتريو المتمثمة بالصدق والثبات
من أىم شروط جودة وصالحية المقاييس المستخدمة في عممية القياس والتقويم.

 1-2-1-4-3صدق مقياس الكفاءة المدركة :يشير صدق االختبار إلى "الصحة أو الصالحية إلى أن

االختبار يقيس بالفعل الوظيفة المخصص لقياسيا دون أن يقيس وظيفة أخرى إلى جانيا"( .)1وقد تحقق

الباحث من صدق مقياس الكفاءة المدركة من خالل مؤشر صدق المحتوى عندما عرض المقياس عمى

مجموعة من الخبراء والمختصين إلقرار صالحية فقراتو في قياس مستوى الكفاءة المدركة لدى طالب المرحمة

الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط ,بعدىا سعى الباحث الى حساب صدق التكوين

الفرضي من خالل الكشف عن عالقة درجة الفقرة بدرجة المجموع الكمي لممقياس من خالل استخدام معامل
ارتباط(بيرسون) ,ونتيجة ليذا أظيرت الداللة المعنوية عند جميع معامالت االرتباط المحسوبة وكما مبين

ضمن الجدول(.)3

جدول ()3

يبين قيم معامل االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة المجموع الكمي لمقياس الكفاءة المدركة ونوع الداللة
اإلحصائية
المجال

توجيو التمكن

(1

تسمسل الفقرة

قيمة معامل االرتباط

نوع الداللة اإلحصائية

1/1

1.341

معنوي

1/4

1.313

معنوي

1/7

1.332

معنوي

1/11

1.348

معنوي

1/13

1.298

معنوي

1/16

1.329

معنوي

1/19

1.362

معنوي

1/22

1.366

معنوي

1/25

1.294

معنوي

1/28

1.313

معنوي

1/31

1.344

معنوي

1/34

1.385

معنوي

1/37

1.411

معنوي

1/41

1.392

معنوي

1/43

1.355

معنوي

1/46

1.316

معنوي

1/49

1.414

معنوي

1/51

1.376

معنوي

2/2

1.461

معنوي

2/5

1.328

معنوي

2/8

1.369

معنوي

2/11

1.299

معنوي

) صالح الدين محمود عالم :القياس والتقويم في التربية وعمم النفس ،ط ،1القاىرة ،دار الفكر العربي ،1007 ،ص.89

الذات التنافسية

خبرات النجاح

2/14

1.311

معنوي

2/17

1.279

معنوي

2/21

1.452

معنوي

2/23

1.463

معنوي

2/26

1.422

معنوي

2/29

1.394

معنوي

2/32

1.312

معنوي

2/35

1.376

معنوي

2/38

1.298

معنوي

2/41

1.333

معنوي

2/44

1.312

معنوي

2/47

1.315

معنوي

2/51

1.416

معنوي

2/52

1.355

معنوي

3/3

1.278

معنوي

3/6

1.322

معنوي

3/9

1.256

معنوي

3/12

1.291

معنوي

3/15

1.374

معنوي

3/18

1.313

معنوي

3/21

1.443

معنوي

3/24

1.454

معنوي

3/27

1.493

معنوي

3/31

1.338

معنوي

3/33

1.318

معنوي

3/36

1.451

معنوي

3/39

1.474

معنوي

3/42

1.411

معنوي

3/45

1.336

معنوي

3/48

1.376

معنوي

3/51

1.383

معنوي

 2-2-1-4-3ثبات مقياس الكفاءة المدركة:

يشير الثبات إلى "أن االختبار موثوق بو ويعتمد عميو أو أن درجة الفرد ال تتغير جوىرياً بتكرار إجراء

االختبار أو اتساق نتائج االختبار مع نفسيا"( .)1ولمتحقق من ثبات مقياس الكفاءة المدركة استخدم الباحث
(1

) سبع محمد أبو لبدة :مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ،ط ،8عمان ،دار الفكر العربي ،ناشرون وموزعون ،1008 ،ص.110

طريقة ألفا كرونباخ ,وتيدف ىذه الطريقة لموصول إلى قيمة تقديرية لمعامل ثبات االختبارات التي تكون

درجات مفرداتيا متعددة أي تتطمب إجابة االستبانة من أكثر من بديمتين ,وإليجاد الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

لمقياس الكفاءة المدركة اعتمد الباحث عمى بيانات أفراد عينة البناء البالغ عددىم( )98من خالل استخدام

الحقيبة اإلحصائية( )spssتم استخراج ثبات المقياس الذي بمغ( )1.941وىو معامل ثبات عالي وموثوق

بو ,وبما انو ال يوجد اختبار يحقق درجة ثبات مطمقة ألنو من غير الممكن التخمص من أخطاء القياس
الناتجة من عدة أسباب ودور أخصائي القياس ىو التقميل من ىذه األخطاء الحتمية ,لذا سعى الباحث إلى

استخراج قيمة الخطأ المعياري لممقياس ألن "الخطأ المعياري لممقياس ىو انحراف معياري متوقع نتيجة أي

شخص يجري اختباره وىو يتوقف عمى طول فقرات االختبار وكذلك نوعية الفقرات وعمى تباين المختبرين"(.)5

وبناء عمى ذلك فإن الدرجة الحقيقية التي يحصل عمييا الطالب في
وقد بمغت قيمة الخطأ المعياري()3.517
ً
المقياس تساوي الدرجة الخام( )±درجة الخطأ المعياري.
 2-4-3تحديد اختبار المكمة المستقيمة:

بعد أن حدد الباحث ميارة المكمة المستقيمة من خالل مشكمة البحث ,الواجب تعميميا الى طمبة المرحمة

الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ولغرض ترشيح االختبار الذي يعبر عن قياس األداء الفني لدى

الطالب ,قام البا حث بمسح المصادر والمراجع العممية والدراسات ذات العالقة بموضوع البحث ,ومن ثم ترشيح
مجموعة من االختبارات وادراجيا في استمارة استبيان وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في
لعبة المالكمة والتعمم الحركي الستطالع أرائيم حول اىمية االختبارات المدرجة المعنية بقياس ميارة المكمة

المستقيمة ,وبعد جمع االستمارات وتفريغ البيانات ومعالجتيا إحصائيا باستخراج األىمية النسبية أظيرت

النتائج عن قبول االختبار الذي حققو درجة مقدارىا( )41فأكثر من األىمية وبنسبة( )%57.14من األىمية

النسبية حسب رأي( )7من الخبراء والمختصين ,حيث أسفرت النتائج عن قبول ترشيح( )1اختبار معني
بقياس ميارة المكمة المستقيمة من أصل( )3اختبارات ,والجدول( )4يبين ذلك .
الجدول ()4

يبين درجة األىمية واألىمية النسبية و ترشيح اختبار المكمة المستقيمة حسب رأي خبراء
الميارة

المكمة المستقيمة

ت

االختبارات

درجة

األىمية

النسبية

1

اختبار وسادة الحائط

27

%38.57

2

اختبار المالكمة مع الزميل

32

%45.71

قبول الترشيح

األىمية

نعم

كال
√
√

اختبار أداء سمسمة لكمات عمى كيس المكم
3

يسار يمين لمدة ( )5ثانية من الثبات

61

%87.14

√

 5-3التجربة االستطالعية:

()5محمود أحمد عمر(وآخرون) :القياس النفسي والتربوي ،ط ،8عمان ،دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع ،1080 ،ص.189
 ينظر ممحق ()4
 ينظر ممحق ()5

لغرض الوقوف عمى دقة العمل الخاص بالبحث وصالحيتو ,فقد تم أجراء تجربة استطالعية يوم االحد

واالثنين الموافق 2115/2/23-22الساعة العاشرة صباحا في القاعات الدراسية وحمبة المالكمة والمالعب
التابعة لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط عمى عينة مكونة من( )15طالب من المرحمة الثانية

تم اختيارىم بالطريقة العشوائية ومن خارج عينة البحث ,إذ تضمنت ىذه التجربة إجراء اختبار المكمة
المستقيمة عمى الكيس ,وكان اليدف منيا كما يأتي:

1ــ مدى تفيم واستيعاب المختبرين لمفردات االختبار.
2ــ التعرف عمى الوقت المستغرق إلجراء كل اختبار فضال عن وقت الالزم لالختبارات.
3ــ التأكد من صالحية االستمارات المعدة لتسجيل البيانات.

4ــ معرفة مدى مالئمة األدوات المستعممة وضمان سالمة الطالب.

5ــ تنظيم عمل الفريق المساعد وتوضيح التعميمات المتعمقة بإجراء االختبارات.
6ــ الوقوف عمى الصعوبات والمعوقات التي قد تظير عند تنفيذ االختبارات.
-7استخراج األسس العممية الختبار ميارة المكمة المستقيمة.
 1-5-3ألسس العممية الختبار:

لكي يحقق االختبار اليدف والغرض الذي وضع من أجمو ويعتمد عمى صحتو وصدقو ,يجب أن تتوافر فيو

شروط ومواصفات أىميا المعايير العممية لالختبار من(صدق وثبات وموضوعية) وعميو سعى الباحث إلى

إيجاد األسس العممية لالختبار المختار وكما يأتي:

 1-1-5-3صدق االختبارات:

يعد الصدق واحدا من المؤشرات التي يجب توافرىا في األداة االختيارية المعتمدة في قياس أي من الصفات

والظواىر الرياضية ,ولغرض تحديد صدق االختبار المعني بقياس ميارة المكمة المستقيمة وكذلك صدق

استمارة تسجيل االختبار المياري قام الباحث باستخراج صدق المحتوى من خالل عرض االختبار واالستمارة

عمى مجموعة من السادة الخبراء والمختصين في التعمم الحركي والتدريب الرياضي ولعبة المالكمة وقد أقرت

اىمية االختبار واالستمارة االصمح بعد أن أتفق السادة الخبراء والمختصين عمى أنيا تحقق الغرض الذي
وضعت من أجمو وكما ىو مبين في والجدول(.)4

 2-1-5-3ثبات االختبار:

إليجاد ثبات االختبار المعني بقياس ميارة المكمة المستقيمة قام الباحث بتنفيذ االختبار يوم االحد واالثنين

الموافق  2115/2/23-22عمى أفراد العينة االستطالعية وبعدىا سعى الباحث الى إعادة تطبيق االختبارات
تحت نفس الظروف والتوقيت بعد فترة( )11أيام في يوم الخميس الموافق  2115/3/5بعدىا قام الباحث
بحساب معامل االرتباط البسيط(بيرسون) بين التطبيق األول لالختبار والتطبيق الثاني لالختبار ,وقد أوضحت

نتائج التحميل اإلحصائي إلى أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات والجدول( )5يبين ذلك.
 3-1-5-3موضوعية االختبار:

()1

يقصد بموضوعية االختبار ىي "عدم اختالف المقدرين في الحكم عمى شيء ما أو عمى موضوع معين"

ومن اجل استخراج موضوعية االختبار ال معني بقياس ميارة المكمة المستقيمة لطالب المرحمة الثانية كمية

 ينظر ممحق ()6

التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط اعتمد الباحث عمى تقييم درجات محكمين عندما تم تطبيق

االختبار في التجربة االستطالعية بعدىا سعى الباحث الى استخراج قيم معامل ارتباط(بيرسون) بين تقييم
الحكم ا ألول والحكم الثاني وقد أظيرت النتائج أن االختبار يتمتع بدرجة ارتباط عالية بين تقييم المحكمين
وعند االستدالل عن معنوية االرتباطات قام الباحث باستخراج قيمة(ت) لمعنوية االرتباط المحسوب ومقارنتيا

بقيمتيا الجدولية البالغة( )2.16عند مستوى داللة( ,)1.15ودرجة حرية( ,)13كما مبين في الجدول(.)5

جدول ()5

يبين االختبار المعني بقياس ميارة المكمة المستقيمة ومعاممي الثبات والموضوعية وقيمة (ت) لمعنوية
االرتباط والداللة اإلحصائية

المتغيرات

ت

ميارة المكمة المستقيمة

1

االختبارات

معامل

قيمة (ت)

الداللة

معامل

الثبات

المحسوبة

اإلحصائية

الموضوعية

قيمة (ت)

الداللة

المحسوبة اإلحصائية

اختبار أداء سمسمة لكمات
مستقيمة عمى كيس المكم
يسار يمين لمدة ()5

1.876

7.468

معنوي

1.865

7.181

معنوي

ثانية من الثبات

 2-5-3صالحية االختبار:

أن واح د من أىداف وأغراض التجربة االستطالعية ىو تحميل مفردات االختبارات من اجل انتقاء المالئم
()2

والصالح منيا وان ىذه العممية تستوجب األخذ بعين االعتبار ناحيتين أساسيتين ىما:

 -8مستوى صعوبة وسيولة االختبار بالنسبة لمن سيطبق االختبار عمييم ضمن أفراد عينة البحث.

 -1القد رة(القوة) التميزية لالختبار وذلك لمتعرف عمى قدرة االختبار في التفريق بين مستويات أفراد العينة
المتطرفة.

 1-2-5-3مستوى سيولة االختبار وصعوبتو:

لغرض التعرف عمى مستوى سيولة االختبار وصعوبتو وكيفية توزيع نتائجيما عمد الباحث إلى استخراج قيم

معامل االلتواء لالختبار المطبق عمى أفراد العينة االستطالعية واعتماد نتائج التطبيق الثاني والتعرف عمى
توزيع أفراد العينة في اختبار خضعت لو والكشف عن اعتدالية التوزيع من خالل قيمة معامل االلتواء فيما إذا

)مصطفى باهً و صبري عمران :االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية ،ط ،8القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية،1113 ،
ص.91
(1
) محمد جاسم الياسري :بناء وتقنين بطارية اختبار المياقة البدنية النتقاء الناشئين بعمر( )81-80سنة ،أطروحة دكتوراه ،كمية التربية
(1

الرياضية ،جامعة بغداد ،8995،ص.805

كانت صفرية( ,)1وىذا يؤشر مدى مناسبة االختبار لمستوى أفراد العينة وقد أظيرت النتائج أن قيم معامل
االلتواء كانت صفرية ولم تتجاوز( ,)1±والجدول( )6يبين ذلك.

جدول ()6

يبين اختبار ميارة المكمة المستقيمة ووحدات قياسيا ومقاييس اإلحصاء الوصفي وطبيعة توزيع العينة
وحدة
االختبارات

القياس

مقياس اإلحصاء الوصفي
الوسط

الحسابي

الوسيط

االنحراف
المعياري

خطأ

معامل

طبيعة

االلتواء

توزيع
العينة

معياري

المستقيمة

ميارة المكمة

اختبار أداء سمسمة لكمات
مستقيمة عمى كيس المكم

يسار يمين لمدة ( )5ثانية

درجة

7.16

7

1.317

1.337

1.164

اعتدالي

من الثبات

 2-2-5-3القدرة التمييزية لالختبارات:

أن من المؤشرات الموضوعية لصالحية االختبارات قدرتيا عمى التمييز بين إنجاز أفراد العينة(ذوي االنجاز

العالي وذوي االنجاز الواطئ)( ,)2ولحساب القدرة التمييزية لالختبار المعني بقياس المكمة المستقيمة لطالب
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة عمد الباحث إلى ترتيب الدرجات الخام التي حصل عمييا خالل التجربة

االستطالعية الثانية ترتيباً تصاعدياً من أدنى درجة إلى أعمى درجة بعدىا تم اختيار ما نسبة( )%33من

الدرجات العميا و( )%33من الدرجات الدنيا التي تمثل قيم المجموعتين الطرفيتين والمقدرة بـ( )5طالب لكل

مجموعة ,ثم قام الباحث باستخراج قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنتائج االختبار واختبار(ت)
لمعينات المستقمة والمتساوية بالعدد إذ تمثل قيمة(ت) المحسوبة القوة التمييزية لالختبار بين أفراد العينة

العميا والدنيا عند مقارنتيا بقيمتيا الجدولية البالغة( )3.316عند مستوى داللة ( )1.15ودرجة حرية(,)8

والجدول( )7يبين ذلك .

(1

وديع ياسين وحسن محمد :التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ،الموصل ،دار الكتب لمطباعة

والنشر ،8999 ،ص.866
(1

مخمد محمد جاسم :تحديد اختبارات تداخل الصفات البدنية لعضالت الذراعين حسب زمان األداء والوضع الحركي ،رسالة ماجستير،

كمية التربية الرياضية ،جامعة بابل ،1006 ،ص.45

جدول ()7

يبين القدرة التميزية لالختبارات من خالل المجموعة العميا والمجموعة الدنيا
وحدة

المتغيرات

المستقيمة

ميارة المكمة

االختبارات

القياس

اختبار أداء سمسمة لكمات

درجة

المجموعة العميا

المجموعة الدنيا

وسط

انحراف

وسط

انحراف

8.51

1.791

5.81

1.758

قيمة (ت)

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

5.511

معنوي

مستقيمة عمى كيس المكم

يسار يمين لمدة ( )5ثانية
من الثبات

 6 -3التجربة الرئيسية:
نظ ارً الستكمال اإلجراءات التي تؤىل القيام بأجراء التجربة األساسية التي أكدت صالحية االختبار والمقياس
المرشحة لقياس ميارة المكمة المستقيمة والكفاءة المدركة باشر الباحث بأجرائو عمى أفراد عينة البحث والبالغ

عددىم( ) 98طالب ينتمون إلى كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط وقد تم إجراءىا في القاعات

الدراسية ومالعب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط واستغرقت( )3يوم بدأت يوم االثنين

الموافق  2115/4/6وانتيت يوم االثنين الموافق  2115/4/21حيث عمل الباحث عمى توزيعيا عمى شكل
أيام ,بعدىا اتجو إلى تفريغ البيانات واجراء المعالجات اإلحصائية.

 7-3الوسائل اإلحصائية:

استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية( )SPSSلمعالجة البيانات وتم استخدام الحقيبة في

المواضيع اآلتية:

 النسبة المئوية. -الوسط الحسابي.

 االنحراف المعياري. قيمة مربع كاي. -عامل االلتواء.

 -الخطأ المعياري.

 -معامل ارتباط(بيرسون).

 قيمة( )Tلمعنوية االرتباط. -قيمة( )Tلمعينات المستقمة والمتساوية بالعدد.

 االنحدار الخطي عمى شكل خطوات ومنيا تم أيجاد. -االنحدار البسيط.

 -االنحدار المتعدد.

 -4نتائج البحث عرضيا وتحميميا ومناقشتيا:
 1-4عرض واقع المتغيرات المبحوثة:

بعد أجراء عممية قياس المتغيرات من خالل تطبيق االختبار والمقياس المعنية بقياسيا والحصول عمى

البيانات وتحقيق ىدف الدراسة االول المتضمن(التعرف عمى مستوى الكفاءة المدركة واداء المكمة المستقيمة

لدى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة) قام الباحث باستخراج مؤشرات اإلحصاء
الوصفي المتمثمة بقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري ومعامل االلتواء واكبر قيمة
واقميا ,لمتغيرات الدراسة وقد أوضحت النتائج المتعمقة بالمعالجات اإلحصائية أن قيم معامل االلتواء وعند

جميع المتغيرات كانت(صفرية) وىذا مؤشر يدل عمى توزيع عينة البحث توزيع اعتدالياً ,كما أن قيمة الخطأ
المعياري تشير الى مناسبة حجم العينة لمتحميل اإلحصائي والجدول( )8يبين ذلك.
الجدول ()8
يبين وحدة القياس و مؤشرات اإلحصاء الوصفي لممتغيرات المبحوثة

الكفاءة

98

وحدة القياس

المتغيرات

العينة

درجة

المدركة
98

المكمة
المستقيمة

درجة

اقل

أكبر

الوسط

الوسيط

االنحراف

الخطأ

المعياري

االلتواء

11.533

1.165

.197

1.535

.155

.313

قيمة

قيمة

الحسابي

115.11

149.11

127.173

5.111

4.11

11.11

7.179

15.111

المعياري

معامل

 1-1-4واقع مستوى الكفاءة المدركة لدى أفراد عينة البحث:

بعد استكمال اعداد مقياس الكفاءة المدركة وتطبيقو عمى أفراد عينة البحث من طالب المرحمة الثانية كمية

التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط والبالغ عددىم( )98طالباً والمتضمن( )52فقرة موزعة عمى ثالث

مجاالت وىي(توجيو التمكن ,الذات التنافسية ,خبرات النجاح) ,والتحقق من موضوعية استجابة المختبرين

والتي أثبتت استبعاد( )2استمارة من مقياس الكفاءة المدركة واحدة لم يكمل المختبر اإلجابة عمى فقراتيا

وواحدة كانت مجموع قيم الفروق المطمقة اكبر من القيمة المحكية المعتمدة لممقياس المطبق ,بعدىا سعى

الباحث الى حساب قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات( )98طالباً ,وحساب الوسط الفرضي

لمقياس الكفاءة المدركة البالغ( )114وبعد االستدالل عن معنوية الفرق بين الوسط الحسابي المتحقق
والوسط الفرضي لممقياس من خالل استخدام اختبار( )Tلعينة واحدة كوسيمة إحصائية لتحقيق ىذا الغرض
والتعرف عمى واقع مستوى الكفاءة المدركة لدى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

جامعة واسط لمعام الدراسي( )2115-2114أوضحت النتائج المتعمقة بتحميل البيانات ان الوسط الحسابي
المتحقق لدرجات أفراد عينة البحث عمى مقياس الكفاءة المدركة قد بمغ( )127.17درجة وبانحراف

معياري( )11.53درجة وعند أجراء المقارنة بين الوسط الحسابي المتحقق والوسط الفرضي لممقياس تبين أن

ىناك فرقاً داالً إحصائياً الن قيمة( )Tالمحسوبة البالغة( )67.35ىي اكبر من قيمتيا الجدولية
البالغة( )1.97عند درجة حرية( )97وتحت مستوى داللة( )1.15والجدول( )9يبين ذلك.

الجدول()9

يبين داللة الفرق بين الوسط الحسابي المتحقق والوسط الفرضي لمقياس الكفاءة المدركة
العينة

الوسط

الحسابي

المعياري

98

127.17

11.53

درجة

االنحراف

الوسط

الفرضي

الحرية

114

97

الداللة المعنوية

قيمة T
المحسوبة

الجدولية

67.35

1.96

معنوي

من خالل الجدول( )9تبين أن الفرق لصالح الوسط الحسابي المتحقق وىذا يدل عمى أن مستوى الكفاءة
المدركة لدى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط ىو مستوى عالي الن

قيمة الوسط الحسابي المتحقق أعمى من قيمة الوسط الفرضي لممقياس.

 2-4دراسة معامل ارتباط الكفاءة المدركة في أداء ميارة المكمة المستقيمة وتحميميا ومناقشتيا:
عند دراسة معامل ارتباط الكفاءة المدركة بأداء ميارة المكمة المستقيمة ,أوضحت نتائج ارتباط المكمة

المستقيمة ارتباطاً موجباً بمتغير(الكفاءة المدركة) وىو ما يشير أن المكمة المستقيمة تتناسب تناسباً طردياً مع

ىذه المتغير ,والجدول( )11يبين ذلك.

جدول ()11

يبين مصفوفة االرتباط لميارة المكمة المستقيمة بالكفاءة المدركة
المتغيرات

المكمة المستقيمة

كفاءة مدركة

المكمة المستقيمة

1.111

1.293

ومن خالل جدول( )11يتبين أن ارتباط المكمة المستقيمة ارتباطاً داالً بـ(كفاءة مدركة) ولغرض التعرف عمى

الداللة المعنوية لمعامل ارتباط المكمة المستقيمة مع تقديرات الكفاءة المدركة ,يسمط الباحث الضوء عمى ما

جاء ضمن الجدول (.)11

جدول ()11يبين داللة معنوية معامل ارتباط المكمة المستقيمة بالكفاءة المدركة
قيمة معامل

طبيعة

نسبة

النسبة

قيمة t

داللة معامل

المتغيرات

االرتباط

االرتباط

المساىمة

المعدلة

المحسوبة

االرتباط

المكمة المستقيمة  +الكفاءة

1.282

بسيط

1.179

1.161

6.231

1.131

المدركة

ومن خالل الجدول( ) 11يتبين أن قيمة المعامل ونسب مساىمة متغير(الكفاءة مدركة) بالمكمة المستقيمة

كانت معنوية من خالل اختبارىا عند حساب قيمة( )tالمحسوبة باعتبارىا مؤشر لمعنوية معامل االرتباط والذي

بمغت قيمتيا المحسوبة وعند جميع معامالت االرتباط اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة( ..)1.692كما أكد
محمد جسام عمى "ان قدرة المالكم عمى رؤية حركات منافسو ترتبط بنمو خاصية الكفاءة المدركة وتعد ميمتو

عند تسديد لكمات بسرعة وبزمن قميل جداً نتيجة إدراكو لمكمة منافسو"()1وذكر أيضا "كمما تدرب المالكم أو

المتعمم عمى مواقف مختمفة داخل حمبة النزال تزداد إحساساتو وكفاءتو المدركة وكمما زادت المعرفة بالدور

الذاتي والنفسي لممالكم أو المتعمم سيل التفاعل في سرعة األداء"( .)2ولغرض التنبؤ لألداء لمكمة المستقيمة

بداللة الكفاءة المدركة والحصول عمى قيمة تنبؤيو أو متوقعة لمكمة المستقيمة لدى طالب كميات التربية
البدنية وعموم الرياضة سعى الباحث إلى استخدام معادالت االنحدار الخطي والتي يمكن من خالليا التنبؤ

بيذه العالقة ,يسمط الباحث الضوء عمى شكل االنحدار الخطي والقيم الخاصة بمعامالت االنحدار الخطي بين
المكمة المستقيمة والكفاءة المدركة والمشار إلييا ضمن والجدول( )12والشكل (.)1

جدول()12يبين القيم المقدرة لمتنبؤ لميارة المكمة المستقيمة بداللة الكفاءة المدركة
المعامالت

المتغيرات

طبيعة المعامل

قيمة المعامل

الثابت

أ

7.818

الكفاءة المدركة

ب4

1.116

الخطأ المعياري

قيمة t

الداللة

لمعامل االنحدار

المحسوبة

المعنوية

1.112

-3.111

1.116

شكل ( )1يوضح انحدار المتغيرات المبحوثة مع ميارة المكمة المستقيمة

ويتبين من خالل الجدول( )12والخاص بقيم معادلة االنحدار الخطي لمكمة المستقيمة بداللة متغير(الكفاءة
المدركة) يمكن استنباط معادلة تنبؤيو أو استنباط قيمة متوقعة لمكمة المستقيمة لكل طالب من طالب كمية

التربية البدنية وعموم الرياضة وكما يأتي:
(1

) محمد جسام عرب(وآخرون) :المالكمة الحديثة األسس الفنية والخططية ،ط ،8النجف االشرف ،دار الضياء لمطباعة،

،1088ص.103
(1

) محمد جسام عرب (وآخرون) :مصدر سبق ذكره  ،1088 ،ص .103

الدرجة المتوقعة لمكمة المستقيمة لمطالب= × .116( +7.818درجة الكفاءة المدركة).

مثال :عمى ذلك المكمة المستقيمة المتوقعة لمطالب(ضياء حسين عميوي) والذي حصل عمى تقدير...
 -كفاءة مدركة = 133

القيمة المتوقعة لميارة المكمة المستقيمة:

=  )7.12( =)133×1.116( -7.818في حين أن الوسط الحسابي ليذه الميارة قد بمغ( )7.516مما

يؤشر أن الطالب(ضياء حسين عميوي) يتمتع بمستوى اقل من زمالئو في الكفاءة المدركة وىذا يؤكد باإلمكان

أن نتوقع أن يحقق مستوى جيد بالنسبة لزمالئو في المكمة المستقيمة.

 - 5االستنتاجات والتوصيات:

 1 -5االستنتاجات :من خالل ما أفرزتو نتائج البحث خمص الباحث إلى عدة استنتاجات وىي-:
-1أظيرت النتائج ان ىناك عالقة موجبة بين الكفاءة المدركة وميار(المكمة المستقيمة) بالمالكمة لدى طالب
المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط.

-2استنباط معادلة تنبؤيو لميارة المكمة المستقيمة بداللة(الكفاءة المدركة) لدى طالب المرحمة الثانية كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة واسط.
 2 –5التوصيات :عمى ضوء ما أفرزتو نتائج البحث خمص الباحث إلى عدة توصيات وىي-:
 -1ضرورة تنمية الكفاءة المدركة لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة والعبي المالكمة لما ليا من
عالقة ارتباطية عالية في اداء ميارة المكمة المستقيمة.

-2استخدام المعادالت لمتنبؤ بأداء ميارة(المكمة المستقيمة) لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة.

المصادر
 سالي طالب عموان :الكفاءة الذاتية المدركة عند طمبة جامعة بغداد ,مجمة البحوث التربويةوالنفسية ,ع ,33جامعة بغداد.2111 ,

 سبع محمد أبو لبدة :مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ,ط ,1عمان ,دار الفكر العربي,ناشرون وموزعون.2118 ,

 صالح الدين محمود عالم :القياس والتقويم في التربية وعمم النفس ,ط ,2القاىرة ,دار الفكرالعربي.2117 ,

 فتحي مصطفى الزيات :البنية العاممية لمكفاءة الذاتية ومحدداتيا ,المؤتمر الدولي السادس لإلرشادالنفسي ,مركز اإلرشاد النفسي ,جامعة عين الشمس ,القاىرة.1999 ,

 محمد جاسم الياسري :بناء وتقنين بطارية اختبار المياقة البدنية النتقاء الناشئين بعمر()12-11سنة ,أطروحة دكتوراه ,كمية التربية الرياضية ,جامعة بغداد.1995,

 محمد جسام عرب(وآخرون) :المالكمة الحديثة األسس الفنية والخططية ,ط ,1النجف االشرف ,دارالضياء لمطباعة.2111 ,

 محمد جسام عرب(وآخرون) :المالكمة(تعميم ,تدريب ,تحكيم) ,ط ,1النجف ,دار الضياء لمطباعةوالتصميم.2112 ,

 -محمد حسن عالوي :مدخل في عمم النفس الرياضي ,ط ,1ألقاىره ,مركز الكتاب لمنشر.1998 ,

 محمد شيا :مناىج التفكير وقواعد البحث ,ط ,2بيروت ,مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشروالتوزيع.2118,

 محمود أحمد عمر(وآخرون) :القياس النفسي والتربوي ,ط ,1عمان ,دار المسيرة لمطباعة والنشروالتوزيع.2111 ,

 -محمود عبد اهلل احمد(وآخرون) :تعميم وتدريب المالكمة ,الموصل ,مطبعة التعميم العالي.1991 ,

 مخمد محمد جاسم :تحديد اختبارات تداخل الصفات البدنية لعضالت الذراعين حسب زمان األداءوالوضع الحركي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية الرياضية ,جامعة بابل.2116 ,

 مصطفى باىي و صبري عمران :االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية ,ط ,1القاىرة ,مكتبةاالنجمو المصرية.2117 ,

 نجم ربح نجم :نسبة مساىمة االدراكات الحس-حركية والكفاءة المدركة وفقا لالستثارة في اداء اىمالميارات االساسية بالمالكمة لمطالب ,رسالة ماجستير ,كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ,جامعة

كربالء.2115 ,

 وديع ياسين وحسن محمد :التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية,الموصل ,دار الكتب لمطباعة والنشر.1999 ,

 -يحيى إسماعيل :أسس نظرية وتطبيقات عممية ,ط ,2جامعة الزقازيق ,مطبعة الصيادين.1999 ,

ممحق()1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مقياس الكفاءة المدركة بصيغتو االولية

جامعة كربالء

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
م /استبيان أراء الخبراء

تحية طيبة...

األستاذ الفاضل .................................................المحترم

يروم الباح ث القيام اعداد مقياس الكفاءة المدركة لطالب المرحمة الثانية كمية التربية الرياضية

المشمولين ببحثو الموسوم بـ(عالقة الكفاءة المدركة بأداء المكمة المستقيمة لطالب كمية التربية البدنية وعموم

الرياضة) ونظ ار لما تتمتعون بو من الخبرة الميدانية والكفاءة العممية ,يرجى تحديد صالحية فقرات مقياس
الكفاءة المدركة مع إضافة أو تعديل أي فقرة ترونيا مناسبة ,عمما أن بدائل اإلجابة ىي(دائما ,أحيانا ,نادرا)
مع الشكر والتقدير...

االسم والمقب العممي:

تاريخ الحصول عمى المقب العممي:

االختصـــــــــــــاص:

طالب الماجستير

مكان العمـــــــــــــــل:

نجم ربح نجم الغنيماوي

التوقيــــــــــــــــــــــع:

الكفاءة المدركة :
ىي تكوين متعدد اإلبعاد وىذه األبعاد تتفاعل معا تؤثر عمى محاوالت البدء لحر از التفوق في مجال

انجازي معين أو ىي دوافع فطرية لدى االفرد لكي يكونوا أكفاء في جميع مجاالت االنجاز البشري لتساع

اإللحاح(الدوافع الفطري).

توجيو التمكن:

تعني الرغبة في التميز والتمكن عمى الزميل و المنافس أثناء التدريب المنافسة.
ت

الفقرة

تصمح

ال تصمح

بحاجة الى
تعديل

8

ال أتردد في مساعدة زميل يعاني من مشكمة

1

اشعر أنني أتمكن من التأثير عمى زمالئي

3

امتمك القدرة في الحد من خطورة منافسي أثناء النزال

4

لديو القدرة من زيادة دافعية حماسي أثناء النزال

5

أتميز بسرعة تغير طريقة أدائي حسب ضروف النزال

6

ينتابني الشك في قدرتي عمى النجاح بتعمم الميارة المطموبة

7

اخطط مسبقا لما انوي أن أفعمو

8

احدد أىدافي المراد تحقيقيا بشكل دقيق

9

أشارك الزمالء الفرحة بعد الفوز بالنزال

80

ارغب دائما في ارتداء مالبس مميزة عن اآلخرين

88

عندما أكمف بعمل صعب فأنني أؤديو بثقة

81

عندما اسمع مدحا يوجو الى آخرين فأنني اشعر بالضيق

83

ارغب دائما إصابة المنافس بالكمو المستقيمة

84

ارغب في معرفة خطط ونوايا المنافس كي أتمكن منو

85

أتميز عن زمالئي عند اىتمام أساتذتي

86

أنا من الذين يأخذ األستاذ في بعض مالحظاتي

87

اشعر أن دوري بين زمالئي ىام ومؤثر

88

أتمكن من حل جميع مشكالت زمالئي

89

احدد واجباتي من خالل الئحة أضعيا لنفسي

10

لدي القدرة أن استفزاز المنافس أثناء النزال

الذات التنافسية:

الرغبة واالستمتاع بالمنافسة مع اآلخرين ومحاولة مقارنة مستوى الفرد بمستوى الزمالء وان يكون

أفضل منيم.
الفقرة

ت
8

لم يحدث أن شعرت بالكراىية تجاه احد من زمالئي

1

أنا من الذين ال أتقبل نواحي الضعف الخاصة بي

3

اشعر دائما ببذل جيد طويل أثناء النزال

4

تقدم المنافس بالنتيجة يشعرني باإلحباط

5

عدم جديتي في النزال ىو سبب ىزيمتي

6

استطيع تحديد نقاط الضعف لدى المنافس بسرعة

7

ارغب في تحدي المنافسين ذات المستوى العالي

8

ابذل جيد مميز في النزال الميم

9

األعمال الصعبة تعطيني دفعة معنوية قوية

80

أنا من الذين يكرىون الفشل

88

اشعر بالفرح الشديد عندما أتمكن من لكم المنافس لكمو قاضية

81

اشعر أنني ممتمئ بالحماس أكثر من زمالئي

83

اشعر بالبيجة عندما انيي نزاال صعبا لصالحي

84

ارغب أن انفرد بالقرار مع زمالئي

تصمح

ال تصمح

بحاجة الى
تعديل

85

اشعر بالسعادة عندما أقدم أداء مميز مع زمالئي

86

استطيع تصور أي ميارة حركية بصورة واضحة

87

أتييئا نفسيا قبل اشتراكي بالمنافسة

88

أتجنب الفوز بالنزال من خالل طرائق غير قانونية

89

انسب النجاح في النزال لي وحدي

10

أطيع أوامر األستاذ دون مناقشة

خبرات النجاح:
تمثل اإلقبال نحو الممارسة والتدريب لمحاولة تحقيق التفوق وبالتالي اإلحساس والشعور بالرضا
والسعادة.
ت

تصمح

الفقرة

8

اشعر بالسعادة عندما انجح في الفوز عمى المنافس

1

أكون مسترخيا وليس متوتر قبل النزال

3

أنا مستمع جيد عندما يتحدث احد أساتذتي

4

اشعر أني محبوب من قبل أساتذتي وزمالئي كوني أحبيم

5

اشعر بإمكاني التقدم عمى المنافس وتعديل النتيجة

6

أتوقع الفوز في كافة النزاالت عمى الزميل

7

أجد أني ال استطيع تمثيل جامعتي في البطوالت

8

نتيجة لجيودي الفردية اشعر بمستوى جيد في النزال

9

اعرف جيدا كيف أقوم باالسترخاء بالوقت المناسب في النزال

80

إصراري عمى تحقيق النجاح سبب أدائي الجيد

88

أتحكم في أعصابي عند سماعي كممات بذيئة

81

اشعر بالتفاؤل عند النظر الى المستقبل

83

اشعر أنني لدي فكرة واضحة عن أىدافي وخططي لبموغيا

84

اشعر بالسعادة عندما أصيب المنافس بالكمة المستقيمة اليسارية

85

اشعر بالرضا عند نجاحي بعمل أقوم بو

86

أتصور أدائي لمحركات دون أن أقوم بأدائيا

87

الضوضاء التي تحدث من قبل المشاىدين لمنزال ال تشتت انتباىي

88

اعرف كيف أوزع جيدي أثناء النزال

89

نجاح أدائي في النزال يرجع الى سرعة تفكيري واتخاذ القرار المناسب

10

ال أقوم بوضع الدفاع عن منطقة الرأس خوفا من الخصم
ممحق ()2

ال

بحاجة الى

تصمح

تعديل

أسماء الخبراء الذين تم عرض فقرات المقياس عمييم
ت

االسم

االختصاص

المقب العممي

مكان العمل

8

محمد جاسم الياسري

اختبار وقياس

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

1

عمي سموم جواد الحكيم

اختبار وقياس

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

3

عامر سعيد الخيكاني

عمم النفس الرياضي

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

4

عباس حسين عبيد السمطاني

تدريب/مالكمة

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

5

حيدر عبد الرضا الخفاجي

عمم النفس الرياضي

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

6

سوسن ىدود عبيد

اختبار وقياس

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

7

حازم موسى عبد

اختبار وقياس

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

8

عبود جواد راضي

القياس والتقويم

أستاذ مساعد

كمية التربية /قسم العموم التربوية

9

أمل عمي سمومي

عمم النفس الرياضي

أستاذ مساعد

كمية التربية البدنية وعموم

80

مي عمي عزيز

اختبار وقياس

أستاذ مساعد

كمية التربية البدنية وعموم

88

رشيد ناصر خميفة الياشمي

عمم النفس التربوي

أستاذ مساعد

كمية التربية /قسم العموم التربوية

81

عزيز كريم وناس

عمم النفس الرياضي

أستاذ مساعد

كمية التربية البدنية وعموم

83

عمي عطشان خمف

تدريب/مالكمة

أستاذ مساعد

كمية التربية البدنية وعموم

84

أمنو فاضل محمود

قياس وتقويم

أستاذ مساعد

كمية التربية البدنية وعموم

85

مخمد محمد جاسم الياسري

تدريب

أستاذ مساعد

كمية التربية البدنية وعموم

86

حسين عبد الزىرة الفتالوي

عمم النفس الرياضي

أستاذ مساعد

كمية التربية البدنية وعموم

87

فراس عبد المنعم عبد الرزاق

عمم النفس

مدرس دكتور

كمية التربية البدنية وعموم

العتابي

الرياضي/مالكمة

الرياضة/جامعة بابل

الرياضة/جامعة واسط
الرياضة/جامعة بابل
الرياضة/جامعة بابل
الرياضة/جامعة بابل
الرياضة/جامعة بابل

الرياضة/جامعة القادسية
والنفسية/جامعة واسط
الرياضة/جامعة بابل

الرياضة/جامعة القادسية
والنفسية/جامعة واسط

الرياضة/جامعة كربالء

الرياضة/جامعة القادسية
الرياضة/جامعة بابل
الرياضة/جامعة بابل
الرياضة/جامعة بابل

الرياضة/جامعة ديالى

سامر عبد اليادي احمد

88

تعمم حركي /مالكمة

كمية التربية البدنية وعموم

مدرس دكتور

الرياضة/جامعة كربالء

ممحق ()3
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مقياس الكفاءة المدركة بصيغتو النيائية

جامعـــة كربالء

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
الدراسات العميا /الماجستير

عزيزي الطالب...

في أدناه بعض التعميمات ,يرج و الباحث منكم قراءتيا بعناية من اجل اإلجابة الدقيقة عمى الفقرات وىي-:

عدم ذكر االسم.

عدم ترك اي فقرة بال جواب.

ضرورة اإلجابة بصراحة ودقة.

ضرورة عدم االستعانة بزميل أخر لإلجابة.

التوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة طالما تعبر عن رأيك.

وضع عالمة (√) في الحقل الذي ينطبق عميك وأمام كل فقرة كما في المثال.

ت

دائماً

الفقرات

 1/1أنا دائم التفكير في مستقبمي الرياضي

أحيانا
√

نادراً

طالب الماجستير
نجــم ربح نجـــم الغنيماوي
الفقرات

ت
8/8

أسعى الى مساعدة زميل يعاني من مشكمة

1/1

اشعر بالمودة والمحبة تجاه زمالئي

3/3

اشعر بالسعادة عندما انجح في الفوز عمى المنافس

8/4

أتميز بسرعة تغير طريقة أدائي حسب ظروف النزال

1/5

ارفض من يقدم لي نقاط ضعفي

3/6

أتحكم في أعصابي عند سماعي كممات بذيئة من الجميور

8/7

امتمك القدرة في الحد من خطورة منافسي أثناء النزال

دائماً

أحيانا

ناد اًر

1/8

اشعر باني ابذل جيد كبير أثناء النزال

3/9

أكون مستمع جيد عندما يتحدث احد أساتذتي معي

8/80

امتمك القدرة عمى زيادة دافعية حماسي أثناء النزال

1/88

أرى أن تقدم المنافس بالنتيجة يشعرني باإلحباط

3/81

اشعر بإمكاني التقدم عمى المنافس وتعديل النتيجة

8/83

اشعر أنني أتمكن من التأثير عمى زمالئي المالكمين

1/84

أرى أن عدم جديتي في النزال ىو سبب ىزيمتي

3/85

أتوقع الفوز في كافة النزاالت عمى الزميل المنافس

8/86

ينتابني الشك في قدرتي عمى النجاح بتعمم الميارة المطموبة

1/87

استطيع تحديد نقاط الضعف لدى المنافس بسرعة ودقة

3/88

أجد أني ال استطيع تمثيل جامعتي في البطوالت

8/89

اخطط مسبقا لما انوي أن أفعمو أثناء النزال

1/10

ارغب في تحدي المنافسين ذات المستوى العالي

3/18

اشعر بمستوى جيد في النزال نتيجة جيودي الفردية

8/11

احدد أىدافي المراد تحقيقيا بشكل دقيق

1/13

اشعر أنني ممتمئ بالحماس أكثر من زمالئي

3/14
8/15

اعرف جيداً كيف أقوم باالسترخاء بالوقت المناسب في النزال
أشارك الزمالء الفرحة بعد الفوز بالنزال

1/16

اعتقد أن األعمال الصعبة تعطيني دفعة معنوية قوية

3/17

أرى أن سبب أدائي الجيد ىو إصراري وعزيمتي عمى تحقيق النجاح

8/18

أؤدي أعمالي الصعبة بثقة وحماس عالي

1/19

أسعى الى تحقيق النجاح والفوز وأتجنب الخسارة والفشل

3/30

اشعر بالتفاؤل عند النظر الى المستقبل

8/38

ارغب إصابة المنافس بمكمو المستقيمة

1/31

اشعر بالفرح الشديد عندما أتمكن من لكم المنافس لكمة قاضية

3/33

أكون مسترخيا وغير متوتر قبل النزال

8/34

ارغب في معرفة خطط ونوايا المنافس كي أتمكن منو

1/35

ابذل جيد مميز في النزال الميم

3/36

اشعر بالسعادة والفرح عندما أصيب المنافس بمكمة مؤثرة

8/37

أنا من الذين يأخذ اآلخرين في بعض مالحظاتي

1/38

اشعر بالبيجة عندما انيي نزاال صعبا لصالحي

3/39

اشعر بالرضا عند نجاحي بعمل أقوم بو

8/40

اشعر أن دوري بين زمالئي ىام ومؤثر

1/48

ارغب أن انفرد بالقرار مع زمالئي

3/41
8/43

أتصور ذىنياً أدائي لمحركات مسبقاً دون أن أقوم بأدائيا

أتمكن من حل جميع مشكالت زمالئي

1/44

اشعر بالسعادة عندما أقدم أداء مميز مع زمالئي

3/45

أرى أن الضوضاء التي تحدث من قبل الجميور في لنزال ال تشتت

8/46

احدد واجباتي من خالل الئحة أضعيا لنفسي

1/47

استطيع تصور أي ميارة حركية بصورة واضحة

3/48

اعرف كيف أوزع جيدي أثناء النزال

8/49

امتمك القدرة أن استفز المنافس أثناء النزال

1/50

أتييئ نفسياً قبل اشتراكي بالمنافسة

انتباىي

3/58

أرى أن نجاح أدائي في النزال يرجع الى سرعة تفكيري واتخاذ القرار

1/51

أتجنب الفوز بالنزال من خالل طرائق غير قانونية

8/53

لديو القدرة في التأثير عمى زمالئي

1/54

اشعر لديو حماس أكثر من زمالئي

3/55

أنا من الذين ال ينتابيم التوتر واالنفعال قبل النزال

المناسب في الوقت المناسب

ممحق ()4

استمارة استبيان تحديد اختبار ميارة المكمة المستقيمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة كربالء

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

تحية طيبة...

األستاذ الفاضل..........................................المحترم
يــروم الباحــث أج ـراء بحثــو الموســوم بـــ(عالقة الكفــاءة المدركــة بــأداء المكمــة المســتقيمة لطــالب كميــة

التربية البدنية وعمـوم الرياضـة) ,وبمـا أنكـم مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص فـي ىـذا المجـال ,قـد حـرص الباحـث
عمـى إبـداء رأيكــم دعمـا لبحثــو فـي تحديـد انســب اختبـار لتقــويم األداء الفنـي لميـارة المكمــة المسـتقيمة لمطــالب

بالمالكمة ,ومن خالل وضع الدرجات لكل اختبار عمى وفق المدرج من(صفر.)1-

مالحظة  -:من الممكن أبداء أي مالحظة تراىا مناسبة والزمة ولم تذكر في االستمارة.
االسم والمقب العممي:

مع الشكر والتقدير...

تاريـخ الحصول عمى المقب العممي:

االختصـــــــــــــاص:

طالب الماجستير

مكان العمـــــــــــــــل:

نجم ربح نجم الغنيماوي

التوقيــــــــــــــــــــــع:

جدول االختبارات

المهارة
اللكمة المستقٌمة

ت

االختبارات

الهدف من االختبار

1

اختبار وسادة الحائط

قٌاس األداء الفنً
للكمات المستقٌمة

1

اختبار المالكمة مع الزمٌل

قٌاس األداء الفنً
للكمات المستقٌمة

1

اختبار أداء سلسلة من اللكمات
على كٌس اللكم لمدة  5ثوانً
من الثبات

قٌاس األداء الفنً

الدرجة حسب االهمٌة
1

1

1

1

5

4

6

3

1

9

المالحظات

ممحق ()5
أسماء الخبراء الذين تم عرض اختبارات الخاصة بالكمة المستقيمة
ت

االسم

االختصاص

المقب العممي

مكان العمل

8

فيصل ياسين الوائمي

طرائق/مالكمة

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

1

عبد الكاظم جلٌل حسان

مالكمة

استاذ

3

عباس حسين عبيد

تدريب/مالكمة

أستاذ

4

كمال جالل ناصر

تعمم حركي/مالكمة

أستاذ

كمية التربية البدنية وعموم

5

عمي عطشان خمف

تدريب/مالكمة

أستاذ مساعد

كمية التربية البدنية وعموم

6

فراس عبد المنعم عبد الرزاق

عمم النفس الرياضي

مدرس دكتور

كمية التربية البدنية وعموم

7

سامر عبد اليادي احمد

تعمم حركي /مالكمة

مدرس دكتور

كمية التربية البدنية وعموم

/مالكمة

الرياضة/جامعة واسط
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة/
جامعة البصرة
كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة/جامعة بابل

الرياضة/جامعة بغداد

الرياضة/جامعة القادسية
الرياضة/جامعة ديالى

الرياضة/جامعة كربالء

11

لممحق ()6

ت

االسم

استمارة تسجيل نتائج اختبار األداء الفني لميارة المكمة المستقيمة عمى كيس المكم
المحاوالت
قيمة
تقسيم الدرجة
المهارة
الدرجة
المحاولة  1المحاولة 2

1

اللكمة
المستقٌمة

1

اللكمة
المستقٌمة

1

اللكمة
المستقٌمة

4

اللكمة
المستقٌمة

5

اللكمة
المستقٌمة

اسم المقوم :
التوقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع :
مكان العمل:
الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ :

اللكم بمقدمة القفاز

1

متابعة ثقل الكتف للكمة

1

التغطٌة الصحٌحة

4

اللكم بمقدمة القفاز

1

متابعة ثقل الكتف للكمة

1

التغطٌة الصحٌحة

4

اللكم بمقدمة القفاز

1

متابعة ثقل الكتف للكمة

1

التغطٌة الصحٌحة

4

اللكم بمقدمة القفاز

1

متابعة ثقل الكتف للكمة

1

التغطٌة الصحٌحة

4

اللكم بمقدمة القفاز

1

متابعة ثقل الكتف للكمة

1

التغطٌة الصحٌحة

4

درجة أفضل
محاولة يسار
يمين

