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  .القدم في المنطقة الشمالیة من العراق 
وتمثلت إجراءات البحث باستخدام المـنهج الوصـفي باألسـلوب المـسحي ، وتكـون مجتمـع البحـث 
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"Establishment scale for thinking tactics in the third 
offensive for players of excellent degree clubs in 

football"  
Dr. Makee Mahmmod Hussain                  Ali Hassian Mohammed  

University of Mousl - College of Sport Education  
  

Abstract  
  

• The aim of study was to establish scale of offensive tactics 
behavior for the players of excellent degree clubs in football in 
north of Iraq.           

• The descriptive method by survey style was used to reach the 
objective of study , society of research was consist of ( 202) 
players which represented the clubs in north of Iraq , on the 
other hand , the sample of study was consist of (180) players 
without goalkeepers . 

• The researcher used the scale of tactics positions in the third 
offensive of the field procedures of the establishment contents 
of the determine the scale domains , prepare the primary 
shape of scale , determine the manner of preparing positions , 
and preparing the criterion positions in his primary feature , 
as well as , the researcher depend on the scientific steps and 
procedures in establishing the criterion by using referees 
validity , and scientific analysis for the tactics positions.  

• Finally , the researcher reach to build criterion of tactics 
behavior in the third offensive for the players of excellent 
degree clubs in foot ball in the north of Iraq .  
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 ٢٠٩

   التعریف بالبحث-١
   واهمیة البحث    المقدمة١-١

تعد لعبة كرة القدم من االلعاب التي القت االهتمام العالمي المتزاید فـي كـل بلـدان العـالم حیـث 
شـهدت تطــورا هـائال فــي اعــداد الالعبـین ، وتمیــز هـذا التطــور بارتفــاع مـستوى االداء المهــاري والبــدني 

هارات العالیـة ، وتمـتعهم بمـستوى والخططي والنفسي والذهني لالعبین من حیث امتالكهم للقدرات والم
بدني جید ، وتطویر تفكیرهم الجماعي ، وقدرتهم على تنظیم تحركاتهم الخططیة ، لتكـوین وحـدة فكـر 

  .للفریق وعلى اساس ذلك یتم تنفیذ التفكیر الخططي السلیم في كل موقف من مواقف المباراة 
تطـــور باللعبـــة علـــى مـــر االیـــام ، ان خطـــط اللعـــب هـــي القـــوة واالســـاس الـــذي یـــدفعنا للتقـــدم وال

  والخطـــــط بـــــشكل ) الهجومیـــــة والدفاعیـــــة(والتقـــــدم فـــــي اللعبـــــة نـــــاتج عـــــن التطـــــور فـــــي خطـــــط اللعـــــب 
فن التحركات اثناء المباراة سواء كانت هذه الحركات ذات هـدف هجـومي او " عام تعني في كرة القدم 

هـا فریـق یهـاجم بخطـة معینـة وفریـق ، ومباراة كرة القـدم فـي جمیـع اوقات) ١٩٩٤،٢٩محمد ،" (دفاعي 
  .یدافع بخطة اخرى مهما تعددت صور الهجوم وما یقابله من دفاع 

ــــــــــــذي یمتــــــــــــزج فیــــــــــــه كافــــــــــــة انــــــــــــواع االعــــــــــــداد     ان االعــــــــــــداد الخططــــــــــــي هــــــــــــو الوعــــــــــــاء ال
ــــي ( ــــسي ، والمعرف ــــذهني(البــــدني ، والمهــــاري ، والنف ــــواع هــــذه اإلعــــدادات ومزجهــــا ) ) ال ، فتكامــــل ان

ساعد ایجابیــا فــي اعــداد خططــي جیــد ، وذلــك كلــه یــسهم فــي تحقیــق هــدف التــدریب وترابطهــا جیــدا یــ
ـــزة ومـــن انـــواع  ـــدم مـــن االلعـــاب المهمـــة والممی ـــة كـــرة الق ـــات ، وتعـــد لعب الریاضـــي وهـــو الفـــوز بالمباری
الریاضات ذات الحاجة الكبیرة والضروریة الى اعداد خططـي كبیـر وذات خبـرة وممارسـة مـن القـائمین 

  .  وضع الخطط المناسبة الداء الفریق في المباریات بالتدریب على
مــن ملعــب كــرة القــدم مــن المنــاطق المهمــة والمــؤثرة ، ) االمــامي(وتعــد منطقــة الثلــث الهجــومي 

وهي منطقة هجوم الفریـق ، وتعـد المنطقـة الخطـرة علـى دفـاع المنـافس وان اغلـب عملیـة التهـدیف تـتم 
ة جــزاء المنــافس ، والالعــب المهــاجم البــد وان یزیــد مــن مــن هــذه المنطقــة حیــث تقــع فــي داخلهــا منطقــ

خطـــط اللعـــب (ویعـــد الهجـــوم ســـرعة اللعـــب عـــن طریـــق ســـرعة التحـــرك الخـــذ االمـــاكن بـــسرعة وقـــوة ، 
احد جانبي االعداد الخططي ، والذي یبدا لحظة استحواذ الفریق على الكـرة اثنـاء المبـاراة ، ) الهجومیة

تواجد فیه الفریق في حالة استحواذه على الكـرة ممـا یجعلـه قـادرا موقف خططي ی"ویقصد بالهجوم انه  
 كافة دعلى تحدید احداث اللعب بشكل كبیر وهو یبدا اوال باالستحواذ على الكرة ثم ینتهي بفقدانها ویع

  ).٢٠٠١،١٨٧الخیاط والحیالي،" (العبي الفریق مشتركین في احداث اللعب في هذا الموقف 
  

" ارات ویجب على الالعب ان یكون سریع التفكیر مثلما هو سریع الحركة ان كرة القدم لعبة قر 
وتتطلــب ســرعة التــصرف مقــدرة الالعــب علــى هــضم المعلومــات التــي تــصل الیــه عــن طریــق مالحظــة 
المواقــف المختلفــة اثنــاء المبــاراة وكلمــا كــان الالعــب قــادرا علــى ســرعة التــصرف ومالحظــة المعلومــات 

تمكنا من التفكیر السریع مستنتجا ما یجب عمله منفذا التحرك المطلوب فـي التي تصل الیه وتفهمها م
) ١٩٧٧،٣١٧مختـار،" (الوقت المناسب تماما كان لذلك كله اثره الفعال في ادائه السلیم اثناء المباراة 

.  
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وتكمن أهمیة البحث بتناول الجانب الخططي بالدراسة باعتباره مـن الجوانـب المهمـة فـي 
رة القدم ، وعنصرا مهما من عناصر تحدید المستوى لما له من اهمیـة كبیـرة فـي أعداد العبي ك

حـــسم نتیجـــة المبـــاراة بـــین فـــریقین متـــساویین فـــي الحالـــة البدنیـــة والمهاریـــة ، لـــذلك فالقـــدرة علـــى 
التفكیر والتصرف الخططي السلیم هي الفیصل في نجاح احد الفریقین فـي المبـاراة ، وان وجـود 

 المهمــة والنــادرة الوجــود یــساعد  المقــاییسخططــي الهجــومي والــذي یعــد مــن الللتــصرف مقیــاس
مـــدربي كـــرة القـــدم والالعبـــین علـــى معرفـــة وتحدیـــد مـــستویاتهم واســـتعداداتهم التفكیریـــة الخططیـــة 

  .والعمل على تطویرها 
    مشكلة البحث  ٢-١

مــدربین كثیــرا فــي ان معرفــة قــدرات العبــي كــرة القــدم ومــستویاتهم التفكیریــة الخططیــة تــساعد ال
تحدید مستوى التصرف الخططي الهجومي ، وان الالعبین یتفاوتون في درجـة امـتالكهم وٕاتقـانهم لهـذه 
القدرات ، لذلك فان التعرف على جانب التصرف الخططي الهجومي جدیر باالهتمام والدراسـة ، وتعـد 

یجاد وسائل تساعدهم في ذلك ، عملیة التعرف علیه من العملیات المعقدة والتي تتطلب من المدربین أ
ومــن هنــا تبــرز .وهــذا مــا دفــع الباحثــان الــى البحــث والتقــصي مــن اجــل الحــصول علــى مقیــاس كهــذا 

 التفكیر هــل یوجــد مقیــاس یقــیس مــستوى-: االتــي مــشكلة البحــث ویمكــن اختــصارها علــى شــكل الــسؤال
ونظرا لعـدم وجـود مثـل هـذا ،م الخططي لالعبي الدرجة الممتازة في الثلث الهجومي من ملعب كرة القد

  . مقیاس الى بناء هكذا المقیاس ، ارتأى الباحثان ضرورة اجراء دراسة تهدف للتوصل 

    هدفا البحث  ٣-١
  . الخططي في الثلث الهجومي من ملعب كرة القدم  التفكیر  بناء مقیاس١-٣-١
  .كرة القدم لخططي الهجومي لالعبي  اللتفكیر  وضع درجات ومستویات معیاریة٢-٣-١
    مجاالت البحث  ٤-١
الدرجــة الممتــازة بكــرة القــدم فــي المنطقــة الــشمالیة مــن العــراق و أندیــة العبــ: المجــال البــشري  ١-٤-١

   .٢٠٠٥ – ٢٠٠٤للموسم الكروي 
   .٢٠٠٤/ ١٠/ ١٦  ولغایة ٢٠٠٣/ ٥/١١ المدة من  :المجال الزماني  ٢-٤-١
دیـة الدرجـة الممتـازة بكـرة القـدم فـي المنطقـة الـشمالیة مـن  مراكز وقاعات أن:المجال المكاني  ٣-٤-١

  .العراق 
     تحدید المصطلحات  ٥-١
ــر الخططــي   ١-٥-١ ــتعلم "  :التفكی نــوع مــن التفكیــر الــذي یقــوم بــه الفــرد الریاضــي خــالل مرحلــة ال

" ضـي الخططي وفي اثناء المنافسات الریاضیة ، والذي تتأسس فـي ضـوئه االسـتجابات المتعـددة للریا
  ) .٩٨، ١٩٩٩الخولي وعنان ،(
 مــا لــدى الالعــب مــن خبــرات اثنــاء تعرضــه لمواقــف ثماركیفیــة اســت: "  التــصرف الخططــي  ٢-٥-١

   "  االیجابیـــــــــــةاللعــــــــــب المتعـــــــــــددة والمتغیــــــــــرة دائمـــــــــــا لتحقیـــــــــــق أقــــــــــصى مـــــــــــا یمكـــــــــــن مــــــــــن النتـــــــــــائج
  ) .٣٣٢ ، ١٩٩٢عالوي ، (
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 ٢١١

ــث الهجــومي ٣-٥-١ ــث الملعــب االمــامي (  الثل هــي منطقــة هجــوم الفریــق ، وهــي المنطقــة " ) : ثل
الخطـــرة علـــى دفـــاع الفریـــق المنـــافس ، ونجـــاح الفریـــق المهـــاجم یتمثـــل فـــي مفاجـــأة وســـرعة اداء خطـــط 

 ) .٢٠٥ ، ١٩٩٨مختار ، " (اللعب الهجومیة للفریق 
   الدراسات النظریة والبحوث المشابهة-٢
   الدراسات النظریة١-٢
  الخططي    مفهوم التفكیر والتصرف ١-١-٢

سلسلة من النشاطات العقلیـة التـي یقـوم بهـا الـدماغ عنـدما یتعـرض لمثیـر یـتم " ان التفكیر هو 
ویلعـب التفكیـر "، ) ٤٠١ ،٢٠٠١الحیلـة ، " (استقباله عن طریق واحـد او اكثـر مـن الحـواس الخمـسة 

المتعـــددة اثنـــاء دورا هامـــا فـــي اداء الالعـــب اثنـــاء المبـــاراة ، فعـــن طریقـــه یـــستطیع ان یـــدرك المواقـــف 
المباراة ثم یقوم بتحلیلها ویعقـب ذلـك االسـتجابة الخططیـة لهـذه المواقـف ، وتـستدعي المواقـف المتغیـرة 
في مباراة كرة القدم سرعة تفكیر الالعـب التخـاذ القـرارات الواجبـة ، وتتوقـف صـحة هـذه القـرارات علـى 

  ) .١٩٧٧،٣١٦مختار،" (ي الملعب خبرات الالعب السابقة وشدة تركیزه وانتباهه على ما یحدث ف
وتؤدي عملیـات التفكیـر الخططـي دورا مهمـا فـي نـشاط الفـرد واسـتجاباته فـي غـضون ممارسـته 
لنــواحي االنــشطة الریاضــیة المختلفــة وبخاصــة تنفیــذ خطــط اللعــب المتعــددة وأداءهــا ویتمثــل ذلــك فــي 

ـــدیر الفـــرد لموقفـــه وادراك العالقـــات المرتبطـــة بـــسیر ـــى االســـتدالل محاولـــة ســـرعة تق ـــة والقـــدرة عل  اللعب
والتعلیـــل  حتـــى یـــستطیع االســـتجابة  الـــصحیحة بمـــا یتناســـب والموقـــف ،وهنـــاك الكثیـــر مـــن االنـــشطة 
الریاضیة التي یقع فیها العبء االكبر على عملیـات التفكیـر فـي اثنـاء االسـتجابات الخططیـة المختلفـة 

)Cagajewa , G.M,1981 , P:56. (ومنها كرة القدم  
یوجــد فــي كــرة القــدم العدیــد مــن المواقــف والحــاالت المتغیــرة اثنــاء اللعــب ممــا یتطلــب مــن  اذ 

الالعب تركیز انتباهه لمالحظة الموقف ثم ادراك مواقف الالعبین زمالئـه والالعبـین المنافـسین فیفكـر 
  .كیف یتحرك وینتهي الى استخالص معین یترتب علیه تصرفه الخططي المناسب 

  

  م خطط اللعب     مفهو ١– ١-١-٢
 قـدرات الالعبـین ثماركرة القدم لعبة جماعیة وعدد العبیها كبیر نسبیا لذا كان من األهمیة است

مـــن حیـــث المهـــارات األساســـیة واللیاقـــة البدنیـــة وتوظیفهـــا والتنـــسیق بینهمـــا لخلـــق افـــضل خطـــط لعـــب 
ة وان یفهـم ویتوقـع كـل جماعیة ومما الشك فیه ان تحركـات الالعبـین فـي المبـاراة البـد ان تكـون منـسق

  ) .٩٦، ١٩٩٦حماد ،(العب تحركات زمیله 
مــن هنــا اصــبحت الخطــط جــزءا ال یتجــزأ مــن عمــل الفریــق وبــدونها اصــبح تحقیــق الفــوز امــرا "

  ) .١٧ ،١٩٨٧الصفار واخرون،" (مستحیال 
  

ـــــــي  ـــــــذي یعن ـــــــدریب االهتمـــــــام باالعـــــــداد الخططـــــــي ال ـــــــائمین بالت ـــــــساب " ومـــــــن واجـــــــب الق   اكت
علومـات والمعـارف والقـدرات الخططیـة واتقانهـا عملیـا بالقـدر الكـافي الـذي یمكنـه مـن حـسن الالعب الم

  " التــــــــــــــــــــــصرف فــــــــــــــــــــــي مختلــــــــــــــــــــــف المواقــــــــــــــــــــــف المتعــــــــــــــــــــــددة والمتغیــــــــــــــــــــــرة خــــــــــــــــــــــالل المبــــــــــــــــــــــاراة 
  ) .٢٠٠٠،١٠١محمد والوحش ،(
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   انواع خطط اللعب ٣-١-١-٢
  -:تقسم خطط اللعب الى نوعین رئیسیین 

  .خطط اللعب الهجومیة  -
  .عب الدفاعیة خطط الل -

لتي تتلخص في الباحثان في هذه الدراسة هو التطرق الى خطط اللعب الهجومیة و اوما یهم   
  المخطط ادناه

  
  )خطط الهجوم(خطط اللعب الهجومیة 

  
  

  الهجوم الفردي
  )المراوغة(الدحرجة  .١
  الخداع التمویه  .٢
  التهدیف   .٣

  
  

  الهجوم الجماعي 
  المناوالت  .١
لى السیطرة ع(استقبال الكرة  .٢

  ) .الكرة
  الجري الحر وتبادل المراكز  .٣
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الهجوم الفرقي
  اسس اللعب الهجومي  .١
  اسلوب اللعب  .٢
  مراحل الهجوم  .٣
  االسناد في الهجوم   .٤
ـــاقص  .٥ ـــد او الن ـــدد الزائ ـــة الع ـــي حال الهجـــوم ف

  للفریق 
  اللعب ضد مصیدة التسلل  .٦
  )باص-الدبل(المناولة المرتدة  .٧
  )االختراق(الهجوم السریع والبطيء للفریق  .٨
الواجبات الخططیة لالعبین من الجانب  .٩

  .الهجومي 
  خطط الحاالت الثابتة الهجومیة  

  تشكیالت الفریق الهجومیة
  

  
  
  

  
  یوضح خطط اللعب الهجومیة) ١(مخطط رقم 

  )١٩٩٩،٢٧٢الخشاب والحیاني،(
  
  
  
  

  
  
  

     البحوث المشابهة٢-٢
   )  ٢٠٠١الزهیري ، (  دراسة ١-٢-٢

لتــصرف الخططــي للعــب الفــردي للمهــارات المفتوحــة والمغلقــة بــالتنس وعالقتــه بنــاء مقیــاس ل" 
  " .بالذكاء وعدد من مظاهر االنتباه 
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ـــاس للتـــصرف الخططـــي للمهـــارات المفتوحـــة والمهـــارات المغلقـــة  ـــى بنـــاء مقی هـــدفت الدراســـة ال
بــي التــنس ، بــالتنس ، وتقــویم مــستوى التــصرف الخططــي للمهــارات المفتوحــة والمهــارات المغلقــة لالع

  .والتعرف على العالقة بین التصرف الخططي والذكاء وعدد من مظاهر االنتباه عندهم 
من العبي اندیة الدرجة االولـى بـالتنس فـي العـراق )  العبا ١٢٠(اشتمل مجتمع الدراسة على 

 عینـــة(،اذ بلـــغ عـــدد العبـــي) عینـــة البنـــاء وعینـــة التطبیـــق (، واشـــتمل مجتمـــع البحـــث علـــى عینتـــین ، 
عینــة (تــم اختیــارهم بطریقــة عــشوائیة مــن مجتمــع البحــث ، واشــتمل القــسم الثــاني )  العبــا ٦٠) (البنــاء

من المجتمـع الكلـي لغـرض ایجـاد العالقـة بـین التـصرف الخططـي وقـدرتي )  العبا٦٠(على ) التطبیق
ستبیان والتحلیل ، واالبنفسهالذكاء واالنتباه ، وقد استخدم الباحث اختبار المواقف الخططیة الذي اعده 

 الوسـط الحـسابي :وجمع المعلومات كوسائل لجمع البیانات ، اما الوسائل االحصائیة المستخدمة هي 
، ) اســـبیرمان(، ومعامـــل ارتبـــاط الرتـــب ) لبیرســـون(، االنحـــراف المعیـــاري ، معامـــل االرتبـــاط البـــسیط 

، ومــن اهــم النتــائج التــي توصــل ) نلكــارل بیرســو (، والنــسبة المئویــة ، ومعادلــة االلتــواء ) ت(واختبــار 
  :یأتيالیها الباحث ما 

تــم بنــاء مقیــاس للتــصرف الخططــي للمهــارات المفتوحــة والمغلقــة لــدى العبــي اندیــة الدرجــة االولــى  -
  .بالتنس في العراق 

  .تم تقویم مستوى اداء العینة بالتصرف الخططي للمهارات المفتوحة والمغلقة  -

   البحثإجراءات -٣
  بحث   منهج ال١-٣

  .تم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب المسحي لمالءمته وطبیعة البحث 
  

   مجتمع البحث وعینته٢-٣
   مجتمع البحث  ١-٢-٣

اشتمل مجتمع البحث على العبي اندیة الدرجة الممتازة بكـرة القـدم فـي المنطقـة الـشمالیة مـن 
عبــــا ، مــــوزعین علــــى االندیــــة ال) ٢٠٢(، والبــــالغ عــــددهم ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(العــــراق للموســــم الكــــروي 

الموصل ، ودهوك ، وبیرس ، وزاخو ، واربیل ، وكركوك ، والسلیمانیة ، وسیروان : (الریاضیة االتیه 
  .یبین ذلك ) ١(رقم، والجدول ) 

  
  
  

  

  ) ١(رقمالجدول 
  اعداد العبي اندیة مجتمع البحثیبین 

  عدد الالعبین  اسم النادي   ت
  ٢٧  نادي الموصل الریــاضي  ١
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  ٢٦  نـادي دهوك الریــاضي   ٢
  ٢٥  نـادي بیرس الریــاضي  ٣
  ٢٥  نـادي زاخو الریــاضي  ٤
   ٢٤  نـادي اربیل الریــاضي  ٥
   ٢٥  نـادي كركوك الریاضـي  ٦
  ٢٥  نـادي السلیمانیة الریاضي  ٧
  ٢٥  نـادي سیروان الریاضـي  ٨

   ٢٠٢  المجمـــــــوع
  

     عینة البحث  ٢-٢-٣
العبا بعـد اسـتبعاد حـراس المرمـى مـن كـل فریـق ، مـوزعین ) ١٨٠(بحث على اشتملت عینة ال

الموصـــــل ، ودهـــــوك ، وبیـــــرس ، وزاخـــــو ، واربیـــــل ، وكركـــــوك ، : (علـــــى االندیـــــة الریاضـــــیة االتیـــــة 
، حیث قام %) ٥٠(، وتم تقسیم عینة البحث الى عینتین متساویتین وبنسبة ) والسلیمانیة ، وسیروان 
فــي مجــال القیــاس ) ∗(ت شخــصیة مــع عــدد مــن الــسادة ذوي الخبــرة واالختــصاصالباحــث بــاجراء مقــابال

 البحث اذ اكدوا قسمة عینة البحث الى عینتین تي البناء والتطبیق من مجتمعوالتقویم حول اختیار عین
  ) .عینة البناء وعینة التطبیق(لیمثلوا %) ٥٠(تساویتین وبنسبة 

  
  
  
  

  

     عینة البناء  ١-٢-٢-٣
  العبـــــــا ، تـــــــم اختیـــــــارهم بطریقـــــــة عـــــــشوائیة مـــــــن اندیـــــــة ) ٩٠(نـــــــة البنـــــــاء علـــــــى اشـــــــتملت عی

%) ٥٠(، ویمثلــون نــسبة ) دهــوك ، وبیــرس ، وزاخــو ، واربیــل ، والــسلیمانیة ، وســیروان ، والموصــل(
العبین مـن عینـة البنـاء الجـراء التجربـة االسـتطالعیة ) ١٠(من عینة البحث الكلیة ، حیث تم اختیار 

                                           
  اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص )  ∗(
  . جامعة بغداد – كلیة التربیة الریاضیة – قیاس وتقویم –ثائر داؤد سلمان . د.م.أ. ١
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة – قیاس وتقویم -عبد الكریم قاسم الجوادي . د. م.أ. ٢
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة – قیاس وتقویم –شم احمد سلیمان ها. د.م.أ. ٣
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة – قیاس وتقویم –ثیالم یونس عالوي . د.م.أ. ٤
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة – قیاس وتقویم –ایثار عبدالكریم المعماري . د.م.أ. ٥
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة – قیاس وتقویم –م جاسم محمد ضرغا. د.م.أ. ٦
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة – قیاس وتقویم –سبهان محمود الزهیري . د.م.أ. ٧
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التحلیل (العبا الجراء التجربة االستطالعیة الثانیة ) ٦٠(ستبعادهم من عینة البحث ، واالولى ، وتم ا
العبـین لعـدم الدقـة فـي اجابـاتهم ، ) ٥(واستبعدوا من عینة البحث ، وتم استبعاد ) االحصائي للمواقف

  .ینان ذلك یب)  ٣ ، ٢(العبا للثبات ، ثم تم استبعادهم من عینة البحث ، والجدوالن ) ١٥(وتم اختیار 
  

  ) ٢(رقمالجدول 
  یبین اسماء االندیة وعدد العبي عینة البناء 

  

  عدد الالعبین  اسم النادي  ت
   ١٠  نـادي دهوك الریــــاضي  ١
   ١١  نـادي بیرس الریــــاضي  ٢
   ١٢  نـادي زاخو الریــــاضي  ٣
   ١٠  نـادي اربیل الریــــاضي  ٤
  ١١  نـادي السلیمانیة الریــاضي  ٥
  ١١  ادي سیروان الریـــاضينـ  ٦
  ٢٥  نـادي الموصل الریـــاضي  ٧

   ٩٠  المجمـــــــوع
  

  ) ٣(رقمالجدول 
  یبین تفاصیل عینة البناء 

  العینات
  ن والالعب

  والنسبة المئویة

عینة التجربة 
االستطالعیة 

  االولى

عینة التجربة االستطالعیة 
  الثانیة

  )التحلیل االحصائي للمواقف(
المستبعدو

  ن
ینة ع

  المجموع  الثبات

   العبا٩٠   العبا١٥   العبین٥   العبا٦٠   العببین١٠  عدد الالعبین
النسبة المئویة من 

١٦.٦٦  %٥.٥٥  %٦٦.٦٦  %١١.١١  عینة البناء
%  ١٠٠%  

  
  
  
  
  
     عینة التطبیق  ٢-٢-٢-٣

دهـوك ، وبیـرس ، وزاخـو ، واربیـل ، (العبـا یمثلـون اندیـة ) ٩٠(اشتملت عینة التطبیق على 
من عینة البحث الكلیة ، لغرض تطبیـق مقیـاس %) ٥٠(، وبنسبة ) السلیمانیة ، وسیروان ، وكركوكو 

  .یبین ذلك ) ٤ (رقمالتصرف الخططي الهجومي ، والجدول
  
  

  

  )٤(رقمالجدول 
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  یبین اسماء االندیة وعدد العبي عینة التطبیق
  

  عدد الالعبین    اسم النــــادي   ت
  نادي دهوك  الریـاضي  ١

  
  ١٣   

  نادي بیرس الریـاضي  ٢
  

  ١١   
  نادي زاخو الریــاضي  ٣

  
  ١١   

  نادي اربیل الریــاضي  ٤
  

  ١١   
  نادي السلیمانیة الریاضي  ٥

  
  ١٢   

   ١١    نادي سیروان الریـاضي  ٦
   ٢١    نادي كركوك الریـاضي  ٧

   ٩٠  المجمـــــــوع
  
  
     وسائل جمع البیانات  ٣-٣

  .كوسائل لجمع البیانات المقیاس المقابلة الشخصیة واستخدم الباحثان االستبیان و 
  

  الخططي الهجومي  التفكیر  بناء مقیاس إجراء ١-٣-٣
  : الى ان عملیة بناء أي مقیاس تمر باربع مراحل رئیسیة هي(Allen and yen, 1979)یشیر

  )  مواقفه(التخطیط للمقیاس وذلك بتحدید المجاالت التي تغطي فقراته . ١
  كل مجال ) مواقف(رات صیاغة فق. ٢
  على عینة ممثلة لمجتمع البحث ) المواقف(تطبیق الفقرات . ٣
  Allen and yen , 1979 , 118- 119)(المقیاس ) مواقف(اجراء تحلیل لفقرات . ٤
  

     تحدید مجاالت المقیاس١-١-٣-٣
 موضـوع اطلع الباحثان على المصادر العلمیة وادبیـات البحـوث واالطـر النظریـة التـي تناولـت

انـــواع خطـــط اللعـــب (المهـــارات االساســـیة الهجومیـــة والتـــي تعـــد وســـائل لتنفیـــذ خطـــط اللعـــب الهجومیـــة 
مختــار ، (، ) ١٩٧٢محــسن ونــاجي ،(الثابتــة ) الحــاالت (، وخطــط الهجــوم فــي المواقــف ) الهجومیــة

ـــــــار ، (، ) ١٩٧٧ ـــــــراهیم ، (، ) ١٩٨١مخت ـــــــصفار واخـــــــرون ، (، ) ١٩٨٥اب محمـــــــد ، (، ) ١٩٨٧ال
الخــــشاب (، ) ١٩٩٩كمــــاش ، (، ) ١٩٩٨مختــــار ،  (، ) ١٩٩٧شــــعالن وابــــو المجــــد ، (، ) ١٩٩٤

، والتـي تـم االسـتعانة بهـا فـي عملیـات بنـاء المقیـاس ) ٢٠٠٠الـوحش ،محمـد و (، ) ١٩٩٩والحیاني ، 
  . وتوظیفها بما یخدم البحث 

  ونتیجــــــــــــة الجــــــــــــراء عملیــــــــــــة مــــــــــــسح للمــــــــــــصادر والدراســــــــــــات اعــــــــــــاله تــــــــــــم تحدیــــــــــــد اهــــــــــــم 
  ارات والحـــــــاالت الثابتـــــــة التـــــــي تحـــــــدث فـــــــي الثلـــــــث الهجـــــــومي مـــــــن ملعـــــــب كـــــــرة القـــــــدم وهـــــــي المهـــــــ

المناولـــة ، التهـــدیف ، الدحرجـــة ، الخـــداع والمراوغـــة ، االســـناد ، تبـــادل المراكـــز ، الـــضربات الحـــرة ، (
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خبـرة ، ثـم قـام الباحثـان بتوجیـه اسـتبیان الـى عـدد مـن الـسادة ذوي ال) ضربة الزاویة ، والرمیة الجانبیـة 
 فــي مجــال لعبــة كــرة القــدم اشــار فیــه الــى هــدف الدراســة وعینــة البحــث ، وطلــب ابــداء )∗(واالختــصاص

الــرأي حــول مــدى صــالحیة المهــارات والحــاالت الثابتــة فــي الثلــث الهجــومي مــن الملعــب ، فــضال عــن 
ء الـــسادة یبـــین ذلـــك ، ونتیجـــة الرا) ١(اضـــافة أیـــة مهـــارة اخـــرى لـــم یتطـــرق الیهـــا الباحثـــان ، والملحـــق 

علـى صــالحیة المهـارات والحــاالت الثابتـة التــي تحـدث فــي %) ١٠٠(الخبـراء فقـد حــصل اتفـاق بنــسبة 
   .یبین ذلك ) ٥(رقمالثلث الهجومي من ملعب كرة القدم والجدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٥(رقمالجدول 

  خبراءمن اتفاق السادة ال %) ١٠٠(یبین المهارات والحاالت الثابتة التي حصلت على نسبة 
  الخبراء          

  المهارات 
     وحاالت اللعب

النسبة   التكرار  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  المئویة

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  المناولة
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  التهدیف

٩  

١٠
٠ %  

                                           
  اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص )  ∗(
  . جامعة بغداد – الریاضیة كلیة التربیة-كرة قدم  – علم الحركة –قاسم لزام حسین صبر . د.أ. ١
  . جامعة بغداد – كلیة التربیة الریاضیة - كرة قدم– علم التدریب الریاضي –صباح محمد مصطفى . د. أ. ٢
  . جامعة الموصل –  كلیة التربیة الریاضیة - كرة قدم– علم الحركة –محمد خضر اسمر الحیاني . د.أ. ٣
   جامعة الموصل –  كلیة التربیة الریاضیة  - كرة قدم–لریاضي  علم التدریب ا–زهیر قاسم الخشاب . د.أ. ٤
   جامعة بغداد –   كلیة التربیة الریاضیة - كرة قدم– علم التدریب الریاضي  –كاظم عبد الربیعي . د.م.أ. ٥
  . جامعة بغداد – كلیة التربیة الریاضیة - كرة قدم– علم التدریب الریاضي -صالح راضي امیش . د.م.أ. ٦
  . جامعة الموصل –   كلیة التربیة الریاضیة - كرة قدم– قیاس وتقویم –ضرغام جاسم محمد . د.م. أ.٧
  . جامعة صالح الدین –    كلیة التربیة الریاضیة - كرة قدم– قیاس وتقویم –شاخوان مجید كریم  . د.م. ٨
   جامعة صالح الدین –اضیة كلیة التربیة الری-  كرة قدم– علم التدریب الریاضي–جمیل خضر علي . د.م. ٩
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 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  الدحرجة
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  الخداع والمراوغة

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  االسناد
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  تبادل المراكز

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  الضربات الحرة
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  ضربة الزاویة

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  الرمیة الجانبیة
  
  
  
  
  
  

     اعداد الصیغة االولیة للمقیاس٢-١-٣-٣
تطلـب اعـداد الـصیغة االولیـة للمقیـاس عـدة اجـراءات بـدأت بتهیئـة واعـداد المواقـف الخططیـة 

ن المباریــات ، الهجومیــة ومواقــف الحــاالت الثابتــة المناســبة لهــا ، وذلــك مــن خــالل تحلیــل مجموعــة مــ
 –البرازیـل (بین المنتخبات ) ٢٠٠٢(مباریات من مباریات كاس العالم ) ٥( بتحلیل انحیث قام الباحث

، )  االرجنتــین–انكلتــرا (، و)  البرازیــل–تركیــا(، و)  المانیــا–البرازیــل(، و) بلجیكــا–البرازیــل(، و) تركیــا 
تة التـي تحـدث فـي الثلـث الهجـومي مـن للحصول على بعض المواقف الخططیة ومواقف الحاالت الثاب

ان اســاس البنــاء " الــى  ) ١٩٩٠هــاره ، (اذ یــشیر وبمــا یــتالئم ومجتمــع البحــث ، ،  ملعــب كــرة القــدم
الخططي هو تحلیل الموقف الخططي الحسن الریاضیین فـي االلعـاب الفردیـة والزوجیـة وكـذلك تحلیـل 

 هـــدف التحلیـــل ینـــصب علـــى ایجـــاد قـــیم النظـــام الخططـــي الحـــسن الفـــرق فـــي االلعـــاب المنظمـــة ، ان
للموقــف الخططــي والتــي بمــساعدتها یمكــن تحدیــد مــستوى الریاضــي وتثبیــت المــستوى الخططــي الــذي 

 اختیار ثم تم  التي حصل علیها ، المواقف تفریغ وتم،) ٢٨٨ ، ١٩٩٠هاره ، " (ینبغي الوصول الیه 
   .لبحث بعض المواقف وتثبیتها ، والتي تتناسب وتتالءم ومجتمع ا

  
  
  المواقف  ) صیاغة (   تحدید اسلوب اعداد ٣-١-٣ -٣

وهــي شــبیهة باســلوب ) لیكــرت(اعتمــد الباحثــان فــي اعــداد المواقــف وصــیاغتها علــى طریقــة 
، نمط افضل االجوبـة ، اذ یقـدم للمختبـر  موقفـا ویطلـب ) Multiple choice(االختیار من متعدد 

وفــي هــذا النــوع تكــون "ن بــین عــدة بــدائل لهــا اوزان مختلفــة ، منــه تحدیــد اجابتــه باختیــار بــدیل واحــد مــ
البــدائل جمیعهــا صــحیحة بــصورة جزئیــة ، ولكــن احــدها یكــون اكثــر صــحة مــن البقیــة ، أو افــضل مــن 
غیره من االجوبة ، او یكون هناك اكثر من اجابة واحدة صحیحة ،ولكنها تتفاوت فیما بینها من حیث 
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" اهمیتهـــا وعلـــى المفحـــوص ان یختـــار افـــضلها او اكثرهـــا دقـــة درجـــة صـــحتها ، او مـــن حیـــث درجـــة 
  ) .١٠٤، ٢٠٠٢الظاهر واخرون ،(
     اعداد مواقف المقیاس بصورته األولیة  ٤-١-٣-٣ 

مــن خــالل االعتمــاد علــى األســس الــواردة فــي البحــوث والدراســات العلمیــة حــول أســالیب بنــاء 
 علـــى بعـــض المواقـــف الخططیـــة الهجومیـــة المقـــاییس ، ومـــن خـــالل اإلجـــراءات الـــسابقة تـــم الحـــصول

ومواقــف الحــاالت الثابتــة فــي الثلــث الهجــومي مــن ملعــب كــرة القــدم ، ثــم قــام الباحثــان باعــادة صــیاغة 
المواقــف مــضیفین الیهــا مواقــف اخــرى تــم الحــصول علیهــا مــن خــالل االطــالع علــى المــصادر العلمیــة 

) ٢٢(موقفــا خططیــا هجومیــا و) ٥٨(تــم اعــداد والدراســات واألدبیــات ذات العالقــة بمجــال البحــث ، اذ 
ــغ المجمــوع  موقــف للحــاالت الثابتــة التــي تحــدث فــي الثلــث الهجــومي مــن ملعــب كــرة القــدم ، حیــث یبل

  .موقفا ) ٨٠(الكلي للمواقف الخططیة الهجومیة 
  :وقد روعي في اعداد وصیاغة المواقف ما یاتي 

  .الهجوم نوع باره مفتاح اللعب الذي یحدد  موقع الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة باعت-
  . موقع الالعبین المهاجمین زمالء الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة -
  . موقع الالعبین المدافعین من الفریق المنافس -
  
     صدق المواقف وصالحیتها  ٥-١-٣-٣
   صدق المحكمین  ١-٥-١-٣-٣

وصــیاغتها واعــداد التعلیمــات الخاصــة بهــا موقــف ) ٨٠(بعــد اعــداد مواقــف المقیــاس البالغــة 
 فــي مجــال لعبــة كــرة )∗(بــصورتها االولیــة تــم عرضــها علــى عــدد مــن الــسادة ذوي الخبــرة واالختــصاص

مــن خــالل حــذف او (القــدم لغــرض تقویمهــا والحكــم علــى مــدى صــالحیتها واجــراء التعــدیالت المناســبة 
ل ، اذ یعــد هــذا االجــراء وســیلة مناســبة ، مــع ذكــر صــالحیة البــدائ) اعــادة صــیاغة عــدد مــن المواقــف

یمكــن ان نعــد االختبــار صــادقا " الــى انــه  ) ١٩٩٩عــویس ، (للتاكــد مــن صــدق المقیــاس ، ، اذ یــشیر
بعد عرضه على عدد من المختصین والخبراء في المجال الذي یقیسه االختبـار ، فـاذا اقـر الخبـراء ان 

كــــــــن للباحــــــــث االعتمــــــــاد علــــــــى حكــــــــم هــــــــذا االختبــــــــار یقــــــــیس الــــــــسلوك الــــــــذي وضــــــــع لقیاســــــــه ، یم
" ویمكــــن اعتمــــاد صــــدق المحكمــــین نوعــــا مــــن الــــصدق الظــــاهري " ، ) ١٩٩٩،٥٥عــــویس،"(الخبــــراء

)Fergson , 1981 , P104 ( فـضالعن ترتیـب بـدائل كـل موقـف باالرقـام ،)داخـل ) ٤، ٣، ٢، ١
                                           

  اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص )  ∗(
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة  – علم البایومیكانیك –لؤي غانم الصمیدعي  . د.أ. ١
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة – علم الحركة –محمد خضر اسمر الحیاني . د.أ. ٢
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة  – علم التدریب الریاضي – الخشاب زهیر قاسم. د.أ. ٣
  . جامعة بغداد – كلیة العلوم السیاسیة – فسلجة التدریب  –سعد منعم الشیخلي . د.أ. ٤
  . جامعة بغداد – كلیة التربیة الریاضیة – علم التدریب الریاضي –د كاظم عبد الربیعي .م.أ. ٥
  . جامعة الموصل – كلیة التربیة االساسیة – علم التدریب الریاضي –ونس ذنون معتز ی. د.م.أ.٦
 . جامعة صالح الدین – كلیة التربیة الریاضیة – قیاس وتقویم –شاخوان مجید كریم  . د.م. ٧
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د جمــع اســتمارات مربــع البــدائل وحــسب اهمیتهــا بالنــسبة لالعــب المهــاجم المــستحوذ علــى الكــرة ، وبعــ
ـــة التفـــاق المحكمـــین حـــول مواقـــف  المقیـــاس تـــم اســـتخراج صـــدق المحكمـــین مـــن خـــالل النـــسبة المئوی
المقیــاس ، حیــث اتفــق الــسادة المحكمــون علــى صــالحیة مواقــف مقیــاس التــصرف الخططــي الهجــومي 

 علــى الباحــث ان یحــصل علــى نــسبة"الــى انــه ) ١٩٨٣بلــوم واخــرون ، (، اذ یــشیر %) ١٠٠(بنــسبة 
%) " ٧٥(وامكانیـة اجـراء التعـدیالت بنـسبة التقـل عــن ) المواقـف(اتفـاق للخبـراء فـي صـالحیة الفقـرات 

  .یبین ذلك ) ٦(رقم، والجدول ) ١٢٦ ، ١٩٨٣بلوم واخرون، (
  

  )٦(رقمالجدول 
  یبین نسبة اتفاق المحكمین على مواقف مقیاس التصرف الخططي الهجومي المقترحة

  

مین عدد المحك  مجموع المواقف
  المتفقین

عدد المحكمین الغیر 
  نسبة االتفاق  المتفقین

  %١٠٠  صفر   حكام٧   موقفا٨٠
  

موقفا ، ) ٨٠(وبهذا االجراء یكون عدد مواقف مقیاس التصرف الخططي الهجومي النهائیة 
  تم االعتماد علیها في عملیات بناء المقیاس من خالل اجراء التجربة االستطالعیة االولى والثانیة 

  
  

المواقف الخططیة (الخططي الهجومي التفكیر  وضع مفتاح مقیاس ٦-١-٣-٣
  )  الهجومیة

مــن اجــل اعطــاء اوزان للبــدائل االربعــة للمواقــف التــي یــضمها المقیــاس ، فقــد وجــه فــي نفــس 
، الى السادة ذوي الخبرة واالختصاص وطلب مـنهم ترتیـب بـدائل كـل ) ٢(االستبیان السابق ، الملحق 

، وذلك باعطاء تسلـسل الهمیـة ) بالنسبة لالعب المهاجم المستحوذ على الكرة(تها موقف وحسب اهمی
داخــل مربــع البــدائل لكــل موقــف علــى حــدة ،  ) ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١(بــدائل كــل موقــف تــصاعدیا باالرقــام 

حیـث التسلـسل یبـدا مـن الیمـین ) أ ، ب ، جـ ، د(وقد اعطي تسلسل لمربع بدائل كل موقف باالحرف 
درجات للبـدیل ) ٤( ، ومن خالل ترتیب الخبراء لتسلسل  اهمیة بدائل كل موقف ، اعطي الى الشمال

، ) ٢(درجــات للبــدیل الــذي حــصل علــى تسلــسل اهمیــة ) ٣(و ) ١(الــذي حــصل علــى تسلــسل اهمیــة 
للبــدیل الــذي حــصل علــى ) درجــة واحــدة(، و) ٣(للبــدیل الــذي حــصل علــى تسلــسل اهمیــة ) درجتــان(و

كــون المواقــف جمیعهــا صــحیحة ولكنهــا تختلــف بدرجــة ) صــفر( والتعطــى درجــة ،) ٤(تسلــسل اهمیــة 
اهمیتها ، ثم فرغت درجات بدائل كل موقف على حدة ، وتم جمع درجات البدیل األول للموقف األول 
التــي تــم وضــعها مــن خــالل تسلــسل الخبــراء الهمیــة البــدائل ، ثــم البــدیل الثــاني والثالــث والرابــع ، لكــل 

 مـن مواقـف المقیـاس ، وبحـساب النـسبة المئویـة ألهمیـة بـدیل كـل موقـف ، تـم وضـع موقف على حـدة
  .یبین ذلك ) ٢(مفتاح االجابة وبشكل عشوائي ، والملحق 

     التجربة االستطالعیة االولى ٧-١-٣-٣
 الخططـــي الهجـــومي والتعلیمـــات الخاصـــة بـــه بـــصورتها االولیـــة تـــم تطبیـــق  التفكیـــر بعـــد اعـــداد مقیـــاس

العبــین مــن العبــي نــادي الموصــل الریاضــي فــي یــوم الــسبت المــصادف ) ١٠(لــى عینــة قوامهــا المقیــاس ع
  : ، وكان الغرض من اجراء التجربة االستطالعیة ما یاتي ١٠/٧/٢٠٠٤
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 ،التأكـــد مـــن مـــدى وضـــوح تعلیمـــات المقیـــاس،  مـــدى وضـــوح المواقـــف لالعبـــین ودرجـــة اســـتجابتهم لها-
  احتــساب ، تــشخیص المعوقــات والــسلبیات التــي قــد تــصادف الباحثــان،االجابــة عــن التــساؤالت واالستفــسارات

  .زمن االجابة والوقت الذي یستغرقه الالعب في االجابة على المقیاس  
  وقــــــــــــــــــد اظهــــــــــــــــــرت نتیجــــــــــــــــــة التجربــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــتطالعیة عــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود أي غمــــــــــــــــــوض حــــــــــــــــــول 

ــــــــــین  ــــــــــاس ب ــــــــــى المقی ــــــــــة عل ــــــــــغ معــــــــــدل الوقــــــــــت المحــــــــــدد لالجاب ــــــــــد بل ــــــــــاس ، وق   ) ٣٥-٢٥(مواقــــــــــف المقی
  .دقیقة ) ٣٠(دقیقة ، وبمعدل 

   التجربة االستطالعیة الثانیة٨-١-٣-٣

ـــــــــــــــــــة قوامهـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــى عین ـــــــــــــــــــاس عل ـــــــــــــــــــق المقی ـــــــــــــــــــم تطبی ـــــــــــــــــــة ) ٦٠(ت ـــــــــــــــــــون اندی ـــــــــــــــــــا ، ویمثل   العب
  فــــــــــــــــــــي یــــــــــــــــــــوم ) دهــــــــــــــــــــوك ، وبیــــــــــــــــــــرس ، وزاخــــــــــــــــــــو ، واربیــــــــــــــــــــل ، والــــــــــــــــــــسلیمانیة ، وســــــــــــــــــــیروان(
ین ذلـــك ، وتـــم شـــرح یبـــ) ٧(، والجـــدول ) ٢٢/٧/٢٠٠٤ولغایـــة یـــوم الخمـــیس / ١٧/٧ وافـــقالـــسبت الم(

طریقــة االجابــة علــى المقیــاس مــع توضــیح الرمــوز المــستخدمة فــي المواقــف باســتخدام وســیلتي ایــضاح 
وضحت فیها الرموز المستخدمة في مواقف المقیاس ثبتت امام الالعبین ، اذ بین الغـرض مـن المقیـاس 

مربــع البــدیل الــذي یــدل علــى داخــل       ) √(    وكیفیــة إجرائــه واالجابــة علیــه ، وذلــك بوضــع عالمــة 
االجابــة االكثــر اهمیــة بالنــسبة لالعــب المهــاجم المــستحوذ علــى الكــرة ، وتــم التأكیــد علــیهم لالجابــة علــى 
جمیع مواقف المقیاس بكل دقة وامانه ، علما ان االجابة تكون على كراسة المقیـاس نفـسه ، وبعـد جمـع 

رات لم تتوفر فیها الشروط الالزمة لالجابة الصحیحة استما) ٥(كراسات المقیاس وتفریغها ، تم استبعاد 
، وان الهدف من هذه التجربة هو اجراء عملیة التحلیـل االحـصائي للمواقـف الختیـار المواقـف الـصالحة 

  .وحذف المواقف غیر الصالحة استنادا لقوتها التمییزیة ومعامل اتساقها الداخلي 
عنــد اجــابتهم علــى كراســات المقیــاس وذلــك لتوضــیح حــضور بــین الالعبــین الوقــد حــرص الباحثــان علــى 

  .الغرض من البحث وحثهم على االجابة بكل دقة وامانة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) ٧(رقمالجدول 
  یبین اسماء االندیة وعدد العبي عینة التجربة االستطالعیة الثانیة

  عدد الالعبین  اسم النادي  ت
  ١٠  نادي دهـوك الریـاضي  ١
  ١١  نادي بیـرس الریـاضي  ٢
  ١٠  نادي زاخـو الریـاضي  ٣
  ٩  نادي اربیـل الریـاضي  ٤
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  ١٠  نادي السلیمانیة الریاضي  ٥
  ١٠  نادي سیـروان الریاضي  ٦

  ٦٠  المجمـــــوع
  

   التحلیل االحصائي للمواقف٩-١-٣-٣
لمعرفـــة ) مواقفـــه(مـــن مواصـــفات المقیـــاس الجیـــد ، اجـــراء عملیـــة التحلیـــل االحـــصائي لفقراتـــه 

تمییز بین االفراد الذین یحصلون درجات عالیه والذین  یحصلون الذین یحصلون درجات قدرته على ال
) ٢٧٢ ،١٩٧٣جـابر وكـاظم ، (منخفضة في المقیاس نفسه ، أي اسـتخراج  القـوة  التمییزیـة للمواقـف 

، فــضال عــن تمتعــه باالتــساق الــداخلي بــین المواقــف ، وتــم التأكــد مــن ذلــك مــن خــالل حــساب معامــل 
معامــل التمییــز یفیــد فــي معرفــة مــدى الفــروق فــي " الــى ان ) ١٩٩٠االمــام واخــران،( اذ یــشیر التمییــز،

" االداء بین االفراد في الصفة المقاسة فضال عن تأكد الباحث من صدق االختبار الداخلي والخـارجي 
  ) . ١١٤ ، ١٩٩٠االمام واخران ، (

  :بین هما    وقد تم اجراء عملیة التحلیل االحصائي للمواقف باسلو 
    اسلوب المجموعات المتطرفة ١-٩-١-٣-٣

تـــم اســـتخدام اســـلوب المجموعـــات المتطرفـــة للكـــشف عـــن المواقـــف الممیـــزة فـــي بنـــاء مقیـــاس 
تقـسیم افـراد العینـة الـى مجمـوعتین متطـرفتین " التصرف الخططي الهجومي ، ویتضمن هـذا االسـلوب 

  ب درجـــــــــــــــــــــات او اخـــــــــــــــــــــذ مجمـــــــــــــــــــــوعتین متطـــــــــــــــــــــرفتین منهمـــــــــــــــــــــا ، ولتحقیـــــــــــــــــــــق ذلـــــــــــــــــــــك نرتـــــــــــــــــــــ
ــــــا  ــــــا تنازلی ــــــى(الالعبــــــین ترتیب ــــــى االدن ــــــساویتین ) مــــــن االعلــــــى ال ــــــى مجمــــــوعتین مت ــــــم نقــــــسمها ال   " ث

مــن %) ٢٧(مــن الــدرجات العلیــا و%) ٢٧(، وفــي العــادة یــتم اختیــار نــسبة ) ٢٣٦ ، ٢٠٠٠ملحــم ، (
عبــا ، ومــن ال) ٦٠(الــدنیا لتمــثال المجمــوعتین المتطــرفتین ،ونظــرا لــصغر حجــم العینــة البــالغ الــدرجات 

الــى  ) ١٩٨١الزوبعــي واخـرون ، (اجـل اضــفاء الـصیغة االحــصائیة المناسـبة لهــذه الطریقـة فقــد اشـار 
وانــه ) اعلـى وادنـى(بإمكـان الباحـث فـي مثـل هـذه الحالـة ان یقــسم العینـة الـى قـسمین متـساویین " انـه  

" الــدنیا %) ٢٧(علیــا و ال%) ٢٧لــیس مــن المهــم التقیــد بهــذه النــسبة المئویــة فــي اختیــار المجمــوعتین 
ــــدنیا لتمــــثال %) ٥٠(، اذ اختیــــرت نــــسبة ) ٧٥، ١٩٨١الزوبعــــي واخــــرون ،( ــــا وال ــــدرجات العلی مــــن ال

العبـا بعـد ان رتبـت درجـاتهم ترتیبـا تنازلیـا ) ٣٠(المجموعتین المتطرفتین ، وقد تضمنت كل مجموعة 
لمحتسبة الختبار داللة الفروق ا) ت(في ضوء اجاباتهم على مواقف المقیاس ، واعتمدت قیمة اختبار 

) ٨(رقـموالجـدول بین متوسطات اجابـات المجمـوعتین العلیـا والـدنیا لكـل موقـف مـن مواقـف المقیـاس ، 
   .یبین ذلك

  
  

  ) ٨(رقمالجدول 
یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمجموعتین العلیا والدنیا ونتائج االختبار التائي 

  لحساب التمییز 
رقم   المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا

المتوسط   وقفالم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  داللة الفروق  المحتسبة

  غیر معنوي  ١.٢٤٤  ١.٠٦١٣  ٢.٦٦٦٧  ١.٢١٧٢  ٣.٠٣٣٣  ١
  غیر معنوي  ١.٢٤٤  ١.٢٤١١  ٢.٦٦٦٧  ١.٠٣٣٤  ٣.٠٣٣٣  ٢
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رقم   المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا
المتوسط   وقفالم

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  داللة الفروق  المحتسبة

  معنوي  ٤.٣٩٨  ٠.٩٩٩٤  ٢.٣٦٦٦٧  ٠.٩٣٧١  ٣.٤٦٦٧  ٣
  معنوي  ٣.٣٩٦  ١.٠٥٥٤  ٢.٣  ٠.٩٩٦٥  ٣.٢  ٤
  معنوي  ٣.٥٧٦  ٠.٩٣٥٣  ٢.٤٣٣٣  ٠.٨٦٨٣  ٣.٢٦٦٧  ٥
  غیر معنوي  ١.٣٨٧  ١.١٠٤٣  ٢.٧٦٦٧  ٠.٩٣٧١  ٣.١٣٣٣  ٦
  معنوي  ٣.٨٢٣  ١.٠٥٣٢  ٢.١٦٦٧  ٠.٨٩٩٦  ٣.١٣٣  ٧
  غیر معنوي  ١.٦٠٦  ١.٠٦١٣  ٢.٦٦٦٧  ١.٠٢٨٩  ٣.١  ٨
  معنوي  ١.٩٥٨  ١.١٩٤٣  ٢.٥٦٦٧  ١.٠٤١٧  ٣.١٣٣٣  ٩
  غیر معنوي  ٠.٩٥٢  ١.١٣٥١  ٢.٧٦٦٧  ١.٠٣٣٤  ٣.٠٣٣٣  ١٠
  معنوي  ١.٨٢٩  ١.٠٨٠٧  ٢.٧٣٣٣  ٠.٨٨٦٧  ٣.٢  ١١
  غیر معنوي  ١.٤٩٤  ١.١٠٤٣  ٢.٥٦٦٧  ٠.٩٦٤٣  ٢.٩٦٦٧  ١٢
  معنوي  ٣.٠٥٩  ١.٠٨٠٧  ٢.٢٦٦٧  ١.٠٢٨٩  ٣.١  ١٣
  معنوي  ٢.١٩٣  ١.١٣٦٦  ٢.٤٦٦٧  ٠.٦٩٤٨  ٣  ١٤
  معنوي  ١.٨٣٤  ١.٠٤  ٢.٥٦٦٧  ٠.٩٢٧٩  ٣.٠٣٣٣  ١٥
  معنوي  ١.٩٦٧  ١.٠٦١٣  ٢.٦٦٦٧  ١.٠٤٨١  ٣.٢٠٦٩  ١٦
  معنوي  ٢.٣٥١  ١.٠٦٦٢  ٢.٣٦٦٧  ١.١٢٩٠  ٣.٠٣٣٣  ١٧
  معنوي  ٢.١  ١.٠٤٢٢  ٢.٥  ١.٠٤٨٣  ٣.٠٦٦٧  ١٨
  معنوي  ١.٩٨٩  ١.١٩١٩  ٢.٤  ١.١٤٤٧  ٣  ١٩
  معنوي  ٢.٧١٥  ١.٠٤  ٢.٢٣٣٣  ١.١٤٤٧  ٣  ٢٠
  غیر معنوي  ١.٠٧٧  ١.١٣٢٦  ٢.٤  ١.٠٢٢٢  ٢.٧  ٢١
  معنوي  ٢.٣٠٦  ١.٢٥٠٧  ٢.٥٦٦٧  ٠.٩٧١٤  ٣.٢٣٣٣  ٢٢
  معنوي  ١.٧٤١  ٠.٩٢٧٩  ٢.٦٣٣٣  ٠.٨٥٠٣  ٣.٠٣٣٣  ٢٣
  معنوي  ٢.٦٦٩  ١.١٩٤٣  ٢.٥٦٦٧  ٠.٩١٥٤  ٣.٣  ٢٤
  معنوي  ٢.١٥٥  ١.١١٨٨  ٢.٧  ٠.٩٠٧٢  ٣.٢٦٦٧  ٢٥
  معنوي  ١.٨٨٥  ١.١٠٤٣  ٢.٧٦٦٧  ٠.٩٤٤٤  ٣.٢٦٦٧  ٢٦
  غیر معنوي   ١.٦٠٤  ١.٠٦٦٢  ٢.٦٣٣٣  ١.١٨٤٢  ٣.١  ٢٧
  غیر معنوي   ١.١٠٧  ١.٢٢٤٣  ٢.٥٣٣٣  ١.١٠٥٩  ٢.٨٦٦٧  ٢٨
  غیر معنوي   ١.٣٣٥  ١.٠٧٤٣  ٢.٤٦٦٧  ١.٠٥٣٢  ٢.٨٣٣٣  ٢٩
  معنوي  ٢.٧٨٧  ١.٢٣٦  ٢.٣  ١.٠٧٤٣  ٣.١٣٣٣  ٣٠
  معنوي  ٢.٩٨٦  ١.١٧٨٨  ٢.٣  ٠.٩٧٣٢  ٣.١٣٣٣  ٣١
  غیر معنوي  ٠.٧٣٣  ١.٠٤  ٢.٥٦٦٧  ١.٠٧٢٦  ٢.٧٦٦٧  ٣٢
  غیر معنوي  ٠.٢٥٩  ٠.٩٣٥٣  ٢.٧٦٦٧  ١.٠٥٣٢  ٢.٨٣٣٣  ٣٣
  غیر معنوي  ١.٤٧٧  ١.٠٢٨٣  ٢.٦٦٦٧  ٠.٨٨٩٩  ٣.٠٣٣٣  ٣٤
  غیر معنوي  ١.٠٥٥  ١.٠٤  ٢.٥٦٦٧  ٠.٩١٢٩  ٢.٨٣٣٣  ٣٥
  معنوي  ٣.٠١٧  ٠.٩٧١٤  ٢.٤٣٣٣  ٠.٩٩٦٥  ٣.٢  ٣٦
  معنوي  ٤.٥٥١  ١.٠٧٢٦  ٢.٤٣٣٣  ٠.٧٧٦١  ٣.٥٣٣  ٣٧
  غیر معنوي  ٠.٢٤٨  ١.١٠٦٤  ٢.٥  ٠.٩٧١٤  ٢.٥٦٦٧  ٣٨
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  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  داللة الفروق  المحتسبة

  غیر معنوي  ١.٢٩٦  ١.١٦٦٦  ٢.٤٦٦٧  ١.٠١٩٩  ٢.٨٣٣٣  ٣٩
  معنوي  ٢.٩٥٠  ١.١٣٢٦  ٢.٤  ٠.٩٦١٣  ٣.٢  ٤٠
  معنوي  ٢.٥٤٤  ١.١٩٥٨  ٢.٤٦٦٧  ١.٠٣٠٦  ٣.٢  ٤١
  معنوي  ١.٩١٥  ١.١٠٥٩  ٢.٤٦٦٧  ١.٠٥٠٥  ٣  ٤٢
  معنوي  ٣.٢١٨  ١.٢١٣٠  ٢.٣٣٣٣  ٠.٩٣٥٣  ٣.٢٣٣٣  ٤٣
  معنوي  ١.٧٠٩  ١.٠٩٨١  ٢.٣٦٦٧  ١.١٦٦٦  ٢.٨٦٦٧  ٤٤
  معنوي  ٢.٥٥١  ٠.٩٥٨٩  ٢.٣٣٣٣  ٠.٩٦٤٣  ٢.٩٦٦٧  ٤٥
  غیر معنوي  ١.٢١  ١.١٣٥١  ٢.٧٦٦٧  ٠.٩٩٤٨  ٣.١  ٤٦
  غیر معنوي  ٠.١١٢  ١.١٥٤٧  ٢.٣٣٣٧  ١.١٥٩٢  ٢.٦٣٣٣  ٤٧
  معنوي  ٢.٠٨٧  ١.٠٤١٧  ٢.٥٣٣٣  ١.٠٦١٩  ٣.١  ٤٨
  معنوي  ١.٨٥٨  ١.٢٢٢٩  ٢.٧٦٦٧  ٠.٩٨٧٩  ٣.٣  ٤٩
  معنوي  ١.٩٩٦  ١.٣١٧  ٢.٧  ٠.٩٨٧٩  ٣.٣  ٥٠
  معنوي  ٢.٨٠٨  ١.١٣٦٦  ٢.٥٣٣٣  ٠.٨٦٨٣  ٣.٢٦٦٧  ٥١
  غیر معنوي  ٠.٢٦٦  ٠.٩٨٠٣  ٢.٧٣٣٣  ٠.٩٦١٣  ٢.٨  ٥٢
  غیر معنوي  ٠.٦٨٢  ١.١٠٤٣  ٢.٥٦٦٧  ١.١٦٥١  ٢.٧٦٦٧  ٥٣
  معنوي  ٢.٤٢٢  ٠.٩٩٩٤  ٢.٣٦٦٧  ١.١٢٩  ٣.٠٣٣٣  ٥٤
  غیر معنوي  ١.٣٤٢  ١.٠٩٣٣  ٢.٣٣٣٣  ١.٠٢٢٢  ٢.٧  ٥٥
  عنويم  ٣.٦٥١  ١.٢٢٤٧  ٢.٥  ٠.٦٧٨٩  ٣.٤٣٣٣  ٥٦
  معنوي  ٢.٠٩٥  ١.٢١٠٥  ٢.٢٦٦٧  ١.٠٠٨  ٢.٨٦٦٧  ٥٧
  غیر معنوي  ١.٤٧٥  ١.١٥٦٧  ٢.٢  ٠.٩٣٢٢  ٢.٦  ٥٨
  غیر معنوي  ٠.٩٢٩  ١.٠٦٦٢  ٢.٦٣٣٣  ١.١٥٥٢  ٢.٩  ٥٩
  معنوي  ١.٧١٤  ١.٠٤٢٢  ٢.٥  ١.٠٦٦٢  ٢.٩٦٦٧  ٦٠
  معنوي  ٢.٧١٥  ١.١٠١٧  ٢.٤  ١.٠٨٥٤  ٣.١٦٦٧  ٦١
  معنوي  ٢.٣  ١.١٠١٧  ٢.٤  ٠.٩٠٩٧  ٣  ٦٢
  معنوي  ٣.٧٣٩  ١.٠٤  ٢.٢٣٣٣  ٠.٩٦١٣  ٣.٢  ٦٣
  معنوي  ٢.٢٢٦  ١.٢٢٢٩  ٢.٤٣٣٣  ١.٠٩٣٩  ٣.١  ٦٤
  غیر معنوي  ١.١٥٣  ١.٠٠٦٣  ٢.٤٣٣٣  ١.٢٢٢٩  ٢.٧٦٦٧  ٦٥
  معنوي  ٢.٩٢٣  ١.٠٨٧٥  ٢.٣  ١.٢٠٥٨  ٣.١٦٦٧  ٦٦
  معنوي  ٢.٣٨٣  ١.١٦٥١  ٢.٤٣٣٣  ٠.٩٩٤٨  ٣.١  ٦٧
  معنوي  ٢.٦١٦  ١.١٧٨٨  ٢.٣  ٠.٨٧١  ٣  ٦٨
  معنوي  ٢.١٤٣  ١.٠٧٢٦  ٢.٥٦٦٧  ٠.٩٧٣٢  ٣.١٣٣٣  ٦٩
  معنوي  ٢.١١٩  ٠.٩٦٤٣  ٢.٦٣٣٣  ٠.٩٨٥٥  ٣.١٦٦٧  ٧٠
  غیر معنوي  ٠.٣٣٢  ١.١١٨٨  ٢.٧  ١.٢١٤٩  ٢.٨  ٧١
  معنوي  ١.٨٢٨  ١.١٣٥١  ٢.٥٦٦٧  ١.١٢٥  ٣.١  ٧٢
  غیر معنوي  ٠.٩١٦  ١.٠٧٢٦  ٢.٤٣٣٣  ١.١٧٨٨  ٢.٧  ٧٣
  معنوي  ١.٧٩٩  ١.١١٦٧  ٢.١٦٦٧  ١.١٧٨٨  ٢.٧  ٧٤
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  معنوي  ٣.٣  ٠.٩١٢٩  ٢.١٦٦٧  ٠.٩٦٤٣  ٢.٩٦٦٧  ٧٥
  معنوي  ٤.١٤١  ١.٠٩٨١  ٢.٣٦٦٧  ٠.٨١٣٧  ٣.٤  ٧٦
  غیر معنوي  ١.٤٨١  ١.١٠٥٩  ٢.٥٣٣٣  ١.١٥٩٢  ٢.٩٦٦٧  ٧٧
  غیر معنوي  ١.٥٣٥  ١.١٨٤٢  ٢.٦٦٦٧  ٠.٩٩٤٨  ٣.١  ٧٨
  معنوي  ٤.٧٤١  ١.١٧٢٥  ٢.٠٦٦٧  ٠.٧٣٩٧  ٣.٢٢٦  ٧٩
  معنوي  ٢.٤٣٨  ١.١٣٢٦  ٢.٦  ٠.٩٨٠٣  ٣.٢٦٦٧  ٨٠

  ) ١.٦٧١(الجدولیــــــة تــــــساوي ) ت(، قیمــــــة ) ٥٨(، وامــــــام درجــــــة حریــــــة )٠.٠٥ (≤ستوى معنویــــــة  معنــــــوي عنــــــد مــــــ
  ) . ٤٥٦ ، ١٩٨٤الراوي ، (
  
  
  
  

  ان القـــــــــــــیم التائیـــــــــــــة لمواقـــــــــــــف المقیـــــــــــــاس تراوحـــــــــــــت بـــــــــــــین ) : ٨(رقـــــــــــــمیبـــــــــــــین الجـــــــــــــدول 
وامـــام مـــستوى ) ٥٨(الجدولیـــة امـــام درجـــة حریـــة ) ت(، وعنـــد الرجـــوع الـــى قیمـــة ) ٤.٧٤١-٠.١١٢(

موقفـــا اثبتـــت قـــدرة ) ٥٢(، وفـــي ضـــوء ذلـــك یتـــضح ان ) ١.٦٧١(نجـــد انهـــا تـــساوي ) ٠.٠٥(معنویـــة 
) ت(یــة ، تــم االســتدالل علیهــا مــن خــالل مقارنــة قیمــة موقفــا لــم تثبــت قــدرة تمییز ) ٢٨(تمییزیــة ماعــدا 

الجدولیــة ، فقــد تــم ) ت(المتحــسبة اقــل مــن قیمــة ) ت(المحتــسبة مــع قیمتهــا الجدولیــة ،وبمــا ان قیمــة 
  .حذف المواقف ضعیفة التمییز 

     اسلوب معامل االتساق الداخلي  ٢-٩-١-٣-٣
 التمییزیة للمواقف اذ ان هذا االسلوب تم استخراج معامل االتساق الداخلي للوصول الى القوة

یقدم لنا مقیاسا متجانسا في مواقفه بحیث یقیس كل موقف البعد السلوكي نفسه الذي یقیسه المقیـاس " 
، ویـسمى ) ١٠١ ، ١٩٩٠كـاظم ، " (ككل ، فضال عن قدرته على ابراز الترابط بین مواقف المقیاس 

یاســه مــن خــالل حــساب معامــل االرتبــاط بــین المفــردة بــصدق االتــساق الــداخلي لالختبــار حیــث یــتم ق" 
، ) ٦٨ ، ٢٠٠١فرحــات ، " (الدرجــة الكلیــة لالختبــار ) المواقــف(والمجمــوع الكلــي للمحــاور ) الموقــف(

  .یبین ذلك ) ٩(رقملتحقیق ذلك ، والجدول ) بیرسون(وقد تم استخدام معامل االرتباط البسیط 
  

  

  )٩(رقمالجدول 
ین المواقف والدرجة الكلیة لمقیاس التصرف الخططي باستخدام أسلوب یبین معامل االرتباط ب

  االتساق الداخلي 
رقم 

  الموقف
معامل االتساق 

  الداخلي
داللة 
  االرتباط

رقم 
  الموقف

معامل االتساق 
رقم   داللة االرتباط  الداخلي

  الموقف
معامل االتساق 

  الداخلي
داللة 
  االرتباط

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 ٢٢٦

رقم 
  الموقف

معامل االتساق 
  الداخلي

داللة 
  االرتباط

رقم 
  الموقف

معامل االتساق 
رقم   داللة االرتباط  الداخلي

  الموقف
معامل االتساق 

  الداخلي
داللة 
  االرتباط

  معنوي  ٠.٤١٢  ٦٠  معنوي  ٠.٣٦٢  ٢٦  معنوي  ٠.٤٩٦  ٣
  معنوي  ٠.٣٦٥  ٦١  معنوي  ٠.٣٩٣  ٣٠  معنوي  ٠.٤٤٧  ٤
  معنوي  ٠.٢٧٧  ٦٢  معنوي  ٠.٤٧٦  ٣١  معنوي  ٠.٥١٦  ٥
  معنوي  ٠.٤١٦  ٦٣  معنوي  ٠.٣٩٧  ٣٦  معنوي  ٠.٥٥٠  ٧
  معنوي  ٠.٣٨٧  ٦٤  معنوي  ٠.٥٧٣  ٣٧  معنوي  ٠.٣٧٨  ٩

  معنوي  ٠.٢٣٣  ٦٦  معنوي  ٠.٣٩٦  ٤٠  معنوي  ٠.٣٦٣  ١١
  معنوي  ٠.٤٨٩  ٦٧  معنوي  ٠.٤٩١  ٤١  معنوي  ٠.٤٠١  ١٣
  معنوي  ٠.٢٩١  ٦٨  معنوي  ٠.٣٠٣  ٤٢  غیر معنوي  ٠.١٤٢  ١٤
  معنوي  ٠.٣٠٠  ٦٩  معنوي  ٠.٣٩١  ٤٣  غیر معنوي  ٠.١٠٨  ١٥
  غیر معنوي  ٠.١٩٦  ٧٠  معنوي  ٠.٤٢٩  ٤٤  معنوي  ٠.٤١٧  ١٦
  معنوي  ٠.٣٢٨  ٧٢  معنوي  ٠.٣٦٥  ٤٥  معنوي  ٠.٤٧٤  ١٧
  غیر معنوي  ٠.١٧٩  ٧٤  معنوي  ٠.٢٨٤  ٤٨  معنوي  ٠.٣٠٧  ١٨
  معنوي  ٠.٤٤١  ٧٥  معنوي  ٠.٢٦٤  ٤٩  معنوي  ٠.٤٣٨  ١٩
  معنوي  ٠.٤٣٣  ٧٦  معنوي  ٠.٤١٧  ٥٠  معنوي  ٠.٤٢٠  ٢٠
  معنوي  ٠.٤٣٣  ٧٩  معنوي  ٠.٤٥١  ٥١  معنوي  ٠.٢٩٠  ٢٢
  معنوي  ٠.٣٩٢  ٨٠  معنوي  ٠.٣٩٢  ٥٤  معنوي  ٠.٢٨٤  ٢٣
        معنوي  ٠.٥٢٥  ٥٦  معنوي  ٠.٤٢١  ٢٤
        غیر معنوي  ٠.٢٠٦  ٥٧  معنوي  ٠.٤٠٠  ٢٥

  ) ٠.٢١٤(الجدولیـــــة تـــــساوي ) ر(، قیمـــــة ) ٥٨(وامـــــام درجـــــة حریـــــة ) ٠.٠٥ (≤معنـــــوي عنـــــد مـــــستوى معنویـــــة 
  ) .٤٦٣ ، ١٩٨٤الراوي ، (

ان قــیم معامــل االرتبــاط بــین مواقــف المقیــاس والدرجــة الكلیــة للمقیــاس ) : ٩(رقــمیبــین الجــدول 
الى جداول داللـة معامـل االرتبـاط عنـد درجـة حریـة ، وعند الرجوع ) ٠.٥٧٣ – ٠.١٠٨(تراوحت بین 

  ) .٠.٢١٤(الجدولیة تساوي ) ر(نجد ان قیمة ) ٠.٠٥(، وامام مستوى معنویة ) ٥٨(
موقفا لم تثبت قدرة تمییزیـة ) ٥(موقفا اثبتت قدرة تمیزیة ، و) ٤٧(وفي ضوء ذلك یتضح ان 

) ر( قیمتهــا الجدولیــة ، وبمــا ان قیمــة المتحــسبة مــع) ر(تــم االســتدالل علیهــا مــن خــالل مقارنــة قیمــة 
الجدولیة ، فقد تم حذف المواقف ضعیفة التمییز، وعلى هذا االسـاس فـان ) ر(المحتسبة اقل من قیمة 

عدد مواقـف المقیـاس التـي تـم حـذفها باسـلوب المجموعـات المتطرفـة واسـلوب معامـل االتـساق الـداخلي 
  . یبین ذلك ) ١٠(موقفا في كال االسلوبین ، والجدول ) ٣٣(هي 

  
  
  
  
  

  
  )١٠(رقمالجدول 

یبین مجموع واراقام المواقف المحذوفة بأسلوبي المجموعات المتطرفة ومعامل االتساق الداخلي 
  حسب مواقف المقیاس 
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 ٢٢٧

مواقف   المواقف المحذوفة
ب االتساق باسلو   باسلوب المجموعات   المتطرفة  المقیاس

  الداخلي
  المواقف المتبقیة  المواقف المحذوفة بكال االسلوبین

  

)٨٠-١ (
  موقفا

  

٢١،٢،  ١،٢،٦،٨،١٠،١٢ 
،٢٨،٢٩،٣٢،٣٣،  

٣٤،٣٥،٣٨،٣٩،٤٦،  
٤٧،٥٢،٥٣،٥٥،٥٨،  
٥٩،٦٥،٧١،٧٣،٧٧،  

٧٨  

  

١٤،١٥،٥٧،٧٠،٧٤  
  
  

  

١،٢،٦،٨،١٠،١٢،  
٢١،٢٧،٢٨،٢٩،٣٢،٣٣،٣٤،٣
٥،٣٨،٣٩،٤٦،٤٧،٥٢،٥٣،٥٥،
٥٨،٥٩،٦٥،٧١،٧٣،٧٧،٧٨،١

٤،١٥،٥٧،  
٧٠،٧٤  

  

٣،٤،٥،٧،٩،١١،  
١٣،١٦،١٧،١٨،  

١٩،٢٠،٢٢،٢٣،  
٢٤،٢٥،٢٦،٣٠،  
٣١،٣٦،٣٧،٤٠،  
٤١،٤٢،٤٣،٤٤،  
٤٥،٤٨،٤٩،٥٠،  
٥١،٥٤،٥٦،٦٠،  
٦١،٦٢،٦٣،٦٤،  
٦٦،٦٧،٦٨،٦٩،  

٧٢،٧٥،٧٦،٧٩،٨٠  
   موقفا٤٧   موقفا٣٣   مواقف٥   موقفا٢٨  المجموع

  

  .یبین ذلك ) ٤(، والملحق موقفا ) ٤٧(وبهذا یصبح المقیاس بصورته النهائیة بعد عملیة التحلیل لمواقفه مؤلفا من 
   الصدق التمییزي  ١٠-١-٣-٣

قدرته على التمییز بین االفراد الممتازین في الصفة التي یقیسها االختبـار وبـین االفـراد " من مواصفات المقیاس الجید 
، وتـم التأكـد مـن الـصدق التمییـزي للمقیـاس مـن خـالل ) Goronlund , 1971 , 253" (الـضعاف فـي تلـك الـصفة 

ساب معامــل التمییــز ، اذ قــام الباحثــان بمقارنــة درجــة مجموعــة مــن العبــي الدرجــة الممتــازة مــن العبــي نــادي الموصــل حــ
العبـا ، وذلـك ) ٢٠(الموصـل وعـددهم ) شـباب(العبـا ، بدرجـة مجموعـة مـن العبـي ) ١٥(وعـددهم ) متقدمین(الریاضي 

الخططـي الهجـومي ، واعتمـدت قیمـة اختبـار التفكیر  لحساب قیمة الفروق بـین متوسـطات درجـات المجمـوعتین فـي مقیـاس
  .یبین ذلك ) ١١(رقمالمحتسبة الختبار داللة الفروق بین متوسطات اجابات المجموعتین ، والجدول ) ت(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١(رقمالجدول 
  یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمجموعتي المتقدمین والشباب ونتائج االختبار 

  لحساب التمییزالتائي 
  المقیاس  )شباب(العینة غیر الممیزة   )متقدمین(العینة الممیزة 

  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي
  ) ت(قیمــة 

  المحتسبة
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 ٢٢٨

  ٩.٨٧  ١٢٩.٨٥  ١٤.٤٥  ١٤٧.٦  الخططي التفكیر 
  *٤.٣٢  ٢٠  ١٥  عدد الالعبین

= الجدولیــــــة ) ت(، قیمــــــة ) ٣٣(، وامــــــام درجــــــة حریــــــة ) ٠.٠٥ (≤معنــــــوي عنــــــد مــــــستوى معنویــــــة *
  ) .٤٥٦ ، ١٩٨٤الراوي ، )  (١.٦٩٧(

، ) المتقــدمین(ان هنــاك فــرق معنــوي بــین العبــي الدرجــة الممتــازة ) : ١١(رقــمیبــین الجــدول 
، تــــم ) المتقــــدمین(فــــي مقیــــاس التــــصرف الخططــــي الهجــــومي ولــــصالح الالعبــــین ) الــــشباب(والعبــــي 

) ت(المحتـــسبة مـــع قیمتهـــا الجدولیـــة ، تبـــین ان قیمـــة ) ت(یهـــا مـــن خـــالل مقارنـــة قیمـــة االســـتدالل عل
ــــى التمییــــز بــــین ) ت(المحتــــسبة اكبــــر مــــن قیمــــة  ــــى ان المقیــــاس قــــادر عل الجدولیــــة ، وهــــذا یــــدل عل

  ) .المتقدمین والشباب(المجموعات المتضادة 
  

   ثبات المقیاس١١-١-٣-٣
ررت عملیات قیاس الفرد الواحد لبنیت درجته شیئا من االستقرار بمعنى لو ك" یقصد بالثبات 

االســتقرار او معامــل الثبـــات هــو معامــل ارتبـــاط بــین درجــات االفـــراد فــي االختبــار فـــي مــرات االجـــراء 
، ولغــرض ایجـاد معامــل الثبــات للمقیــاس المعـد تــم اســتخدام طریقــة  ) ٥ ، ١٩٩٩بــاهي ، " (المختلفـة 

علــى عینــة مؤلفــة مــن المقیــاس ، اذ تــم تطبیــق ) Test-Re Test(تطبیــق االختبــار واعــادة تطبیقــه 
 كتطبیـــق ٢٠٠٤/ ٢٣/٨ وافــقالعبــا مــن العبــي نــادي الموصــل الریاضــي فــي یــوم االثنــین الم) ١٥(

اولــي ، واعیــد تطبیــق المقیــاس مــرة ثانیــة بعــد مــرور اســبوعین مــن موعــد التطبیــق االولــي ، اذ یــشیر 
الظـاهر " (یومـا ) ٢٠-١٠(تراوح المـدة عـادة بـین االختبـارین ت" الى انه  ) ٢٠٠٢الظاهر واخرون ، (

، وبعد جمع االسـتمارات تـم معالجتهـا احـصائیا باسـتخدام معامـل االرتبـاط ) ١٤١ ، ٢٠٠٢واخرون ، 
وهو دال احصائیا مما یدل علـى ثبـات ) ٠.٨٤(المحتسبة تساوي ) ر(فظهرت قیمة ) بیرسون(البسیط 

ـــاس ،  ـــغ ان معامـــل الثبـــات " المقی ـــات عـــالي ) ٠.٧٥(اذا بل ســـمارة واخـــرون ، " (فـــاعلى فانـــه یعـــد ثب
١٢٠ ، ١٩٨٩. (  

  

   الخططي الهجومي وتصحیحه بصیغته النهائیة   التفكیر وصف مقیاس١٢-١-٣-٣
مقیاس التصرف الخططي الهجومي لالعبي الدرجة الممتازة بكـرة القـدم فـي المنطقـة الـشمالیة 

س صـادقة وثابتـة لدراسـة مـستوى التـصرف الخططـي لالعبـي كـرة من العراق یهدف الى تـوفیر اداة قیـا
) ٣٣(موقفــا ، ) ٤٧(لف المقیــاس بــصورته النهائیــة مــن أالقــدم فــي الثلــث الهجــومي مــن الملعــب ، وتــ

موقفــا خططیــا للحــاالت الثابتــة الهجومیــة ، وفكــرة المقیــاس تقــوم علــى ) ١٤(موقفــا خططیــا هجومیــا و 
جم المستحوذ على الكرة كیف یالحظ الملعب جیدا  لیـدرك موقـف اساس تفكیر وتصرف الالعب المها

زمالئه والمنافسین ، وعندئذ یفكر جیدا كیف یتصرف بالكرة ، وتـتم االجابـة علـى مواقـف المقیـاس مـن 
درجـة ، اذ یقــدم لالعـب موقفــا ویطلـب منــه تحدیـد اجابتــه ) ٤-١(خـالل اربعـة بــدائل تحمـل اوزان بــین 

من بین البـدائل االربعـة ، ) بالنسبة لالعب المهاجم المستحوذ على الكرة(اهمیة باختیار البدیل االكثر 
ویــتم تــصحیح المقیــاس بوســاطة مفتــاح التــصحیح ، حــسب درجــة البــدیل الــذي یختــاره الالعــب فــي كــل 
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موقـــف ، ونتیجـــة الختیـــاره البـــدیل االكثـــر أهمیـــة ، نجـــد ان درجـــة بـــدائل كـــل موقـــف تكـــون عـــشوائیة ، 
) ٤٧(درجـة ، امـا الدرجـة الكلیـة الـدنیا للمقیـاس فهـي ) ١٨٨(الكلیة العلیا للمقیاس هـي وتكون الدرجة 

  .درجة 
  

    التطبیق النهائي لمقیاس التصرف الخططي الهجومي٤-٣
بعد اجـراء المـستلزمات المطلوبـة العـداد مقیـاس التـصرف الخططـي فـي الثلـث الهجـومي مـن 

العبا ، في یوم السبت ) ٩٠(ه على عینة التطبیق البالغة ملعب كرة القدم بصیغته النهائیة ، تم تطبیق
 ، وزعــت علــى الالعبــین كراســات المقیــاس ، وتــم ٢٣/٩/٢٠٠٤ولغایــة یــوم الخمــیس / ١١/٩ وافــقالم

شرح طریقة االجابة على المقیاس مع توضیح الرموز المستخدمة في المواقف باستخدام وسیلة ایضاح 
اقف المقیاس ثبتت امام الالعبـین اذ بـین لالعبـین الغـرض مـن وضحت فیها الرموز المستخدمة في مو 

داخـل مربـع البـدیل الـذي    ) √(   المقیاس وكیفیـة إجرائـه وكیفیـة االجابـة علیـه وذلـك بوضـع عالمـة 
یــدل علــى االجابــة االكثــر أهمیــة بالنــسبة لالعــب المهــاجم المــستحوذ علــى الكــرة ، وتــم التأكیــد علــیهم 

ف المقیــاس بكــل دقــة وامانــة ، علمــا ان االجابــة تكــون علــى كراســة المقیــاس لالجابــة علــى جمیــع مواقــ
) ٣( نفسه ، ثم تم جمع كراسات المقیاس من الالعبین وتصحیحها بوساطة مفتاح التصحیح ، الملحق 

  .، وبهذا تكون درجة الالعب على المقیاس هي مجموع درجاته على مواقف المقیاس جمیعها 
  

  ــة   الوسـائل اإلحصائی٥-٣
  .الوسط الحسابي  - 
  .المنوال  - 
  .االنحراف المعیاري  - 
  ) .كارل بیرسون (معادلة معامل االلتواء لـ  - 
ـــة -  ـــة والدرجـــة المعیاریـــة المعدل ـــة(الدرجـــة المعیاری ـــة )التائی ـــة المعدل والدرجـــة المعیاری

  ) المئویة(
  ) .بیرسون(معامل االرتباط البسیط لـ  - 
  ) .٢٧٧ - ١٠١ ، ١٩٩٦،التكریتي والعبیدي ) (ت(اختبار - 
 ) .٢٥-١٨ ، ١٩٩٣الطالب والویس ، (النسبة المئویة  - 
 -  

 
   عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها -٤

الخططــي فــي الثلــث الهجــومي مــن ملعــب كــرة التفكیر مقیــاس مــن خــالل هــذه الدراســة تــم بنــاء 
 خــالل القــدم لالعبــي الدرجــة الممتــازة بكــرة القــدم فــي المنطقــة الــشمالیة مــن العــراق ، وقــد تــم ذلــك مــن

  .اجراءات خاصة ببناء المقیاس ، وبذلك تحقق الهدف االول للبحث 
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  الهجوميالخططي التفكیر  عرض نتائج عینة البحث لمقیاس ١-٤
الخططي في الثلث الهجومي من ملعب كرة التفكیر مقیاس بعد ان تأكد الباحثان من صالحیة 

د مــن مالئمــة المقیــاس لعینــة البحــث وان تــم التاكــ) التطبیــق(القــدم والــذي تــم تطبیقــه علــى عینــة البحــث 
  عــــــــــــــــــــــــن طریــــــــــــــــــــــــق ، معادلــــــــــــــــــــــــة معامــــــــــــــــــــــــل االلتــــــــــــــــــــــــواء ) معتــــــــــــــــــــــــدل(التوزیــــــــــــــــــــــــع طبیعــــــــــــــــــــــــي 

  .یبین ذلك ) ١٢(رقم، والجدول ) االعتدالي(ومنحنى التوزیع الطبیعي ) كارل بیرسون(لـ 
  

  )١٢(رقمالجدول 
ل االلتواء الجابات یبین المتوسط الفرضي والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعام

  الخططي الهجومي التفكیر عینة البحث في مقیاس 
            المعالم االحصائیة 

  المقیاس

عدد 

  الالعبین

وحدة 

  القیاس

المتوسط 

  الفرضي 

 الوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري
  المنوال

معامل 

  االلتواء
  النتیجة

  الخططي الهجوميالتفكیر 

  درجة   ٩٠  لعینة البحث
١١٧.٥  

  

    

١٤٦.٤  
  *طبیعي  ٠.٢٤-   ١٤٩  ١٠.٧

ـــــــــــــــین *  ـــــــــــــــواء ب ـــــــــــــــة اذا وقـــــــــــــــع معامـــــــــــــــل االلت ـــــــــــــــارات مالئمـــــــــــــــة للعین ـــــــــــــــا ، واالختب ـــــــــــــــواء طبیعی   ) ١+(یعـــــــــــــــد االلت
  ) .٢٠٦-٢٠٤ ، ١٩٨٠االطرقجي ، (

نالحـــظ ان الوســـط الحـــسابي الـــذي أظهـــره تطبیـــق مقیـــاس ) ١٢(رقـــم             مـــن خـــالل الجـــدول 
ـــــة البحـــــالتفكیر  ـــــى عین ـــــق(ث الخططـــــي عل ـــــغ ) التطبی ـــــوق المتوســـــط ) ١٤٦.٤(بل وهـــــي قیمـــــة تف

، ممـــا یـــدل علـــى ان الالعبـــین بـــصورة عامـــة یتمتعـــون ) ١١٧.٥( للمقیـــاس والبالغـــة )*(الفرضـــي
  .بمستوى خططي هجومي ایجابي قد یعطیهم الدافع لالداء والعطاء في الملعب 

  

فــي مقیــاس  عــرض ووضــع الــدرجات والمــستویات المعیاریــة لنتــائج عینــة البحــث ٢-٤
  الخططي الهجومي  تصرفال

                                           
موقف وتكون االجابـة علیـه علـى وفـق مقیـاس ربـاعي ) ٤٧(المقیاس یتكون من : المتوسط الفرضي للمقیاس ) *(

عـــدد الفقـــرات ×  عـــدد البـــدائل ÷مجمـــوع اوزان البـــدائل= ، وبمـــا ان المتوســـط الفرضـــي ) ١،٢،٣،٤(رج التـــد
  ) .١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ، ) (المواقف(

  . درجة ١١٧.٥ = ٤٧×٤ ÷ ١+٢+٣+٤=      المتوسط الفرضي 
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         استكماال الهداف البحـث ونتیجـة لعـدم وضـوح الرؤیـا مـن خـالل الـدرجات الخـام قـام الباحثـان 
" بوضع درجات ومستویات معیاریة لالعبي الدرجة الممتازة بكرة القـدم فـي مقیـاس التـصرف الخططـي 

ـــدرجات الخـــام و  ـــة ممـــا یجعلهـــا اكثـــر اذ تـــساعد هـــذه المـــستویات فـــي تفـــسیر ال تعطیهـــا معنـــى لـــه دالل
) ١٣(رقـــموالجــدول ) ١٠٢، ١٩٩٧الجــوادي ، " (موضــوعیة فــي اثنــاء اســتخدامها فــي عملیــة التقــویم 

  .یبین ذلك 
  ) ١٣(رقمالجدول 

  یبین المستویات المعیاریة وعدد الالعبین والنسبة المئویة لعینة البحث في مقیاس التصرف
   الخططي الهجومي 

  

  النسبة المئویة  عدد الالعبین   المستوى المعیاري  الخام الدرجة 
  %٣.٣٣  ٣  جید جدا    فاكثر١٦٨
  %١١.١١  ١٠  جید  ١٦٧- ١٥٨
  %٣٧.٧٧  ٣٤  متوسط  ١٥٧- ١٤٧
  %٣٢.٢٢  ٢٩  مقبول  ١٤٦- ١٣٦
  %١٣.٣٣  ١٢  ضعیف  ١٣٥- ١٢٥

  %٢.٢٢  ٢  ضعیف جدا   فاقل١٢٤
  %١٠٠  ٩٠  ١٠.٧=  ع ±   ١٤٦.٤= س  

  
  :تبین ما یأتي ) ١٣(رقمومن الجدول 

، امــــا %) ٣.٣٣(تكــــرار ، وبنــــسبة مئویــــة مقــــدارها ) ٣(علــــى ) جیــــد جــــدا(حــــصل المــــستوى 
، وحصل المستوى %) ١١.١١(تكرار ، وبنسبة مئویة مقدارها ) ١٠(فقد حصل على ) جید(المستوى 

 )مقبــول(، بینمــا حــصل المــستوى %) ٣٧.٧٧(تكــرار ، وبنــسبة مئویــة مقــدارها ) ٣٤(علــى ) متوســط(
) ١٢(علـــى ) ضـــعیف(، وحـــصل المـــستوى %) ٣٢.٢٢(تكـــرار ، وبنـــسبة مئویـــة مقـــدارها ) ٢٩(علـــى 

تكـرار ) ٢(علـى ) ضعیف جـدا (، واخیرا حصل المستوى %) ١٣.٣٣(تكرار ، وبنسبة مئویة مقدارها 
العبا یمثلون النسبة ) ٩٠(، وذلك من مجموع العینة المتكونة من %) ٢.٢٢(، وبنسبة مئویة مقدارها 

  %) .٩٩.٩٨(لمئویة ا
  
  ) ١٤(رقمالجدول 

والدرجات المئویة لعینة البحث ) المعدلة(یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة والدرجات التائیة 
  في مقیاس التصرف الخططي الهجومي 

الدرجة   ت
  الخام

الدرجة 
  المعیاریة

  الدرجة التائیة
الدرجة   ت  الدرجة المئویة  )المعدلة(

  الخام
الدرجة 

  لمعیاریةا
الدرجة التائیة 

  الدرجة المئویة  )المعدلة(
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١  178 ٣٣  ٩٩.٤١٥٨  ٧٩.٥٣٢٧  ٢.٩٥٣٢  146 -٦٢.٠٣٢٧  ٤٩.٦٢٦١  ٠.٠٣٧٣  
٢  177 ٣٤  ٩٨.٢٤٧٦  ٧٨.٥٩٨١  ٢.٨٥٩٨  145 -٦٠.٨٦٤٤  ٤٨.٦٩١٥  ٠.١٣٠٨  
٣  176 ٣٥  ٩٧.٠٧٩٤  ٧٧.٦٦٣٥  ٢.٧٦٦٣  144 -٥٩.٦٩٦٢  ٤٧.٧٥٧٠  ٠.٢٢٤٢  
٤  175 ٣٦  ٩٥.٩١١٢  ٧٦.٧٢٨٩  ٢.٦٧٢٨  143 -٥٨.٥٢٨٠  ٤٦.٨٢٢٤  ٠.٣١٧٧  
٥  174 ٣٧  ٩٤.٧٤٢٩  ٧٥.٧٩٤٣  ٢.٥٧٩٤  142 -٥٧.٣٥٩٨  ٤٥.٨٨٧٨  ٠.٤١١٢  
٦  173 ٣٨  ٩٣.٥٧٤٧  ٧٤.٨٥٩٨  ٢.٤٨٥٩  141 -٥٦.١٩١٥  ٤٤.٩٥٣٢  ٠.٥٠٤٦  
٧  172 ٣٩  ٩٢.٤٠٦٥  ٧٣.٩٢٥٢  ٢.٣٩٢٥  140 -٥٥.٠٢٣٣  ٤٤.٠١٨٦  ٠.٥٩٨١  
٨  171 ٤٠  ٩١.٢٣٨٣  ٧٢.٩٩٠٦  ٢.٢٩٩٠  139 -٥٣.٨٥٥١  ٤٣.٠٨٤١  ٠.٦٩١٥  
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     ١٠.٧± =   واالنحراف المعیاري               ١٤٦.٤=  الوسط الحسابي 
  
  
  

       

   االستنتاجـــات والتوصیــــات -٥
  
   االستنتاجـــات١-٥
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  :من خالل ما تم عرضه لنتائج البحث الحالي استنتج الباحثان ما یأتي 
تم التوصل لبناء مقیاس التصرف الخططي في الثلث الهجـومي لالعبـي الدرجـة الممتـازة بكـرة القـدم  -

  . طقة الشمالیة من العراق في المن
  . تم وضع درجات ومستویات معیاریة الداء عینة البحث بمقیاس التصرف الخططي الهجومي -
  
    التوصیــــات ٢-٥
مــن قبــل ) المواقــف الخططیــة الهجومیــة ( الخططــي الهجــومي مقیــاس التــصرف امكانیــة اســتخدام -

ططیـــة ، وذلـــك باســـتعانتهم بالمـــستویات مـــدربي كـــرة القـــدم لمعرفـــة درجـــات ومـــستویات العبـــیهم الخ
  .والدرجات المعیاریة التي وضعها الباحثان 

 التأكیــد علــى تطــویر خبــرة العبــي كــرة القــدم بالتــدریب النظــري والعملــي فالمعــارف والمعلومــات التــي -
یكتــسبها الالعــب والــشرح والتحلیــل للمواقــف الخططیــة واســتیعابها نظریــا وتطبیقهــا عملیــا تــساهم فــي 

  .ساب الالعبین خبرات ومعارف خططیة جیدة تؤهلهم للعب بنجاح اكت
كبرنامج تدریبي لتطویر التفكیر والمعرفة الخططیة والتصرف الخططي المقیاس  االستفادة من - 

  .الهجومي لالعبي كرة القدم 
  
    المقترحــــات ٣-٥
  .ب  اجراء دراسة تتناول التصرف الخططي بصورته العامة بجمیع اجزاء الملع-
ــــــــدفاعي مــــــــن ملعــــــــب -    اجــــــــراء دراســــــــة تتنــــــــاول التــــــــصرف الخططــــــــي فــــــــي الثلــــــــث الوســــــــطي او ال

  .كرة القدم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر
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 ٢٣٤

، دار ٢االعــداد المهــاري والخططــي لالعــب كــرة القــدم ، ط) : ١٩٨٥(ابــراهیم ، مفتــي   -١
  .الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 

 ، ١ الوسـائل التطبیقیـة فـي الطـرق االحـصائیة ، ط) :١٩٨٠(االطرقجي ، محمد علي   -٢
  .دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت 

التقــویم والقیــاس ، دار الحكمــة للطباعــة ) : ١٩٩٠(االمــام ، مــصطفى محمــود واخــران   -٣
  .والنشر ، بغداد 

المعــامالت العلمیــة العملیــة بــین النظریــة والتطبیــق ) : ١٩٩٩(بــاهي ، مــصطفى حــسن   -٤
 ، مركـز الكتـاب للنـشر ، ١، ط) لثبات ، الـصدق ، الموضـوعیة ، المعـاییرا(

  .القاهرة 
تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ، ترجمــة ) : ١٩٨٣(بلــوم ، بنیــامین واخــرون   -٥

  .محمد امین المفتي واخرون ، دار ماكرو هیل ، القاهرة 
ــــــدي ، حــــــسن محمــــــد   -٦ ــــــع یاســــــین ، والعبی ــــــي ، ودی ــــــد التكریت ــــــات ) : ١٩٩٦(عب التطبیق

االحــــصائیة فــــي بحــــوث التربیــــة الریاضــــیة ، دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر ، 
  .جامعة الموصل 

منــاهج البحــث فــي التربیــة ) : ١٩٧٣(جـابر ، عبــد الحمیــد جــابر وكــاظم ، احمــد خیــري   -٧
  .وعلم والنفس ،دار النهضة العربیة ، القاهرة 

بنــاء بطاریــة اختبــار المهــارات الهجومیــة بكــرة ) : ١٩٩٧(الجــوادي ، عبــد الكــریم قاســم   -٨
الیــد لطــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة الموصــل ، اطروحــة دكتــوراه غیــر 

  .منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
، دار الفكــر ١كــرة القــدم للفتیــات االســس التربویــة ، ط) : ١٩٩٦(حمــاد ، مفتــي ابــراهیم   -٩

  .اعة والنشر ، القاهرة العربي للطب
 ، دار الكتـاب ١طرائق التدریس واسـتراتیجیاتها ، ط) : ٢٠٠١(الحیلة ، محمد محمود    -١٠

  . الجامعي ، االمارات 
 ، ٢كرةالقــدم ، ط) : ١٩٩٩(الخــشاب ، زهیــر قاســم و الحیــاني ، محمــد خــضر اســمر   -١١

  . دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 
 – االطـار المفـاهیمي –المعرفـة الریاضـیة ) : ١٩٩٩(ن وعنـان ، محمـود الخولي ، امـی  -١٢

 ، دار الفكــــر ١اســــس بناءهــــا ونمــــاذج كاملــــة منهــــا ، ط(المعرفــــة الریاضــــیة 
  .العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 

كــــرة الیــــد، دار الكتــــب للطباعــــة ) : ٢٠٠١(الخیــــاط ، ضــــیاء والحیــــالي ، نوفــــل محمــــد   -١٣
  .وصل والنشر ، جامعة الم

المــدخل الــى االحــصاء ، مدیریــة مطبعــة الجامعــة ، ) : ١٩٨٤(الــراوي ، خاشــع محمــد   -١٤
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  .جامعة الموصل 
بنـــاء مقیـــاس للتـــصرف الخططـــي ) : ٢٠٠١(الزهیـــري ، ســـبهان محمـــود احمـــد شـــهاب   -١٥

للمهارات المفتوحة والمغلقة بالتنس وعالقته بالذكاء وعدد من مظاهر االنتبـاه 
  .اه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، اطروحة دكتور 

االختبارات والمقـاییس النفـسیة ، دار ) : ١٩٨١(الزوبعي ، عبد الجلیل ابراهیم واخرون   -١٥
  .الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

بــة  ، مكت٢مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة ، ط)  : ١٩٨٩(ســماره ، عزیــز واخــرون   -١٦
  .دار الفكر للثقافة والنشر والتوزیع ، عمان 

خطــط الكــرات الثابتــة فــي كرةالقــدم ، ) : ١٩٩٧(شــعالن ، ابــراهیم وابــو المجــد ، عمــرو   -١٧
  . ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ١ط

كــرة القــدم كتــاب منهجــي لطــالب كلیــات التربیــة ) : ١٩٨٧(الــصفار ، ســامي واخــرون   -١٨
  . ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ٢ ، ج٢الریاضیة ، ط

علــــم الــــنفس الریاضــــي ،دار الحكمــــة ) : ١٩٩٣(الطالــــب ، نــــزار ولــــویس ، كامــــل طــــه   -١٩
  .للطباعة والنشر ، بغداد 

، ١مبـادئ القیـاس والتقـویم فـي التربیـة ، ط)  : ٢٠٠٢(الظـاهر ، زكریـا محمـد واخـرون   -٢٠
  .لتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الدار العلمیة والدولیة للنشر وا

 ، دار ٤ســــــیكولوجیة التـــــــدریب والمنافـــــــسات ، ط) : ١٩٧٨(عــــــالوي ، محمـــــــد حـــــــسن   -٢١
  .المعارف للطباعة والنشر ، القاهرة 

 ، دارالمعــــــارف ١٢علــــــم التــــــدریب الریاضــــــي ، ط) : ١٩٩٢(عــــــالوي ، محمــــــد حــــــسن   -٢٢
  .للطباعة والنشر ، القاهرة 

 ، دار المعــارف ٣مــدخل علــم الــنفس الریاضــي ، ط) : ١٩٩٨(ي ، محمــد حــسن عــالو   -٢٣
  .للطباعة والنشر ، القاهرة 

دلیــل البحــث العلمــي ، دار الفكــر العربــي ) : ١٩٩٩(عــویس ، خیــر الــدین علــي احمــد   -٢٤
  .للطباعة والنشر ، القاهرة 

 ، دار ٢ ، طخبـــــرات فـــــي االلعــــــاب للـــــصغار والكبــــــار) : ٢٠٠٢(فـــــرج ، الـــــین ودیــــــع   -٢٥
  .المعارف للطباعة والنشر ، االسكندریة 

  
 ، مركــــز الكتــــاب ١القیــــاس المعرفــــي الریاضــــي ، ط) : ٢٠٠١(فرحــــات ، لیلــــى الــــسید   -٢٦

  .للنشر ، القاهرة 
، )  تــدریب-تعلــیم(المهــارات االساســیة فــي كــرة القــدم ) : ١٩٩٩(كمــاش ، یوســف الزم   -٢٧

  .دار الخلیج للطباعة والنشر ، عمان 
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 ٢٣٦

ـــاجي ، واثـــق   -٢٨ ـــامر ون كـــرة القـــدم وعناصـــرها االساســـیة ، مطبعـــة ) : ١٩٧٢(محـــسن ، ث
  .جامعة بغداد للطباعة والنشر ، بغداد 

الجدیـــد فــي االعـــداد المهــاري والخططـــي لالعــب كـــرة ) :١٩٩٤(محمــد ، مفتـــي ابــراهیم   -٢٩
  .القدم ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 

اساسـیات كـرة القـدم ، ) : ٢٠٠٠(فتي ابراهیم و الوحش ، محمد عبده صـالح محمد ، م  -٣٠
  .دار عالم المعرفة للطباعة والنشر ، القاهرة 

االســس العلمیـة فـي تــدریب كـرة القـدم ، دار الكتــاب ) : ١٩٧٧(مختـار ، حنفـي محمـود   -٣١
  .الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع ، الكویت 

كـــرة القـــدم للناشـــئین ، دار الفكـــر العربـــي للطباعـــة ) : ١٩٨١(مختـــار ، حنفـــي محمـــود   -٣٢
  . والنشر ، القاهرة 

المــدیر الفنـــي لكــرة القــدم ، مركـــز الكتــاب للنـــشر ، ) : ١٩٩٨(مختــار ، حنفــي محمـــود   -٣٣
  .القاهرة

 ، دار ١القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس ، ط) : ٢٠٠٠(ملحــم ، ســامي محمــد   -٣٤
  .ة والنشر والتوزیع ، سوریا المسیرة للطباع

، مطــابع ٢اصــول التــدریب ، ترجمــة عبــد علــي نــصیف ، ط) : ١٩٩٠(هــاره ، دیتــرش   -٣٥
  التعلیم العالي ، جامعة الموصل 

Allen , M and yen , W.M. (1979) Introduction to measurement theory , 
Broook  / Cole California. 

36-  

 Fergson , George (1981) : Statistic  analysis in psychology and education , 
McGraw Hill ,New York .    

37- 

 
Gagajewa , G.M (1981) : Takkisches Denken in Sport , TPKK , Berlin .  38- 

 
Grounlund , N.( .1971) : Measurement and Evaluation in Teaching , 

Second Edition , New York , U.S.A.  
39- 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   )١( الملحق 

        جامعة الموصل
     كلیة التربیة الریاضیة

  یبـــــــــــین اســـــــــــتبیان آراء الـــــــــــسادة الخبـــــــــــراء والمختـــــــــــصین حـــــــــــول بیـــــــــــان مـــــــــــدى صـــــــــــالحیة المهـــــــــــارات 
  والحاالت الثابتة في الثلث الهجومي من ملعب كرة القدم
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 ٢٣٧

  محترم ال. ……………………………………………حضرة االستاذ 
  :بعد التحیة 

 اندیــة  فــي الثلــث الهجــومي لالعبــي*الخططــيالتفكیر بنــاء مقیــاس " یــروم الباحــث اجــراء البحــث الموســوم 
وبصفتكم من ذوي الخبرة واالختصاص في هـذا المجـال یرجـى ابـداء الـراي حـول مـدى " . كرة القدم ب الدرجة الممتازة

  .ناه لیتسنى للباحث بناء المواقف الخططیة المناسبة لها صالحیة المهارات والحاالت الثابتة المذكورة اد
  شاكریـن تعاونكم معنــــا 

  
  المالحظات  ال تصلح  تصلح  المهارات والحاالت الثابتة  ت
        المناوله  ١
        التهدیف  ٢
        الدحرجة  ٣
        الخداع والمراوغة  ٤
        االسناد  ٥
        تبادل المراكز  ٦
        الضربات الحرة  ٧
        ربة الزاویةض  ٨
        الرمیة الجانبیة  ٩

  
  إضافة ایة مهارة أخرى لم یتطرق لها الباحث  : مالحظة

  .          إن المواقف التي سوف یقوم الباحث بتحدیدها ستكون في الثلث الهجومي من الملعب فقط 
  .طقة الشمالیة من العراق           عینة البحث تتكون من العبي أندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم في المن

  :التوقیع 
  :االسم 

  :اللقب العلمي 
  :االختصاص 

  :الجامعة والكلیة 
  :التاریخ 

                                           
ز دور الخبرة في التصرف في اثناء المنافسة لمقابلة الظروف الفعلیة الحادثة ویبر :  یقصد بالتصرف الخططي *

  .تنفیذها 

  انالباحث
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 ٢٣٨

   بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢(الملحق 

        جامعة الموصل
     كلیة التربیة الریاضیة

  یبـــــــــــین اســـــــــــتبیان آراء الـــــــــــسادة الخبـــــــــــراء والمختـــــــــــصین حـــــــــــول بیـــــــــــان مـــــــــــدى صـــــــــــالحیة المواقـــــــــــف 
  )بصورتها االولیه(ة في الثلث الهجومي من ملعب كرة القدم الخططی

  
  المحترم . ……………..……………………………………………حضرة االستاذ 

  :بعد التحیة 
  لالعبــي اندیــة الخططــي فــي الثلــث الهجــومي التفكیــربنــاء مقیــاس" یــروم الباحــث اجــراء البحــث الموســوم 

  " .كرة القدم الدرجة الممتازة ب
بـرة واالختـصاص فـي هـذا المجـال یرجـى بیـان مـدى صـالحیة المواقـف الخططیـة فـي وبـصفتكم مـن ذوي الخ

الثلث الهجومي من ملعب كرة القدم وصالحیة البدائل ، مع ترتیب بدائل كل موقـف وحـسب أهمیتهـا بالنـسبة لالعـب 
  .المهاجم المستحوذ على الكرة 

  شاكرین تعاونكم معنا
   :المالحظــات

  .عبي اندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم في المنطقة الشمالیة من العراق عینة البحث تتكون من ال. ١
بیان مدى صالحیة كل موقف مع ذكر التعدیل اذا كان الموقف بحاجة الى تعدیل وحذف الموقـف غیـر المناسـبه . ٢

  .، فضال عن ذكر صالحیة البدائل 
  .واقف إضافة أي موقف آخر لم یتطرق له الباحث في نهایة تسلسل الم. ٣
  .داخل مربع البدائل ) ٤ - ٣ – ٢ – ١(اعطاء تسلسل الهمیة بدائل كل موقف تصاعدیا باالرقام . ٤
  :الرموز المستخدمة في المواقف تمثل . ٥

  .                  العب مهاجم مع الكرة 
  .                  العب مهاجم بدون كرة 

X العب مدافع                .  
   XXXX    العبي الجدار   .  

  .                  حركة الالعب المهاجم مع الكرة  
  .                   حركة الالعب المهاجم بدون كرة 

  ) . تهدیف –مناولة (                   حركة الكرة االرضیة 
  ) .  تهدیف –مناولة (                   حركة الكرة العالیة 

  .   مربع البدائل                 
  
  

  الباحثان
  

  

  
  

  ال
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 ٢٣٩

  )٣(الملحق 
  )المواقف الخططیة الهجومیة(یبین مفتاح التصحیح لمقیاس التصرف الخططي الهجومي 

  

رقــــــــــــــــــــــــم 
  الموقف

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم   د  ج  ب  أ
  الموقف

  د  ج  ب  أ

٢  ٣  ٤  ١  ٢٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١  
٣  ١  ٤  ٢  ٢٦  ٣  ٤  ١  ٢  ٢  
٣  ٤  ١  ٢  ٢٧  ١  ٢  ٣  ٤  ٣  
٤  ٣  ٢  ١  ٢٨  ٢  ٤  ٣  ١  ٤  
٣  ٢  ١  ٤  ٢٩  ١  ٤  ٢  ٣  ٥  
٣  ٢  ٤  ١  ٣٠  ١  ٢  ٤  ٣  ٦  
٢  ١  ٤  ٣  ٣١  ٣  ٤  ٢  ١  ٧  
١  ٣  ٢  ٤  ٣٢  ١  ٤  ٢  ٣  ٨  
١  ٢  ٣  ٤  ٣٣  ٢  ٤  ١  ٣  ٩  
٢  ١  ٤  ٣  ٣٤  ١  ٤  ٢  ٣  ١٠  
٢  ١  ٣  ٤  ٣٥  ٢  ٣  ٤  ١  ١١  
١  ٤  ٢  ٣  ٣٦  ١  ٣  ٢  ٤  ١٢  
٤  ٢  ١  ٣  ٣٧  ٣  ١  ٢  ٤  ١٣  
٢  ١  ٤  ٣  ٣٨  ٣  ١  ٢  ٤  ١٤  
٢  ١  ٣  ٤  ٣٩  ١  ٣  ٤  ٢  ١٥  
١  ٤  ٣  ٢  ٤٠  ٣  ٤  ٢  ١  ١٦  
٢  ١  ٣  ٤  ٤١  ١  ٢  ٤  ٣  ١٧  
١  ٣  ٤  ٢  ٤٢  ٤  ٢  ٣  ١  ١٨  
٢  ٤  ٣  ١  ٤٣  ٢  ١  ٤  ٣  ١٩  
١  ٣  ٢  ٤  ٤٤  ٤  ١  ٢  ٣  ٢٠  
٤  ٢  ١  ٣  ٤٥  ١  ٣  ٤  ٢  ٢١  
١  ٤  ٢  ٣  ٤٦  ٣  ٤  ١  ٢  ٢٢  
٢  ٣  ٤  ١  ٤٧  ٢  ٣  ٤  ١  ٢٣  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٤(الملحق 

  الموصل       جامعة 
    كلیة التربیة الریاضیـة

ـــــــف  ـــــــان مـــــــدى صـــــــالحیة المواق ـــــــصین حـــــــول بی ـــــــراء والمخت ـــــــسادة الخب ـــــــین اســـــــتبیان آراء ال   یب
  )المعدلة(الخططیة في الثلث الهجومي من ملعب كرة القدم 

  

  المحترم . ……………………………………………حضرة االستاذ 
  :بعد التحیة 

  اندیــة لالعبــي فــي الثلــث الهجــوميللتفكیــر الخططــي  بنــاء مقیــاس" یــروم الباحــث اجــراء البحــث الموســوم 
  " .كرة القدم ب الدرجة الممتازة

  وبــصفتكم مــن ذوي الخبــرة واالختــصاص فــي هــذا المجــال یرجــى بیــان مــدى صــالحیة المواقــف الخططیــة 
بة في الثلث الهجـومي مـن ملعـب كـرة القـدم وصـالحیة البـدائل ، مـع ترتیـب بـدائل كـل موقـف وحـسب اهمیتهـا بالنـس

  .لالعب المهاجم المستحوذ على الكرة ، وبالنسبة لالعب االسناد المهاجم 
  شـاكرین تعاونكـم معنــا

  

   :المالحظــات
  .عینة البحث تتكون من العبي اندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم في المنطقة الشمالیة من العراق. ١
وقف بحاجة الى تعدیل وحذف الموقـف غیـر المناسـبة بیان مدى صالحیة كل موقف مع ذكر التعدیل اذا كان الم. ٢

  .، فضال عن ذكر صالحیة البدائل 
  .إضافة أي موقف آخر لم یتطرق له الباحث في نهایة تسلسل المواقف . ٣
  .داخل مربع البدائل ) ٤ - ٣ – ٢ – ١(اعطاء تسلسل الهمیة بدائل كل موقف تصاعدیا باالرقام . ٤
  :واقف تمثل الرموز المستخدمة في الم. ٥

  .              العب مهاجم مع الكرة 
  .              العب مهاجم بدون كرة 

                العب مهاجم في حالة االسناد
  .              العب مدافع 

                العبي الجدار 
  .              حركة الالعب المهاجم مع الكرة  

  .عب المهاجم بدون كرة               حركة الال
  ) . تهدیف –مناولة (              حركة الكرة االرضیة 
  ) .  تهدیف –مناولة (               حركة الكرة العالیة 

  .               مربع البدائل 
  ض ح م      ضربة حرة مباشرة

  ض ح غ م   ضربة حرة غیر مباشرة 
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PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 ٢٤٦

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم      
  )٥(الملحق 

         جامعة الموصل
    كلیة التربیة الریاضیـة

  

فــي الثلــث الهجــومي مــن ملعــب كــرة القــدم ) ة الهجومیــة المواقــف الخططیــ(الخططــي الهجــومي التفكیر یبــین مقیــاس 
  )بصورته النهائیة(

  المحترم . ……………………………………………عزیزي الالعب 
الثلـث الهجـومي مـن ملعـب كـرة القـدم **فـي ) المواقف الخططیـة ( الخططي التفكیر*بین یدیك مقیاس :بعد التحیة 

صـحیحة ولكنهـا تختلـف فـي درجـة أهمیتهـا ، یرجـى اختیـار  ، ولكـل موقـف اربعـة بـدائل كلهـا انوالتي اعـدها الباحثـ
البدیل االكثر اهمیة بالنسبة للالعب المهاجم المستحوذ على الكرة ، وبالنسبة لالعب اإلسـناد المهـاجم وذلـك بوضـع 

  .داخل مربع البدیل الذي یدل على ذلك     ) √(    عالمة  
  .ل دقة وامانة ، علما ان االجابة تكون على المقیاس نفسه  یرجى االجابة على جمیع مواقف المقیاس بك:مالحظة 

  
  
  
  

  :الرموز المستخدمة في المواقف تمثل 
  .               العب مهاجم مع الكرة 
  .               العب مهاجم بدون كرة 

  .               العب مهاجم في حالة االسناد 
  .               العب مدافع 

  .       العبي الجدار         
  .               حركة الالعب المهاجم مع الكرة  
  .               حركة الالعب المهاجم بدون كرة 

  ) . تهدیف –مناولة (               حركة الكرة االرضیة 
  ) .  تهدیف –مناولة (               حركة الكرة العالیة 

  .ل                مربع البدائ
  .ض ح م       ضربة حرة مباشرة 

  .ض ح غ م    ضربة حرة غیر مباشرة 
  
  

  
  .التصرف في اثناء المنافسة لمقابلة الظروف الفعلیة الحادثة ویبرز دور الخبرة في تنفیذها:  الخططي لتفكیریقصد با*

  .الفریق المنافس هي منطقة هجوم الفریق ، وهي المنطقة الخطرة على دفاع : ثلث الملعب الهجومي ** 
  

  

  :مثـال 
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