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 الملخص باللغة العربية
تحديد بعض الصفات البدنية والقدرات الحركية والعقلية كمؤشر للتنبؤ باالداء المهاري 

 لمالكمي اندية العراق للمتقدمين )الفئة الخفيفة(   
 

   وباةاا يدةب تةو ير اهة التةدريب لة  العمة التة  لاةا التةا ير  متغيةرا  اهة  اليتطلب من المعنين بالعملية التدريبيةة بالمكممةة ايدةاد 
أا تاةةةدذ هةةةا   القةةةدرا  البدنيةةةة واللرميةةةة والعقليةةةة والتةةة  هةةة مسةةةتلتما  اللعاليةةةة والةةةت لطبيعةةةة تلةةةرت المكمةةة   لةةة  الللبةةةة 

متم لةة ميةة الواهة  اتبتبةارا  اللر  ومطاولةة القةول للةارا ينالسةر ة اللرميةة متم لةة ببنةا  اهة  اتبتبةارا  البدنيةة ال الة  الدراسة 
العكقة بين م  من المتغيرا  البدنيةة واللرميةة والعقليةة مةن داةة اندية اللرا  اتوسط بالمكممة ومالت  لمكمم بالرشاقة والتوا ق 

  واللرميةة والعقليةة لمكممة البدنيةمتغيرا  الاه   بك  من المااري األدا  بمستوى تنبؤية معادت  أيدادو ومستوى اتدا  المااري 
مكممةةة  انديةةةة اللةةةرا  اتوسةةةط المشةةةارمين ببطولةةةة اتنديةةةة بالمكممةةةة عةةةراق للمتقةةةدمين  اللفةةةة البليلةةةةم وقةةةد شةةةم  المدتمةةة  انديةةةة ال

مكممة  انديةة العةراق ومةالت م مكممًا ومان الغرض من الةت هةو لبنةا  اتبتبةارا  الم ةممة 32للمنطقة الوسط  والبالغ  دده   
مةةن بةةك  تلةةت العمليةةة ان وقةةد أسةةلر  نتةةافا الدراسةةة لمدمو ةةة البليلةةة ًا لم مكممةة54  الغ  ةةدده البةةللمتقةدمين بالمكممةةة 

 وهةة ومانةة  مكفمةةة للعبةةة اا مةةن بكلاةةا يسةةتطي  المعنةةين باللعبةةة ان يمتشةةلوا مةةنالعلميةةة هةةا  األبتبةةارا  قةةد تةةوا ر   ياةةا الشةةروط 
 من ان نؤمد  ل  ان اتبتبارا  الديةدل واللقيقيةة والمشةاباة لةكدا  اللعلة ومالت يم  البطوتالاي يستطي  ان يم   البلد ب المكم 

لمعادلةةة  ةمد  با ويتضةةم مةن ان هنةات  ةكي متغيةرا   يةت مةا بةين المكممةينيتمال اا  لة اسةةتطا تقةد ا بتة   عاليتاةا مةن بةك  
لة  مة  مةدرب ان يعمة  بمة  قدراتةر التدريبيةة  لة  لةالت يدةب  والسةر ة اللرميةةم  رميةت اتنتبةا  والرشةاقة  تهة  التنبؤية الناافية و 

تةةدريب مكمميةةر  لةة  الترميةةت والرشةةاقة البا ةةة ومةةن  ةة  السةةر ة اللرميةةة للمكممةةين ويةةت  الةةت بوقةة  والةةد لتعةةدي  اتدا  الماةةاري 
و  النتةةةافا و ةةة  ضةةةللمكممةةةين وملمةةةا مانةةة  اتبتبةةةارا  مشةةةابار للعةةةب اللقيقةةة  وللنةةةتات  ملمةةةا مةةةان اتدا  با ضةةةلية  اليةةةة 

 ضرورل الترميت  ل  تلت المتغيرا   ند اتلادها أليداد ا ض  المستويا  بالمكممة  يو   البالي

 

 tAbstrac 

 

Definition of some bodily features and mental capacities for the foretell of the 

skillful Performance for The Post Iraqis clubs in Boxing (light class) 

 
                  The Researcher       

     Ali Atshan Khalaf Al-Musharafawy     

 

     The trainers of Boxing have to Find the most important change which affect on the 

training work.So that It should existence the actine requirements as a result of the nature of 

the Boxer movement on the ring such as the mental ، moteor and the Physical abilities .The 

Aim of this study is to build the most important test physical tests which reprenstive by the 

moter speed ، the continue the power of the hands the motor tests represewtive by the fitness 

according of the youphrate clubs boxers . Also the relastion amony the mental  ، motor and 

physical  chanyes from the skillful  Performance level also finding the foretell equation with 

the skillfull performance throuyh the Boxing community for the middle you phrate clubs 

whom participaut in the middle you phrate championship in Boxing which were 32)) boxers 

.The purpose at this study is to build the desgine tests . Also there were (54) Boxers from the 

post Iraqis Boxers for the light group . the results of this study through the operation with the 
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etistence of the game . By perivious the coceyned can discover who is the Boter that can 

reprensted the country in the championship .Also we can ensurivy an the new   ، real and 

similar test for the real performance and thise test ، prove thire activity through the 

recognizing between the boxers . there are three chanyes stand stability with the final foretell 

equtation such as (motor speeds fitness and caution concentrate). So theet each trainer have 

to work hard with its training abilities to training the Boters on the especial fitness and the 

concentrate then to the motor speed for the Boxers in the same time in order to modification 

the skillful performance .when the tests are similar to real game ; the performance will be in 

high level according to the results . The researcher recommandatest to concentrate an those 

changes to be together in order to find the best level in Boxing .   

 

 

 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهميته  1-1
اتساسةةية بالتةةدريب الرياضةة  والةةاي مةةن بالعمةة  المتةةرابط لما ةةة المتغيةةرا   المبتللةةة الرياضةةية لعاليةةا تمتةةات ال 

ال  ا ل   لمكم و و  ا اننظرًا لطبيعة اللعالية وبااا  المكممةرياضة ومناا د اتدا  المااري يلدبكلاا يت  ت
ايدةةةاد  نةةةين بالعمليةةةة التدريبيةةةةبمعنةةة  انةةةر يتطلةةةب مةةةن المع هةةة  المتغيةةةرا يتطلةةةب امتكمةةةر تاتندةةةات  ا مسةةةتوي

ومةن والت لطبيعةة تلةرت المكمة   لة  الللبةة  اامستلتمات تو ير اه  ية اي يدبمتغيرا  متماملة للعملية التدريب
،  يةةوالعقل هةو القةدرا  البدنيةة واللرميةة مةن بةك  هةا  الدراسةة بك  الت نكلظ ان اه  ما يدب تو ر  للمكمة 

مةون هةا   مكمة الماةاري للمسةتوى البة  بنوتعد ها  الدوانب من األمور المامة    المكممةة وبالتةال  يممةن ان نت
المشةذ  ةن مةواطن القةول والضةعذ وت شةت ان  ومن  ة اللعبة تتعلق بالداات الع ب  والعضل  بالدردة األول  

أا يظاةةر الةةت مةةن بةةك  دور تلةةت المتغيةةرا  التةة  سةةتدعلر  ةة  لةةب اتهتمةةا  باةةا  الدوانةةب األدا  الماةةاري يتط
، ممةةةا تعةةد دراسةةةة تلةةت المتغيةةةرا  مةةةن األمةةور التةةة  تلةةةدد وسةةر ة  ةةة  األدا   واللعالةةةة  ةةورل مةةةن القةةول الموداةةةة

المبنيةةة  لةة  اتسةة   اي اتبتبةةارا علميةةة الوسةةاف  لل اً و قةةمكممةةين ابتيةةار اليدةةب  رو ليةةر   نةةمسةةتوى المكمةة  
 اً مااريةمعر ةة ادا  المكمة  التنبةؤ ل والت  من بكلاا يممةنمن مسلما  النداح للعملية التدريبية  عديالعلمية وهاا 

 ذالتعةةر  الةةت يممةةن القيةةا  ومةةن بةةك بتبةةارا  و ن  ةةراب بةة  تسةةبقر دراسةةا  متعةةددل تعتمةةد  لةة  اتالةةت مةةتيةةت  و 
ممةا  المكممةةب و ةًا  ة   مليةة اتنتقةا  والممارسةة للنشةاط الرياضة  و ماة  وهةاا امةر  المكممين  ل  مستوى

سةا د ي بالتةال لتم ي  الرياضة التب  ةية و  مكم من بكلاا يت  ابتيار ال من أ ض  الوساف  الت  الت يعد أن
لةالت  لةةمةاليذ المباو ال  أ لة  المسةتويا  ، ممةا أناةا تقلة  مةن الوقة  المسةتغرق والداةود والت  المدرب بالو و 

  ن  ملية الو و  للمستويا  العليةا ت ية ت  بملةض ال ةد ة بة  بالسةع  والتوا ة  لمدمة  العمليةا  التدريبيةة 
 ة  ايدةاد معةادت  يممةن مةن بكلاةا التنبةؤ بةاتدا   تممةن أهميةة البلةي ومن بك  التب سلوب  لم   ليم 

تغطية المدروسة هاا وتعد ها  الدراسة ل يةلرمية والعقلالالقدرا  البدنية و   لا لل و قاً المااري لك ب  المكممة 
 . لتتويد المعنين ببيانا   ن تلت الدوانب المدروسة المكممةدوانب مامة    

 : مشكلة البحث 1-2
 ل  الرغ  من شارل المكممةة ملعبةة اولمبيةة ات اناةا لة  تلةظ باتهتمةا  العلمة  المةا    لة  دمية  ات ةعدل    

المكممةةةة وبعةةةد اتسةةةتعانة العمةةة  اتمةةةاديم  والتةةةدريب  بعةةةة البالةةةي للعمةةة  الميةةةدان  وممارسةةةتر بومةةةن بةةةك  متاب
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ومشةابار  بالم ادر العلمية واتستفنا  بارا  الببرا  والمبت ين    المكممة ل  يدد البالي ابتبارا  لقيقية
ولاةاا لدةا البالةي الة   اللرميةةا   ةلة المطاولةة للقةول العضةلية وال ةلبوب و ةًا للعمة  ا نةا  النةتا  اللقيقة  

 ات تماد  ل   بنا  ابتبارا  لاا العكقة بالمكممة لغرض ات تماد  لياا من قب  البةال ين والماتمةين بالتةدريب
من أه  ما يممن دراسةتر  العقليةاظا ة ال  المتغيرا   المتغيرا تلت هاا من داة ومن داة ابرى تعد  الرياض 

وبالتال  يممن المشذ  ن مواطن القول والضعذ  المااري للمكممينللمستوى  التنبؤ رلغرض الوقوذ  ل  مؤش
 ا تعةد دراسةة ال ةةلا الدوانةب ، ممةة تلةتاتهتمةا  بمسةةتوى المكممةين مااريةًا يتطلةةب وت شةت ان لةدى المكممةين 

البالةي للبةوض  ة  هةا  من دوانب اللراب المبير الت  ل  يت  ملفاةا األمةر الةاي د ةا  المكم الت  تلدد مستوى 
 . تبص المكممة المشملة للو و  ال  معلوما  دقيقة 

 اهداف البحث  1-3
 :  يهدف البحث الى    
ة الرشاقة متم لةةة بةةةاللرميةةة البتبةةارا  اهةة  اتمطاولة القةةول للةةارا ينم و ة بةةةمتم لةةة البدنيةةة البتبةةارا  اهةة  اتبنةةا   .1

 . اللفة البليلةم للمتقدمين ط بالمكممةوالتوا قم لمكمم  اندية اللرا  اتوس
ومستوى اتدا  المااري لمكمم  انديةة العةراق  يةوالعقل اللرميةالقدرا  و  البدنية   من ال لا العكقة بين م. 2

 للمتقدمين  اللفة البليلةم .
اللرميةةة القةةدرا  و  البدنيةةة  ةةلا الاهةة   بةةك  مةةنبالمكممةةة  الماةةاري األدا  بمسةةتوى تنبؤيةةة معةةادت  أيدةةاد -3

 لمكمم  اندية العراق للمتقدمين  اللفة البليلةم .ية والعقل
 

 فروض البحث  1-4
 مايلي : يفترض الباحث     
 الرشةةاقة اتبتبةةارا  اللرميةةة المتم لةةة بةةة مطاولةةة القةةول للةةارا ينم و   بتبةةار البةةدن  الم ةةم  المتم ةة  بةةةات. ان 1

 . مبنية  ل  اس   لمية والتوا قم
 الماةةةاري األدا  مسةةةتوىو ة والعقليةةة اللرميةةةةالقةةةدرا  البدنيةةةة و  اط معنويةةةة بةةةين اهةةة  ال ةةةلا ودةةةود  كقةةةة أرتبةةة .2

 لمكمم  اندية العراق للمتقدمين  اللفة البليلةم .
 يةةةوالعقل اللرميةةةالقةةدرا  و  البدنيةةة ال ةةلا اهةة  مةةن بةةك   بمسةةتوى اتدا  الماةةاري بالمكممةةةيممةةن التنبةةؤ  -2

 دية العراق للمتقدمين  اللفة البليلةم .لمكمم  ان
 مجاالت البحث: 1-5
، مكمموا   اللفة البليلةم للمتقدمين اللرا  اتوسط بالمكممةا اندية و ممكم: المجال البشري  1-5-1

 .نادي اتتلاق الرياض     ملا ظة القادسية اندية العراق للمتقدمين لللفة البليلة ، مكمموا 
 . 10/1/2012ال   3/9/2011المدل من  : لزمانيالمجال ا 1-5-2
قا ة نادي المو ة بملا ظة الندذ ، قا ة المكممة بملعب الشعب ببغداد ،   : المجال المكاني 1-5-3

 . لنادي اتتلاق الرياض     ملا ظة القادسيةممة المك للبة
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 الدراسات النظرية :   -2
 ت البدنية : الصفا  2-1

 بالمكممةة ، واتبتبةارا  المكفمةةامامة بالمكممةة ولغةرض تطويرهةا يدةب تةو ير التمرينةا     البدنيةان ال لا
لالت  ند تطوير تلت المتغيرا  يدةب تطةوير وسةاف  تو ةلنا لتلقيةق الاةدذ المرسةو  وممةا امةد الةت الم يةر مةن 

ن ات ةةةداد وتعتبةةةر لتطةةةوير هةةةا  المتغيةةةرا  تبةةةد مةةةن تطةةةوير وسةةةاف  مبتللةةةة مةةةالببةةةرا  والمبت ةةةين  لةةة  انةةةر  
 بالمكممة ه  : المدروسةومن اه  المتغيرا  البدنية م 1 ية من اه  الوساف مالتمرينا  البدن

 السرعة الحركية : -1

 ند ادا  اللرما  ة و مدمو ة  ضليأدا  سر ة انقباض  ضلة يق د بالسر ة اللرمية او سر ة األ    
 م.2 مر ة أدا  لممة معينةس مسر ة رم  المرل او سر ة الو ب او الوليدل

 :مطاولة القوة  -2
تعن  مطاولة القول " قدرل الرياض   ل  القيا  بمداود متوا   لمدل طويلة نسبيًا دون ان ينبلض مستوى القول 

 م .3ب ورل مللوضة نتيدة التعب"  
   : الحركية لقدراتا 2-1-2
 اا   البدنية ،ل قريبة ددا مدمدة م  المتغيراللتر  يبتلذ المبت ون    ت نيذ القدرا  اللرمية وان مان  

ومناا ة ه   ام  ما  و عا     تلديد نتافا الم ير من اللعاليا  الرياضية اللرمي يممن القو  بان القدرا 
  : المدروسة ه   ةاللرمي اا ان اه  القدرا  المكممة

 الرشاقة :  -1
رما  المودار الت  تتس  بالدقة م  اممانية اللرد تغيير الرشاقة تعن  " قدرل الرياض   ل  رد  ع  سري  للل 

 م .4وضعر بسر ة وتيتطلب الت القوى الق وى او القدرل "  
 التوافق :  -2

يق د بالتوا ق قدرل الرياض   ل  سر ة األدا  اللرم  م  دقة األدا     تلقيق الادذ م  األقت اد    
 م .5والتواتن والدقة  الداد ، ويرتبط التوا ق بالسر ة والرشاقة 

 : ة العقلي القدرات 2-1-3
وب و ًا يممن القو  بان القدرا  العقلية ه   ام  ما  و عا     تلديد نتافا الم ير من اللعاليا  الرياضية 

ممةن يؤديةر اللةرد او مةا "  ةلة يلةددها سةلوت اللةرد بمعنة  اناةا  ةلة تعةدد بمةا يالعقليةة  اا ان القةدرا المكممة 
 القدرا  العقلية المدروسة ه  :اه  ، ومن م  1 ر "يقو  ب

                                                 

 . 59، ص 2005، مكتبة الشجرة الدر ، المنصورة ،  المدخل الى المالكمة الحديثة( سامي محب : 1)

 .108،ص1999، مركز الكتاب للنشر ، التدريب الرياضي والتكامل بين المظرية والتطبيق(عادل عبد البصير:  2 )
 192، ص  2010، مكتب النور ، بغـداد،  استراتيجيات طرائق واساليب التدريب الرياضي( حسين علي العلي و عامر فاخر شغاتي : 3)
. 

 .  616، ص 1998،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، االردن ، 1، طلرياضياسس التدريب ا( قاسم حسن حسين : 4)

  . 205، ص  1997، دار الفكر العربي ،  1، ط التدريب الرياضي واألسس الفسيولوجية( ابو العال احمد عبد الفتاح : 5)
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الك ب تدا  م ير او م يرا  معينة  ردة القول او ال عوبة الت  يبالاايق د باا د : شدة االنتباه -1

وبالتال  ملما تاد  شدل اتنتبا  نلو م يرا  معينة ملما تطلب اتمر با  المتيد من الطاقة الع بية او العقلية 
 . م2ة اتنتبا  م     ملي

تضييق اتنتبا  او ت بيتر نلو م ير معين واستمرار اتنتبا   ل  هاا الم ير المبتار للترل  ": تركيز االنتباه -2
 . م3من التمن "  

 مستوى االداء المهاري : 2-1-3
 يطبقاا المكم للرمية البا ة الت  اتدا  المااري بالمكممة يادذ ال  امتساب واتقان وت بي  الماارا  ا 

يعد مرللة ا نا  المنا سة للو و  ال  المستويا  الرياضية العالية    نوع النشاط الممار  و   المكممة 
 م : 4والاي ينقس  ال م   للماارا  اللرمية اتساسية    المكممة امتساب واتقان المكم 

   . وض  القبضة .5. وساف  الد اع 4  . اللمما3. التلرما  بالقدمين  ل  الللقة 2اد . وقلة اتستعد1
ا نا  النتا  اللقيق   اتدا  المااري للمكم  بشم  مام مستوى وبااا ت  ات تماد  ل  الت من بك    

وتتتلقق تلت العملية ات بات تماد  ل   للمكممين اي ات تماد  ل  اللمما  والد ا ا  ال ليلة بالبطولة
 دا  .لماارا  اللر ية لكتلت ا

 البحث واجراءاته الميدانية  يةمنهج-3
 منهج البحث3-1

 لل  مشملةة البلي .والت لمكفمتر  باسلوب العكقا  اترتباطية البالي المناا الو ل أبتار     
 مايات  :  البلي شم  مدتم  و ينة  :  البحثوعينة مجتمع  3-2
اللرا  لمنطقة طولة اتندية بالمكممة لمشارمين بباالمتقدمين  للمكممين مكمم  اندية اللرا  اتوسط. 1
الموا ق  15/9/2011-14-13والمقامة بملا ظة الندذ و ل  للبة نادي المو ة الرياض  لللترل من  وسطات

اا مان للمدمو ة البليلة  ال ك ةللمدمو ا  الوتنية  مكمماً  م70  دده والسب  والبالغ البمي  والدمعة 
مكمم  المدمو ة وقد ت  التعام  م  م مكممًا للمدمو ة ال قيلة 16م مكممًا و 22متوسطة  مكممًا والم 32 

 . اتبتبارا  الم ممةمن الت هو لبنا  لغرض مان او م مكممًا 32 البليلة البالغ  ددها
لللفة ولة ت  التعام  م  اغلب المكممين المشارمين بالبط لعراق للمتقدمين بالمكممة اامكمم  اندية ا. 2

  ا نا  البطولة المقامة    بغداد ات بعض المكممين الاين ل  يلضروا    الوق  الملدد لكبتبار البليلةم 
                                                                                                                                                                  

 . 45، ص  2006ئق ، بغداد ، ، دار الكتب والوثا 1، ط  العمليات العقلية( نصير صفاء وعبد الوهاب غازي : 1)

،  دار الفكر للطباعـة  والنشـر  1، ط  قياس( –تدريب  –فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة )تحليل ( عبد الستار جبار الضمد : 2)
 . 66، ص 2000والتوزيع ، االردن ، 

 . 283، ص 2002القاهرة ،، دارالفكرالعربي ، علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية( محمد حسن عالوي:3)

 . 56، ص  1997، المركز العربي للنشر، الزقازيق، تطبيقات عملية–اسس نظرية  –المالكمة (  يحيى السيد الحاوي : 4)

 



 7 

م مكممًا موت ين  ل  المدمو ا  175البالغ  دده   و  23/11/2011 -17لللترل من   ل  قا ة الشعبو 
وبااا  قد ت  م مكممًا 45مكممًا وال قيلة  م 60 م مكممًا وللمتوسطة 70البليلة  اا مان للمدمو ة  الوتنية

 .م %77.14ا بل  النسبة المؤفية   ًا من المدمو ة البليلة وبااام مكمم54التعام  م   
 الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث  3-3
اميا   –بارا  والمقايي  اتبت -استمارا  اتستبيان  -المقابك  الشب ية  -الم ادر العربية واتدنبية  -

للبة  –واقية رأ   - سا ا  توقي  -قلاتا  مكممة  - CDداات لاسوب م  اقراص  - م5مكممة  دد  
 م .1مامرل ت وير  دد   –م 1لب   مكممة  دد   – مكممة

 
 التجربة االستطالعية  3-4
 م مكممين متقدمين8والبالغ  دده    ادرى البالي تدربتر اتستطك ية  ل  مكمم  نادي اتتلاق الرياض   

 ومان الغرض من التدربة األستطك ية مايات  : الموا ق ال ك ا  6/9/2011بتاريخ 
 م مسا دين .5ألدرا  البلي هو   العددسا د : اا تبين ان الم و دد  ريق العم  ل التعرذ  ل  ملا -
الاي تدري  ير التدربة الرفيسة : اا تبين ان األداتل والممان  كلية اتداتل واتدوا  المستبدمة  من الت مد-

 .  واألدوا   اللة

    التدربة الرفيسة .التعرذ  ل  اتبطا  وال عوبا  الت  قد تظار  -
 تحديد الصفات البدنية والحركية :  3-5
لميةةة ومواقةة  مةةن أدةة  تلديةةد األبتبةةارا  البدنيةةة واللرميةةة بالمكممةةة  مةة  البالةةي  لةة  مرادعةةة الم ةةادر الع 

ة را  الببةةرا  والمبت ةةين بالمكممةةة تةة  ابتيةةار اتبتبةةارا  المكفمةةة للعبةةة والمتم لةةة بةةوبعةةد اتسةةتفنا  بةة   النةة م
والمتم لةةةة بةةةة  اتبةةةرى ر ابتبةةةارا  تب  ةةةية بالمكممةةةة لقيةةةا  ال ةةةلا ولعةةةد  تةةةو  للةةةارا ينم  السةةةر ة اللرميةةةة

تضةمن  ادةرا ا  اا    بنةا  ابتبةارا  لقيةا  هةا  ال ةلا  بالمكممةة مطاولة القول للارا ين والرشاقة والتوا قم ت
   ومما يل  : م مكم  32بالمكممة لللفة البليلة بواق    طوسات اللرا اتستعانة باندية  البنا 

  :  صدق االختبارات 3-5-1
ارا   ل   ةدد استبد  البالي  دق الملممين وهو ألد أنواع ال دق ويلسب هاا ال دق بعد  رض اتبتب 

الاين أمدوا إن اتبتبارا  المسةتبدمة هة   ةادقة  ة  قيةا  ال ةلا  التة  وضةع   م من الببرا  والمبت ين
تقةدير لمعر ةة مةا إاا مةان اتبتبةار يقةي  مةا نريةد أن نقيسةر بةر ، وت شة    " ويعةد ال ةدق  لة  انةر   من أدلاا

 . م1غير ما نريد أن نقيسر بر "  
 : باراتثبات االخت  3-5-2

                                                 
()( 1ينظر الملحق.) 

 . 23. .ص1995، القاهرة: مركز الكتاب للنشر ، المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق  ( مصطفى حسين باهي :1) 
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م ولغرض الت مد 1المق ود ب با  اتبتبار هو " مدى الدقة الت  يقي  باا اتبتبار الظاهرل موضوع القيا  " 
 قد  م  البالي  ل  ا ادل اتبتبارا  المبتارل لمرتين لعينة البنا  بلترل تمنية تل   بةين  من  با  اتبتبارا 

 م .4ما ية لكستشلا  ومما مبين    ددو   اتبتبار اتو  وال ان  لمدل سا تين وه  مدل 
 
 
  االختبارات : موضوعية  3-5-3
اتبتبارا  الموضو ية  تعن    م  اتبتبارا  الت  تبرج رأي الم لم أو لممر ، من  مليةة الت ةليم تن  

 م .4ومما مبين    ددو    م2 الدواب ملدد ، مما إناا ت تت  ر بالعوام  الااتية والشب ية للم لمم
 (4جدول )

 يبين المعامالت العلمية لالختبار

 ( .0.34( هي )0.05( ومستوى داللة )30القيمة الجدولية عند درجة حرية )
 مستوى الصعوبة   3-5-4
ان اتبتبار المناسب هو الاي ت يمون  عبا بليي يتعار ادا   لاا لدا البالي إل  التعرذ  ل   عوبة   

ابتبار مرب   بك فا اتبتبار للعينة و رضاا  ل  منلن  التوتي  الطبيع  من د نتامن بك  إيدا ا اتبتبار 
 م د   ل   د  ودود انلراذ بالتوتي  الطبيع  بمعن  ان العينة تتوتع طبيعياً 5ماي ومن بك  نتافا الددو   

 . امن من ال عوبة المعيقة إلدرافاا  ل  تأي ان اتبتبار  ا  ل  اتبتبار 
 (5جدول )

 الصعوبة باستخدام اختبار كاي بين نتائج اختباري
 المتغير

   
 االختبار

عدد 

 العينة

الوسط 

 الحسابي 

األنحراف  

 المعياري

اعلى 

 قيمة
 مربع كاي اقل قيمة

مستوى 

 الداللة

 البدنية 
مطاولة القوة لعضالت الذراعين 

 حتى استنفاذ الجهد
32 22.562 4.015 30 16 22.157 0.878 

 الحركية 
 0.997 13.671 10.06 17.05 1.286 11.758 32 رشاقةال

 0.884 21.968 5 12 1.560 8.375 32 التوافق

 القدرة التمييزية :  3-5-5
                                                 

 . 144. ص  2001القاهرة: مركز الكتاب للنشر ، : القياس واالختبار في التربية الرياضية.  ( ليلى السيد فرحات2)

 131.ص 1987. بغداد : مطبعة التعليم العالي ،  االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي( قيس ناجي وبسطويسي احمد :  1)

 النتيجة Sig موضوعية النتيجة Sig ثبات االختبارات  المتغيرات

مطاولة القوة لعضالت الذراعين حتى  البدنية 
 معنوية  0.000 0.82 معنوية  0.000 0.84 استنفاذ الجهد

 الحركية 
 معنوية  0.000 0.80 معنوية  0.000 0.82 الرشاقة
 معنوية  0.000 0.92 معنوية  0.000 0.89 التوافق
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 ل  التمييت بين مدمو تين من البيانا  بليي تمةون الةدى  ة ان تمون قادرلالنادل ا من موا لا  اتبتبار 
اتبتبةةةار والمدمو ةةةة اتبةةةرى تم ةةة  المسةةةتوى  كندةةةات  لةةة المسةةةتوى العةةةال  لالمدمو ةةةا  مةةةن البيانةةةا  تم ةةة  

الواط   إا ان من الطبيع  ان تتلاو  قةدرا  ات ةراد  ة  تل ةيلا   لة  أي ابتبةار ممةا و ةذ اتبتبةار غيةر 
المميت ب نر ت ي لم للتطبيق إا يعن  بالضرورل ان دمي  ا راد العينة قد ل ةلوا  لة  دردةا  متقاربةة ممةا يةد  

ل   ة  تموينةر إا يدمة   لمةا  الةنل  واتبتبةارا  والقيةا  ان الطبيعةة البشةرية متلاوتةة  ة  قةدراتاا  ل  ودود ب
إلة  تقسةةي  ات ةراد إلةة  مدمةةو تين  -ونتيدةة ل ةةغر  ينةة البنةةا   -ومةن هنةةا لدةا البالةةي   لة  ادا  أي نشةةاط .

 ةةة   م مكممةةةاً 16 ةةةة العليةةةا و  ةةة  المدمو  م مكممةةةاً 16لمةةة  مدمو ةةةة أي   )%50بعةةةد تةةةرتيبا  تناتليةةةا بواقةةة   
  بة دالةةة معنويةةًا  نةةد مسةةتوى دتلةةة م يظاةةر بةةان قيمةةة   الملسةةو 6  ةةة الةةدنيا ومةةن بةةك  نتةةافا الدةةدو المدمو 
 .   ل   رت مدمو تين مبتللتين من النتافا للعينة ا م مما يد   ل  قدرل اتبتبار 0.000 – 0.02

 (6جدول )
 (tباستخدام اختبار )المستخدمة  المصممة راتالقدرة التميزية لالختبايبين نتائج 

الوسط  المجاميع االختبارات المتغيرات 
 حسابي

االنحراف 
 معياري

T  * 
 المحسوبة

 الداللة

مطاولة القوة لعضالت الذراعين حتى استنفاذ  البدنية 
 )عدد اللكمات(الجهد

 2.217 25.875 المجموعة العليا
8.415 0.000 

 2.236 19.250 المجموعة الدنيا

 الحركية
 )ثانية(  الرشاقة

 0.02 2.336 4.573 13.666 المجموعة العليا
 0.248 10.991 المجموعة الدنيا

 التوافق عدد الوثبات 
 0.000 6.676 1.030 9.562 المجموعة العليا
 0.981 7.187 المجموعة الدنيا

 ( .2.04( هي )0.05) ( ومستوى داللة30القيمة الجدولية عند درجة حرية )
 :للتطبيق  ل   ينة البلي  ا  داهتلاتبتبار   ومن بك  ما تقد   قد امتمل  ادرا ا  البنا  وبااا ا بل

 الشكل النهائي لالختبارات : 3-6
 اواًل االختبارات البدنية :

 : ( 1). السرعة الحركية للذراعين بالمالكمة 1
 .  انية من اللرمةم 10تنو ة  ل  مي  اللم  لمدل  أبتبار أمبر  دد مممن من اللمما  الم -
 قيا  السر ة اللرمية للارا ين .:  الغرض من األختبار -
، مةةي  مكممةةة ، سةةا ة توقيةة  لدي ةةة ، أسةةتمارل  نةة او  10ملةةوذ مكممةةة بقيةةا   :  األدوات المســتخدمة -

 م  انية ،  ا رل .10لتسدي  اللمما  ال ليلة بك   

                                                 

السيد الحجاب : تاثير استخدام تدريبات الوثب بالحبل بحمل بدني مقنن للجهاز التنفسي في معامل  ( يحيى السيد اسماعيل ، ابراهيم1)
 .180، ص  1986التحمل للمالكمين ، مجلة البحوث للتربية الرياضية ، جامعة الزقازيق ، 
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يقذ المكم  اما  المي  بوض  التايؤ و ند سماع أشارل المدرب يبةدأ المكمة  بةاللم   لة   : وصف األداء -
والتة  تبعةد م  ت وير اتدا  بمامرل الت ةوير  ام  10 مما  متنو ة ب مبر  دد مممن بك المي  ب ستبدامر ل

يي  ند  رض الت ةوير  لة  بل مكممينلل المامر     التاوية المقابلة ويمون  م 1.90 م وب رتلاع   2  مسا ة
ت   ةةرض الت ةةوير  لةة  يةةوبعةةد الةةت  لةة  مةةي  اللمةة  بوضةةوح تةةا   نةةد أدا    مكمةة   يةةت  رؤيةةة الالببيةةر المقةةو  

  . للتسدي باستمارل با ة  تسدي  اللمما  ال ليلة  قطلغرض والملممين  مدمو ة من الببرا 
 م  انية .10بك   : تسد  اللمما  ال ليلة  ل  مي  اللم  للمبتبر  التسجيل-
 : التعبحتى  بالمالكمة .  مطاولة القوة لعضالت الذراعين2
اونة   م10قيا  مطاولة القول للعضةك  المةادل للةارا ين باسةتبدا  قلةاتا  بقيةا   : الغرض من األختبار -

 .لم  اراع لت  التعب
 ستمارل تسدي  . م اون  ، مي  مكممة ، أ10قلاتا  مكممة بقيا    : األدوات المستخدمة -

بم  اراع و ند سماع  م اون 10ارتدا  القلاتا  بقيا  من وض  اتستعداد بالمكممة م  :  وصف األداء -
 2والت  تبعد مسةا ة  م  ت وير اتدا  بمامرل الت وير  للم   ل  المي  لت  التعباشارل البد  يقو  المكم  با

بليةةي  نةةد  ةةرض الت ةةوير  لةة   مكممةةينلل التاويةةة المقابلةةة المةةامر   ةة  يمةةونمتةةر و م  1.90 متةةرم وب رتلةةاع 
ت   ةةرض الت ةةوير  لةة  يةةوبعةةد الةةت  لةة  مةةي  اللمةة  بوضةةوح تةةا   نةةد أدا    مكمةة   يةةت  رؤيةةة الالببيةةر المقةةو  

 للتسدي  . باستمارل با ة  تسدي  اللمما  ال ليلة  قطلغرض والملممين  مدمو ة من الببرا 

 .مي  اللم  لت  التعب  ال ليلة  ل  دد اللمما  :  التسجيل -
 ثانيًا : االختبارات الحركية : 

 .بالمالكمة . أختبار الرشاقة 1

 : قيا  الرشاقة بالمكممة .الغرض من األختبار-

 انيةة ، للبةة مكممةة ،  ةا رل لبةد  اتبتبةار،  1/100سا ة توقية  لدي ةة ألقةرب :   األدوات المستخدمة-
 م اميا  مكممة .5 

 اصفات االختبار :مو  
ومن     المي  لمسة  ل بادا   و ند سماع اشارل البد  يقو  المعلق بمرمت الللبة م1يوادر المكم  مي  رق    

والةدل  لة  المةي  ومةن  ة  ينتقة  بالو ةب الة  اليمةين الة   لمسةةويةؤدي  م2رقة    مي لبلذ ال  بالتلرت ليقو  
المعلةق بةالمرمت م 1ا ينتق  ال  اتما  بالو ب ال  مي  اللم  رقة   والدل وبعده لمسةم ليؤدي 3مي  اللم  رق   
والةدل ومةن  ة  ينتلة   لمسةةم ليةؤدي 4مةا  الة  مةي  رقة   ومن  ة   ينتقة  بالو ةب لك لمسة والدلويؤدي المكم  

مةي   لبلةذ الة والةدل ومةن  ة  ينتقة  بالو ةب ل لمسةةم ويؤدي المكم  5بالو ب ال  اليسار ال  مي  اللم  رق   
 . لمسة والدلم ليؤدي 1رق   

  : التعليمات
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 ند سما ر لل ا رل و   الوق  نلسر يبدأ التوقي  بالعم  وت ينتا  التوقي  إل  بعد  اللم . ييبدأ المكم  1
  ل  دمي  اتميا  . اللم 

 . يت  التلرت بالو ب باتدا  المي  وباسرع وق  مممن .2
 .م متر 1.5متر م وبين مي  وابر تمون   1تمون    المرمتم اتو . المسا ة بين بط  البد  والمي  3

 . يسد  للمكم  التمن الاي تؤدى بر اللرمة بالمام   ل  اتميا  التسجيل :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل )
 بالمالكمة  الرشاقةشكل يوضح اختبار 

 :  بالمالكمة التوافقاختبار . 2 
     ين والقدمين بالمكممةقيا  توا ق الارا:  الغرض من األختبار

 سا ة ايقاذ ، لب  مكممة ، منطقة  ضا  لكدا  باللب  .: األدوات 

يبدأ المبتبر بمست اللب  بمنطقة  ضا  و ند سماع  ملمة ابدأ يبدأ تشةغي  سةا ة التوقية  :  وصف األداء -
 تاا  الوق  الملدد لر .م  انية وينتا  العم  بان15ويقو  المكم  ب دا  الو با   ل  اللب  ولمدل  

 يسد  للمبتبر  دد الو با  ال ليلة باللب  بك  التمن الاي تؤدى بر الو با  .:  التسجيل -

م ير ما يوادر العاملين بالعم  الرياض  بالمكممة  عوبا  مبيرل من بك   د  ودود ومن بك  الت 
كلظ استبدا  ابتبارا  تدريبية لي  لاا نلل و   ل  ا ض  النتافا و   المدربين لابتبارا  لقيقية تو 

كيس 

 4رقم 

كيس رقم 

1 

كيس 

 5رقم 

 2كيس رقم 
كيس رقم 

3 
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  ملنا  ل وبااا بالمكممة  تاا كقلعد   النتافا يقةو   ال  لقتالعكقة بالمكممة وبااا تيممن ان ن
 المشابر للنتا نسد  م  لقيقة اتدا  ية تلقيق ابتبارا  بنا  معالدة ها  ال عوبا  قدر اتممان من بك 

 ل  اتس  العلمية  المبنية نداتا  الدولية و   لقيقة اتمر ان اتبتبارا لغرض التو   ال  ا ض  ات
ايداد ا ض  اتنداتا  بالبطوت  المللية والدولية و ل  هاا  يت  من بكلااالت  و متطلبا  اللعبة  ستبد 

راب    لينا سد اللقيق  ولالت تلتلاتسا  ان المكممة تلتقر لم ير من اتبتبارا  الت  تمون مشابار لكدا  ال
و قًا لتلت المتطلبا  لت  يتممن المدرب من معر ة مستوى م  مكم  وبااا ت  بنا  تلت  العلم  لاا  النالية

ال  ا نا  األدا  وبالتاا المدرب األستدت   ل  مكممير تعط  مؤشرا  يستطي  من بكللموناا  األبتبارا 
ا  ان ه التونكلظ من بك   ، ساي   م  المدربينلتاألبتبارا   ا بم من الضروري ودود م   ها 

 مكم ال ذامتشمن ا المعنين وبالتال  يستطي العلمية اا مان  مكفمة للعبة  الشروط األبتبارا  قد توا ر   ياا
ان  قد وبااا ان اتبتبارا  دميعًا م يم   البلد بالبطوت  من بك  ودود ابتبارا  مشاباة للمكممة الاي

م ومالت يممن ان نؤمد  ل  ان 6–5–4اا مات  مكلظتر من بك  الدداو  وه لتت اتس بضع  
يت ما بين يتم ل  ال اااستطا ت    عاليتاا من بك ت ب  اتبتبارا  الديدل واللقيقية والمشاباة لكدا  اللعل

م، ومن هاا المنطلق يدب 1م المكممين أا ان  األبتبار الديد هو األبتبار الاي يندم    التمييت بين األ راد
ان نؤمد  ل  ان األبتبارا  الديدل يدب ان تتماش  م  مبادئ التدريب الرياض  دميعاا ومن اه  مبادئ 

ي  هو مبدأ اللروق اللردية بين المكممين ب و ًا من نل  الوتن اي تيممن اغلالاا     ملية التقيالمكممة ال
بين من ليي من يبتار    هاا الوتن اا يممن التغلب  ل  الت من بك  وهنا تعد مشملة مبيرل يوادااا المدر 
لم  يستطي  المدرب من بكلاا أبتبار مكممير لم  اس  وشروط  لمية ودود األبتبارا  المبنية  ل  

يستطي  مشارمة المكم  األ ض  باألدا  من بك  امتكمر للمتغيرا  البدنية واللرمية المامة بالمكممة لاا 
يممن ان نؤمد  ل  ان المكم  الديد يممن ان يلم   لير من بك  تلت اتبتبارا  المنتظمة الت  تبد  

ان الل و   ل  المستويا  العليا الديدل تعن  تلقيق المستوى المكممة ، وامر قاس  لسن لسينم "متطلبا  
ن تطور معايير اللعبة أو اللعالية الرياض  العال      مر معين  ل  أسا  التطور الاهن  والعقل   ضًك  

 م  .2و ن األدا  اللرم  " 

 :تقنين االختبارات  3-7
 مليةةة التقنةةين  يمةةا تعنيةةر توسةةي  مةةدى التطبيةةق واشةةتقاق المسةةتويا  والمعةةايير ومةةن هنةةا  مةةد البالةةي إلةة  نةة  تع

ا  قةد دةرى تطبيةق اتبتبةارا  ابتيار المكممين المشةارمين ببطولةة انديةة العةراق بالمكممةة معينةة تقنةين ومةن هنة
  :  و ل  النلو اتت الم ممة  بتبارا بنا  المستويا  لك وقد ت  ا نا  البطولة 

 
 

                                                 

 . 53، ص 2010عة والتصميم ،النجف،، دار الضياء للطبا1، طاألسس النظرية ألختبارات التربية الرياضية :( محمد جاسم الياسري1(
 . 99، ص 1998. عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر ، أسس التدريب الرياضي( قاسم حسن حسين : 2)
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 (7جدول )
 مطاولة القوة للذراعين  رختباايبين الدرجات الخام والمعيارية والمعدلة لعينة البحث في 

 المعدلة المعيارية الخام ت
 المستوى

 يدالج الوسط الضعيف

1 28 -0.243 47.560 

1
9

.6
1

9
 

– 
3

5
.5

8
4

 

 

3
5

.5
8

5
 

– 
5

1
.5

5
2

 
 

 

5
1

.5
5

3
 

– 
6

7
.5

2
0

 

2 29 0.155 51.552 

3 25 -1.441 35.584 

4 24 -1.840 31.592 

5 29 0.155 51.552 

6 22 -2.639 23.608 

7 32 1.352 63.528 

8 33 1.752 67.520 

9 28 -0.243 47.560 

10 30 0.554 55.544 

11 28 -0.243 47.560 

12 29 0.155 51.552 

13 28 -0.243 47.560 

14 28 -0.243 47.560 

15 27 -0.643 43.568 

16 27 -0.643 43.568 

17 33 1.752 67.520 

18 30 0.554 55.544 

19 32 1.352 63.528 

20 30 0.554 55.544 

21 27 -0.643 43.568 

22 26 -1.042 39.576 

23 29 0.155 51.552 

24 27 -0.643 43.568 

25 29 0.155 51.552 

26 28 -0.243 47.560 

27 30 0.554 55.544 

28 27 -0.643 43.568 

29 31 0.953 59.536 

30 27 -0.643 43.568 

31 29 0.155 51.552 

32 30 0.554 55.544 

33 33 1.752 67.520 

34 28 -0.243 47.560 

35 29 0.155 51.552 

36 31 0.953 59.536 

37 30 0.554 55.544 

38 32 1.352 63.528 

39 30 0.554 55.544 

40 28 -0.243 47.560 

41 24 -1.840 31.592 

42 31 0.9536 59.536 

43 32 1.352 63.528 

44 30 0.554 55.544 

45 28 -0.243 47.560 

46 29 0.155 51.552 

47 30 0.554 55.544 

48 28 -0.243 47.560 

49 27 -0.643 43.568 
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50 27 -0.643 43.568 

51 28 -0.243 47.560 

52 27 -0.643 43.568 

53 21 -3.038 19.616 

54 30 0.554 55.544 

 (8جدول )
 الرشاقة رختباايبين الدرجات الخام والمعيارية والمعدلة لعينة البحث في 

 المعدلة المعيارية الخام ت
 المستوى

 الجيد الوسط الضعيف

1 11.08 0.230 52.309 

3
0

.7
8

9
 

– 
4

3
.0

9
7

 
 

 

4
3

.0
9

8
 

– 
5

5
.3

7
0

 

 

5
5

.3
7

1
 

– 
6

7
.6

6
1

 
 

2 11.18 0.087 50.875 

3 10.09 1.651 66.513 

4 10.07 1.680 66.800 

5 11.45 -0.299 47.001 

6 11.56 -0.457 45.423 

7 11.09 0.216 52.166 

8 11.15 0.130 51.305 

9 11.03 0.302 53.027 

10 11.09 0.216 52.166 

11 11.05 0.274 52.740 

12 11.08 0.230 52.309 

13 11 0.345 53.457 

14 11.01 0.331 53.314 

15 10.45 1.134 61.348 

16 10.47 1.106 61.061 

17 10.48 1.091 60.918 

18 10.41 1.192 61.922 

19 10.56 0.977 59.770 

20 10.05 1.708 67.087 

21 10.02 1.751 67.517 

22 10.01 1.766 67.661 

23 10.42 1.177 61.779 

24 10.41 1.192 61.922 

25 11.02 0.317 53.170 

26 11 0.345 53.457 

27 11.02 0.317 53.170 

28 11.01 0.331 53.314 

29 11.12 0.173 51.736 

30 11.08 0.230 52.309 

31 11.09 0.216 52.166 

32 11 0.345 53.457 

33 11.46 -0.314 46.857 

34 11.44 -0.285 47.144 

35 11.42 -0.256 47.431 

36 11.41 -0.242 47.575 

37 11 0.345 53.457 

38 12.06 -1.175 38.249 

39 12.05 -1.160 38.393 

40 11.58 -0.486 45.136 

41 12.03 -1.131 38.680 

42 12.07 -1.189 38.106 

43 12.18 -1.347 36.527 

44 12.19 -1.361 36.384 

45 12.02 -1.117 38.823 

46 12.01 -1.103 38.967 

47 12.06 -1.175 38.249 

48 12.54 -1.863 31.362 

49 12.42 -1.691 33.084 

50 12.41 -1.677 33.228 

51 12.58 -1.921 30.789 

52 12.08 -1.203 37.962 
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53 11.24 0.001 50.014 

54 11.22 0.0301 50.301 

 
 
 (9جدول )

 التوافق رختباايبين الدرجات الخام والمعيارية والمعدلة لعينة البحث في 

 المعدلة المعيارية الخام ت
 المستوى

 الجيد الوسط الضعيف

1 12 0.620 56.201 

  
2

8
.7

5
9

 
– 

4
1

.5
6

6
 

 
4

1
.5

6
7

 
– 

5
4

.3
7

2
 

 

5
4

.3
7

3
 

– 
6

7
.1

7
8

 
 

 
 

2 11 0.071 50.713 

3 9 -1.026 39.736 

4 12 0.620 56.201 

5 13 1.169 61.690 

6 11 0.071 50.713 

7 10 -0.477 45.225 

8 10 -0.477 45.225 

9 12 0.620 56.201 

10 14 1.717 67.178 

11 12 0.620 56.201 

12 9 -1.026 39.736 

13 11 0.071 50.713 

14 13 1.169 61.690 

15 12 0.620 56.201 

16 10 -0.477 45.225 

17 12 0.620 56.201 

18 10 -0.477 45.225 

19 12 0.620 56.201 

20 11 0.071 50.713 

21 8 -1.575 34.248 

22 13 1.169 61.690 

23 9 -1.026 39.736 

24 7 -2.124 28.759 

25 10 -0.477 45.225 

26 8 -1.575 34.248 

27 11 0.071 50.713 

28 10 -0.477 45.225 

29 7 -2.124 28.759 

30 10 -0.477 45.225 

31 7 -2.124 28.7596 

32 10 -0.477 45.225 

33 10 -0.477 45.225 

34 12 0.620 56.201 

35 10 -0.477 45.225 

36 13 1.169 61.690 

37 12 0.620 56.201 

38 13 1.169 61.690 

39 12 0.620 56.201 

40 14 1.717 67.178 

41 12 0.620 56.201 

42 12 0.620 56.201 

43 12 0.620 56.201 

44 13 1.169 61.690 

45 12 0.620 56.201 

46 11 0.071 50.713 

47 12 0.620 56.201 

48 10 -0.477 45.225 

49 7 -2.124 28.759 
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50 10 -0.477 45.225 

51 11 0.071 50.713 

52 8 -1.575 34.248 

53 12 0.620 56.201 

54 13 1.169 61.690 

وهاا مان  تلوي  الدردا  البا  ال  دردا  معيارية ومعيارية معدلة م9–8 –7اا تبين من بك  ددو      
انر ت  تقدي  الوسط اللساب   ال  اتبتبارا  الم ممة ما  دا ابتبار الرشاقة ت  اتبا بنظر ات تبارلدمي  

والت بسبب مون ان المؤشر   م/ع ، - - ل  القيمة    بسط معادلة الدردة المعيارية بليي ا بل  =  
الدردة المعيارية من بك    مس  مؤشر تمن  قلة الرق  تعن  تيادل    اتندات ، تل  ها  العملية تعدي 

وبااا  قد ت  بنا  مستويا  ألندات المكممين والت  من بكلاا نستطي  تقيي   50م+10× الدردة المعيارية 
 ضعيذم . –متوسط  –مستوى المكممين  ل  ترتيب  ك    ديد 

 ة :العقلي القدرات 3-8
  بةةةارا  الببةةةرا  والمبت ةةةين بالمدةةةا  الرياضةةة  بعةةةد اتسةةةتفناوتةةة  الةةةت ة   ات تمةةةاد  لةةة  اتبتبةةةارا  العقليةةةتةةة

القةدرل  لة  التنبةؤ بةاتدا  الماةاري بالمكممةة لاةا  وبالمكممة ودد ان ها  المتغيرا  تعد وسيلة مامةة للمشةذ او
 م1  :ه   تغيرا  اتبرى البدنية واللرميةلت المتغيرا  باتضا ة ال  المتمن بك  

 ة االنتباهشداختبار . 1
  انتبا  الك ب شدلقيا  :  االختبارالغرض من 

يمست المبتبر ورقة المقيا  بيد  و ند سماع ملمة  ابةدأم يقةو  بقلةب ورقةة المقيةا   ة  :  طريقة تنفيذ االختبار
م باتسةةطر الوالةةد تلةةو اتبةةر مةةن اليسةةار الةة  97للظةةة تشةةغي  السةةا ة ويبةةدأ المبتبةةر بالبلةةي والشةةطب للةةرق   

ار دقيقة والدل  قط و ند سماع ملمة  قذم يض  المبتبر  كمة راسية بدانب اترقا  تمن اتبتب ويمون اليمين
 الت  توقذ  ندها .

 طريقة التصحيح واستخراج النتائج :
 يت  استبراج الدتت  اتتية :

A-   . ممية اترقا  الت  نظر  من البداية ال  ملمة قذ 
S- دد اترقا  الملروض شطباا    الدت  المنظور . 
B-    .  دد اتبطا  العامة   دد اترقا  الساقطة من الشطب +  دد اترقا  الت  شطب  بط  

 معام   لة المعادلة =      
                                                                                                                                

                       (S-B)*100 
                                                                                                                                

                  E=---------------- 

                                                 

، دار الضياء للطباعة والتصميم ، النجف االشرف ،  1، ط الدالئل الفسلجية والحركية في علم النفس الرياضي( علي حسين هاشم : 1(
 . 62 – 58، ص  2010
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                                    S 

       EXAاتنتبا  =  شدل
 
 اختبار تركيز االنتباه. 2

 قيا  ترميت انتبا  الك ب .:  الغرض من االختبار
ــار  ةة  الوقةة  نلسةةر تعطةة  اشةةارل البةةد   نلةة  األدا  المتبةة   ةة  قيةةا  لةةدل اتنتبةةا  ات انةةر:  طريقــة اداء االختب

 12م  ةوان أي 5م دقة  و   ة  الدقيقةة مة  ومضةة ضةو  مة   60بتشغي  داات تشتي  اتنتبا  الاي يعط   
تمةن اتبتبةةار دقيقةةة والةةدل  ويمةةون ات  لة  بعةةد متةةر والةةد مةن المبتبةةرومضةة  ةة  الدقيقةةة  لة  ان يوضةة  الداةة

 مة راسية بدانب اترقا  الت  توقذ  ندها . قط و ند سماع ملمة  قذم يض  المبتبر  ك
 طريقة التصحيح واحتساب النتائج :

 يت  استبراج الدتت  اتتية :
 U1 ا   انتادية العم   ند قيا  لدل اتنتبا     اللالة الاادفة =  -
 U2 ا   انتادية العم   ند قيا  لدل اتنتبا  لدل اتنتبا     لالة المواقذ الم يرل =  -
 دتلة الترميت = اللرق بين اللدتين     
  U1 - U2ترميت اتنتبا  =    
 االداء المهاري :  3-9

 اللفة البليلةم وهاا ما ت  من بك  قر ةة المقررل لم  مكم  من مكمم  ت  ات تماد  ل  م  نتا  من النتات 
البا ةةة باللفةةة البليلةةة المشةةمولة اتتلةةاد المرمةةتي بالمكممةةة ليةةي ا تمةةد البالةةي  لةة  ت ةةوير مةة  النةةتات  

مةةة ن يمةةةون م و ةةةرض الت ةةةوير  لةةة  مدمو ةةةة مةةةن المتب  ةةةين لتلليةةة  اتدا  الماةةةاري بالمكممةةةة   بالبلةةةي
مةةن بةةك  اللممةةا  لةةر سةةتعداد وتةة  تلليةة  النةةتا  تللةةيًك مميةةًا اتالمكمةة   ةة  الةةدور اتو  مةةن البطولةةة  لةة  اتةة  

ج المستوى المااري لر ولمن  نةد انتقةا  ااستبر  ليلة والباطفة ومن    ت ال والد ا ا  لر وللمنا   واللمما  
 لةة  تلليةة  النةةتا  لةةر وللمكمةة  المنةةا   ايضةةًا  مةة  البالةةي  اي تةة   ةةوت المكمةة  الةة  الةةدور اتبةةر مةةن البطولةةة 

 لنظةر  ةنا ض  مسةتوى ماةاري لةر بغةض ااا ومن    يت  ابتيار ومان يمون لر  كي او ارب  نتات   يت  تلليل
 مةة ن يمةةون النةةتا  اتو  او النةةتا  اتبيةةر او النةةتا  اتوسةةط وهمةةاا  قةةد تةة  ابتيةةار المسةةتوىالةةدور الةةاي لعةةب بةةر 

 للمكممين .  مم لللمكممين  ل  هاا النلو من العم  التلليل  ال المااري
 التجربة الرئيسة :  3-10

                                                 

( ( ينظر ملحق )2. ) 
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المسةةةتبدمة  البدنيةةةة واللرميةةةة والعقليةةةة بةةةارا سةةةاب الةةةدردا  لكبتادةةةرا  التدربةةةة الرفيسةةةة مةةةن بةةةك  ل  تةةة 
 17/11/2011 ةة  البطولةةة المقامةةة  ةة  بغةةداد و لةة  قا ةةة الشةةعب بتةةاريخ  والمسةةدلة  ةة  اسةةتمارا  اتسةةتبيان

 ومما يل  : الموا ق اتربعا  16/9/2011اا مان تدم  اتندية بتاريخ  23/11/2011ولغاية 
 م .ميت اتنتبا تر      اليو  األو  ت  أدرا  أبتبار. 1 
 م .شدل اتنتبا     اليو  ال ان  ت  ادرا  ابتبار. 2
    اليو  ال الي ت  ادرا  ابتبار  الرشاقة بالمكممةم .. 3
    اليو  الراب  ت  ادرا  ابتبار  التوا ق بالمكممةم .. 4
 .  انية م 10السر ة اللرمية للارا ين بك  .    اليو  البام  ت  ادرا  ابتبار  5
 مطاولة القول للارا ين لت  استنلاا الداد م . .    اليو  الساد  ت  ادرا  ابتبار 6

مةن بةك  اللممةا  والةد ا ا  لةر للمكممةين تللةيًك مميةًا   تة  تللية  النةتاتاما مةن بالنسةبة لةكدا  الماةاري  قةد 
   .لا ج المستوى المااريااستبر  ال ليلة والباطفة ومن    ت وللمنا   واللمما  

 الوسائل االحصائية 3-11

 تدرا  العمليا  التالية : م  1  (SPSS)اللقيبة األل افية اتستعانة بت  . 1

 األنلدار المتعدد  ل  بطوا  . –اترتباطا  -اتنلراذ المعياري  -اللساب  طالوس -

 لتالية:م إلدرا  العمليا  اMicrosoft Office Excel 2003 ت  اتستعانة ببرناما   .2  
 . النسبة المؤفية -ي ابتبار ما –
 :  عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4
 لعينة البحث :  واالداء المهاري عرض وتحليل نتائج العينة باالختبارات البدنية والحركية والعقلية 4-1

 م10ددو   
  بالمالكمة  المهاري واالداء ات البدنية والحركية والعقليةختبارااليبين مواصفات اداء العينة في 

 االختبارات المتغيرات 
 المعالم االحصائية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 اقل قيمة قيمة أعلى

مربع كاي 

 المحسوبة
 الداللة

 البدنية 
 0.999 26.764 6 11 1.316 8.759 السرعة الحركية للذراعين )عدد اللكمات(

مطاولة القوة لعضالت الذراعين حتى 
 تنفاذ الجهد)عدد اللكمات(اس

28.611 2.505 33 21 26.756 0.999 

 0.991 31.732 10.01 12.58 0.697 11.241 الرشاقة  )ثانية( الحركية
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  0.596 49.890 7 14 1.822 10.870 التوافق )عدد الوثبات(

 0.988 32.527 6 14 2.213 9.562 تركيز االنتباه  العقلية

 0.995 30.230 70 96 6.142 82.781 شدة االنتباه 

 0.885 41.007 0.41 0.69 0.058 0.515 االداء المهاري                           

    ( 67.50( = )53القيمة الجدولية لمربع )كاي( عند درجة حرية )
 لةة   إا انةةر يمةون ملضة  ممربة  مةاي  مةد البالةةي إلة  ادةرا  ابتبةةار التوتية  الطبيعة  باسةةتبدا   مةجدرا  أولة 

 والةاي مةن بكلةر يممةن اتطمفنةان إلة  مكفمةة م30مةون  ةدد ا ةراد العينةة ام ةر مةن   اتبرى  ة  لةا  قوانينال
 ة  لالةة القيمةة الملسةوبة لمربة   مةايم اقة  مةن موت ةة توتيعةا طبيعيةا  إا تعتبةر العينةةلعينة البلةي  ا اتبتبار 

بةةارا  البدنيةةة ا تداليةةة التوتيةة   وهةةاا تةة  لدميةة  اتبتممةةا يؤمةةد القيمةةة الددوليةةة وهةةاا مةةا تةة  مكلظتةةر بالبلةةي 
 واللرمية والعقلية .

 العمل بنموذج االنحدار :  4-2

لغرض تلقيق هدذ التنبؤ لد  البالي ال  نمواج اتنلدار ، ونتيدة لتعدد المتغيرا  المستقلة الت  يممن     
ت  استبدا  نمواج اتنلدار المتعدد ، اا بالمكممة التنبؤ من بكلاا بالمتغير التاب   مستوى اتدا  المااريم 
 ل  البلي  ن متغير  هاا المتغيريعم   ومن   يت  أوت استبراج المتغير  الب اترتباط األ ل   بسيطم 

ن معر ا ل  ارتب ، وبالتال  يت  استبراج نمااج لكنلدار متعددل بتعدد اط لمتغيرين    المتغير التاب  آبر يمو 
، م stepwiseت  مشلاا اا استبد  البالي الطريقة الترادعية  يالمتغيرا  المستقلة  التنبؤيةم الت  مدامي  

د يمون هو األ ل  ارتباطًا بالمتغير التاب  متغير والب من المتغيرا  يت  التعبير  ن م  مدمو ةوباا  الطريقة 
د ألغ  دور المتغيرا  المرتبطة بر ، وددير  مستوى اتدا  المااريم وبالتال   ان ودود هاا المتغير يمون ق
ة انر يشم  اللم  والد اع ال ليم اي باللقيقبالامر ان مستوى اتدا  المااري قد ت  استبرادر ب يغة والدل 

 . وللمنا   ويمون بالتال  مدتمعًا لغرض تلديد مساهمة المتغيرا  بر للمكم 

 ات البدنية في مستوى األداء المهاريعرض وتحليل ومناقشة نتائج نسب مساهمة المتغير  4-2-1

 (11جدول )

 مستوى األداء المهاريفي البدنية معامل االرتباط المتعدد ونسب مساهمة المتغيرات يبين 

 R 2R المتغيرات
درجات 
 الحرية

 Fقيمة 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

 0.002 7.546 52-1 0.069 0.264 للذراعين السرعة الحركية
+ مطاولة القوة  لذراعينل السرعة الحركية

 0.115 4.565 50-2 0.088 0.298 للذراعين 

 ( 12 جدول )
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 لمستوى الداء المهاري على وفق المتغيرات البدنية معلمات االنحدار والمعادلة التنبؤية يبين 

ميل خط  الثابت
   tقيمة المتغيرات االنحدار

 مستوى الداللة المحتسبة

 0.005 4.143    لذراعين ل السرعة الحركية 0.018 0.350
 السرعة الحركية للذراعين 0.018+0.350االداء المهاري =  المعادلة التنبؤية

  

م ممةةا يةةد  السةر ة اللرميةةة ومطاولةةة القةول للةةارا ين ا  لمتغيةةر  م تتبةين نسةةب المسةةاهمة11   دةةدو مةن بةةك     
لمتغيةةةر السةةةر ة األدا  الماةةةاريم مةةةان مبيةةةرا   ب المسةةةتق  والمتغيةةةر التةةةاان التبةةةاين المشةةةترت بةةةين المتغيةةةر   لةةة 

ممةا يتبةين مةن م 0.002 الدتلة الت  تظار التما  ودود ال د ة بنسبة  وهاا يتضم من بك  مستوىاللرمية 
م والتةة  تظاةةر دالةةة  نةةد مسةةتوى دتلةةة tم معنويةةة معلمةةا  ميةة  اتنلةةدار مةةن بةةك  ابتبارهةةا بقيمةةة  12 الدةةدو 

يعةود والسةبب  السر ة اللرمية ااري من بك لتنبؤ باألدا  الم ل  اإلممانية العالية لم األمر الاي يد  0.005 
ونتيدةة  لمما  ب ق   سر ة مممنة أللةرات النتيدةة العاليةةالمكممة تتس  ب دا   ل  اسا  ان  العكقةها   ال 

تنقةيط ال ةليم ولةي   لة  ان النتيدةة تلسةب  لة  اسةا  ال اتضةمللتعديك  اتبيرل بالقانون الدول  للمكممةة 
يتطلةب مةن مةن بةك  الةت بؤيةة و نلقةول للةارا ين لة  تظاةر بالمعادلةة التاا الاي دع  من مطاولةة ااسا  القول وه

نتقةةا  مةةن ويةةت  الةةت مةةن بةةك  ملادةة ل المنةةا   بةةالادو  وسةةر ة اإل لةة  اتدا  العاليةةة اتلتلةةاظ بالقةةدرل  المكمةة 
ما  اللةوت وتةرتبط سةر ة األدا  اللرمة  ارتباطةًا الد اع ال  الادو  بطريقة ملادفة و  تعد ها  اتمور من أه  مقو 
 لةةة  انةةةر  يتوقةةةذ ندةةةاح هةةةا   م ةةةداد البةةةدن  وقةةةد امةةةد الةةةت  سةةةام  ملةةةبو يقةةةًا بمبتلةةةذ العنا ةةةر الممونةةةة لإ

والمتكلقةة اللرما  والماارا  بدردة مبيرل  ل  السر ة الباطلة واتدا  اللن  المناسةب ألوضةاع اللمة  المتغيةرل 
لةةاا تبةةد مةةن اتهتمةةا  بعن ةةر السةةر ة اللرميةةة بالمكممةةة ويممةةن ندةةاح المكمةة  با تمةةاد   لةة  سةةر ة المبةةادال 

 م1بتسديد اللمما  والقيا  باللرما  الد ا ية وسر ة ادا  الادو  المضاد قب  المنا  م 
 داء المهاريفي مستوى اال الحركيةعرض وتحليل ومناقشة نتائج نسب مساهمة المتغيرات  4-2-2

 ( 13 جدول )
 مستوى االداء المهاريفي  الحركيةمعامل االرتباط المتعدد ونسب مساهمة المتغيرات يبين 

 R 2R المتغيرات
درجات 
 الحرية

 Fقيمة 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

 0.005 4.657  52-1 0.082 0.287 الرشاقة 
 0.201 1.622 51-2 0.110 0.332 الحركيالتوافق الرشاقة + 

 (14 جدول )

 مهاري على وفق المتغيرات الحركية الداء المستوى لمعلمات االنحدار والمعادلة التتنبؤية يبين 

                                                 
 . 78، ص  2005،  مصدر سبق ذكره( سامي محب :  1)
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   tقيمة المتغيرات ميل خط االنحدار الثابت
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

 0.001 4.905 الرشاقة  0.024 0.244 
 اقة الرش 0.027+ 0.364االداء المهاري = المعادلة التنبؤية

م تتبةةين نسةةب المسةةاهمة للمتغيةةرا   الرشةةاقة والتوا ةةقم ممةةا يةةد   لةة  ان التبةةاين المشةةترت 13دةةدو   مةةن بةةك  
وهةاا يتضةم مةن بةك  مسةتوى مةان مبيةرًا لمتغيةر الرشةاقة  األدا  الماةاريم  بين المتغير المستق  والمتغير التةاب 

م معنويةة معلمةا  ميةة  14ممةا يتبةين مةن الدةدو     م0.005الدتلةة التة  تظاةر التمةا  ودةود ال ةد ة بنسةةبة  
م األمةةر الةةاي يةةد   لةة  0.001م والتةة  تظاةةر دالةةة  نةةد مسةةتوى دتلةةة  tاتنلةةدار مةةن بةةك  ابتبارهةةا بقيمةةة  

التوا ةق  ة  واظاةار  ن ةر الرشاقة ونكلظ بعد   بةا   اإلممانية العالية للتنبؤ باألدا  المااري من بك  متغير
 لرمةة المكمة  اوبك  الرشاقة وب و ًا    المكممة ندد الت من التوا ق هو دت  من  مونبؤية المعادلة التن

ألن اي ابتك  لتلت العملية يمون المكمة  لرميًا  توا قاً منر  ب ان تت ذ برشاقة  الية ويتطلباي لممة يد ان
بًك بتلةةةت العمليةةةة اي ان متةةةدابوضةةة  بطةةةر وتيسةةةتطي  الادةةةو  او لتةةة  الةةةد اع ودميعةةةًا مةةةن الةةةت ندةةةد التوا ةةةق 

يتةةو ر باةةا  ن ةةر التوا ةةق والدقةة باللرمةةة اللمميةةة وهةةاا مةةا تة  مكلظتةةر مةةن بةةك  اسةةتبدا  تمرينةةا  او  الرشةاقة
ابتبةارا  لاةا  ة  لقيقةة اتمةةر لرمةة توا قيةة  اة  باتسةةا  تعتمةد  لة  التغيةر بةةاتدا  والدقةة والتوا ةق لاةاا مةةان 

مةةةا مةةةان يم لةةةر بالعمةةة  اللقيقةةة  وهةةةاا مةةةا تةةة  ت ميةةةد  مةةةن قبةةة  الم يةةةر مةةةن الببةةةرا   التوا ةةةق لةةة  يظاةةةر وانمةةةا ظاةةةر
رشاقة المكم  تعن  قدرتر  ل  تنليا  بد اللتاح  تل  بضرم  ل  ان   والمبت ين بالمدا  الرياض  ومنا   

اوضاع دسمر اللرمة الت  تت ذ بالدقة والتعقيد اللرم     ظروذ  دافية  غير منتظرلم والت بتغير وتنظي  
 م .1 مواساليب اللم بساولر ليتممن من تنليا بطط 

 في مستوى األداء المهاري ئج نسب مساهمة المتغيرات العقليةعرض وتحليل ومناقشة نتا 4-2-3

 (15جدول )

 مستوى األداء المهاريفي ة العقليمعامل االرتباط المتعدد ونسب مساهمة المتغيرات يبين 

 R 2R المتغيرات
درجات 
 الحرية

 Fقيمة 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

 0.001 7.737 52-1 0.204 0.452 تركيز االنتباه 
 0.570 6.572 51-2 0.209 0.458  تركيز االنتباه + شدة االنتباه

 
 ( 16 جدول )

 ةالمهاري على وفق المتغيرات العقليلمستوى الداء معلمات االنحدار والمعادلة التنبؤية يبين 

                                                 

 .                                                                                                            57-55ص  1996، منشأة المعارف ، األسكندرية ،  المرجع بالمالكمة:  ( عبد الفتاح فتحي خضر1)
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   tقيمة المتغيرات حدارميل خط االن الثابت
 مستوى الداللة المحتسبة

 0.001 3.657 االنتباه تركيز 0.012 0.405
 (تركيز االنتباه) 0.012+0.405االداء المهاري =  المعادلة التنبؤية

  

م ممةا يةد   لة  ان التبةاين المشةترت نسةب المسةاهمة لمتغير ترميةت اتنتبةا ان م تتبةين 15دةدو   من بك      
المتغير المستق  والمتغير التاب   األدا  المااريم وهاا يتضم من بةك  مسةتوى الدتلةة التة  تظاةر التمةا  بين 

 ة ميةة  اتنلةةدار مةةن بةةك  ابتبةةار م معنويةةة معلمةة16م  ممةةا يتبةةين مةةن الدةةدو   0.001ودةةود ال ةةد ة بنسةةبة  
ؤ بةةاألدا   لةة  اإلممانيةةة العاليةةة للتنبةة م األمةةر الةةاي يةةد 0.001م والتةة  تظاةةر دالةةة  نةةد مسةةتوى دتلةةة  tبقيمةةة  

ا  النتا  وبالتدريب وهاا شم   ال  ا نالترميت بال  المكم  يلتاج مون  المااري من بك  متغير ترميت اتنتبا 
ان نتنب  بالمستوى ومن    التممن من   الية النتيدة الناافية لكدا  ن اتدا  المااري وبالتال  تمونتلس  مايدع  
ومةنا   لمبت ةين بالمدةا  الرياضة وهةاا مةا تة  ت ميةد  مةن قبة  الم يةر مةن الببةرا  وا ي من بك  الترميةتالماار 

لعب م  مناما ليي تعد مرللة ممملة لاا وي ل  ان الترميت يرتبط باتنتبا  مباشرل  امر  ملمد ونداح ماديم  
نتبا   ل  لرما  منا سر للتةرل طويلةة ألن اي  المكم  يدب ان يرمت ادورًا رفيسًا    معظ  اللعاليا  الرياضية 

 .م 1اغلا  لعملية الترميت قد يؤدي ال  بسارتر م  
 
 في مستوى االداء المهاري. والعقليةوتحليل ومناقشة نتائج نسب مساهمة المتغيرات البدنية والحركية عرض  4-2-4

 ( 17 جدول )

 االداء المهاري مستوى في والعقلية ة والحركيةالبدني المتغيرات معامل االرتباط المتعدد ونسب مساهمةيبين 

 R 2R المتغيرات
درجات 
 الحرية

 Fقيمة 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

 0.001 13.374 52-1 0.205 0.452 االنتباه تركيز

 0.019 5.830 51-2 0.286 0.535 تركيز االنتباه + الرشاقة

 0.023 3.849 50-3 0.298 0.546  للذراعين  سرعة حركيةتركيز االنتباه + الرشاقة + 

 للذراعين سرعة حركيةتركيز االنتباه + الرشاقة + 
 القوة للذراعينمطاولة + 

0.552 0.305 4- 49 0.768 0.457 

للذراعين تركيز االنتباه + الرشاقة + سرعة حركية 
 شدة االنتباه +القوة للذراعين  + مطاولة 

0.558 0.311 5-48 0.016 0.440 

 للذراعين تباه + الرشاقة + سرعة حركيةتركيز االن
 +  توافق شدة االنتباه+ القوة للذراعين + مطاولة

 حركي
0.559 0.312 6-47 0.013 0.080 

                                                 

 . 182، ص  2000،مطابع التعليم العالي ، البصرة ، . 2، ط التعلم الحركيصبحي  ونجاح مهدي شلش :  محمد( أكرم 1)
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 (18جدول )

 لالداء المهاري على وفق جميع المتغيراتمعلمات االنحدار والمعادلة التنبؤية يبين 

 المتغيرات ميل خط االنحدار الثابت
   tقيمة

 حتسبةالم
مستوى 
 الداللة

0.405 

 0.001 5.657 تركيز االنتباه  0.012

 0.019 3.415 الرشاقة 0.024

 0.042 2.437 للذراعينالسرعة الحركية  0.008

 للذراعين السرعة الحركية  0.008+  الرشاقة 0.024تركيز االنتباه +  0.012+  0.405األداء المهاري=  المعادلة التنبؤية

      
 متغيةرا   ةكيان المتغيرا  المستقلة تساه  بدردا  مبتللة باتدا  المااري وه  م 17ددو   ين من بك  يتب

لمعادلةةة وهةةاا واضةةم مةةن بةةك   ةةمودها با بمتغيةةر أو أم ةةر،لمةة  متغيةةر لةةر اهميةةة نسةةبية  نةةد ارتباطةةر  مسةةتقلة
 مالسر ة اللرميةو  ترميت اتنتبا  والرشاقة   ممن مكلظتاا من بك  مستوى الدتلة لمتغيرا يو الناافية التنبؤية 

مةةةون ان ترميةةةت اتنتبةةةا  ماةةة  للمكمةةة   مةةةن بةةةك  الةةةت يممةةةن ان نبةةةينو م 0.042-0.019-0.001والةةةاي هةةةو  
دا  اللقيقةة  وقابليةةة الترميةةت  لةة  المنةةا   ا نةةا  ات تساسةة المكممةة تتطلةةب ادا  سةةري  مةة  اتلتلةةاظ بالوضةة  ا

الةة  الترميةةت العةةال   لةة  المنةةا   للل ةةو   لةة  امبةةر  ر ةةة للمةة  ا نةةا  اتدا  مةة   بالمكممةةة والمكمةة  يلتةةاج
يبص متغير الرشاقة  ان المكم  يلتاداا    النتا  اللقيق  و   التدريب ويممن ان توضم  مااما  ي، المنا   

قةدرل  لة  اتدا  وندةد لنا من بك  قدرل المكم   لة  التلةرت دابة  الللبةة والتة  يدةب ان يتمتة  باةا المكمة  لل
أمةا  يمةا يبةص ، الت واضم    امتكت اتبتبار ال  الت من بك  ما التوى  لير ابتبار الرشةاقة للمكممةين 

و قةًا للتعةدي  اللةديي بالقةانون الةدول  وبالتةال  ا ةبم  ياةامتغير السر ة اللرمية بالمكممر  ان المكم  يلتةاج ال
ن النقةاط ا نةا  النةتا  النقةاط اي ات تمةاد  لة  التنقةيط اي امبةر  ةدد مممةن مة اللافت بالنتا  هةو مةن يمتلةت ام ةر

يدةةةب ان تمةةةون السةةةر ة اللرميةةةة وبةةةالت   النةةةتا  او اللممةةةا  المتنو ةةةة تمةةةرار اللممةةةة  ةةة وهةةةاا واضةةةم مةةةن بةةةك 
غيةر بةدن  يممةن والسةر ة اللرميةة ممت م  اتدا  المااريم  المتغيرا  اتبرى مترميت اتنتبا  والرشاقة  متكتمة

 يةةامر  لةة  ان السةةر ة اللرميةةة  تةةرتبط ارتباطةةًا و يقةةًا  ات تمةةاد  ليةةر لعمليةةة التنبةةؤ بةةاتدا  الماةةاري بالمكممةةة
بمبتلذ العنا ر الممونة لك داد البةدن  ويتوقةذ سةلوت الك ةب ا نةا  النشةاط مةن مدمو ةة مةن اللرمةا  اا  
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ومناةا " يةت  ر ة  متطلبةا   مةالت امةد  الم ةادرو  م1نةةم  اتهداذ المق ودل والت  تلدد بطرق بططية معي
ولةةةو نظرنةةةا الةةة  المكمةةة   انةةةر يلتةةةاج الةةة  تلةةةت م 2السةةةر ة تةةةدريديًا بمةةةا يناسةةةب دردةةةة اتتقةةةان اتدا  اللنةةة  "  

ديةةدل للمكممةةين مةةن بةةك  تلقيةةق المسةةتوى الماةةاري المامةةة وب و ةةًا  نةةد اتلادهةةا تعطةة  نتيدةةة  المتغيةةرا 
بمة  تلرماتةر وبمة  قدراتةر  المنةا   ب تلقيقر    النتا  ويت  الت مةن بةك  الترميةت  لة  المكمة العال  المطلو 

وب و ةةًا  نةةد  ةةتم ال غةةرا  يةةت  اللمةة  بةةامبر سةةر ة مممنةةة لةةالت يدةةب ان تينقطةة  المكمةة   ةةن الترميةةت  لةة  
نةتا  نةد اتلةاد هةا  المتغيةرا  المكم  المنا   ولت  ا نةا  التلةرت وا نةا  اللمة  واللمة  المضةاد ومةن بةك  الةت 

يعط  نتيدة  الية ومن    يت  تلسين اتدا  المااري لالت يدب  ل  م  مدرب ان يعمة  بمة  قدراتةر التدريبيةة 
 ل  تدريب مكممير  ل  الترميت والرشاقة البا ة ومن    السر ة اللرمية للمكممين وتت  تلت العمليةة ب ةورل 

اتدا  الماةةاري بالمكممةةة للمكممةةين لةةالت تودةةب  لينةةا مةةن سةةد اللةةراب العلمةة  والةةدل اي  ةة  وقةة  والةةد لتعةةدي  
وملما مان  اتبتبارا  مشابار للعب اللقيقة  وللنةتات  ملمةا مةان اتدا  لالت لما لر من لادة  علية بالمكممة 

مر ا نا  اتدا  اللقيقة  تمت  المكم  ببلة اللرمة والسر ة ويت  الت بالترميت المستيدب  اي انر با ضلية  الية
. 

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-1

 استنتا البالي مايل  :
لما لاا تةا ير بةالتنبؤ بةاتدا  الماةاري ا نةا  النةتا  البدنية وب و ًا السر ة اللرمية  لادة المكم  لل لا . 1 

 .اللقيق  
 .لما لاا تا ير بالتنبؤ باتدا  المااري ا نا  النتا  اللقيق الرشاقة    اللرمية وب و اً لادة المكم  لل لا. 2

لمةا لاةا تةةا ير بةالتنبؤ بةاتدا  الماةاري ا نةا  النةةتا     العقليةة وب و ةةًا ترميةت اتنتبةا  ل ةلالادةة المكمة  ل. 3
 اللقيق  

من  مستوى ا ض  ال  لنتا  مما يؤديالبدنية واللرمية والعقلية للمكم  ا نا  ا لادة المكم  تتلاد ال لا . 4
 لمكممة .اتدا  المااري ل

 التوصيات  5-2
 يو   البالي من بك  ما ت  استنتادر مايل  :

اتهتمةةةا  والترميةةةت  لةةة   إلةةة  باإلضةةةا ةضةةةرورل األبةةةا بنتةةةافا البلةةةي لكسةةةتلادل مناةةةا  ةةة   مليةةةة التةةةدريب  . 1
 ألدا  المااري .ا بمستوىلاا  كقة  علية   المتغيرا  الت  ظار 

  ند اتلادها أليداد ا ض  المستويا  بالمكممة . تلت ال لا  ضرورل الترميت  ل  . 2
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