
 

 

 

 

 

 

 مستخمص البحث

ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس لمميرة الفكرية  وأيضا التعرف عمى مستوى الميارة الفكرية       
( العبًا واستخدم ٗٗٙبتطبيق المقياس عمى العبي أندية دوري النخبة وبمغ عدد أفراد العينة )

واستنتج الباحثان من خالل تطبيق  Spssفي وتم استعمال الحقيبة اإلحصائية المنيج الوص
المقياس اتضح وجود انخفاض في مستوى الميارة الفكرية لدى العبي أندية دوري النخبة بكرة 

أوصى الباحثان بأن تتضمن البرامج القدم ، إذ ظير متوسطيا أقل بكثير من متوسط المقياس.
ة بكرة القدم محاور مقياس الميارة الفكرية والتأكيد عمى تطويرىا ورفع التدريبية لالعبي النخب

 مستواىا باستمرار 

ABSTRACT 

Building and the application of a measure of the intellectual skill 
of the players Elite League clubs football in Iraq 

    The study aimed to build a measure of skilled intellectual and also 
identify the skill level of intellectual application of the scale on the 
players clubs elite league hit count of the sample (644) as a player and 
use the descriptive approach was to use the bag Statistical Spss 
concluded the researchers through the application of the scale shown a 
decline in the level of skill's intellectual players, clubs, elite league 
football, with the back of an average of less than the average scale. 
researcher recommended that include training programs for elite soccer 
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players axes measure the skill and the emphasis on intellectual 
development and constantly upgraded 

 ـ التعريف بالبحث .1

 مقدمة البحث وأىميتو . 1ـ1

إن لمرياضية مكانة محترمة بين العموم المختمفة التي تخدم الفرد والمجتمع وتساىم في بنائو     
و ، ولم تصل إلى ىذه المكانة إال بعد أن تطورت فمسفتيا وأصبحت تستند إلى أسس وسعادت

عممية وعممية صحيحة وتكمن أىمية البحث بدور وفاعمية الميارة الفكرية خارج وداخل الممعب 
والتي تعني الجمع بين النظرية والتطبيق ، فالتفكير يمعب دورًا ميمًا في أداء الالعب في أثناء 

، فعن طريقو يستطيع أن يدرك الالعب المواقف المتعددة في أثناء المباراة وثم يقوم  المباراة
بتحميميا ، ويعقب ذلك االستجابة الخططية ليذه المواقف وتستدعي المواقف المتغيرة في مباراة 
كرة القدم سرعة تفكير الالعب التخاذ القرارات لتصرفو الذىني حسب حالة الالعب في ىذه 

لك  يجب أن يتمتع الالعبون بميارة فكرية جاىزة لمتطبيق داخل الساحة لتقديم أفضل المحظة لذ
 أداء ممكن في أثناء المباريات الرياضية.   

 مشكمة البحث . 2ـ1

أن المكون العقمي والذي يمثمو مصطمح الميارة الفكرية لعممنا واطالعنا ؛ لم يتم قياسيا     
ا وعميو تكمن المشكمة الرئيسة لمبحث في غياب المقياس وتقيميا ، وتحديد معايير واضحة لي

ليذه الميارة ؛ لذى ارتَأى الباحث ضرورة بناء مقياس لمميارة الفكرية لالعبي أندية دوري النخبة 
 بكرة القدم في العراق لحل ىذه المشكمة 

 أىداف البحث . 3ـ1

 لقدم في العراق.بناء مقياس لمميارة الفكرية لالعبي أندية دوري النخبة بكرة ا .ٔ
 التعرف عمى مستوى الميارة الفكرية بتطبيق المقياس عمى العبي أندية دوري النخبة  .ٕ
 مجاالت البحث . 4ـ1

تمثمت عينة البحث بالعبي أندية دوري النخبة بكرة القدم في العراق  المجال البشري : 1ـ4ـ1
 (.ٕٕٔٓـٕٔٔٓلمموسم )

 . ٕٕٔٓ/ٚ/ٕٔولغاية  ٕٕٔٓ/ٕ/ٔلممدة من المجال الزماني : 2ـ4ـ1



 مقرات وقاعات ومالعب أندية دوري النخبة بكرة القدم في العراق .       المجال المكاني : 3ـ4ـ1

 ـ الدراسات النظرية 2

 الميارة الفكرية . 1ـ2

الميارة الفكرية:"القدرة عمى التفكير المنطقي والتحميل العممي لممشاكل وأسبابيا ؛ إليجاد الحمول 
( ٔ" )لشاممة ومنع تكرارىا في المستقبل وتتطمب وسع األفق وتعدد ثقافة االتجاىاتالصحيحة وا

والميارة الفكرية ىي"اإلدراك والقدرة عمى الفيم بصورة متكاممة والسيطرة عمى العالقات بين أجزائو 
عامل المختمفة ؛ ولذا تشمل تمك الميارة عمى التفكير اإلداري والقدرات التخطيطية والبراعة في الت

 (ٕ" ) مع المعمومات والنظرة الثقافية والبصيرة النافذة

والميارة الفكرية: القدرة عمى الدراسة والتحميل واالستنتاج والمقارنة وكذلك استخدام المرونة 
المطموبة واالستعداد الذىني ؛ لتقبل أفكار واقتراحات ونقد اآلخرين والرغبة عمى التطوير والتغيير 

  (ٖ) تطوير أساليبو حسب متطمبات  الظروف والمتغيراتاإليجابي لمعمل و 

إذًا فالميارة الفكرية ىي تمك الميارة التي ترتبط بالقدرات العقمية والمستوى التعميمي والثقافي 
وكذلك القدرة عمى تصور العالقات بين المتغيرات المختمفة واالستعداد لمتعامل معيا ، ويجب أن 

ة عمى المقارنة والمرونة واالستعداد الذىني ؛ لتقبل أفكار اآلخرين أو يتمتع الفرد بالقدرة العالي
نقدىم وكذلك القدرة عمى التطوير والتغير االيجابي لمعمل فان تمك الميارة تشير إلى قدرة الفرد 
دراك المواقف وخاصة مواقف األزمات والصراعات وتتضمن المياترة الفكرية  عمى تصور وا 

 :(ٗي)اآلت
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 .االستعداد الذىني 
 .الرؤية المستقبمية لمعمل 
 .االبتكار واإلبداع  
 .الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل 
 .القدرة عمى المبادرة 
 .القدرة عمى التنبؤ 

جراءاتو الميدانية. ـ منيجية البحث و 3  ا 

 منيج البحث. 1ـ3

استخدم الباحث المنيج الوصفي باعتباره أفضل المناىج لتحقيق أىداف الدراسة ومالَءمتو 
 وطبيعة مشكمة البحث .

 مجتمع البحث وعيناتو. 2ـ3

 مجتمع البحث. 1ـ2ـ3

الكروي  اشتمل مجتمع البحث عمى العبي أندية دوري النخبة بكرة القدم في العراق لمموسم
( العبًا ، )أربيل ـ الطمبة ـ دىوك ـ القوة الجوية ـ ٗٗٙ( والبالغ عددىم ) ٕٕٔٓـ   ٕٔٔٓ)

كركوك ـ الحدود ـ الزوراء ـ الكرخ ـ الميناء ـ النفط ـ المصافي ـ الصناعة ـ الشرطة ـ الكيرباء ـ زاخو 
تمع البحث بالطريقة العمدية ؛ ـ الشرقاط ـ النجف ـ بغداد ـ التاجي ـ كربالء(  وقد َتمَّ اختيار مج

 لكونو يمثل أعمى مستوى رياضي لمعبة في القطر. 

 عينة البناء . 2ـ2ـ3

من أجل بناء مقياس الميارة الفكرية تطمب العمل وجود عينة خاصة بالبناء واشتممت عينة البناء 
ـ زاخو ـ الحدود  ( العبا تم اختيارىم بطريقة عَمدية من أندية ) كربالء ـ بغداد ـ دىوكٕٔٗعمى )

ـ المصافي  ـ التاجي ـ النفط ـ الميناء ـ الشرقاط ـ الكيرباء ـ الطمبةـ الكرخ( ويمثمون نسبة ) 
( العبين ٓٔ( العبًا  وذلك لعدم إكمال )ٕٚ%( من عينة البحث الكمية ، وتم استبعاد )ٜٚ.ٖٙ

( العبا لمثبات ثم تم ٕٕ) ( العبًا ، وتم اختيارٚٔإجاباتيم عمى جميع أسئمة االستمارة وتغيب )
( العبا ٖٓٗ( العبًا لمتجربة االستطالعية و )ٖٕاستبعادىم من عينة البحث وتم اختيار )

 لمتجربة األساسية ) لمتحميل اإلحصائي لمفقرات ( واستبعدوا من عينة البحث 



 عينة التطبيق  3ـ2ـ3

الشرطة ـ النجف ـ القوة  ( العبا يمثمون أندية )الصناعة ـٕٖٕاشتممت عينة التطبيق عمى )
%( من عينة البحث الكمية ، وتم استبعاد ٖٓ.ٖٙالجوية ـ الزوراء  ـ كركوك ـ أربيل ( وبنسبة )

( العبين لعدم تكمميم المغة العربية) ٖ(العبين لعدم اكتمال اإلجابة عمى األسئمة الخاصة و)ٚ)
( العبين ٕٓٔالنيائية عمى ) ( العبًا فطبق المقياس بصورتؤٕالمحترفين األجانب( و تغيب )

 من أندية دوري النخبة بكرة القدم في العراق 

 وسائل جمع المعمومات .  3ـ3

 قد استعممت الوسائل اآلتية:

 (.ٔـ كاميرا يابانية الصنع عدد )          ـ المصادر العربية واالجنبية .

 (ٚ)ـ فريق العمل المساعد ممحق           (  Hpـ حاسبة البتوب نوع )

 ـ استمارة تفريغ البيانات .        ـ استمارة قياس لمميارة الفكرية .

جراءاتو الميدانية .  4ـ3  خطوات تصميم المقياس وا 

 إعداد الصيغة األولية لممقياس .  1ـ4ـ3

  . إعداد الصيغة األولية لمحاور وسّمم المقياس  1ـ1ـ4ـ3

الميارة الفكرية وكذلك المصادر الخاصة  من خالل االطالع عمى األدبيات التي تتعمق بموضوع
باإلدارة الرياضية  وعمم النفس العام وعمم النفس الرياضي مع مراجعة الدراسات السابقة ، ومن 

خالل ذلك فقد تم وضع ستة محاور لممقياس وىي ) الثقافة االجتماعية ـ  الثقافة الصحية ـ   
بة وتاريخيا وتحكيميا ـ التصرف الخططي في التدريب الرياضي واإلعداد النفسي ـ  قانون المع

المباراة( . وكان سمم المقياس خماسيًا ) دائماً  ـ  غالبًا ـ  أحيانًا  ـ نادرًا  ـ أبدا ( وتم عرض 
(  في مجال التربية الرياضية ٕ( عمى الخبراء والمختصين ) ممحق ٔالمحاور والسمم )ممحق 

حاور والسمم ، فقد تم االتفاق عمى أربعة محاور وىي والعموم النفسية ؛ لبيان صالحية ىذه الم
)التفاعل االجتماعي ـ الثقافة الصحية ـ اإِلعداد النفسي ـ التصرف الذىني حسب حالة المعب( 

 ( يوضح نسبة االتفاق عمى المحاور والسمم . ٖوممحق )

  



  أعداد الصيغة األولية لفقرات محاور المقياس  2ـ1ـ4ـ3

في أعداد الصيغة األولية لفقرات المقياس من خالل  االطالع عمى األدبيات لقد اعتمد الباحث 
التي تتعمق بكل محور من محاور الميارة الفكرية ، وبعد االتفاق عمى محاور الفقرات  فقد تم 

 ( فقرة عمى وفق المحاور التالية.ٓٛصياغة )

 (                                  ٕٓمحور التفاعل االجتماعي .) فقرة 
 (                                      ٕٓمحور الثقافة الصحية .) فقرة 
 (                                      ٕٓمحور اإلعداد النفسي .) فقرة 
 (                  ٕٓمحور التصرف الذىني حسب حالة المعب  .) فقرة 

 عرض الصيغة األولية لممقياس . 2ـ4ـ3

( عمى الخبراء والمختصين في مجال ٗبعرض الصيغة األولية لممقياس ممحق )قام الباحث 
( ، وذلك لمتأكد من قابمية كل فقرة من حيث المفردات ٕالتربية الرياضية والعموم النفسية ممحق)

وكيفية صياغتيا ومدى وضوحيا من خالل كل بديل من البدائل ومعرفة مدى صالحيتيا من 
المقترح ، وبعد اخذ آراء الخبراء ومالحظاتيم تم حذف بعض الفقرات ؛ عدميا مع إيجاد التعديل 

لتشابييا بالفكرة وكذلك حذف فقرات أخرى أيضا ألنيا ال تصمح لقياس الميارة الفكرية  ، كما 
جراء صياغة عمييا ؛ لكي تناسب المقياس ، وبذلك بقيت  ارتأى الخبراء تعديل عدد من الفقرات وا 

( ، حيث َتمَّ استبعاد الفقرات ٘( فقرة سمبية ممحق )ٕٛفقرة ايجابية و ) (ٖٙ( فقرة منيا )ٗٙ)
( وكذلك مِن ٛٔ. ٖٔ. ٙ. ٔ( ، وكذلك مِن المحور الثاني )ٚٔ. ٗٔ. ٚ.  ٘لممحور األول )
( ؛ ألنيا لم تحصل عمى  ٚٔ. ٔٔ. ٜ. ٛ. ٙ. ٗ( أما المحور الرابع )ٜٔ. ٕٔالمحور الثالث )

% ٘ٚالخبراء فقد اختار الباحث الفقرات التي حازت عمى نسبة اتفاق  النسبة المطموبة من اتفاق
فأكثر ، وتشير المصادر عمى أن "لمباحث الحق في اختيار النسبة التي يراىا مناسبة عند اختياره 

إذ يعُّد عرض الفقرات عمى مجموعة من الخبراء صدقًا ظاىريًا لممقياس وقد ( ٔ" ) لممؤشرات
 ( فقرة إْذ توزعت عمى محاور المقياس عمى النحو التالي :ـٗٙعمى قبول ) أسفر التحميل النيائي

-------------------------------------------------------- 

 ، ٔ،ط الرياضي النفس وعمم الرياضية التربية في القياس:  رضوان الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد( ٔ)
 .ٖٙٙص ،ٜٜٚٔ ، العربي الفكر دار ، القاىرة

 

 



 (                                  ٙٔمحور التفاعل االجتماعي .) فقرة 
 (                                      ٙٔمحور الثقافة الصحية .) فقرة 
  (                                      ٛٔمحور اإلعداد النفسي .) فقرة 
          فقرة (. ٗٔ)             محور التصرف الذىني حسب حالة المعب 

 التجربة األساسية لممقياس . 5ـ3

( العبا من أندية دوري النخبة بكرة القدم ، وكان ذلك في يوم ٖٓٗتم تطبيق المقياس عمى )
وبعد االنتياء من عممية  ٕٕٔٓ/ٙ/ٔإلى يوم األربعاء الموافق   ٕٕٔٓ/ ٗ/ٕٚالجمعة الموافق 

قام الباحث بتدقيق كل استمارة لمتأكد من َأنَّ جميع الفقرات قد  توزيع االستمارات واإلجابة عمييا ،
 تمت اإلجابة عمييا .

 الخصائص السيكومترية لفقرات المقياس . 1ـ5ـ3

ييدف التحميل اإلحصائي لمفقرات إلى إبقاء الفقرات الصالحة في المقياس واستبعاد غير الصالحة 
ت في قياس ما أعدت لقياسو ، وبذلك فقد قام منيا ، وذلك من خالل الكشف عن مدى دقة الفقرا

الباحث بتحميل فقرات المقياس وذلك من خالل استخراج القيمة التائية لكل فقرة عن طريق 
احتساب الدرجة الكمية التي يحصل عمييا كل فرد ، ونتيجة لجمع وزن كل فقرة من فقرات 

موعتين المتطرفتين وأسموب المقياس ،ومن الطرق الشائعة في تحميل الفقرات )أسموب المج
 االتساق الداخمي(. 

 أ. أسموب المجموعتين المتطرفتين)القوة التميزية( .

ويكاد يتفق أصحاب القياس النفسي عمى "ِإنَّ القوة التمييزية لمفقرات ومعامالت ارتباطيا من أىم 
 (ٔ) الخصائص السايكومترية التي ينبغي التثبت منيا في المقاييس"

فقرات المميزة فقد َتمَّ ترتيب االستمارات بحسب مجموع درجاتيا الكمية تنازليًا من أعمى والختبار ال
% من اإلجابات الحاصمة عمى ٕٚدرجة لالستمارة إلى أوطأ درجة لعينة البناء ، ثم أخذت نسبة 

% من اإلجابات الحاصمة ٕٚأعمى الدرجات وسميت بالمجموعة العميا ، وبعدىا أخذت نسبة 
 الدرجات وسميت بالمجموعة الدنيا .   عمى أدنى

-------------------------------------------------------- 

 .ٕٔٔص،  ٕٔٔٓ، الفكر دار، عمان،ٔط، النفس عمم في التجريب: الباقي عبد صالح( ٔ)



( "إلى أنَّ أفضل حجم لعينة تحميل الفقرات لحساب قوتيا Anastasi (كما أشارت انستازي 
استخدم ) ماجنسون ( عام  (ٔ" )%(ٕٚمجموعتين المتطرفتين بنسبة )زية عند استخدام الالتميي

ولقد بمغ ( ٕ) ( طريقة المقارنة الطرفية ، والتي تتضمن تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتينٜٙٙٔ)
( استمارة في كل مجموعة ، أي َأنَّ عدد االستمارات ٕٜعدد االستمارات في البحث الحالي )

( ٖٗٓـ ٕٕٙ( استمارة ، وقد تراوحت حدود الدرجات العميا ما بين )ٗٛٔة لمتحميل ىي )الخاضع
( ، وقد أتبع ىذا اإلجراء عمى أساس َأنَّ ىذه ٕٓٔـٓٙٔوحدود الدرجات لممجموعة الدنيا ما بين )

النسبة تقّدم  لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن من تمايز بحيث يعطينا أفضل تقدير لتمييز الفقرات 
وعمى ىذا األساس فقد أعطيت الدرجة لمبديل الذي اختاره المستجيب في كل فقرة من فقرات  ،

المقياس جميعا لكل فرد من أفراد عينة البحث لتمثيل درجتو الكمية عمى استمارة الميارة الفكرية ، 
 ( بين عينتين مستقمتين . t( حيث قام الباحث بتطبيق قانون )ٔوكما موضح في الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 (1)Anastasia: Psychotically Testing , New York , Macmillan Publishing  , 1988 ,p23. 

 ، العربي الفكر دار ، القاىرة ، ٔ،ط( الرياضي احتراق ـ التدريب ضغط) المنافسات قمق:  راتب كامل أسامة( ٕ)
 .ٔٚص ،ٜٜٚٔ

 



 (1الجدول )

 يوضح القيمة التائية لفقرات مقياس الميارة الفكرية لالعبي كرة القدم

 ** معنوية * غير معنوية 

 (٘ٓ.ٓ( وتحت مستوى داللة )ٕٛٔ( أمام درجة حرية )ٜٓٙ.ٔ( الجدولية )t* قيمة )

 القيمة التائية  الفقرة  تسمسل القيمة التائية  تسمسل الفقرة  القيمة التائية  تسمسل الفقرة  القيمة التائية تسمسل الفقرة 

ٔ ٕ.ٔٓٓ** ٔٚ ٘.ٜٚٔ** ٖٖ ٖ.ٖٚٗ** ٜٗ ٗ.ٖٔٛ** 

ٕ ٘.ٙٔٗ** ٔٛ ٗ.ٖٕٔ** ٖٗ ٗ.ٖٕٜ** ٘ٓ ٕ.ٕٛٙ** 

ٖ ٙ.ٜٛٗ** ٜٔ ٗ.ٕٔٛ** ٖ٘ ٛ.ٚ٘ٔ** ٘ٔ ٖ.ٕ٘ٙ** 

ٗ ٚ.ٗٙٔ** ٕٓ ٗ.ٕٜٙ** ٖٙ ٖ.ٖٕٗ** ٕ٘ ٕ.ٚٓٚ** 

٘ ٖ.ٖٚ٘** ٕٔ ٔ.٘ٓ٘* ٖٚ ٙ.ٔ٘ٚ** ٖ٘ ٖ.ٗ٘ٓ** 

ٙ ٖ.ٕٗ٘** ٕٕ ٖ.ٓ٘ٛ** ٖٛ ٖ.ٕٗٛ** ٘ٗ ٘.ٜٛٙ** 

ٚ ٗ.ٕٗٙ** ٕٖ ٖ.ٖٗٔ** ٖٜ ٗ.ٖٕٙ** ٘٘ ٕ.ٖٔٙ** 

ٛ ٖ.ٜ٘ٔ** ٕٗ ٕ.ٜٔٚ** ٗٓ ٕ.ٖٚٔ** ٘ٙ ٖ.ٕٓٚ** 

ٜ ٖ.ٕٜٙ** ٕ٘ ٖ.ٕٗٛ** ٗٔ ٕ.ٕٓٙ** ٘ٚ ٖ.ٙٓٗ** 

ٔٓ ٕ.ٕٔٔ** ٕٙ ٖ.ٖٜ٘** ٕٗ ٙ.ٕٙٚ** ٘ٛ ٕ.ٜٙ٘** 

ٔٔ ٗ.ٕٙٚ** ٕٚ ٗ.ٕٔٙ** ٖٗ ٘.ٜٙٔ** ٜ٘ ٖ.ٕٙٛ** 

ٕٔ ٗ.ٛٗٔ** ٕٛ ٚ.ٗٛٔ** ٗٗ ٘.ٚٔٓ** ٙٓ ٕ.ٙٚٔ** 

ٖٔ ٘.ٜٖٙ** ٕٜ ٖ.٘ٙٗ** ٗ٘ ٗ.ٕ٘ٙ** ٙٔ ٗ.ٜٓٚ** 

ٔٗ ٔ.ٜٜٓ** ٖٓ ٔ.ٖٙٛ* ٗٙ ٕ.ٖٚٗ** ٕٙ ٕ.ٛٓٔ** 

ٔ٘ ٖ.ٜ٘ٗ** ٖٔ ٘.ٕ٘ٔ** ٗٚ ٖ.ٖ٘ٗ** ٖٙ ٔ.ٕٜٙ* 

ٔٙ ٚ.ٗ٘ٚ** ٖٕ ٙ.ٗٔٚ** ٗٛ ٔ.ٜ٘ٗ* ٙٗ ٖ.٘ٔٗ** 



 ٛٗـ ٖٓـ ٕٔميات اإلحصائية الستخراج القوة التائية لمفقرات تَبَّين َأنَّ الفقرات )وبعد استكمال العم
( ذات تّميز ضعيف ؛ كون قيمتيا التائية المحسوبة أقل من قيمتيا الجدولية وتوزعت عمى ٖٙـ 

 محاور المقياس وكاآلتي:ـ 

 فقرة(. ٔمحور التفاعل االجتماعي                     ) .ٔ
 فقرة(. ٔالصحية                         )محور الثقافة  .ٕ
 فقرة( . ٔمحور اإلعداد النفسي                         ) .ٖ
 فقرة ( .   ٔمحور التصرف الذىني حسب حالة المعب    ) .ٗ

 ب. أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس)االتساق الداخمي(

فقرات المقياس  بالدرجة الكمية لممقياس نفسو ويعني التعرف عمى عالقة ارتباط كل فقرة من 
ولذلك لجأ الباحث إلى استخدام قانون االرتباط البسيط )بيرسون( ؛ الستخراج قيم معامل 

 ( يوضح ذلك.ٕوالجدول)( ٔ" )االرتباط "ويعدُّ ذلك معيارا لصدق االختبار
 ممقياس(يوضح عالقة االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكمية ل2الجدول )

---------------------------------------------------- 

 اإلسكندرية ، ٖٚ العدد ، وتطبيقات نظريات مجمة ، لعدوانيا االنجاز مقياس:  أنور وأميمة باىي مصطفى( ٔ)
 .ٕٛص ،ٕٓٓٓ ،

 تسمسل 

 الفقرة 

 قيمة معامل 

 االرتباط

 تسمسل 

 الفقرة 

 قيمة معامل 

 االرتباط

 تسمسل 

 الفقرة 

 قيمة معامل 

 االرتباط

 تسمسل 

 الفقرة 

 قيمة معامل 

 االرتباط

ٔ ٓ.ٕٔ٘** ٔٚ ٓ.ٕٜ٘** ٖٖ ٓ.ٕٙ٘** ٜٗ ٓ.ٗٚٔ** 

ٕ ٓ.ٗٚٚ** ٔٛ ٓ.ٖٚٔ** ٖٗ ٓ.ٕٚٛ** ٘ٓ ٓ.ٕٛٗ** 

ٖ ٓ.ٖٕٙ** ٜٔ ٓ.ٕٙٚ** ٖ٘ ٓ.ٚٔٛ** ٘ٔ ٓ.ٙٗٓ** 

ٗ ٓ.ٖٜٔ** ٕٓ ٓ.ٕٜ٘** ٖٙ ٓ.ٜٗٓ** ٕ٘ ٓ.ٜٗٚ** 

٘ ٓ.٘ٓٔ** ٕٔ ٓ.ٕٓٚ* ٖٚ ٓ.ٕ٘ٔ** ٖ٘ ٓ.ٖٗٗ** 

ٙ ٓ.ٗٓٛ** ٕٕ ٓ.ٖٙٙ** ٖٛ ٓ.ٕٙٓ** ٘ٗ ٓ.ٜٗٓ** 



 ** معنوية * غير معنوية 

 (٘ٓ.ٓ( وتحت مستوى داللة )ٖٖٛ( أمام درجة حرية )ٖٔٔ.ٓ* قيمة )ر( الجدولية )

( والتي ىي ضمن ٖٙـ ٛٗـ ٖٓـٕٔوقد تبيَّن َأنَّ جميع الفقرات ذات ارتباط دال باستثناء الفقرات)
لى إجراءات التحميل الفقرات غير المميزية في األسموب األول والمشار إليو سابقا . واستنادا إ

ضمن األسموبين فقد َتمَّ حذف الفقرات المشار ِإلييا سابقًا ، وبيذا يكون مجموع الفقرات التي 
                       ( فقرة .      ٓٙحصمت عمى تمييز عاٍل وارتباط عاٍل َتمَّ اإلبقاء عمييا في المقياس وىي )

ىم مؤشرات الخصائص القياسية الميمة ومن أ  الخصائص السيكومترية لممقياس . 6ـ3
لممقياس "التي اتفق عمييا المختصون في القياس النفسي  خاصيتين الصدق والثبات، إذ تعتمد 

 .(ٔ" )رجة التي تحصل عمييا من المقاييسعمييا دقة البيانات أو الد

-------------------------------------------------------- 

 ،ٜٜٛٔ ، العربية النيضة دار ، القاىرة ، النفس وعمم التربية في والتقويم القياس:  الرحمن عبد سعد( ٔ)
  . ٓٙٔص

 تم استخدام أنواع الصدق اآلتية . الصدق : 1

ٚ ٓ.ٕٛٙ** ٕٖ ٓ.ٕٜٔ** ٖٜ ٓ.ٕ٘ٛ** ٘٘ ٓ.ٖٜٕ** 

ٛ ٓ.٘ٓٔ** ٕٗ ٓ.ٕٖٔ** ٗٓ ٓ.ٙ٘ٔ** ٘ٙ ٓ.ٖٛٙ** 

ٜ ٓ.ٖٗ٘** ٕ٘ ٓ.ٜ٘ٚ** ٗٔ ٓ.ٖٗٛ** ٘ٚ ٓ.ٖٗٔ** 

ٔٓ ٓ.ٕٚ٘** ٕٙ ٓ.ٖٗٔ** ٕٗ ٓ.ٖٗٚ** ٘ٛ ٓ.ٕٗٚ** 

ٔٔ ٓ.ٖٓ٘** ٕٚ ٓ.ٖٚٛ** ٖٗ ٓ.ٖ٘٘** ٜ٘ ٓ.ٖٕٔ** 

ٕٔ ٓ.ٕ٘ٔ** ٕٛ ٓ.ٕٗٔ** ٗٗ ٓ.ٖٙٛ** ٙٓ ٓ.ٜٕ٘** 

ٖٔ ٓ.ٖٙٚ** ٕٜ ٓ.ٗٓ٘** ٗ٘ ٓ.ٖٗ٘** ٙٔ ٓ.ٗٗ٘** 

ٔٗ ٓ.ٕٙ٘** ٖٓ ٓ.ٜٓ٘* ٗٙ ٓ.ٕٕٜ** ٕٙ ٓ.ٖٜ٘** 

ٔ٘ ٓ.ٖٖٗ** ٖٔ ٓ.ٙٛٛ** ٗٚ ٓ.ٜٗٓ** ٖٙ ٓ.ٜٓٙ* 

ٔٙ ٓ.ٙٔٚ** ٖٕ ٓ.ٜٚٔ** ٗٛ ٓ.ٓٛٚ* ٙٗ ٓ.ٖٗٔ** 



  أ. الصدق الظاىري .

( عمى ٔقد تم إيجاد الصدق الظاىري عندما قام الباحث بعرض المقياس بصورة األولية)ممحق 
( ،وُيعُّد ىذا اإلجراء صدقا لالختبار حيث ٕصين والمحكمين)ممحق مجموعة من الخبراء والمخت

تشير المصادر إلى "َأنَّو يمكن أن يعدُّ االختبار صادقا إذا تم عرضو عمى عدد من السادة 
 (ٔ)س ما تم وضعو لقياسو بكفاءة جيدةالخبراء والمختصين في المعبة وحكموا بَأنَّ االختبار يقي

 ب . الصدق الذاتي 

نَّ الفقرات تكون صادقة في قياس المختبرين والباحثين الذين يقيسون الثبات والصدق "إِ  
 (ٕ" ) م دقيقة وحقيقيةيكون عمميم ونتائجي

وقد كانت قيمة ( ٖ) ولذلك استخدم الباحث الصدق الذاتي وىو "الجذر التربيعي لمعامل الثبات"
 .  نسبة ثبات عاليةوىي  (ٖٜ.ٓالصدق الذاتي في طريقة إعادة االختبار ىي  )

 . ثبات المقياس .2 

يقصد بثبات المقياس "إعطاء نفس النتائج إذا ما تم إعادة تطبيق االختبار عمى نفس العينة 
والثبات أيضا "االستقرار بمعنى أنو لو تكررت ( ٗ" )وتحت نفس الظروف لمرتين مختمفتين

الثبات ىو معامل االرتباط بين عمميات قياس الفرد تبين درجتو شيئا من االستقرار ومعامل 
 ، ومن خالل ذلك يمكن معرفة (٘" )ختبار في مرات اإلجراء المختمفةدرجات األفراد في اال

-------------------------------------------------------- 

 ، الكتب دار ، عمان ،ٕط ، الرياضية التربية في والتقويم القياس مبادئ:  عميان وىشام الزيود نادر( ٔ)
 .  ٗٛٔص ،ٜٜٛٔ

 .ٙٗٔ ص ،ٜٛٛٔ ، ذكره سبق مصدر:  محجوب وجيو( ٕ)

 دار ، الموصل جامعة ، والرياضية البدنية واالختبارات اإلحصاء مبادئ:  السامرائي ومحمود الطالب نزار( ٖ)
 .ٖٓ،صٜٛٛٔ، والنشر لمطباعة الكتب

 . ٖ٘ٙص ،ٜ٘ٛٔ ، المصرية االنجمو مكتبة ، قاىرةال ، والتربوي النفسي والقياس التقويم:  الغريب رمزية( ٗ)

 .ٕ٘ص ،ٜٜٜٔ ، ذكره سبق مصدر:  باىي حسين مصطفى( ٘)

األخطاء التي تحدث ِإذا ما طبق المقياس مرتين شرط أن تكون في الظروف نفسيا ، ولحساب 
  .معامل الثبات طريقة إعادة االختبار 



 أ .طريقة إعادة االختبار .  

وقد  (ٔ" ) دة االختبار من أكثر األساليب استعمااًل في حساب ثبات المقياسيعُّد أسموب" إعا
( العبًا من العبي نادي بغداد الرياضي بكرة القدم ، وىو من ضمن ٕٕطبق المقياس عمى )

أندية دوري النخبة ، والمدة الزمنية بين التطبيق األول والتطبيق الثاني سبعة أيام عمى وفق ما 
( نقال عن )العبيدات("َأنَّ لمعرفة ثبات االختبار يعاد تطبيقو عمى العينة نفسيا أشار إليو )حنونا

وكان اليدف من ذلك إيجاد معامل ثبات المقياس ( ٕ) بعد مرور سبعة أيام عمى االختبار األول"
بواسطة استخدام معامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( بين اإلجابتين ، حيث بمغ معامل 

  . ذا يدل عمى أن فقرات المقياس ثابتة وتقيس اليدف الموضوع من أجمو( وىٚٛ.ٓالثبات)

 التطبيق النيائي لممقياس . 7ـ3

بعد اكتمال إجراءات تصميم وبناء المقياس فقد أصبح المقياس جاىزًا لمتطبيق ، حيث بمغ مجموع 
 ( وتوزعت عمى أربعِة محاور وىي:ـ  ٙ( فقرة ممحق)ٗ٘فقراتو )

 فقرة(ٖٔتماعي                           )محور التفاعل االج .ٔ
 فقرة( ٕٔمحور الثقافة الصحية                               ) .ٕ
 فقرة(ٚٔمحور اإلعداد النفسي                               ) .ٖ
 فقرة(ٕٔمحور التصرف الذىني حسب حالة المعب          ) .ٗ

/ ٙ/ٚ( العبا لممدة من ٕٓٔيق والتي بمغت )حيث قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة التطب
 .ٕٕٔٓ/  ٙ/ٕٕولغاية  ٕٕٔٓ

  

---------------------------------------------------- 

 ،ٜٜٛٔ ، األمل دار ، األردن ، التدريسية العممية في والتقويم القياس:  الخميمي وخميل عودة أحمد( ٔ)
 . ٕٙٙص

 لبعض االنجاز ومستوى المياري األداء بفن العقمية القدرات عالقة:  حنونا بولص موسى ىادي عدنان( ٕ)
 التربية كمية ، ماجستير رسالة،  األولى لمدرجة القطر أندية العبات لدى الطائرة بالكرة األساسية الميارات
 . ٕٙص ،ٕٗٓٓ ، الموصل جامعة ، الرياضية

 الوسائل اإلحصائية : 8ـ3

  Spssاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية 



 ـ عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا.4

جراء المعالجات اإلحصائية      يعرض الباحث النتائج باألشكال البيانية والجداول بعد تفريغيا واِ 
ليا والتي تم الحصول عمييا من تطبيق المقياس عمى عينة التطبيق ؛ وفقًا ألىداف البحث ومن 

 د توضيح األسباب التي أدت إلييا .ثّم مناقشتيا ودعميا بالمصادر العممية بع

عرض نتائج مستوى الميارة الفكرية لالعبي أندية دوري النخبة بكرة القدم في العراق  1ـ4
 وتحميميا ومناقشتيا.

عرض نتائج مستوى الميارة الفكرية لالعبي أندية دوري النخبة بكرة القدم في العراق  1ـ1ـ4
 وتحميميا.

سابي واالنحراف المعياري لمستوى الميارة الفكرية لالعبي يعرض الباحث وصفًا لموسط الح
أندية دوري النخبة العراقي بكرة القدم بالمقارنة مع الوسط الفرضي لممقياس وكما مبين في الشكل 

 ( وتحميميا :ٖ( وموضح في الجدول )ٔ)

 
 (1شكل )

 لممقياس يبين الوسط الحسابي لمستوى الميارة الفكرية بالمقارنة مع الوسط الفرضي

 

 ( يوضح الوسط الحسابي واإلنحراف لمستوى الميارة الفكرية بالمقارنة مع الوسط الفرضي لممقياس3جدول )

 الفرضي الوسط + ع َس  ن وحدة القياس الدرجة الكمية لممقياس عدد الفقرات المقياس
 ٖ٘ٔ ٖٛٙ.ٖٔ ٖ٘.ٕٗٔ ٕٓٔ الدرجة ٕٓٚ ٗ٘الميارة 

الوسط الحسابي

الوسط الفرضي



 الفكرية
( ٖ٘.ٕٗٔ( َأنَّ الوسط الحسابي لمقياس الميارة الفكرية كان )ٖ)يتضح من الجدول       

( تبين َأنَّ ٖ٘ٔ( وبالمقارنة مع الوسط الفرضي لممقياس البالغ )ٖٛٙ.ٖٔواالنحراف المعياري )
 عينة البحث لم تصل إلى نصف الدرجة الكمية لممقياس .

 النخبة بكرة القدم في العراق.مناقشة نتائج مستوى الميارة الفكرية لالعبي أندية دوري  2ـ1ـ4

( يتضح ًأنَّ مستوى الميارة الفكرية لدى عينة البحث كان أقل من ٖمن مراجعة الجدول ) 
الوسط الفرضي لممقياس ، ويعزو الباحث ىذِه النتيجة في ضعف الميارة الفكرية لدى العبي 

ور المقياس وىي أندية دوري النخبة العراقي بكرة القدم إلى الضعف في مستوى جميع محا
التفاعل االجتماعي والثقافة الصحية واإلعداد النفسي والتدريب لإلعداد الذىني لمتصرف حسب 
حالة الموقف  ؛ وىذا يدل عمى ًأنَّ الالعبين لم يتعرضوا في برامجيم التدريبية بشكل مقصود 

لرياضيين لتطوير وتحسين محاور المقياس أعاله التي ىي من الحاالت الميمة في تدريب ا
وخصوصًا رياضي النخبة . ففي التفاعل االجتماعي يجب أن يتعمم الرياضي أنماطًا في السموك 
المتنوعة واالتجاىات التي تنظم العالقات بين األفراد في ِإطار القيم الثقافية والتقاليد االجتماعية 

جتماعي ىو وسيمة والتفاعل اال( ٔ) كما أنو يساعد عمى تقييم الذات واآلخرين بصورة مستمرة
غير  اتصال وتفاىم بين أفراد المجموعة فمن غير المعقول َأنَّ يتبادل أفراد المجموعة األفكار من

. وفي الثقافة الصحية يجب أنت يتعمم الرياضي الحقائق (ٕم )ما يحدث تفاعل اجتماعي بيني
التجاىات والعادات بيدف تغيير االصحية المعروفة ويترجميا إلى أنماط سموكية صحيحة سميمة 

  السموكية غير السوية ، ومساعدة الفرد عمى اكتساب

-------------------------------------------------------- 

 ٖٗٔص ،ٕٗٓٓ ، والتوزيع لمنشر الثقافة دار ، عمان ، ٔط ، االجتماعي النفس عمم: جابر بني جودت( ٔ)

  ٘ٔص ،ٜٜٛٔ ، الكندري دار ، عمان ، الصفي علوالتفا الجماعة ديناميكية: المنسي حسن( ٕ)

أما في المجال النفسي الذي يصبو إلى تييئة الالعب  .(ٔة )وممارسة العادات الصحية الصحيح
من الناحية النفسية حتى يتجاوز كل المعوقات التي تؤثر عمى عطائو في أثناء المنافسات 

لكي نغرس في نفسو وسموكو الصفات التربوية الرياضية وذلك بإعدادِه بدنيًا ونفسيًا وخططيًا ؛ 
أما في مجال التصرف الذىني  ( .ٕ) واألخالقية التي تساعده أن يكون رياضيًا ومواطنًا صالحاً 

التي تعني أن تكون كل العمميات العقمية والذىنية مييئة وصالحة لتطبيقيا في البيئة الواقعة أو 
ضمن محتوى البرامج التدريبية لمرياضيين ؛ األمر الذي المجال التطبيقيِ. نَّ كل ما ذكر لم يكن 



َأدَّى إلى انخفاض مستوى ىذه المحاور عمَّا يجب أن يكون عميو الالعب عمى وفق ما دلت عميو 
فقرات من المحاور التي جاءت من واقع ىذه العينة لمبحث ؛ وليذا السبب جاء الوسط الحسابي 

لمميارة الفكرية ، ولم يصل الوسط الحسابي لمعينة إلى  لمعينة أقل بكثير عن الوسط االفتراضي
 الوسط الحسابي لممقياس مما يدل عمى َأنَّ العينة ضعيفة المستوى لمميارة الفكرية .          

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات  5-1

 مييزية عالية من خالل بناء مقياس لمميارة الفكرية اتضح َأنَّ فقرات المقياس تتمتع بقوة ت
 واتساق داخمي عاٍل وصدق وثبات عاٍل بأنواعو .

  لصدق البناء دوٌر كبيٌر في اإلبقاء عمى الفقرات المميزة واستبعاد الفقرات الضعيفة من
 خالل مؤشراتو الثالثة )المجموعات المتطرفة ، االتساق الداخمي ، الصدق العاممي( . 

 في مستوى الميارة الفكرية لدى العبي  من خالل تطبيق المقياس اتضح وجود انخفاض
 . أندية دوري النخبة بكرة القدم ، إذ ظير متوسطيا أقل بكثير من متوسط المقياس

 التوصيات   5-2
  تضمين البرامج التدريبية لالعبي النخبة بكرة القدم محاور مقياس الميارة الفكرية والتأكيد

 عمى تطويرىا ورفع مستواىا باستمرار .
-------------------------------------------------------- 

 ،ٕٔٔٓ ، والطباعة والتوزيع لمنشر المسيرة دار ، عمان ، ٕ،ط الصحية الثقافة:  وآخرون بدح محمد أحمد( ٔ)
 .٘ٔص

 والترجمة والنشر لمدراسات نور ودار العراب دار ، دمشق ، ٔط ، الرياضي النفس عمم: حمد سميمان حامد( ٕ)
 .  ٚٙٔ ص ،ٕٕٔٓ ،

  عقد دورات تدريبية وتطويرية لموضوعات الميارة الفكرية يشترك فييا المدربون
 والميتمون في ىذا المجال . 

بناء إجراء اختبارات تقويمية بموضوعات المقياس لالعبين بمختمف المستويات واأللعاب . 
 لطائرة وكرة اليد ..الخ(  وتطبيق مقياس لمميارة الفكرية أللعاب أخرى ) َألعاب القوى والكرة ا

 المصادر

  ، أحمد عودة وخميل الخميمي : القياس والتقويم في العممية التدريسية ، األردن ، دار األمل
ٜٜٔٛ. 



 القاىرة ، دار  ٔأسامة كامل راتب : قمق المنافسات )ضغط التدريب ـ احتراق الرياضي( ،ط ،
 .ٜٜٚٔالفكر العربي ، 

 عمان ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ٕقافة الصحية ،طأحمد محمد بدح وآخرون : الث ،
 .ٕٔٔٓوالطباعة ، 

 دمشق ، دار العراب ودار نور لمدراسات  ٔحامد سميمان حمد: عمم النفس الرياضي ، ط ،
 .  ٕٕٔٓوالنشر والترجمة ، 

  ، ٜٜٛٔحسن المنسي: ديناميكية الجماعة والتفاعل الصفي ، عمان ، دار الكندري. 
 ٜٕٓٓعمي: اإلدارة الرياضية ، القاىرة ، دار الفكر العربي ،  جمال محمد . 
 عمان ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،  ٔجودت بني جابر: عمم النفس االجتماعي ، ط ،

ٕٓٓٗ. 
  ، رمزية الغريب : التقويم والقياس النفسي والتربوي ، القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية

ٜٔٛ٘. 
 س والتقويم في التربية وعمم النفس ، القاىرة ، دار النيضة العربية ، سعد عبد الرحمن : القيا

ٜٜٔٛ. 
  صالح شافي العائذي : اإلدارة أصوليا وأفكارىا ، دمشق ، دار العراب ودار نور لمدراسات

 .ٕٓٔٓوالنشر والترجمة ، 
 عمان، دار الفكر، ٔصالح عبد الباقي: التجريب في عمم النفس، ط،ٕٓٔٔ. 
  سى بولص حنونا : عالقة القدرات العقمية بفن األداء المياري ومستوى عدنان ىادي مو

االنجاز لبعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة لدى العبات أندية القطر لمدرجة األولى 
 .ٕٗٓٓ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصل ، 

 ي ، مجمة نظريات وتطبيقات ، العدد مصطفى باىي وأميمة أنور : مقياس االنجاز العدوان
 .ٕٓٓٓ، اإلسكندرية ،  ٖٚ

  محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان : القياس في التربية الرياضية وعمم النفس
 .ٜٜٚٔ، القاىرة ، دار الفكر العربي ،  ٔالرياضي ،ط

 ة ، جامعة نزار الطالب ومحمود السامرائي : مبادئ اإلحصاء واالختبارات البدنية والرياضي
 .ٜٛٛٔالموصل ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،

 عمان ، دار ٕنادر الزيود وىشام عميان : مبادئ القياس والتقويم في التربية الرياضية ، ط ،
 . ٜٜٛٔالكتب ، 

 عمان ، عالم الكتب الحديث ٔنعيم إبراىيم الظاىر: أساسيات إدارة األعمال ومبادئيا ، ط ،
 .ٕٓٔٓلمنشر والتوزيع ، 
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 (1ممحق )
 استمارة استبيان

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

 تحية طيبة وبعد 

يروم الباحث إجراء بحثو الموسوم بـ) بناء وتطبيق مقياس لمميارة الفكرية لالعبي أندية  دوري النخبة بكرة القدم في 
ء آراءكم العراق ( واستناداً  لما تتمتعون بو من معرفة ودراية قي ىذا الموضوع ولثقتنا بكم يرجو الباحث تفضمكم بإبدا

السديدة حول مجاالت مقياس الميارة الفكرية وسمم المقياس كما في الصفحة التالية ثم بيان مقترحاتكم عمى الصفحة 
 المخصصة خدمتًة لمبحث العممي والحركة الرياضية والعبي كرة القدم في قطرنا العزيز 

 سمفا ً  تقبموا شكرنا وتقديرنا                                          

 المقب العممي وتاريخو :ـ                       االسم الثالثي :ـ 

 الباحث                             مكان العمل :ـ                                          التخصص :ـ 

 عمر حمدي عبد الرحمن                                                                    التاريخ والتوقيع :ـ   

 

 اإلجابة مجاالت المقياس ت

http://www.jamilrawassschool.com/


 مجاالت مقياس الميارة الفكرية :  أوال

 جابة عمى ما يمي :ـ نرجو تفضمكم باإل

 كتابة موافق أمام كل مجال ترونو مناسباً  ليذا المقياس . .ٔ
 كتابة إجراء تعديل أو دمج في أي مجال ترونو مناسبا . .ٕ
 إضافة مجال أو أكثر من قبمكم ترونو مناسبا . .ٖ
 كتابة أي مقترح ترونو مناسبا . .ٗ
: ثانيا  يا درجة واحدة والعميا . خمس َأنَّ سمم المقياس المقترح ىو خماسي ، حدوده الدنًً

 درجات . 

 أبدا ً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائما ً  البدائل 

 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ الوزن االيجابي لمفقرة

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ الوزن السمبي لمفقرة

 نرجو تفضمكم باإلجابة عمى ما يمي :ـ 

 كتابة كممة موافق إذا ترون السمم من وجية نظريكم مناسبًا لممقياس . .ٔ
 ترونو مناسبًا نرجو كتابة البديل من قبمكم .إذا ال  .ٕ

 
 
 
 

     المقترحات التي ترونيا مناسبة                             

  الثقافة االجتماعية .   .ٔ

  الثقافة الصحية .   .ٕ

  التدريب الرياضي واإلعداد النفسي .   .ٖ

  قانون المعبة وتاريخيا وتحكيميا .   .ٗ

  التصرف الخططي في المبارات  .٘



 (2ممحق )

 أسماء المختصين الذين عرضت عمييم محاور وسمم المقياس
 المقب العممي اسم الخبير ت

 التخصص
 مكان العمل

ـ كرة  بايوميكانيك أستاذ لؤي غانم سعيد الصميدعي   .1
 قدم 

 جامعة الموصل ـ  كمية التربية الرياضية 

 مؤيد عبد الكريم جاسم    .2
 

 جامعة بغداد ـ  كمية التربية الرياضية لمبنات اختبارات وقياس  أستاذ

 جامعة الموصل ـ كمية التربية الرياضية إدارة وتنظيم  أستاذ راشد حمدون ذنون   .3

 جامعة الموصل ـ كمية التربية الرياضية  رة قدم تدريب ـ  ك أستاذ  زىير قاسم الخشاب   .4

 جامعة االنبار ـ مدير مركز طرائق التدريس  طرائق تدريس  أستاذ  عبد الواحد حميد الكبيسي   .5

 جامعة االنبار ـ كمية التربية الرياضية التعمم الحركي  أستاذ  خميل إبراىيم سميمان الحديثي    .6

عمم النفس  اذ أست حامد سميمان حمد الدليمي   .7
 الرياضي 

 جامعة االنبار ـ كمية التربية الرياضية

عمم النفس  أستاذ ناظم شاكر الوتار   .8
 الرياضي 

 جامعة الموصل ـ كمية التربية الرياضية 

جامعة الموصل ـ كمية التربية األساسية ـ قسم  تدريب ـ كرة قدم  أستاذ  معتز يونس ذنون   .9
 التربية الرياضية 

اختبارات ـ كرة  أستاذ ضي صالح را  .11
 قدم 

 جامعة بغداد ـ كمية التربية الرياضية 

 جامعة بغداد ـ كمية التربية الرياضية  إدارة فمسفة  أستاذ  حسن ناجي محمود   .11



تعمم خواص ـ  أستاذ مساعد  سندس محمد سعيد فتحي   .12
 جمناستك 

 جامعة االنبار ـ كمية التربية الرياضية 

 جامعة الموصل ـ كمية التربية رياضية قياس وتقويم   أستاذ مساعد ادر سعد فاضل عبد الق  .13

جامعة االنبار ـ كمية التربية لمعموم اإلنسانية  فمسفة تربية  أستاذ مساعد عبد الكريم محسن الزىيري   .14
 ـ قسم العموم النفسية   

ية التربية األساسية ـ قسم جامعة الموصل ـ كم إدارة وتنظيم  أستاذ مساعد وليد خالد ىمام النعمة   .15
 التربية الرياضية

مناىج وطرق  أستاذ مساعد وعد عبد الرحيم الدليمي   .16
 تدريس 

 جامعة االنبار ـ كمية التربية الرياضية 

تدريب ـ ساحة  أستاذ مساعد وليد خالد حمادي العزاوي   .17
 وميدان 

 جامعة االنبار ـ كمية التربية الرياضية 

عمم النفس  أستاذ مساعد سو  مؤيد عبد الرزاق ح  .18
 الرياضي 

 جامعة الموصل ـ كمية التربية رياضية

عمم النفس  أستاذ مساعد شيماء عبد مطر التميمي   .19
 الرياضي 

 الجامعة المستنصرية ـ كمية التربية الرياضية  

 

 

 

 

 

 (3ممحق )

 نسبة اتفاق الخبراء عمى مجاالت مقياس الميارة الفكرية



خبراء عدد ال المجاالت ت
 الكمي

عدد الخبراء  
 المرشحين

 نسبة االتفاق

 84.21 16 19 التفاعل االجتماعي  .1
 73.68 14 19 الثقافة الصحية  .2
 89.47 17 19 اإلعداد النفسي  .3
 73.68 14 19 التصرف الذىني حسب حاالت المعب  .4
 

 (5ممحق )

 عرض الصيغة األولية لممقياس

 محور التفاعل االجتماعي

ه ُتجا الفقرات ت
 الفقرة 

غير  صالحة
 صالحة

تحتاج 
 إلى تعديل

    ايجابية  أتعاون مع أفراد الفريق في كل شيء   .ٔ
    ايجابية  أطمب المساعدة من أعضاء الفريق عند الحاجة إلييا   .ٕ

    ايجابية  أشعر في سعادة عندما أكون مع أعضاء الفريق   .ٖ

    ايجابية  ارجيا  ييمني التفاعل مع أعضاء الفريق داخل المباراة وخ  .ٗ

    سمبية  يشعرني أعضاء الفريق بأن ليس لدي تفاعل مع المجموعة    .٘

ليس ضروريًا أن يشاركني أعضاء الفريق في ىمومي   .ٙ
 ومشاكمي 

    سمبية

ال أرى ضرورة من استشارة المدرب وأعضاء الفريق في حل   .ٚ
 مشاكل تخص الفريق  

    سمبية 

مى الالعبين الجدد في أجد من الضرورة التعرف ع  .ٛ
 المنافسات الرياضية 

    ايجابية 

    سمبية  ال أتقبل النقد من زمالئي في الفريق   .ٜ

ليس من الضروري مشاركة أعضاء الفريق في المناسبات   .ٓٔ
 االجتماعية 

    سمبية 



    ايجابية  دائما عمى استعداد لتقديم المساعدة ألعضاء الفريق   .ٔٔ

في المناقشات الجماعية مع أعضاء ال ييمني المشاركة   .ٕٔ
 الفريق  

    سمبية 

    ايجابية  احترم بقوة القيم والتقاليد السائدة بين أعضاء الفريق   .ٖٔ

    سمبية  ثقتي بنفسي تمنعني من االختالط مع أعضاء الفريق   .ٗٔ

أتعامل مع أعضاء الفريق بأسموب يتناسب مع كل واحد   .٘ٔ
 منيم  

    ايجابية 

    سمبية  مراعاة مشاعر وأحاسيس أعضاء الفريق   ليس ميماً   .ٙٔ

    سمبية  ال ضرورة من عقد لقاءات اجتماعية مع أعضاء الفريق   .ٚٔ
ليس من ميمتي التدخل في حل مشكمة حدثت بين أعضاء   .ٛٔ

 الفريق  
    سمبية 

    ايجابية  من الضرورة التعرف عمى مشاكل وىموم أعضاء الفريق   .ٜٔ

    ايجابية  مادية ألعضاء الفريق عند الحاجة إليياأقدم المساعدة ال  .ٕٓ

ُتجاه  الفقرات ت
 الفقرة 

غير  صالحة
 صالحة

تحتاج 
 إلى تعديل

    ايجابية  اىتم بنظافة جسمي ومالبسي دائما     .ٔ
    سمبية  أعود إلى الممعب قبل الشفاء التام من اإلصابة    .ٕ
    جابية اي اىتم بنظافة بكافة التجييزات الرياضية    .ٖ
    سمبية  ال أىتم بالنوم مبكرًا واالستيقاظ مبكرًا     .ٗ
    ايجابية  أحاول أن تكون مّدة نومي ال تقل عن سبع ساعات      .٘
    ايجابية  استخدم فرشات األسنان قبل النوم وبعد االستيقاظ   .ٙ
    ايجابية  عند إصابتي اتبع بدقة إرشادات الطبيب والمدرب     .ٚ
    ايجابية  ارس أي شيء يضر بصحتي وبمياقتي  ال أم  .ٛ
    سمبية   ال استحم بعد االنتياء من التدريب والمباراة    .ٜ
    ايجابية  أؤمن أن الوقاية خير من العالج    .ٓٔ
    سمبية   عند إصابتي بوعكة صحية ال اذىب إلى الطبيب مباشرًة     .ٔٔ



 محور الثقافة الصحية

    ايجابية  ال أتناول المواد الضارة بصحتي    .ٕٔ
أحمق شعر رأسي بما يناسب الصحة وقيم المجتمع   .ٖٔ

 والمظير الالئق  
    ايجابية 

    سمبية  ليس ميمًا االىتمام بنظافة المالبس والجسم    .ٗٔ

ليس ميما االلتزام ببعض الممارسات )النوم مبكرا ـ   .٘ٔ
 االستحمام بعد التدريب والمباراة ـ تفريش األسنان(  

    سمبية 

    سمبية  ة إتباع إرشادات الطبيب    ال أىتم بدق  .ٙٔ
    ايجابية ال استخدم المنشطات أيًا كان تأثيرىا   .ٚٔ
    سمبية  ال مانع لدي من تناول بعض المنشطات     .ٛٔ
    سمبية  ليس من ميمتي التعرف عمى األمور الصحية    .ٜٔ
من اىتماماتي المشاركة في دورات الثقافة الصحية   .ٕٓ

 الرياضية   
    ايجابية 

ُتجاه  الفقرات ت
 الفقرة 

غير  صالحة
 صالحة

تحتاج 
 إلى تعديل

ترتفع عندي حمى البداية بشكل كبير قبل اشتراكي في   .ٔ
 المنافسة    

    سمبية 

    إيجابية  ال تيتز ثقتي بنفسي اثر إصابتي إصابة بسيطة     .ٕ
    سمبية ة   كثرة المتفرجين يزيد من قمقي أثناء المنافس  .ٖ
في معظم المنافسات التي اشترك فييا يصيبني القمق   .ٗ

 والتوتر     
    سمبية

اشعر باستعداد نفسي إلظيار كل ما عندي من قدرات   .٘
        قبل اشتراكي في المنافسة

    إيجابية

لن أتأثر باألخطاء التي ارتكبيا في أي وقت من   .ٙ
 المنافسة    

    إيجابية

    سمبيةة عندما ارتكب خطأ في أي وقت من أتأثر بشد  .ٚ



 

 

 

 

 

 محور األعداد النفسي

 محور التصرف الذىني حسب حالة المعب

 المنافسة   
ال استطيع العودة لحالتي الطبيعية عند حدوث أشياء   .ٛ

 غير متوقعة في المباراة  
    سمبية

احتفظ بيدوئي لنياية المباراة عمى الرغم من مضايقة   .ٜ
 المنافسين لي   

    إيجابية

    بيةسم يثيرني المنافس عندما يرتكب خطأ ضدي     .ٓٔ
    سمبية يزداد ارتباكي بمرور زمن المباراة       .ٔٔ
    سمبية ثقتي بنفسي تدفعني  لمعب ارتجاليا بدون خطة لمعب     .ٕٔ
    إيجابية مع زيادة زمن المباراة تزداد ثقتي بنفسي     .ٖٔ
    سمبية يقمل من اندفاعي لمعب في المباراة سوء التحكيم      .ٗٔ

ي موقف فريقي في المباراة ال يؤثر عمى مستوى أدائ  .٘ٔ
 سواء أكان سمبا أم إيجابا    

    إيجابية

    إيجابية أتفاءل دائما في نتيجة المباريات     .ٙٔ
يتأثر أدائي كثيرًا عند المعب في أماكن لم يسبق لي   .ٚٔ

 عمييا المعب   
    سمبية

    إيجابية ال تيمني أخطاء الحكم أيًا كانت في المباراة        .ٛٔ
    سمبية ني تغيير رقم فانيمتي في أثناء المباريات    يثير   .ٜٔ
يقمل من مستوى أدائي التفكير باإلصابة في أثناء   .ٕٓ

 المباراة     
    سمبية



ًتجاه  الفقرات ت
 الفقرة 

غير  صالحة 
 صالحة

تحتاج 
 إلى تعديل

تنفيذ توجييات المدرب في تغير موقعي في أثناء أجد صعوبة في   .ٔ
 المباراة     

    سمبية 

بسيولة أنفذ توجييات المدرب في تغير خطة المعب في أثناء   .ٕ
 المباراة    

    ايجابية 

لدي القدرة عمى اتخاذ قرارات حاسمة في المواقف الصعبة في   .ٖ
 المباراة    

    ايجابية 

    ايجابية  خطط الموضوعة من قبل المدرب بنجاح      لدي القدرة عمى تنفيذ ال  .ٗ
بالرغم من مقدوري التيديف في المباراة فإني أحاول مناولة الكرة   .٘

        إلى من ىو أكثر فرصة لمتيديف 
    ايجابية 

    ايجابية  أحاول أداء الدور الذي تم تكميفي بو في أثناء المباراة       .ٙ
    ايجابية  طأ دون انفعال في أثناء المباراة      أتقبل قرار الحكم الخ  .ٚ
    سمبية  أدائي وتصرفي الذىني يتصفان بالتقمب وعدم االستقرار     .ٛ
اطمب من المدرب تغيير موقعي عندما أكون محاصرا بشدة في   .ٜ

 أثناء المباراة    
    ايجابية 

من  لمصمحة الفريق عند إصابة تمنعني من األداء المطموب أطمب  .ٓٔ
 المدرب تغييري    

    ايجابية 

    ايجابية  أواصل اليجوم دون االكتراث لمضايقة المنافسين لي         .ٔٔ
    ايجابية  بإمكاني أن أرى بسرعة الالعب الذي يمكن تمرير الكرة إليو   .ٕٔ
يدور في ذىني العديد من األفكار في أثناء المباراة تسبب لي    .ٖٔ

     تشتتًا في تعميمات المدرب
    سمبية 

    ايجابية  لدي القدرة في اختيار حالة المعب المناسبة عند استالم الكرة        .ٗٔ
أخطأ زميمي في استالم الكرة وحصل عمييا الفريق المنافس أحاول   .٘ٔ

 استعادة الكرة مباشرًة     
    ايجابية 

أثناء المباراة سجمت ىدفا عمى فريقي أعتذر مباشرًة من الالعبين   .ٙٔ
 في أثناء المعب      

    ايجابية 

    ايجابية  أتبادل المناوالت مع زميمي بميارة قرب ىدف المنافس        .ٚٔ



 (7ممحق )

 فقرات المقياس بعد اتفاق الخبراء والمختصين عمييا

إذا أخطأت في تنفيذ ركمة جزاء في الدقائق الحاسمة  في مباراة   .ٛٔ
 ميمة أترك المباراة       

    سمبية 

     سمبية أتصرف بأسموب غير رياضي مع الخصم لتحقق الفوز        .ٜٔ
    ايجابية  إذا كنت في مركز الدفاع واجتازني المنافس أتراجع إلى موقع آخر         .ٕٓ

أبدا نادراً  أحياناً  غالباً  دائما ً  الفقرات ت
  ًً 

      أتعاون مع أفراد الفريق في كل شيء   .ٔ
      شفاء التام من اإلصابةأعود إلى الممعب قبل ال  .ٕ
      ال تيتز ثقتي بنفسي اثر إصابتي إصابة بسيطة     .ٖ
أجد صعوبة في تنفيذ توجييات المدرب في تغير موقعي    .ٗ

 في أثناء المباراة     
     

      أطمب المساعدة من أعضاء الفريق عند الحاجة إلييا  .٘
      اىتم بنظافة كافة التجييزات الرياضية    .ٙ
ترتفع عندي حمى البداية بشكل كبير قبل اشتراكي في   .ٚ

 المنافسة    
     

بسيولة أنفذ توجييات المدرب في تغير خطة المعب في   .ٛ
 أثناء المباراة    

     

      اشعر في سعادة عندما أكون مع أعضاء الفريق  .ٜ
      ال أىتم بالنوم مبكرًا واالستيقاظ مبكرًا     .ٓٔ
      ن يزيد من قمقي أثناء المنافسة   كثرة المتفرجي  .ٔٔ
لدي القدرة عمى اتخاذ قرارات حاسمة في المواقف الصعبة   .ٕٔ

 في المباراة    
     

      ييمني التفاعل مع أعضاء الفريق داخل المباراة وخارجيا    .ٖٔ
      أحاول أن تكون مّدة نومي ال تقل عن سبع ساعات  .ٗٔ
     فييا يصيبني القمق في معظم المنافسات التي اشترك   .٘ٔ



 والتوتر     
بالرغم من مقدوري التيديف في المباراة فإني أحاول مناولة   .ٙٔ

        الكرة إلى من ىو في موقع أفضل لمتيديف  
     

ليس ضروريًا أن يشاركني أعضاء الفريق في ىمومي   .ٚٔ
 ومشاكل

     

      عند إصابتي اتبع بدقة إرشادات الطبيب والمدرب     .ٛٔ
اشعر باستعداد نفسي إلظيار كل ما عندي من قدرات قبل   .ٜٔ

        اشتراكي في المنافسة
     

      أتقبل قرار الحكم الخطأ دون انفعال في أثناء المباراة        .ٕٓ
أجد من الضرورة التعرف عمى الالعبين الجدد في   .ٕٔ

 المنافسات الرياضية
     

        ال أمارس أي شيء يضر بصحتي وبمياقتي  .ٕٕ
 
 

      لن أتأثر باألخطاء التي ارتكبيا في أي وقت من المنافسة      .ٖٕ
      عند إصابتي أطمب من المدرب تغيري لمصمحة الفريق       .ٕٗ
      ال أتقبل النقد من زمالئي في الفريق  .ٕ٘
      ال استحم بعد االنتياء من التدريب والمباراة    .ٕٙ
      ي أي وقت من المنافسة   أتأثر بشدة عندما ارتكب خطأ ف  .ٕٚ
بإمكاني أن أرى بسرعة الالعب الذي يمكن تمرير الكرة   .ٕٛ

 إليو
     

ليس من الضروري مشاركة أعضاء الفريق في المناسبات   .ٜٕ
 االجتماعية

     

      أؤمن أن الوقاية خير من العالج    .ٖٓ
ال استطيع العودة لحالتي الطبيعية عند حدوث أشياء غير   .ٖٔ

 في المباراة   متوقعة
     

يدور في ذىني العديد من األفكار في  أثناء المباراة تسبب   .ٕٖ
 لي  تشتتًا في تعميمات المدرب    

     

      دائما عمى استعداد لتقديم المساعدة ألعضاء الفريق  .ٖٖ



      عند إصابتي بوعكة صحية ال اذىب إلى الطبيب مباشرًة     .ٖٗ
راة عمى الرغم من مضايقة احتفظ بيدوئي لنياية المبا  .ٖ٘

 المنافسين لي   
     

لدي القدرة في اختيار حالة المعب المناسبة عند استالم   .ٖٙ
 الكرة      

     

ال ييمني المشاركة في المناقشات الجماعية مع أعضاء   .ٖٚ
 الفريق  

     

      ال أتناول المواد الضارة بصحتي    .ٖٛ
         يثيرني المنافس عندما يرتكب خطأ ضدي  .ٜٖ
أخطأ زميمي في استالم الكرة وحصل عمييا الفريق   .ٓٗ

 المنافس أحاول استعادة الكرة مباشرًة     
     

      احترم بقوة القيم والتقاليد السائدة بين أعضاء الفريق  .ٔٗ
      ليس ميمًا االىتمام بنظافة المالبس والجسم    .ٕٗ
      يزداد ارتباكي بمرور زمن المباراة       .ٖٗ
أثناء المباراة سجمت ىدفا عمى فريقي أعتذر من الالعبين   .ٗٗ

 مباشرًة 
     

أتعامل مع أعضاء الفريق بأسموب يتناسب مع كل واحد   .٘ٗ
 منيم  

     

ليس ميما االلتزام ببعض الممارسات )النوم مبكرا ـ   .ٙٗ
 االستحمام بعد التدريب والمباراة ـ تفريش األسنان(  

     
 

      باراة تزداد ثقتي بنفسي   مع زيادة زمن الم  .ٚٗ
إذا أخطأت في تنفيذ ركمة جزاء في الدقائق الحاسمة  في   .ٛٗ

 مباراة ميمة أترك المباراة       
     

      ليس ميما مراعاة مشاعر وأحاسيس أعضاء الفريق    .ٜٗ
      ال أىتم بدقة إتباع إرشادات الطبيب      .ٓ٘
      وء التحكيم    يقمل من اندفاعي لمعب في المباراة س  .ٔ٘
      أتصرف بأسموب غير رياضي مع الخصم لتحقق الفوز        .ٕ٘
ليس من ميمتي التدخل في حل مشكمة حدثت بين   .ٖ٘

 أعضاء الفريق  
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 المقياس بصيغتو النيائي

      ال استخدم المنشطات أيًا كان تأثيرىا  .ٗ٘
ال يؤثر عمى مستوى أدائي موقف فريقي في المباراة سواء   .٘٘

     أكان سمبا أم إيجابا
     

إذا كنت في مركز الدفاع واجتازني المنافس أحاول المحاق   .ٙ٘
 بو لقطع الكرة  

     

      من الضرورة التعرف عمى مشاكل وىموم أعضاء الفريق  .ٚ٘
      ليس من ميمتي التعرف عمى األمور الصحية    .ٛ٘
      أتفاءل دائما في نتيجة المباريات     .ٜ٘
      ضاء الفريق عند الحاجة ألييا أقدم المساعدة المادية ألع  .ٓٙ
من اىتماماتي المشاركة في دورات الثقافة الصحية   .ٔٙ

 الرياضية   
     

يتأثر أدائي كثيرا عند المعب في أماكن لم يسبق لي عمييا   .ٕٙ
 المعب   

     

      ال تيمني أخطاء الحكم أيًا كانت في المباراة        .ٖٙ
      اإلصابة في أثناء المباراة     يقمل من مستوى أدائي التفكير ب  .ٗٙ

أحيا غالباً  دائما ً  الفقرات ت
 ناً 

 أبدا ً  نادراً 



      أعود إلى الممعب قبل الشفاء التام من اإلصابة  .ٔ
      ال تيتز ثقتي بنفسي اثر إصابتي إصابة بسيطة     .ٕ
درب في تغير موقعي في أجد صعوبة في تنفيذ توجييات الم  .ٖ

 أثناء المباراة     
     

 
 

      أطمب المساعدة من أعضاء الفريق عند الحاجة إلييا  .ٗ
      اىتم بنظافة كافة تجييزاتي الرياضية    .٘
      ترتفع عندي حمى البداية بشكل كبير قبل اشتراكي في المنافسة      .ٙ
لمعب في أثناء بسيولة أنفذ توجييات المدرب في تغير خطة ا  .ٚ

 المباراة    
     

      اشعر في سعادة عندما أكون مع أعضاء الفريق  .ٛ
      كثرة المتفرجين يزيد من قمقي أثناء المنافسة     .ٜ

لدي القدرة عمى اتخاذ قرارات حاسمة في المواقف الصعبة في   .ٓٔ
 المباراة    

     

      ارجيا  ييمني التفاعل مع أعضاء الفريق داخل المباراة وخ  .ٔٔ
      أحاول أن تكون مّدة نومي ال تقل عن سبع ساعات  .ٕٔ
      في معظم المنافسات التي اشترك فييا يصيبني القمق والتوتر       .ٖٔ
بالرغم من مقدوري التيديف في المباراة فإني أحاول مناولة الكرة   .ٗٔ

        إلى من ىو في موقع أفضل لمتيديف  
     

 
      يشاركني أعضاء الفريق في ىمومي ومشاكمي ليس ضروريًا أن  .٘ٔ
عند إصابتي اتبع بدقة إرشادات الطبيب والمدرب والمعالج   .ٙٔ

 الطبيعي لمفريق   
     

اشعر باستعداد نفسي إلظيار كل ما عندي من قدرات قبل   .ٚٔ
        اشتراكي في المنافسة

     

            أتقبل قرار الحكم الخطأ دون انفعال أثناء المباراة  .ٛٔ
      ال أمارس أي شيء يضر بصحتي ولياقتي    .ٜٔ
      لن أتأثر باألخطاء التي ارتكبيا في أي وقت من المنافسة      .ٕٓ
      ال أتقبل النقد من زمالئي في الفريق  .ٕٔ



      ال استحم بعد االنتياء من التدريب والمباراة    .ٕٕ
      لمنافسة   أتأثر بشدة عندما ارتكب خطأ في أي وقت من ا  .ٖٕ
      بإمكاني أن أرى بسرعة الالعب الذي يمكن تمرير الكرة إليو  .ٕٗ
ليس من الضروري مشاركة أعضاء الفريق في المناسبات   .ٕ٘

 االجتماعية
     

ال استطيع العودة لحالتي الطبيعية عند حدوث أشياء غير   .ٕٙ
 متوقعة في المباراة  

     

أثناء المباراة تسبب لي  تشتتًا  يدور في ذىني العديد من األفكار  .ٕٚ
 في تعميمات المدرب    

     

      دائما عمى استعداد لتقديم المساعدة ألعضاء الفريق  .ٕٛ
      عند إصابتي بوعكة صحية ال اذىب إلى الطبيب مباشرًة     .ٜٕ
      احتفظ بيدوئي لنياية المباراة عمى الرغم مضايقة المنافسين لي     .ٖٓ
      ي اختيار حالة المعب المناسبة عند استالم الكرة      لدي القدرة ف  .ٖٔ
      ال ييمني المشاركة في المناقشات الجماعية مع أعضاء الفريق    .ٕٖ
      ال أتناول المواد الضارة بصحتي    .ٖٖ
      يثيرني المنافس عندما يرتكب خطأ ضدي     .ٖٗ
نافس أخطأ زميمي في استالم الكرة وحصل عمييا الفريق الم  .ٖ٘

 أحاول استعادة الكرة مباشرًة     
     

      احترم بقوة القيم والتقاليد االجتماعية السائدة بين أعضاء الفريق  .ٖٙ
      ليس ميمًا االىتمام بنظافة المالبس والجسم    .ٖٚ
      يزداد ارتباكي بمرور زمن المباراة       .ٖٛ
العبين أثناء المباراة سجمت ىدفا عمى فريقي أعتذر من ال  .ٜٖ

 مباشرًة 
     

      أتعامل مع أعضاء الفريق بأسموب يتناسب مع كل واحد منيم    .ٓٗ
      مع زيادة زمن المباراة تزداد ثقتي بنفسي     .ٔٗ
      ليس ميما مراعاة مشاعر وأحاسيس أعضاء الفريق    .ٕٗ
      يقمل من اندفاعي لمعب في المباراة سوء التحكيم      .ٖٗ
      ير رياضي مع الخصم لتحقق الفوز      أتصرف بأسموب غ  .ٗٗ
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 أسماء فريق العمل المساعد

 مكان العمل  التحصيل الدراسي االسم  ت
 إداري في نادي زاخو الرياضي  رياضية بكالوريوس تربية ال جمعة يونس محمد     .ٔ
 إداري في نادي كربالء الرياضي بكالوريوس تربية الرياضية عماد احمد عمي  .ٕ

ليس من ميمتي التدخل في حل مشكمة حدثت بين أعضاء   .٘ٗ
 الفريق  

     

      ال استخدم المنشطات أيًا كان تأثيرىا  .ٙٗ
ال يؤثر عمى مستوى أدائي موقف فريقي في المباراة سواء أكان   .ٚٗ

 سمبا أم إيجابا    
     

اجتازني المنافس أحاول المحاق بو إذا كنت في مركز الدفاع و   .ٛٗ
 لقطع الكرة  

     

      من الضرورة التعرف عمى مشاكل وىموم أعضاء الفريق  .ٜٗ
      ليس من ميمتي التعرف عمى األمور الصحية    .ٓ٘
      أتفاءل دائما في نتيجة المباريات     .ٔ٘
      من اىتماماتي المشاركة في دورات الثقافة الصحية الرياضية     .ٕ٘
      يتأثر أدائي كثيرا عند المعب في أماكن لم يسبق لي عمييا المعب     .ٖ٘
      يقمل من مستوى أدائي التفكير باإلصابة في أثناء المباراة       .ٗ٘



 مدرب لمياقة بدنية نادي اربيل  بكالوريوس تربية الرياضية فواز محمود مندو   .ٖ
 إداري في نادي الطمبة الرياضي  بكالوريوس تربية الرياضية  عدي جبار عودة   .ٗ
 إداري في نادي الكرخ الرياضي  بكالوريوس تربية الرياضية حمد فاضل ياسين  م  .٘
 إداري في نادي القوة الجوية   بكالوريوس تربية الرياضية نبيل جواد كاظم    .ٙ
 إداري في نادي زاخو الرياضي بكالوريوس تربية الرياضية ارشد حسين عابد   .ٚ
 جريدة روشن  صحفي في بكالوريوس إعالم  عبد الرحمن صبحي  .ٛ
 إداري في نادي الشرطة الرياضي  بكالوريوس تربية الرياضية بالل حسين عموان   .ٜ

 مديرية تربية االنبار  بكالوريوس تربية الرياضية إيثار حمدي عبد   .ٓٔ
 مديرية تربية االنبار بكالوريوس تربية الرياضية إسماعيل عمر ىندي   .ٔٔ
 طالب ماجستير  ياضيةبكالوريوس تربية الر  حمزة محمود مرىج   .ٕٔ
 طالب ماجستير بكالوريوس تربية الرياضية احمد خالد عواد   .ٖٔ
 مديرية تربية االنبار بكالوريوس عموم حاسبات  محمد حسان كافي    .ٗٔ

 

 
 


