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 امللخص
 :البحث الى  هدف

 في العراق. التايكواندوالعبي لالذات المهارية   قياسبناء م - 
 مقياس الذات المهارية.ضوء  فيفي العراق  التايكواندوإيجاد مستويات معيارية لالعبي  - 
 في العراق.التايكواندو  التعرف على الذات المهارية لالعبي - 

       ، والبللالع عللدد ر 2018 عللراق للمو للر الرياضلليي بطولللة الالمشللارن ف فلل التايكوانللدوتمثللم مجتمللب البالللي بالعبللي       
   هر والالصلو اللاللذنف ا لتطاا البا لي الو لو  ب ثلل أما ع نة البالي فقد تم .نادياً  (18 موزع ف على )، ( العبًا 178)

،  فارنالثمانيللة عشللر المشلل ( العبللًا مللف اةنديللة 124  فقللرات المقيللاس المللراد بنللاال، والبللالع عللدد ر ) فجابللاتهر عللاعلللى 
 (.178والبالع عدد ر )  مف المجتمب الكلي للبالي( 64,24بنسبة ) 

 ( العبًا نع نة تطب ق  .124(العبًا و )60إذ تر تقسير ع نة البالي الى ع نت ف تمثل  بع نة بناء)     
،  لالسللللابيالو لللل  ا، و  النسللللبة الم ويللللةو للللي  للتو للللم إلللللى نتللللاا  البالللللي ألتيللللةا للللتادب البا للللي الو للللاام ا  صللللااية ال 
 معامم االلتواء.،و  قانون )ت( للفروقات،و  معامم االرتباط البسي  )ب ر ون(و، االنالراف المعياري و 

 استنتج الباحث ما يأتي:و   
 .التايكواندوالعبي لتر بناء مقياس الذات المهارية  -
 .لالعبي التايكواندو تر إيجاد المستويات المعيارية لمقياس الذات المهارية -
  ر بالمستوى المعياري )متو  ( في مقياس الذات المهارية. التايكواندوعبي اغلب ال إن -

 :يالى ما يأتالباحث وأوصى 
 .التايكواندوالعبي لاعتماد المقياس المعد في  ذا البالي نمؤشر لقياس الذات المهارية  -
 .اعتماد المستويات المعيارية التي ا تارجها البا ي  -

 (لرياضيةالخبرات ا ،الدافعية نحو االنجاز التايكواندو ، عبي ال ، ات المهاريةالذ ) الكلمات المفتاحية :
 

Building the self-esteem of Taekwondo players in Iraq 
Dr. Mahmoud Shukr Saleh      drmahmood64@hotmail.com 

University of Mosul  - College of physical Education & sport scenes 
The study aimed:       
1- Building a self-assessment scale for the Taekwondo players in Iraq. 

2-Creating standard levels of Taekwondo players in Iraq in the light of the self- assessment scale.  
3-self-identification skills of Taekwondo players in Iraq.                                             

The research community is represented by the Taekwondo players  participating in  the Iraqi 
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championship for the sports season  2018, which are (178) players     distributed in (18) clubs. 

The sample of the research consisted of those who were able to reach them and obtain their 

answers on the scales of the scale to be built. The number of (124) players from the (18) 

participating clubs was (64,24) of the total research community (178) The sample is divided in 

two samples of (60) players and (124) players.                                                                                  

The researcher used the necessary statistical means  in constructing the skill  level of the Iraqi 

players in Taekwondo .                                                                                

The researcher concluded the following  :     
1- the self-assessment scale of Taekwondo players was built.  

  2- the standard levels of the self-assessment of the skills of Taekwondo players were found.        

3. Most Taekwondo players are at the standard (average) level in the self-assessment  scale.         

 The researcher recommended to adopt the scale prepared in this research as  an  indicator to 

measure the self-assessment of the skill of Taekwondo players. 

Key words: (Skill Self, Taekwondo Players, Motivation Towards Achievement, 

Mathematical Experiences) 

 التعريف بالبحث: 1-1
 المقدمة وأهمية البحث : 2-1

خولها دلك لتعد رياضة التايكواندو وا دة مف اةلعاب اةولمبية التي شهدت تطورًا نب رًا وانجازًا عظيما "، وذ
دو لر يكوانإن الو و  إلى المستويات الرياضية العالية وتالق ق الفوز في رياضة التا، و مضمار اةلعاب اةولمبية

أ  م توالاططية والنفسية .كما إن   تعد عملية  هلة نونها تالتاج إلى تاطي  مف النا ية البدنية والمهارية
عبة تمد لنه يمثم أ ر المكونات لأللعاب اةخرى ، وإنما  تعالعب التايكواندو ال يقتصر على الجانب ألبدني نو 

يه فالتايكواندو على الجانب المهاري والاططي والنفسي ، فضاًل عف أن مستوى اةداء المهاري لالعب تؤثر 
عدة عوامم مف ضمنها الجانب النفسي ، فاال  المباريات نجد أن الالعب نتعرض لمواقف ماتلفة لظروف 

دد طبيعة ة  تالتالكير وبالتالي   ولد نوا مف اال تثارة التي تاتلف درجتها، نما وان شدة  ذل اال تثار المباراة وال
 مستوى اةداء المهارى لالعب اثناء المباراة .

لضغوط ار مف تعد لعبة التايكواندو رياضة لها أ م تها مف   ي المكانة التي تالتلها اةلعاب نافة. إذ تتأثر بكث 
ناك لذا فهي تتعامم مب معظر العلوب لكي تصم بالالعب للمستوى الذي يطمح إليه ، وقد تكون  الماليطة بها 

 عوبة لالعب في تفاعله مب المجتمب الرياضي الذي يعيش فيه ، مما نؤثر على  الصورة التي يكونها عف 
رى الصورة أ مية نبنفسه مف خال  عالقاته المتبادلة مب اآلخريف، ونتيجة لشعورل بالضعف  وف تكون لهذل 

 في بناء شاص ته ومكانته  و ذا نتيجة شعور الالعب بالنقص المهاري .
يعد مفهوب الذات مف المفاهير النفسية المهمة فلكم شاص نبذ  المزيد مف الجهد مف أجم  ماية ذاته وتدعير قيمة   

نالو االنجاز ، نما أن الابرات الرياضية الذات ، ةن قيمة الرياضي لذاته  ي مفتاح الدافعية وتزداد  ذل الدافعية 
المبكرة ذات أ مية نب رة في تشك م الثقة بالنفس ، والعكس مف  ذا للذنف لدنهر خبرات فشم مبكرة يصبالون أقم ثقة 
بأنفسهر ويشعرون بقيمة أقم ةنفسهر ، مف  نا يجب التأك د على نقطة مهمة  ي أن نتعرف الالعب على نوا ي 
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إن مفهوب الذات في المجا  الرياضي  و ما يكونه الرياضي مف  ورة عف و  (33،2002)عالوي،.الاطأ في أدااه 
تؤدي الذات  إذ نفسه مف خال  مانؤديه مف مهارات رياضية ماتلفة ، ويعد ا مصدرا للتأث ر في الب  ة الماليطة،

مثم العامم الالا ر في انجاز أقصى اداء المهاري دورًا مهمًا في التأث ر على اداء الالعب ف، وان مستوى الذات لدنهر ي
ممكف مف   ي التأث ر المباشر في مستوى الرياضي في اةلعاب الفرقية عنه في اةلعاب الفردية، وذلك ةن اةلعاب 
الفردية وخا ة رياضة التايكواندو تكون المسؤولية ف ها موجهة الى الالعب و دل معتمدًا على قدراته الشاصية 

 لة بفاعل ته أو نفاءته  الذاتية .وقابل ته متمث
س ذي ننعكان أ مية الذات المهارية تبرز لنا واضالة في  ذا المجا  مف خال  تأث ر ا المباشر في الالعب نفسه وال 

ة ة  لبيعلى ما يقدمه مف مستوى في اثناء   ر المباراة فعندما يشعر الفرد بالالة عدب الرضا  وف ننعكس  ذا بصور 
مف مهارات  لذا فان الذات المهارية تعد مف انواا الذات التي تعني تعب ر الفرد عما نتمتب به اضي .في انجازل الري

عها  رنية خا ة بلعبة ما، ومدى نفانته وا تعداداته بالنسبة للمهارات الالرنية الماتلفة التي تشكم في مجمو 
ساب ب واكتولد مف خال  اة تمرارية في التجريالمهارات الالرنية اة اس في تلك اللعبة ، وان امتالك  ذل الصفة تت

 الابرة مف خال  المشارنات في البطوالت .
ت لمهاراومف  نا برزت أ مية البالي في درا ة الذات المهارية وذلك لكون العب التايكواندو ال يعتمد على اتقان ا

نافسات   ب والمنتيجة لتراكر خبرات التدري الالرنية  بذاته المهارية ، واال تعداد النفسي الج د عف ذاته وامتالكه لها
ي تؤثر فس التالو و  الى اةداء الج د، بع دًا عف نم أنواا السلونيات العدوانية التي تكون موجهة إلى الالعب المنا

 عليه  لبيًا ، نا نان البد مف درا ة  ذل المتغ رات النفسية لالعب التايكواندو  . 
 : مشكلة البحث :1-2
 ظ خرى، إذ نالاب اةعب التايكواندو في أثناء ممار ته رياضة التايكواندو أكثر توترًا وقلقًا قيا ًا ببقية االلعنشا د ال 

اندو لتايكو ااالختالف وبدرجة عالية فالالعب ف يمرون بالاالت نفسية ويتالملون عب ا" نب را" نتيجة لما تتطلبه رياضة 
 واالطالا على المصادر العلمية في رياضة والتدريب ا  اللعب،مف اداء فردي، ومف خال  خبرة البا ي في مج

ي عدب وجود مقياس للذات المهارية مبنيًا على أ س علمية لالعبتو م إلى التايكواندو وعلى  د علر البا ي 
اللعاب اي در وفونظرًا للدور الكب ر الذي نلعبه معرفة الالعب بذاته المهارية نما تش ر الكث ر مف المصا، التايكواندو

 لالاجةلذا دع  ا،ًا لمتطلبات نم نشاط رياضي خاصالرياضية الماتلفة ولما نان  مقانيس الذات المهارية تبنى وفق
ضاًل عف العب فالى تناو  بناء مقياس الذات المهارية بلعبة التايكواندو ة م تها ودور ا في اعطاء الصورة المهارية ل

 ا ي بمزيد مف اال تماب والدرا ةأن نتناولها الب كونها و  لة تقويمية وموضوعية يمكف
 يهدف البحث الى ما يأتي: :أهداف البحث:1-3
 بناء مقياس الذات المهارية لالعبي التايكواندو في العراق. 1-3-1 
 التعرف على مستوى الذات المهارية لالعبي التايكواندو في العراق. 3-2-3- 1 
 ي  التايكواندو في العراق في ضوء مقياس الذات المهارية.إيجاد مستويات معيارية لالعب1-3-3 
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 مجاالت البحث  1-4
المجلللللللا  البشلللللللريو العبلللللللوا التايكوانلللللللدو فلللللللي العلللللللراق، المشلللللللارن ف فلللللللي  بطوللللللللة العلللللللراق  للمو لللللللر  1-4-1 

 (2018الرياضي)
 .   2019 /   3/  26ولغاية   2018  /12/11 المجا  الزمانيو المدة مف    2-4-1
 يو القاعات الرياضية لألندية الرياضية.المجا  المكان 3-4-1
 مصطلحات البحث :  5-1
ه ملدرك أو اتجلال يعبلر علف إدراك الفلرد لنفسله وعلف قدرتله عللى نلم ملا يقلوب بل " لو عبلارة علف  تقدير الـذات: - 

مف أعما  وتصلرفات، ويتكلون  لذا الملدرك فلي إطلار  اجلات الطفوللة ، وخا لة الالاجلة إللى اال لتقال  والالريلة 
عبارة عف تق ير الشاص لذاته على نهايلة قطلب موجلب " يعرف بأنهنما  (1987،245فهمي،". )والنجاحوالقبو  

 (1995،37الطالان ،) ".أو  الب أو ب نهما
ان   ي عبارة عف تقدنر الرياضي لمانتمتب به مف مهارات  رنية خا ة بلعبته ومهما ن الذات المهارية :-

.   ا يةالالرنية الماتلفة التي تشكم مف مجموعها المهارات الالرنية اةكفاءته وا تعداداته بالنسبة للمهارات 
 (152، 2002)عالوي  ،

(  للنة ، تعنللي فللف ا للتاداب 2000 للي فللف مللف فنللون القتللا  يعللود ا لللها الللى نوريللا نشللأت قبللم )التايكوانــدو: -
 (.13،2004الرنم بالرجم والضرب بالقبضة . )ز ران ،

لنسللبة مللا نتمتللب بلله الالعللب مللف مهللارات  رنيللة ومللدى نفاءتلله وا للتعداداته با  دو:الــذات المهاريــة فــي التايكوانــ-
بلروح  للمهارات الالرنية فضاًل علف ادراك مسلتوى الالاللة للمهلارات اة ا لية واال لتمرار فلي أداء التلدريبات عل هلا

 عالية في لعبة التايكواندو .
 :المشابهة ةالدراس-2
 لعراقالذات المهارية لدى العبي كرة اليد في المنطقة الشمالية في ( بناء مقياس ا2011دراسة العنزي)- 

  دف البالي إلى ما يأتيو  
 بناء مقياس الذات المهارية لدى العبي نرة ال د في المنطقة الشمالية في العراق. -

 وا تادب البا ي المنه  الو في بأ لوب الدرا ات المعيارية والمسالية لمالامتهما والبالي الالالي.
واشتمل  ع نة البالي على العبي نرة ال د الذنف يمثلون أندية المنطقة الشلمالية فلي العلراق المشلارن ف فلي بطوللة  

( العبللًا، 96واللذنف  لليمثلون ع نللة البنلاء للمقيللاس والبلالع عللدد ر ) 2010/2011دوري القطلر بكللرة ال لد للمو للر 
( فقلرة ايجابيلة، 53( فقلرة  للبية و)29( فقرة ، منها )82  ي تر  ياغة فقرات المقياس بصورته اةولية وبواقب )

وتكون ا جابلة عنله فلي ضلوء مقيلاس خما لي التلدرج )دااملًا، غالبلًا، ا يانلًا، نلادرًا، ابلدًا(، وتلر بعلد ذللك ا لتاراج 
( 15الصللدق الظللا ري للمقيللاس بعرضلله علللى السللادة الابللراء والمتاصصلل ف، وأ للفرت  للذل العمليللة عللف  للذف )

لمقياس اةولي، ونذلك تر ا تاراج القوة التم  زيلة للفقلرات الباقيلة ، وا لتاراج معاملم االتسلاق اللداخلي، فقرًة مف ا
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( فقللرًة مللف المقيللاس نونهللا فقللرات غ للر مم للزة أو غ للر متسللقة مللب المقيللاس، 45وأ للفرت  للذل العمليللة عللف  للذف )
وتلر التالقلق ملف ثبلات المقيلاس علف طريلق  ( فقرًة بصورته النهااية،22وبذلك أ بح المقياس النهااي نتكون مف )

 التجزاة النصفية.
 
 :إجراءات البحث -3
 ا تادب البا ي المنه  الو في باة لوب المسالي لمالامته وطبيعة البالي الالالي. :منهج البحث 3-1
ي تمثم مجتمب البالي بالعبي التايكواندو المشلارن ف فلي بطوللة العلراق للمو لر الرياضل :مجتمع البحث 3-2-1

 ( نب ف ذلك.1( ناديا. والجدو  )18( العبًا موزع ف على ) 178) ، والبالع عدد ر 2018
 يبين مجتمع البحث  (1جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العينة المأخوذة الالعبين   اسم النادي  ت
 8    14  السليمانية  .1
 8  16  نوروز  .2
 8  12  أشتي  .3
  6 8  الشورجة  .4
  6 8  العلم  .5
  6 8  يبرايت  .6
 10   12  حلبجة  .7
 6    8  زيريفاني  .8
 6 8  رانيا .9

 12  14  الموصل .10
 10  12  المستقبل المشرق  .11
 6  8 جمجمال .12
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 عينة البحث  3-2-2
ع تمثللل  مللف الللذنف ا للتطاا البا للي الو للو  اللل هر والالصللو  علللى اجابللاتهر عللف فقللرات المقيللاس المللراد بنللاال، والبللال 

لع ( مللف المجتمللب الكلللي للبالللي والبللا64,24( العبللًا مللف اةنديللة  الثمانيللة عشللر المشللارن ف،  بنسللبة ) 124عللدد ر )  
 ( نب ف ع نة البالي.2لجدو  ) (، وا178عدد ر ) 

  (2جدول )
 )عينة البناء والتطبيق(

 العينة
 عينة البناء

 عينة التطبيق
 المجموع ثبات تمييز تجارب

124 6 60 30 96 124 
 أداة البحث3-3
 خطوات البناء لمقياس الذات المهارية 3-3-1 
 للر ورة فللي المراجللب والللدوريات العلميللة المتاصصللة غالمنشلل االختبللاراتعنللدما يكللون  واالختبللاراتنللتر بنللاء المقللانيس  

 (461 ،2006منا بة للع نة الماللية . )رضوان ،
بهللا فللي عمليللات بنللاء  اال للتعانةال للظ البا للي أن  نللاك تعللاريل نظريللة للللذات المهاريللة تشللمم مالتللوى الموضللوا تللر 

راق، التايكوانلدو فلي العلالعبلي هاريلة للدى المقياس وتوظيفها بما يادب الباللي، اذ تطللب الباللي بنلاء مقيلاس اللذات الم
 واتبب البا ي الاطوات اةتية للبناءو

 اعداد الصيغة األولية للمقياس 3-3-1-1
ة صليغة اةوليلمف خال  خبرة البا ي العلمية والعمليلة واةكاديميلة نونله العبلًا  وملدربًا  فلي  التايكوانلدو، قلاب ب علداد ال

مهللارات الهجوميللة والدفاعيللة اة ا للية فللي لعبللة التايكوانللدو،   للي قللاب بصللياغة للمقيللاس بال للي تشللتمم علللى جميللب ال
فقلرات فقلرة  للبية، واعتملد فلي اعلداد ال) 21 (فقلرة ايجابيلة ن ،و (42(( فقلرة، منهلا  63فقلرات المقيلاس اةوليلة فلي ) 

هلا لوا لد ملف بل ف علدة بلداام  و ياغتها على ا لوب االختيار مف متعدد ،اذ يقوب الالعب تالدنلد اجابتله باختيلار بلدنم
بل ف  ى لهلا أوزانأوزان ماتلفة علما" ان بداام المقياس المقتر ة خمسة بداام  ي داامًا ،غالبًا، أ يانلًا ،نلادرًا، أبلدًا تعطل

  و ( للفقرات االيجابية وقد روعي في اعداد و ياغة فقرات المقياس ما يأتي1-5( درجة للفقرات السلبية ومف )1-5)
 تكون الفقرات طويلة . ان ال -
 ان تكون العبارة قابلة لتفس ر وا د. -
 ان تكون العبارة بصيغة المتكلر .                                                         -
  ي.عدب ا تاداب العبارات التي يالتمم ان يج ب عنها الجميب أو ال يج ب لكي ال تنعدب فر ة المقارنة أماب البا -
 ان تكون العبارة واضالة ومفهومة المعنى والهدف . -
 ( .97،   1990)كاظر ، كون الفقرات ناشفة عف نفسهاان ال ت -
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 التحليل المنطقي للفقرات: 3-3-2
( 63ت تلر علرض المقيلاس بشلكله اةوللي )لغرض التعرف على  دق الفقرا :صدق المحكمين للمقياس 3-3-2-1

ي عللى السلادة ذوي الابلرة واالختصلاص فلي عللر اللنفس الرياضلي ، والقيلاس والتقلوير نملا فل( 1فقرة نما في الملالق ) 
(، لغرض تقويمه والالكر على مدى  ال  تها ومالامتهلا للمجلا  اللذي خصصل  لله واجلراء التعلدنالت 2الملالق رقر )

ذنللر  للال ية بللداام  المنا للبة مللف خللال   للذف أو اعللادة  للياغة أو إضللافة وبمللا نللتالءب ومجتمللب البالللي فضللاًل عللف
 ( نب ف ذلك .1ا جابة المقتر ة ، اذ يعد  ذا اةجراء و  لة منا بة للتاكد مف  دق المقياس والملالق رقر )

ء اذ يمكف اعتماد  دق المالكم ف نوا مف أنواا الصدق وان  ذا االجراء يمثم و  لة مف و اام ايجلاد الصلدق فلي بنلا
 (.55،1999ري )عيسوي ،  المقانيس النفسية ويسمى بالصدق الظا 

( ملف %75وبعد جمب اال تمارات تر ا تاراج الصدق ) دق الابراء( للمقياس   ي تر االعتملاد عللى نسلبة اتفلاق ) 
"اللللى انللله يمكلللف االعتملللاد عللللى موافقلللة آراء المالكمللل ف بنسلللبة  1983آراء السلللادة الابلللراء   لللي يشللل ر بللللوب وآخلللران، 

 (.126،  1983)بلوب ، وآخرون ،  ( في مثم  ذا النوا مف الصدق"75%)
( و للي الفقللرات %75( فقللرات لالصللولها علللى نسللبة اتفللاق أقللم مللف )3وبموجللب  للذا ا جللراء اال صللااي تللر ا للتبعاد ) 

( فقلرة، تلر االعتملاد  60( ليصبح المقيلاس بواقلب ) 1في أ م المقياس )الملالق   ( 61،22،16)   ذات التسلسالت 
 ية اس  جراء القوة التم  زية للفقلرات واجلراء التجربلة اال لتطالعية ، أملا باصلوص  لالعل ها في عمليات بناء المقي

 ( مف قبم السادة الابراء.%100البداام للعبارات فكان  نسبة االتفاق عل ها )
ويسللمى بالصللدق المضللمون ويهللدف الللى معرفللة مللدى تمث للم االختبللار أو المقيللاس  صــدق المحتــوى : 2 -3-3-2

ف  لذل ملو الصفة او القدرة المطلوب قيا ها ، وبما اذا نلان االختبلار أو المقيلاس يقليس جانبلا" ماللددا" لجوانب السمة أ
وقلد تلر التالقلق ملف  لذا الصلدق فلي اداة الباللي ملف خلال   (2008،258،رضلوان  علالوي والظا رة لر يقيسها نلها )

لللدفاعي و كللذا بقيللة المهللارات بال للي شللمو  تمث للم فقللرات لللألداء المهللاري  الهجللومي وفقللرات اخللرى لللألداء المهللاري ا
 مهارات اللعبة بفقرات  سب ا م تها وتوضيح مفهوب نم فقرة و ياغة فقراتها .

 التطبيق األولي للمقياس3-3-3
ريلة قلاب البا لي بتطب لق التجربلة اال لتطالعية لمقيلاس تق لير اللذات المها :التجربة االستطالعية للمقيـاس3-3-3-1

(العبل ف،   لي تلر تطب لق 6(  عللى العبلي نلادي المو لم والبلالع علدد ر )2ندو نما فلي )الملاللق لدى العبي التايكوا
ف إجللراء (، ونللان الغللرض ملل12/2018 /26التجربلة اال للتطالعية بتوزيللب المقيللاس علللى الالعبلل ف وا للتالمه بتللاري  )

 التجربة اال تطالعية  وو
ي نلان الوقل  اةنسلب اللالزب لإلجابلة علف فقلرات المقيلاس التعرف على الوق  المستغرق لإلجابة عف المقيلاس   ل - 

 ( دقيقة.14يقترب مف ) 
 .التعرف الى إجابات الالعب ف اةولية، اذ نان  اغلب ا جابات ج دة وتد  على فهر الالعب ف لفقرات المقياس -
 فوضوح الفقرات بالنسبة لالعب ر و التعرف على مقدار فهنتج  والتي أ لالعب فالتعرف الى مدى وضوح الفقرات بالنسبة  -
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 اسلوب المجموعتين المتضادتين 3-3-3-2 
ريلق بل ف مف موا فات المقياس الج د اجراء عملية التالل م اال صااي لفقراته لمعرفة "قلدرة االختبلار المقتلرح عللى التف 

ضلة ملف ف نتمتعلون بدرجلة منافاةفراد الذنف نتمتعلون بدرجلة مرتفعلة ملف السلمة او القلدرة ملف نا يلة، وبل ف اةفلراد اللذن
(،   لي تلر بعلد  لذف الفقلرات التلي  لقط   سلب آراء 244و 2006السمة نفسها أوالقدرة مف نا ية اخرى )رضلوان، 

راد ع نللة ( فقللرة علللى أفلل60( فقللرات، تللر توزيللب فقللرات المقيللاس الباقيللة والبللالع عللدد ا )3السللادة الابللراء والبللالع عللدد ا )
مجمللوعت ف ( العبللًا، وبعللد جمللب اال للتمارات وترت للب الللدرجات ترت بللًا تنازليللا"، تللر اختيللار ال 60) البنللاء والبللالع عللدد ا 

يملة ق( العبلا" فلي نلم مجموعلة ملف المجملوعت ف العليلا واللدنيا، وتلر بعلد ذللك ا لتاراج 30المتطرفت ف والبالع علدد ما )
يلاس،  ف العليلا واللدنيا لكلم فقلرة ملف فقلرات المق)ت( المالسوبة الختبار داللة الفلروق بل ف متو لطات اجابلات المجملوعت

 قياس.( نب ف معامالت التم  ز لفقرات الم3ومعرفة قدرة الفقرات على التم  ز ب ف المجموعت ف المتطرفت ف والجدو  )
 (3الجدول ) 

 يبين قيمة )ت( المحسوبة بين المجموعتين المتطرفتين 
رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

رقم 
 الفقرة

 معامل
 التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

رقم 
 معامل التمييز الفقرة

1 5.077 13 1.969 25 4.628 37 5.533 49 4.829 
2 3.662 14 3.178 26 5.286 38 4.712 50 8.827 
3 4.070 15 5.490 27 6.005 39 6.823 51 4.098 
4 5.183 16 4.396 28 4.976 40 2.960 52 2.488 
5 5.801 17 4.395 29 3.887 41 4.926 53 3.363 
6 4.212 18 4.808 30 5.580 42 5.286 54 3.329 
7 4.588 19 4.452 31 4.894 43 3.956 55 1.971 
8 3.9.1 20 3.310 32 4.797 44 4.750 56 2.577 
8 2.479 21 3.354 33 5.692 45 5.985 57 2.021 

10 3.197 22 5.860 34 5.341 46 4.990 58 4.013 
11 4.710 23 4.405 35 6.483 47 4.295 59 1.657 
12 4.539 24 6.955 36 6.060 48 5.063 60 4.044 

 2.000  ( = 58( ودرجة حرية ) 0.05* قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطا )
)ت(  ( وعنلد الرجلوا اللى قيملة8.827-1,65 بل ف ) اقترب ( ان القير التااية لفقرات المقياس قد 3 نتب ف مف الجدو  )

ثلللللالا فقلللللرات  نالللللك  (، نجلللللد ان  2.000( والبالغللللة ) 58( ودرجللللة  ريلللللة )0.05الجدوليللللة عنلللللد مسللللتوى معنويلللللة )
 ( فقلرة 57الباقيلة وعلدد ا )الفقلرات (كان  قيمة )ت( المالسوبة أ غر ملف قيملة )ت( الجدوليلة ،املا 59، 25،55و ي)

 . مقبولة والتي نان  قيمة )ت( المالسوبة لها اكبر مف قيمة )ت( الجدولية  ي فقرات 
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 معامل االتساق الداخلي   3-3-3- 3
كلم ، ا في فقراته بال ي تقيس نم فقرة البعد السللوني نفسله اللذي يقيسله المقيلاس نيقدب  ذا اال لوب مقيا ا متجانس  

 (.1987،96القدرة على ابراز التراب  ب ف فقرات المقياس )السامرااي والبلداوي ،
ا لللًا ن  لللذا اة للللوب يقلللدب لنلللا مقيإتلللر ا لللتاراج معاملللم االتسلللاق اللللداخلي للو لللو  اللللى القلللوة التم  زيلللة للفقلللرات ، إذ  
بلراز إتجانسًا في فقراته بال ي تقيس نم فقرة البعد السلوني نفسه الذي يقيسه المقياس نكم ، فضاًل عف قلدرتها عللى م

 للز لع نللة التم   للي تللر قيللاس درجللة ارتبللاط نللم فقللرة مللب المجمللوا الكلللي لفقللرات المقيللاس  التللراب  بلل ف فقللرات المقيللاس،
 ( نب ف ذلك.4 والجدو  )( فقرة 57في التم  ز والبالع عدد ا ) ( العبًا وللفقرات المقبولة60نفسها والبالغة )

 (4الجدول )
 يبين معامل االتساق الداخلي لفقرات المقياس

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 0.528 13 0.488   37 0.536 49 0.625 
2 0.439 14 0.516 26 0.574 38 0.588 50 0.587 
3 0.521 15 0.592 27 0.579 39 0.438 51 0.447 
4 0.582 16 0.527 28 0.534 40 0.512 52 0.349 
5 0.728 17 0.561 29 0.508 41 0.497 53 0.279 
6 0.460 18 0.519 30 0.548 42 0.478 54 0.343 
7 0.532 19 0.413 31 0.506 43 0.529   
8 0.483 20 0.533 32 0.570 44 0.537 56 0.256 
9 0.466 21 0.602 33 0.527 45 0.548 57 0.371 

10 0.471 22 0.494 34 0.613 46 0.599 58 0.424 
11 0.490 23 0.602 35 0.497 47 0.589   
12 0.523 24 0.514 36 0.598 48 0.483 60 0.437 
 0.250  ( = 0.05( ومستوى معنوية )58قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )  
 

( وعند الرجلوا اللى  ،.728-،.256ب ف ) قترب( ان قير )ر( المالسوبة لفقرات المقياس ي4 نتب ف مف الجدو  )
لفقلرات جميلب اد ان (، نجل ،.250( والبالغلة )58( ودرجة  ريلة )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

 وقد اعتبرت جميب الفقرات مم زة  مقبولة والتي نان  قيمة )ر( المالسوبة لها اكبر مف قيمة )ر( الجدولية 
 ثبات المقياس  3-3-3-4 

ان تقلليس الظللا رة موضللوا يعنللي ثبللات االختبللار درجللة التما للك والدقللة التللي يمكللف لو لل لة القيللاس المسللتادمة 
 ( 2001،64القياس ويعد معامم الثبات مؤشرًا ا صاايًا مهمًا لجودة االختبار)فر ات ،

ا لتادب البا للي للالصلو  علللى معاملم الثبللات تلر ا للتاداب معاملم )ألفللا ( ال لتاراج الثبللات عللى ع نللة مقللدار ا 
  د .،.(. و ذا يعد معامم ثبات ج893( إذ بلغ  قيمة معامم ألفا )30)
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 وصف المقياس وتصحيحه )الصورة النهائية( 3-3-3-5
ملف  في العلراق، واللذي تلر بنلاال فلي  لذل الدرا لة نتلألف التايكواندوالذات المهارية لدى العبي  مقياس

 12، 11، 8، 6، 5، 3، 2، 1  للي الفقلرات ذات التسلسللالت )( فقللرة ايجابيلة 37 ( فقلرة منهلا )57)
،13 ،14 ،15 ،17 ،18 ،19 ،23 ،24 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،33 ،34 ،35 ،38 
( فقرة  لبية و لي الفقلرات ذات  20 ( و)57، 56، 54، 53، 48، 46، 44، 43، 42، 41، 40،

 50، 49، 47، 45، 39، 37، 36، 32، 25، 22، 21، 20، 16، 10، 9، 7، 4)التسلسللللللالت 
،51 ،52 ،55) 
اس في ضوء مقياس خما ي التدرج،   ي نتر ملنح (، ويتر تصاليح المقي3)الملالق نما في الملالق 
رجلة د( 2( درجلات للبلدنم )ا يانلًا(، و)3( درجات للبدنم )غالبًا(، و)4( درجات للبدنم )داامًا(، و)5)

بللداام تللر عكللس ال( درجللة للبللدنم )ابللدًا(،  للذا بالنسللبة للفقللرات االيجابيللة وبللالعكس 1للبللدنم )نللادرًا(، و)
 اندوالتايكو  ي اةفضم بالنسبة لالعب    ي تعتبر الدرجة اةعلى او اةكبر بالنسبة للفقرات السل بة،

       ، اذ تنالصلللر درجلللات المقيلللاس بللل ف بالتايكوانلللدو ا لللية ة فلللي المهلللارات اةفلللي تق يمللله لذاتللله المهاريللل
(57-285.) 
 
 للمقياس  ةالتجربة الرئيس 3-4   
في  التايكواندو(، على العبي 2( فقرة الملالق )57) نهااية قاب البا ي بتوزيب المقياس بصورته ال إذ 

ي(، ندية )مجتمب البالاةندية المشمولة بالبالي وفي أوقات متفاوتة في القاعات الداخلية الاا ة باة
( ا لتمارة 124(،   لي تلر جملب وا لتالب ) 9/3/2019( ولغايلة ) 2019 /1 /8ملف ) ملدةوذللك لل

التالل للم واكمللا  جابللات عللف جميللب الفقللرات مللف اجللم إجللراء  للالالة للتالل للم ا  صللااي ومكتملللة ا 
 بناء المعان ر الاا ة بمقياس الذات المهارية لالعبي التايكواندو. ا  صااي ل

 
 الوسائل اإلحصائية 3-5

 -وتيةو اام ا  صااية اةا تادب البا ي للتو م إلى نتاا  البالي ال
،  معامللم االرتبللاط البسللي  )ب ر للون(،  المعيللاري االنالللراف ،  الو لل  الالسللابي،  النسللبة الم ويللة  )

 .(معامم ألفا  معامم االلتواء، قانون )ت(
 (190 - 10و 2009)الكناني، ( و457،1999)التكريتي والعب دي ،
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 عرض النتائج ومناقشتها: -4
 عرض نتائج بناء مقياس الذات المهارية4-1
دة عبي التايكواندو نتمتب بمعلامالت علميلة ج لبعد ان تو م البا ي لبناء مقياس الذات المهارية لال 

 (نب ف ذلك  5عبر خطوات عدندة لبناء المقياس يكون قد تالقق الهدف االو  والجدو  )
 (5جدول )

  التايكواندو يبين المعالم اإلحصائية لمقياس الذات المهارية لدى العبي 

الدرجة  المقياس
 االلتواء المنوال ع± -س المثالية

ت المهارية مقياس الذا
 0.0071 198 33,141 195,637 285 لالعبي التايكواندو

 
الو للل  الالسلللابي للمقيلللاس نبللللع  ( ،املللا285ان الدرجلللة المثاليلللة للمقيلللاس  لللي  )( 5نتبللل ف ملللف الجلللدو  ) إذ
 للو معامللم التللواء (. و  (0.071(، ونللان معامللم االلتللواء 33,141( وبللانالراف معيللاري مقللدارل ) 195,637)

 مالامة المقياس لع نة البالي. ج د ند  على
 
 عرض نتائج المستويات المعيارية4-2
وانلدو ولتالق ق الهدف الثالي مف الدرا ة الو و  للمستويات المعيارية لمقيلاس اللذات المهاريلة لالعبلي التايك 

 (6ونما مب ف في الجدو  )
 (6جدول )

 تايكواندواليبين المستويات المعيارية لمقياس الذات المهارية لدى العبي 
 النسبة المئوية العدد المستويات الدرجات الخام

 % 8.87  11   ضعيف جدا   96-130
 % 3.22  4 ضعيف  131-162
 % 18.54 23 مقبول 163-195

 % 58.06 72  متوسط 196-229 
   % 11.29 14  جيد 230-261
 % 0.00  0 جيد جدا   262-296

   124 المجموع
 
 
 



  2020 –( 71العدد ) –( 23اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 راقـــــــــلعدو في اـــيكواني التاــة لالعبـــــــــــــذات المهاريــــــاس الـــــــــــــــــــاء مقيــــــــــــــــــبن

 

125 
 

 :رف على المستويات المعياريةعرض نتائج التع4-3
  لللي تسلللتادب المسلللتويات المعياريلللة لغلللرض تقلللوير مسلللتوى ع نلللة الباللللي فلللي تق للليمهر للللذاتهر المهاريلللة ، اذ 
"تساعد  ذل المستويات في تفس ر الدرجات الااب وإعطااها معنلى لله دالللة مملا يجعلهلا أكثلر موضلوعية فلي 

 (.102و 1997 أثناء ا تادامها في عملية التقوير" )الجوادي،
 اً ( العبلل11بلللع )إذ (  ( ان عللدد الالعبلل ف فللي المسللتوى المعيللاري )ضللعيل جللدا6نتبلل ف مللف الجللدو  ) إذ

بللع إذ (  (، ونذلك نتب ف ان علدد الالعبل ف فلي المسلتوى المعيلاري )ضلعيل%8.87وبنسبة م وية مقدار ا )
الالعبللل ف فلللي المسلللتوى المعيلللاري  ن علللددأ(، ونلللذلك نتبللل ف % 3.22وبنسلللبة م ويلللة مقلللدار ا )  ف( العبللل4)
(، ونلللذلك نتبللل ف ان علللدد الالعبللل ف فللللي %18.84وبنسلللبة م ويللللة مقلللدار ا ) اً ( العبللل23( قلللد بللللع )مقبلللو )

عللدد  إن(، ويتبلل ف %59.06وبنسللبة م ويللة مقللدار ا ) اً ( العبلل 72بلللع )إذ (  المسللتوى المعيللاري )متو لل 
 ان(، ويتبل ف %11.29العبل ف وبنسلبة م ويلة مقلدار ا ) (14بللع )إذ ( ج لدالالعب ف في المستوى المعياري )

 (.   %0وبنسبة م وية مقدار ا ) اً ( العب فربلع ) إذ(ج د جدا"عدد الالعب ف في المستوى المعياري )
( العبللًا مللف ع نللة البالللي  للي ضللمف المقبللو  والضللعيل والضللعيل جللدًا و للذا يعطللي 38و نللا نشلل ر ان ) 

مسللتوى ج للد جللدا"  دا الضللعف ، ونمللا يظهللر فللي المقيللاس انلله ال نوجللا ميللة للمقيللاس فللي الكشللف عللف  للذ
 وع نة البالي  ر مف افضم العبي العراق و ذا اال لتنتاج والفاالدة ملف المقيلاس الجدنلد وبلذلك تالقلق الهلدف

 الثالي .
 
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1

 -ا تنت  البا ي ما يأتيو
 .ولالعبي التايكواند  . لمقياس  الذات المهاريةالتايكواندوالعبي لارية تر بناء مقياس  الذات المه -1
 تر إيجاد المستويات المعيارية  -2
  ر بالمستوى المعياري )متو  ( في مقياس تق ير الذات المهارية. التايكواندواغلب العبي  إن -3

 
 التوصيات 5-2

 -نو ي البا ي بما يأتيو
  .التايكواندوالبالي نمؤشر لقياس  الذات المهارية لالعبي  اعتماد المقياس المعد في  ذا-
 اعتماد المستويات المعيارية التي ا تارجها البا ي -
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 العربية واالجنبية : المصادر -
 واخلرون  ( تق ير تعلير الطالب التجميعي والتكويني ،ترجمة مالمد امل ف المفتلي1983بلوب ،بنيام ف واخرون) -1

 قا رة .  م ،ال فتلو ،واخرون دار
(و التطبيقلات اال صلااية وا لتادامات الالا لوب فلي 1999التكريتي ، وديب يا  ف والعب دي ،  سف عبلد )  -2

 بالوا التربية الرياضية ، نلية التربية الرياضية ، جامعة المو م ، دار الكتب للطباعة والنشر.
بيلة ة بكلرة ال لد لطلالب نليلة التر المهلارات الهجوميل (  بنلاء بطاريلة اختبلار1997لجلوادي ،عبلدالكرير قا لر )ا -3

 الرياضية /جامعة المو م ،اطرو ة دنتورال غ ر منشورة / نلية التربية الرياضية ، جامعة المو م.
( تصلللمير اختبلللارات المطاوللللة الاا لللة للللألداء لالعبلللي 2006لاليلللاني ، مالملللود شلللكر  لللالح )ا -4

 ة التربية الرياضية ،جامعة المو م.التايكواندو للف ات الماتلفة اطرو ة دنتورال غ ر منشورة، نلي
(و المللدخم إلللى القيللاس فللي التربيللة البدنيللة والرياضللة ، مرنللز الكتللاب 2006ان ، مالمللد نصللر الللدنف )رضللو  -5

 للنشر ، القا رة.
 (و التايكواندو، دار الكتب ، القا رة.2004ز ران ، ا مد  ع د )  -6
ء مقيلاس اتجا لات الطلبلة ناللو مهنلة التلدريب  (  بنلا1987السامرااي ،با لر نز ل  ،والبللداوي ،طلارق  م لد) -7

 .2المجلة العربية للبالوا التربوية ،المجلد العدد
( ،تقلللدنر اللللذات وعالقتللله بلللبعى المالللاوف للللدى الطفلللم اة لللر ، ر لللالة ماجسلللت ر 1995الطاللللان، لبنلللى)  -8

 . ، مصرمودعة لدى جامعة ع ف شمس
 ة،مرنز الكتاب للنشر، القا ر 4ط،تربية الرياضيةس واالختبار في ال(القيا2007، ل لى الس د فر ات)فر ات -9

 ، دار الكتاب للنشر، مصر. 1( مو وعة االختبارات النفسية للرياض  ف ط2002)عالوي ،مالمد  سف   -10
(  القيللاس فللي التربيللة الرياضللية وعلللر الللنفس 2008عللالوي ،مالمللد  سللف ،ورضللوان ،مالمللد نصللر الللدنف ) -11

 نشر ، القا رة.الرياضي، دار الفكر العربي للطباعة وال
( بنللاء مقيللاس اللذات المهاريللة لللدى العبللي نللرة ال للد فللي المنطقللة 2011العنلزي ،ا مللد مؤيللد  سلل ف علللي ) -12

 .المجلد الرابب .كلية التربية /جامعة المو م4الشمالية في العراق،مجلة علوب التربية الرياضية العدد
 لفكر العربي للطباعة والنشر ، القا رة.(دل م البالي العلمي ، دار ا1999)عويس ،خ ر الدنف علي أ مد -13
 قا رة المطبعة العربية الالدنثةالصالة النفسية ،درا ة في  يكولوجية التكيل ،ال(1987)مصطفى فهمي، -14
، دار الضلياء للطباعلة SPSS( ،مقدملة فلي ا  صلاء وتطبيقلات 2009لكناني ، عاند نرير عبلد علون )ا -15

 والتصمير، النجف ، العراق.
، دار الشروق للنشر والتوزيب ، 1(و ا ا يات القياس في العلوب السلونية ،ط2004) النبهان ، مو ى -16

 عمان ، االردن.
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 (1) ملحق
 يبين استبيان اراء الخبراء والمختصين حول مدى صالحية المقياس

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السيد الخبير .................................................... المحترم

  م/صالحية المقياس
 تحية طيبة....

نروب البا ي إجراء البالي المو وب )بناء مقياس الذات المهارية لالعبي التايكواندو في العراق( ونظرًا لما تتمتعون  
بلله مللف خبللرة ودرايللة فللي مجللا  علللر الللنفس والقيللاس والتقللوير ، نرجللو مللف  لليادتكر بيللان مللدى  للال ية فقللرات المقيللاس 

 ضراتكر مف عدمه في قيلاس التق لير اللذاتي للمهلارات اة ا لية للدى العبلي  التايكوانلدو فلي العلراق،المعروض على  
 يانلا، ونذلك إضافة أية فقرات أخلرى ترونهلا منا لبة للمقيلاس، علملًا ان المقيلاس  لو خما لي البلداام )دااملًا، غالبلًا، أ

 نادرًا، ابدآ(   ي تعطى الدرجات ناةتيو
 درجات 5داامًا  -
 درجات 4بًا غال -
 درجات 3أ يانا  -
 درجة 2نادرًا  -
 درجة 1ابدآ  -

 جابية. ذا بالنسبة للفقرات االيجابية وبالعكس بالنسبة للفقرات السلبية، والمؤشرة أماب نم فقرة نوعها  لبية أب اي
 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي

 مع جزيل الشكر والتقدير
 اسم الخبير الثالثي:

 لعلمية:المرتبة ا
 االختصاص الدقيق:

 الكلية والقسم:
 ثالباح                                                                                    

 د. محمود شكر صالح                                  
تصلح بعد  التصلح  تصلح   العبارات ت

 التعديل
 نوع الفقرة 

 ايجابية    بسهولة.الركالت التي تلعب على وسط الجسم  الرد عن أستطيع  1
 ايجابية    أستطيع  الركل على وسط الجسم بسهولة . 2
 ايجابية    أتحرك بالسرعة المناسبة داخل  ساحة المنافسة. 3
 سلبية    أجد صعوبة في  األنسحاب . 4
 ايجابية    بعد الدفاع يمكنني إن أتحرك بسهولة  للتغطية أو الهجوم 5
 ايجابية    ركالتي القوية على المنافس الذي يتصف دفاعه بالضعفيمكن إن أوجه  6
 سلبية    أتردد عند  الدفاع عن الركالت العالية 7
 ايجابية    يمكنني أن أنوع ركالتي على  المنافس 8
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 سلبية    ال أجيد الضرب القوي على  المنافس. 9
 سلبية    الركالت  العالية   أجد صعوبة في  الدفاع عن 10
 ايجابية    أستطيع إن أسجل  نقطة في أي  جولة 11
 ايجابية    أجيد الدفاع في أي  مكان في ساحة المنافسة 12
 ايجابية    أستطيع أن أسجل النقاط في مكان من ساحة المنافسة  13
 ايجابية    أجيد ضرب  المنافس من  مسافات بعيدة 14
 ايجابية    التحرك في أي اتجاه من  ساحة المنافس بسهولة . أستطيع 15
 ايجابية    يمكنني إن  أدافع في أي  مكان من ساحة المنافسة . 16
 ايجابية    يعرف  الالعبين المنافسين مدى خطورتي  .  17
 ايجابية    أستطيع إن  أدافع ضد أي  هجوم من منافسي. 18
 ايجابية                               افع ضربتي القويةيصعب على المنافس إن يد 19

 ايجابية    أستطيع إن  أؤدي الركالت للمكان الذي أريده. 20
 سلبية    أدافع  عن وسط الجسم  فقط وال أجيد الدفاع  عن باقي أجزاء الجسم 21
 ايجابية    أستطيع توجيه ضرباتي على وسط جسم المنافس بسهولة . 22
 ايجابية    تحركاتي في ساحة المنافسة دقيقة . 23
 ايجابية    يمكنني إن أوجه ضربتي إلى  الالعب المنافس بقوة. 24
 سلبية    .رضال أحب أداء المهارات  العالية التي قد تؤدي الى  السقوط على األ  25
 ايجابية    أجيد  كبت هجوم المنافس بسهولة. 26
 ايجابية    سي مهما كان المنافس صعبا.أستطيع إن أدافع عن نف 27
داء واجباتي الهجومية ساحة المنافسة تمكنني من حسن أفي تحركاتي  28

 والدفاعية
 ايجابية   

 ايجابية    أستطيع خداع  الالعب المنافس  بأداء الركالت المتنوعة. 29
 ايجابية    أنا ماهر في عمل  الهجمات المباشرة على المنافس . 30
 ايجابية    أجيد أداء جميع أنواع الركالت . 31
 سلبية    أصعب مهارة هي أداء الركالت الدائرية. 32
 ايجابية    أجيد أداء جميع أنواع  الدفاعات. 33
 ايجابية    أستطيع إن أؤدي الركالت بقوة على  الالعب المنافس. 34
 يجابيةا    أنا  أركل بشكل ممتاز على رأس الالعب المنافس. 35
 سلبية    دفاعي في ركن ساحة المنافسة غير جيد. 36
 سلبية    فس الركالت إلى الالعب  المنافس في منطقة المناأجد صعوبة في توجيه  37
 ايجابية    فسأستطيع أداء الدفاع عن الضربات الخطأ التي يوجهها الالعب المنا  38
ب منافس في حالة يكون قريأجد صعوبة في توجيه ضرباتي إلى الالعب ال 39

 جدا مني
 سلبية   
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اعتبر نفسي افضل العب مهاريا  في فريقي في المهارات الهجومية  40
 والدفاعية

 ايجابية   

احس باني العب من الطراز االول في مهارات التايكواندو الدفاعية  41
 والهجومية

 ايجابية   

اط كنني بها  تسجيل النقجميع حركات الخداع التي أقوم بها ناجحة ويم 42
 وخداع الالعب المنافس

 ايجابية   

 ايجابية    بامكاني السيطرة على أيقاع  المباراة  وقتما ارغب بذلك 43
بامكاني التعرف وبسهولة على نقاط ضعف الالعب المنافس بمجرد ان  44

 تبدأ المباراة
 ايجابية   

 سلبية    ن اإلصابةأخشى من تأدية  المهارات من القفز خوفا  م 45
 ايجابية    بامكاني التحرك بسهولة وسرعة لبدء هجوم ضد الالعب المنافس 46
 سلبية    يصعب علي االحتفاظ بنفس  المستوى  للمهارات طيلة فترة المباراة 47
 ايجابية    بامكاني تسجيل النقاط  بأكثر من مهارة  48
 سلبية    وقت خوفا  من مهاجمتة  لي  أحاول التخلص من ركالت المنافس بأسرع 49
 سلبية    احس باني ضعيف بدنيا  ومهاريا  من منافسي قبل بداية المباراة   50
 سلبية    ريا  أتردد عند الدفاع ضد العب مهاجم اشعر بأنه افضل مني بدنيا  ومها 51
يصعب علي التحرك الدفاعي بصورة صحيحة وسريعة داخل ساحة  52

 المنافسة
 سلبية   

 ايجابية    أتميز بالسرعة العالية في تنفيذ الهجوم السريع المرتد 53
 ايجابية    أتميز بالدقة والقوة في أداء المهارات  54
مكاني التصرف الصحيح أبحت في موقف محرج خالل المباراة إذا أصب 55

 والسليم
 ايجابية   

 ايجابية    تحركاتي في الملعب دقيقة ومحسوبة ومدروسة 56
 أيجابية    اعتبر نفسي صاحب  الركالت القوية وال يمكن الدفاع عنها بسهولة 57
 سلبية    ال أجيد مهارات  األنسحاب والتراجع  خالل المباراة 58
 سلبية    أتردد عند  اللعب على النقطة الذهبية 59
 سلبية    ال أجيد المهارات الهجومية خالل المباراة 60
 سلبية    ر بضعف قدرتي بنفسي عند اللعب أمام جمهور المنافسأشع 61
 سلبية    اشعر بضعف قدراتي المهارية عند اللعب في ساحة المنافسة  62
 ايجابية    تزداد ثقتي بنفسي عندما يشجعني مدربي خالل المنافسة  63

 
 
 

(2) لحقم  
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 الكلية  االختصاص الخبير  ت
 التربية البدنية وعلوم الرياضة اس والتقويمالقي أ.د مكي محمود حسين 1
 التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.د ايثار عبدالكريم 2
 التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.د وليد خالدرجب 3
 التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.د غيداء سالم عزيز 4
 التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم ان محمود الزهيري ا.د سبه 5
 التربية البدنية وعلوم الرياضة علم النفس الرياضي ا.م .د مؤيد عبدالرزاق الحسو 6
 التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم ا.م .د علي حسين محمد 7
 لتربية البدنية وعلوم الرياضةا علم النفس الرياضي ا. م.د وليد ذنون غانم 8
 التربية البدنية وعلوم الرياضة علم النفس الرياضي ا. م .د رافع ادريس  9

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  علم النفس الرياضي م .د محمد خيري  10
 (3)ملحق 

 التايكواندو المهارية لالعبي مقياس الذات  
 عزيزي الالعب :

 وهي : لمقياسياس ، يرجوا الباحث منكم قراءتها بعناية من اجل اإلجابة الدقيقة على فقرات افي أدناه تعليمات المق
 عدم ذكر االسم .1-
  عدم ترك أي فقرة بال إجابة 2-
 ضرورة اإلجابة بصدق في ضوء ما تشعر به .3-

 . بدقة حالتك تصف التي الفقرة إمام(    √وضع عالمة )    -4
 

 ابدا نادرا احيانا باغال داائما العبارات ت  

      بسهولة.أن اتحاشى الركالت التي تلعب على وسط الجسم  أستطيع  1
      أستطيع  الركل على وسط الجسم بسهولة . 2
      أتحرك بالسرعة المناسبة داخل  ساحة المنافسة. 3
      أجد صعوبة في  األنسحاب من النزال 4
      سهولة  للتغطية أو الهجومبعد الدفاع يمكنني إن أتحرك ب 5
      يمكن إن أوجه  ركالتي القوية على المنافس الذي يتصف دفاعه بالضعف 6
      أتردد عند  الدفاع عن الركالت العالية 7
      يمكنني أن أنوع ركالتي على  المنافس 8
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      ال أجيد الضرب القوي على  المنافس. 9
      عن الركالت  العاليةأجد صعوبة في  الدفاع  10
      أشعر بانني أستطيع إن أسجل  نقطة في أي  جولة 11
      أجيد الدفاع في أي  مكان في ساحة المنافسة 12
      أستطيع أن أسجل النقاط في مكان من ساحة المنافسة 13
      أجيد ضرب  المنافس من  مسافات بعيدة 14
      ه من  ساحة المنافس بسهولة .أستطيع التحرك في أي اتجا 15
      أشعر بضعف قدرتي بنفسي عند اللعب أمام جمهور المنافس 16
      يعرف  الالعبين المنافسين مدى خطورتي  . 17
      أستطيع إن  أدافع ضد أي  هجوم من منافسي. 18
      يصعب على المنافس إن يدافع عن ضرباتي القوية 19
      أؤدي الركالت للمكان الذي أريده. أستطيع إن  20
      أدافع  عن وسط الجسم  فقط وال أجيد الدفاع  عن باقي أجزاء الجسم 21
      أشعر بضعف قدراتي المهارية عند اللعب في ساحة المنافسة 22
      تحركاتي في ساحة المنافسة مدروسة. 23
      س بقوة.يمكنني إن أوجه ضربتي إلى  الالعب المناف 24
      أشعر بأنني ال أجيد اداء مهارات  األنسحاب والتراجع  خالل المباراة 25
      أجيد صد هجوم المنافس بسهولة. 26
      أستطيع إن أدافع عن نفسي مهما كان المنافس صعبا. 27

تحركاتي في ساحة المنافسة تمكنني من حسن أداء واجباتي الهجومية  28
 .والدفاعية 

     

      أستطيع خداع  الالعب المنافس  بأداء الركالت المتنوعة. 29
      أنا ماهر في عمل  الهجمات المباشرة على المنافس . 30
      أجيد أداء جميع أنواع الركالت . 31
      ارى بان أصعب مهارة هي أداء الركالت الدائرية. 32
      أجيد أداء جميع أنواع  الدفاعات. 33
      أستطيع إن أؤدي الركالت بقوة على  الالعب المنافس. 34
      أنا  أركل بشكل ممتاز على رأس الالعب المنافس. 35
      دفاعي في ركن ساحة المنافسة غير جيد. 36
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      أجد صعوبة في توجيه  الركالت إلى الالعب  المنافس في منطقة المنافس 37
      الضربات الخطأ التي يوجهها الالعب المنافس لي أستطيع الدفاع عن 38

39 
أجد صعوبة في توجيه ضرباتي إلى الالعب المنافس في حالة يكون قريب 

      جدا مني

      اعيةعتبر نفسي افضل العب مهاريا  في فريقي في المهارات الهجومية والدفا 40
      يةهجوميكواندو الدفاعية والاحس باني العب من الطراز االول في مهارات التا 41

جميع حركات الخداع التي أقوم بها ناجحة ويمكنني بها  تسجيل النقاط  42
      وخداع الالعب المنافس

      بامكاني السيطرة على أيقاع  المباراة  وقتما ارغب بذلك 43

 بامكاني التعرف وبسهولة على نقاط ضعف الالعب المنافس بمجرد ان تبدأ 44
      المباراة

      أخشى من تأدية  المهارات من القفز خوفا  من اإلصابة 45
      بامكاني التحرك بسهولة وسرعة لبدء هجوم ضد الالعب المنافس 46
      يصعب علي االحتفاظ بنفس  المستوى  للمهارات طيلة فترة المباراة 47
      بامكاني تسجيل النقاط  بأكثر من مهارة 48
      أحاول التخلص من ركالت المنافس بأسرع وقت خوفا  من مهاجمتة  لي 49
      احس باني ضعيف مهاريا  من منافسي قبل بداية المباراة 50
      أتردد عند الدفاع ضد العب مهاجم اشعر بأنه افضل مني بدنيا  ومهاريا   51
      ساحة المنافسةيصعب علي التحرك الدفاعي بصورة صحيحة وسريعة داخل  52
      أتميز بالسرعة العالية في تنفيذ الهجوم السريع المرتد 53
      أتميز بالدقة والقوة في أداء المهارات 54
      اشعر بأنني ال أجيد المهارات الهجومية خالل المباراة 55
      تزداد ثقتي بنفسي عندما يشجعني مدربي خالل المنافسة 56
      فسي صاحب  الركالت القوية وال يمكن الدفاع عنها بسهولةاعتبر ن 57
 

 


