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  ملخص ال
 مجــال فــي زیــادة الدافعیــة أســالیب علیهــارتكــز ت التــي النفــسیة المقومــات مــن األهــداف تعــد       
 األهـدافع  النفـسیة لوضـاألسس تناولت التي للبحوث العلميل التحلی ضوء في والریاضیة التربیة

 األداء تحـسن فـي كبیـرة فاعلیة هناك أن إلىن ی الباحث العدید من  فقد توصل الریاضیةفي التربیة
 هاوضــع فــي المــشاركة األقــل علــى أو أهــدافهم بوضــع لهــم حمیــس عنــدما الســیماو الریاضــیین عنــد

 والتزامـا بـوالق أكثـر یكونـون الریاضـیین أن إلـى النتـائج هـذه تفـسیر فـي العلمیـة المناقشات واتجهت
 دیـلتحد تـستخدم التـي الدافعیـة آلیات إحدى بمثابة الهدف یعد إذ بأنفسهم یضعونها التي باألهداف

  .الهدف نحو االتجاه
 األهـداف وضـع ألسـلوب النفـسي التـأثیر ماهیـة معرفـة محاولـة فيت تحدد البحث مشكلة        

 مختلفـة أسـالیب  اثر استخدام على فلتعر اإلى البحث وهدفمهارة التصویبة السلمیة  تطویر في
 المــنهج نوالبــاحث اســتخدم وقــد ة الــسلمیة  فــي كــرة الــسلة التــصویبة فــي تعلــم مهــاراألهــدافلوضــع 

 ذات المتكافئــة التجریبیــة المجموعــات تــصمیم اریــاخت  تــم إذ البحــث مــشكلة لحــل ســبیال التجریبــي
 األولـى الدراسـیة الـسنة طـالب مثلـونی طالبـا) ٦٠(مـن فتكونـت البحـث عینة أما البعدیة المالحظة

 إلـىهم میقـس تتـم وقـد الموصـل بجامعة الریاضیة التربیة كلیة في) ٢٠٠٢-٢٠٠١ (الدراسي للعام
 وضـع أسـلوب األولـى المجموعـة مثلـت. مجموعـة لكـلًا طالبـ) ٢٠ (وبواقـع تجریبیة مجامیع ثالث

 وفـق  علـى الهـدف وضـع أسـلوب فطبقـت الثانیة المجموعة أما الذاتي األنموذج وفق على الهدف
 على الهدف وضع أسلوب طبقت الثالثة المجموعةفي حین أن )المدرس قبل من (التوكیل أنموذج

 أســـبوعا ١٢ تنفیـــذه اســـتغرق تدریبیـــة وحـــدة) ٢٤ (مـــن البرنـــامج تكـــون ، المـــشترك األنمـــوذج وفـــق
 متغیـرات فـي البعـدي اراالختبـ اجـري البرنـامج تنفیـذ مـن االنتهـاء وبعـد أسـبوع لكل وحدتین وبواقع

 ٢٠٠٨ –) ٤٨ (د العد–) ١٤(د المجل–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 ةمهـــار تطـــویر فـــي الهـــدف وضـــعســـالیب الر یثاتـــ وجـــود االســـتنتاجات ابـــرز وكانـــت الدراســـة قیـــد
   .السلة كرة في السلیمه ةالتصویب

(Abstract) 
  

The Effects of Using Different Styles of Goals Setting 
in Learning jump shooting skill basketball 

 

Dr .Nadhim Al-Wattar               Dr.Najim.A.Al-I 

Dr. Zuhir yahya .M .Ali 

University of Mosul/College of Physical Education 
Goals are psychological components on which the important 

successions can be depending in the field of  sport education. In the 
lights of scientific analyses of researches, it is found  that goals have a 
great effectiveness to improve the athlete's performance particularly 
when it is allowed to those athletes themselves to set their own goals 
or at least participate in this process. The scientific discussion trend 
to interpretate these results according to that athletes be more 
acceptable and commitment to goals which set by themselves because 
of goal is an important mechanism of motivation used to determined 
the direction of goal. The problem of the research is confined to be 
acquainted with the essence of psychological effect of goals setting 
style on The jump shooting skill. Choosing a proper style of goal 
setting is an important difficulty facing the teachers, coaches, and 
athletes when applying educational and training curricula to achieve 
their goals .The research aims at revealing :The psychological effect 
of goals setting on Learning The jump shooting skill.   
The researchers had hypothesized There are significance differences 
statistically in the style of goals setting among the three experimental 
groups at post-test for improving skills of jump shooting: 
           The researchers had used the experimental method, since it is 
convenient to the nature of research .The equal multi grouped 
experimental design with post-tests was taken up. The researchers 
had achieved the equality among the three experimental groups in 
variables of the chronological age, the high, and the weight; in 
addition to certain physical qualities .The sample was 60 students 
represents the first-class students of sport education collage, Mosul  
University, the academic year of 2001-2002. The sample divided into 
three experimental groups with twenty students each.  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٤

 
 
 
The first experimental group represents the style of goal setting 
according to the self-pattern. The second experimental group 
represents the style of goal setting according to the delegation pattern 
(by teacher). The third experimental group represents the style of 
goal setting according to the combined pattern. 
The program included 24 sessions and lasted 12 weeks with 2 sessions 
in a week. Having achieved these programs, the post-test had done 
for the variables in question. The researchers had concluded There 
are significance differences statistically among the three 
experimental groups at post-test for improving skills of jump 
shooting. 
The researchers had recommended the following :Applying the styles 
of goal setting when preparing the basketball curricula in college and 
departments of sport education in Iraq.  

  
   التعریف بالبحث- ١
  البحث ةأهمیو  مقدمة ال١-١

 التربیــة مجــال فــي مهمــة ســیاقات علیهــا تقــوم التــي النفــسیة المقومــات مــن االهــداف تعــد
 نحــو الدافعیــة زیــادة فــي المهمــة تاثیراتهــا االتجــاه هــذا فــي العلمیــة البحــوث َتــستثن لــم اذ الریاضــیة

  .الریاضي واالنجاز االداء
 هـذا فـي (Kellow & Landoz, 1995)) والنـدوز كیلـو (أمثـال لبـاحثینا مـن العدیـد اشـار وقـد

 الریاضــیین فــي النفــسي التــاثیر فــي المهمــة الخطــوات یعــد مــن االهــداف وضــع ان الــى ( المجــال
 ضـوء وفـي) Denis &  Rober, 1997,10 ".(المختلفـة الریاضـیة المواقـف فـي دافعیـتهم لزیـادة

طــور ت فــي كبیــرة فاعلیــة هنــاك ان وجــد الموضــوع بهــذا قــةالعال ذات للبحــوث العلمیــة التحلــیالت
 فـي مـشاركتهم عنـد االقـل علـى او اهـدافهم بوضـع لهـم یسمح عندماالسیماو الریاضیین عند االداء
) الهــدف علــى الموافقــة (الهــدف قبــول الــى یعــزى التــاثیر هــذا مــنًا جــزء وان االهــداف وضــع اثنــاء

 اكثـرن یكونـو الریاضـیین ان الـى النتـائج هـذه تفـسیر فـي العلمیـة المناقـشات واتجهـت به، وااللتزام
 قبـل مـن لهـم وضـعت التـي االهـداف بتلـك مقارنـة بانفـسهم یـضعونها التـي باالهـداف والتزامـا قبوال

 نحـو االتجـاه تحدیـد فـي تـستخدم التـي المهمة الدافعیة آلیات احدى بمثابة الهدف یعد اذ. خرینآلا
 المــدرب یــصفه الــذي الهــدف تحقیــق فــي المنطقیــة السلــسلة الاكمــ فــي بــدورها تــؤثر والتــي الهــدف

 تركیز زیادة على تعمل التي المهمة العوامل احدى لیةآلا هذهّ عد ویمكن سواء حد على والمتدرب
 التـــدریب فتـــرات خـــالل المبذولـــة الجهـــود تحقیـــق علـــى وتبـــرهن الریاضـــي النـــشاط وتطـــویر االنتبـــاه
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ـــــــــــــى تعتمـــــــــــــد بطریقـــــــــــــة ـــــــــــــسیة اســـــــــــــس عل ـــــــــــــي نف ـــــــــــــلتحل ف .                                                 االســـــــــــــبوعي للمنهـــــــــــــاج االداء ی
)Suinn,1994,179 (  

 االلعـاب بـین مهمـا موقعا تحتل التي الریاضیة الفعالیات احدى السلة كرة لعبة كانت ولما
 یحتـاج لعبـةال ممارسـة وفن تدریسها واسالیب لمهارتها االداء تطویر مستوى فان االخرى الریاضیة

 یعمـل الـذي بالشكل مهارتها واتقان تعلم اثناء في التحفیز والسالیب للدافعیة االمثل االستخدام الى
 الریاضــي كــان فــاذا والتعلیمیــة التدریــسیة المنــاهج مفــردات فــي الموضــوعة االهــداف تحقیــق علــى
 وان منخفـضا یكـون ان یمكـن واالداء التمـرین فـي للهـدف العـام التأثیر فان الهدف من متأكد غیر

 وان واضـحة بانهـا ویـشعرون االهـداف نوالریاضـی یفهـم حـد أي الـى ببـساطة یعني الهدف وضوح
 ویشیر عام بشكل والرضا بالفاعلیة اساسا یرتبط كل ذلك بالهدف وااللتزام والقبول والتأكد الوضوح

  .فعال فیه رغوبمال االداء في التباین مستوى الى
 االهـداف تحقیـق نسبة ان(Wihte & Ledk , 1984 ) ) دكول وایت (من كل وجد وقد

 وفـي  واجراءاتهـااالهـداف وضـع عملیـات فـي الریاضـیین مـشاركة فـي االولویة تحتل عامة بصورة
 الـــى الوصـــول فـــي الشخـــصي طمـــوحهم تحقیـــق الـــى تـــسعى التـــي الریاضـــیة البـــرامج وضـــع اثنـــاء

 النفـسي التـاثیر دراسـة فـي الحـالي بحـثال اهمیـة تتحـدد ان یمكن ذلك ضوء وفي العالي، المستوى
 الریاضـي عنـد المختلفـة االیجابیة النفسیة الدافعیة زیادة في ودوره المختلفة واسالیبه الهدف لوضع

 التربیــة فــي والتــدریب الــتعلم عملیتــي فــي المرجــوة النتــائج لتحقیــق وتحــسینه االداء مــستوى لتطــویر
  .الریاضیة

 تبـاین اطـار فـي االهـداف تحدید في النفسي التأثیر ثهایحد التي العالقة دراسةًفضال عن 
 االداء بتحسین الكفیلة السبل عن البحث والریاضي لها یتعرض التي الریاضیة والظروف المواقف

  . لعلم النفس الریاضي األمثل من خالل االستخدام الریاضي عند
  البحث مشكلة  ٢- ١

 الطریـــق وتوضـــح تقـــدم ان یمكـــن وغایاتهـــا صـــورها ابـــسط فـــي االهـــداف وضـــع اســـالیب ان
 ومـن ریاضـیة انجـازات مـن یحققـه ان یحـاول ومـا الریاضـي الیـه یرغـب مـا الـى للوصول المناسب

 ان نـستطیع التـي االشـیاء هـي وما لمنع ان علینا یجب ماذا نرى ان یمكن االهداف وضع خالل
 واكثـر اعلـى اهداف قیقتح على بالقدرة الذاتي واالعتقاد الثقة تعطي علمیةةرؤی وفق على نحققها
ه فحـسب ومـا وحـد الهـدف وضـع لیـست هـي لهـا التـصدي یجـب التي االساسیة والمشكلة، صعوبة
 النحـــو علـــى الهـــدف وضـــع وانمـــا الریاضـــي واالنجـــاز االداء مـــستوى فـــيطـــور ت مـــن ذلـــكیحققـــه 

 يللریاضــ الشخــصیة الطموحــات بتحدیــد تــرتبط والتــي لتحقیقــه المناســبة البــرامج وتقیــیم الــصحیح
 التــي الریاضــیة الحركــات مجمــوع او الحركــة هــدف مــع یتوحــد ذلــك وان. ســواء حــد علــى والمربــي
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 الهـدف تحقیق تقیس ان یمكن التي القیاس وسائل باختالف شمولیة اكثر مفاهیم وفق على تتحدد
  .والتوكیل رك،تالمش الذاتي، التحدید باسالیب

 رایبــرج (مــن كــل اشــار فقــد االهــداف علوضــ االمثــل االســلوب اســتخدام فــي راءآلا اخــتالف ومــع
 عن الهدف وضع اسلوب یحقق ان یمكن انه الى "  (Rayberg & Aregt , 1995 )) واریجت
 وضـــع یفـــضلون المـــشاركین وان الریاضـــي عنـــد االداء تحـــسین مـــن كبیـــرة نـــسبة المـــشاركة طریـــق

) والتـام، لـوك (مـن كـل افتـرض حـین فـي )(Denis &  Rober, 1997,11  .بانفـسهم اهـدافهم
(Look & Latham , 1990) " االلتـزام زیـادة الـى تقـود ال االهـداف وضـع فـي المـشاركة ان 

ـــــــــــذه فـــــــــــي االداء او بالهـــــــــــدف ـــــــــــتم التـــــــــــي باالهـــــــــــداف مقارنـــــــــــة تنفی ـــــــــــل وصـــــــــــفها ی  ".   بالتوكی
Suinn,1994,198)(  

 الریاضـي فـان ذاتیـا الهـدف بتحدیـد الخاصـة والبحوث الدراسات قلة ومعوفي ضوء ما تقدم 
ــاج ــد فــي القــدرة امــتالك الــى یحت  یمكــن ال النتیجــة هــذه وان منــهًا قریبــ یــصبح ان او الهــدف تحدی

 لكــي صــیاغتها فــي والمنطــق بالواقعیــة متــست خــصائص ذات االهــداف تكــن لــم مــا الیهــا الوصــول
 وضع في الكافیة الحریة الریاضي یمتلك ان الطبیعي ومن ناجح بشكل االنجازق ی تحقمن تتمكن
 تحدیـد عملیـة یجعـل معـین بنظـام تتمثـل ان یجـب العملیـة هذه ولكن افضل هو ما اختیارو اهدافه

 لـذا، الـسلة كـرةمنهـا و الریاضـیة ابعاالل مختلف في اسبقیتها حسب على ومنظمة مرئیة االهداف
ـــة فـــي البحـــث مـــشكلة تتحـــد ـــسي التـــاثیر التعـــرف علـــى محاول  فـــي االهـــداف وضـــع الســـلوب النف

  .السلة كرة في تصویبال انواععدد من تطویر
 المـربین تواجـه التـي المهمـة المـشكالت مـن یعـد المناسـب الهـدف وضـع اختیاراسلوب نإ ذإ

 لتحقیـق الدراسـیة منـاهجهم تطبیقهم عند القطر في الریاضیة التربیة وكلیات اقسام في والریاضیین
 لتقـدم العلمیـة نجـازاتاال افـضل تقـدیم بغیـة الدراسـي العـام خـاللهـا یرجون التـي التعلیمیـة االهـداف
  .األكادیمي العمل میدان فيالسیما و القطر في الریاضیة الحركة

  البحث هدف ٣-١
  مـن القفـز فـي تعلـم مهـارة التـصویباألهـداف مختلفة لوضع أسالیب اثر استخدام عن الكشف
  .كرة السلة بالسلمي

  البحث فرض ٤-١
مـن  التـصویب ةمهـاري تعلـم  بین اسالیب وضـع الهـدف فـاحصائیة داللة ذات فروق توجد

  .كرة السلة بالقفز 
  البحث مجاالت ٥-١

 الموصــل بجامعــة الریاضــیة التربیــة كلیــة فــي االولــى المرحلــة طــالب : البــشري المجــال-*
  ).٢٠٠٢-٢٠٠١ (الدراسي للعام
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 الریاضـیة التربیـة كلیة في الفرقیة االلعاب لفرع التابعة الداخلیة القاعة : المكاني المجال-*
  .الموصل معةبجا

  .  ٢٣/٥/٢٠٠١ ولغایة ٢٠٠١/ ٢٠/٢ من ابتداء : الزماني المجال -*
  البحث في المستخدمة المصطلحات ٦-١

  االهداف وضع
   ".تحقیقه الفرد یرید الذي الشيء) " ١٩٩٨ عالوي، (عرفه
   ".ینجزه او یحققه ان الفرد یرید الذي الشيء هویة تعیین انه) " هارس (وعرفه
 الفــرد یحــدده مــا هــو او واعــي او شــعوري قــصد او تــصمیم او م عــزبانــه) " وســلكيكریمر (وعرفــه

                                           )١٩٩٨،٢٩٦عالوي،( " ینجزه لكي
 تعلــم فــي الیهــا الوصــول المــراد لالهــداف الــدقیق التحدیــد هــو " ًاجرائیــا البــاحثونه ویعرفــ

 لتطـویر مهـارات االهـداف اسـالیب مختلفـة مـن وضـع  اسـتخدامخـالل من التصویب السلمي ةمهار
  .للوصول الى تحقیق المنهج الدراسي  الطالب في هذه االنواع من التصویب

   النظري االطار -٢
  االهداف وضع   ١-٢  

 بالحداثـة تتـسم والتـي الریاضـیة التربیة مجال في المهمة العلمیة الخطوات من االهداف وضع یعد
 المـستویات العبـي لـدى واالنجـاز واالداء الریاضـي التـدریب نحـو الدافعیـة مـستوى زیادة مجال في

 لـــدى الدافعیـــة بمـــستوى لالرتفـــاع المـــدربین مـــن مختلفـــة اســـالیب اســـتخدام مـــن الـــرغم وعلـــى العلیـــا
 وتتــسم والراحــة التــدریب فتــرات خــالل الــصعوباتً عــددا مــن یواجهــون مــا ًغالبــا انهــم اال همیریاضــی

 الــــتعلم مجــــال فــــي ایجابیــــة بــــصورة وتــــشكیلها االهــــداف صــــیاغة مكانیــــةا بعــــدم الــــصعوبات هــــذه
 خــصوصیة تحدیــد فــي كبیــرا دورا االهــداف لوضــع التــأثیر ویــؤدي االنجــاز وتحــسین وتطــویراالداء

  )Curry,1989,112. (للمهارة المتعلم المتدرب مع التعامل
 خــالل ومــن القــصیر المــدى علــى دافعیــة و المــدى بعیــدةةرؤی یعطــي االهــداف وضــع وان
 مــدى فــي والتفــاخر القیــاس یــستطیع الریاضــي فــان واضــحة بــصورة االهــداف تحدیــد فــي المــشاركة

   ".االهداف تلك تحقیق
  : ما یأتي تحقیق یمكن االهداف وضع خالل ومن

  .التطور من المزید-
  . او تطویره االنجاز تحسین-
  .التدریب نوع تحسین-
  .الهدف لتحقیق الدافعیة زیادة-
  )Bakket&etal,1990,p.41                        ().االنجاز في والرضا التفاخر( زیادة-
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  الهدف تحدید مفهوم  -*

 عملیـة وان للـسلوك وممـثال لالنجـاز وضـروریا مهمـا الریاضـیة التربیة في الهدف تحدید یعد
 هــدف،ال لتحقیــق المطلــوب الــسلوك لظهــور الــضروریة الــدوافع تحدیــد فــي تــساعد االهــداف تحدیــد

 ، المهمـــةالدافعیـــة آلیـــات حـــدىإ الهــدف وصـــف الـــى المجـــال هــذا فـــي االولیـــة الدراســـات واتجهــت
 النـشاط وتطـویر االنتبـاه تركیـز زیـادة علـى تعمـل التـي المهمـة العوامـل احـد اآللیـة هذه عد ویمكن

 علــى تعتمــد علمیــة بطریقــة التــدریب فتــرات خــالل المبذولــة الجهــود تحقیــق علــى وتبــرهن الریاضــي
 المناســبة القاعــدة هــو الهــدف تحدیــد ان القــول ویمكــن. االداء مــضمون تحلیــل فيالنفــسیة ســساأل

 البرنـامج مـدار علـى محـددة زمنیـة بـرامج خـالل مـن االنجاز نحو الدافعیة اساسها على تبنى التي
  )Rushall,1996,218.(الریاضي الموسم خالل المدرب یضعه الذي التدریبي

  الهدف بناء فوائد  -*
 فــــي تيأیـــ عدیـــدة فوائـــد بتحقیـــق یــــسمح الریاضـــیة الممارســـة خـــالل االهـــداف تحدیـــد نا
  :مقدمتها

  .االداء تحسین -
 .الممارسة نوعیة تحسین -

 .التوقعات حیتوض -

 .تحدیا اكثر التدریب یجعل مما الملل من التخلص علىة ساعدالم -

 .الذاتي الدافعة دازی -

 .بالنفس والثقة والرضا بالفخر الشعورة تنمی -

  :يأتی بما االهداف بناء فوائد تحدید یمكن كما
  : ویشمل السلوك في االهداف لوضع المباشر التاثیر. أ

ــاه توجیــه  تــسجیل نــسبة زیــادة مثــل محــددة اهــدافا الالعــب یقتــرح عنــدما  : وتركیــزهاالنتب
  اجادة او الطائرة الكرة في الصحیح االرسال نسبة تحسین او السلة كرة لعبة في االهداف
 یركــز الالعــب تجعــل المحــددة االهــداف فــان ، الــخ. … القــدم كــرة فــي الركنیــة تالــضربا ×

  .االداء تحسین ثم ومن المهارات تلك على انتباهه
 ممـا الریاضـیین لـدى الحافز زیادة االهداف وضع خالل من یمكن  :والجهد الطاقة تعبئة ×

  .والجهد الطاقة تعبئة من یزید
 .والمثابرة التحمل ة مداطالة الى االهداف وضع یؤدي  :المثابرة زیادة ×
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  :السلوك في االهداف لوضع المباشر غیر التاثیر. ب
 الحالـــة فـــي التـــاثیر خـــالل مـــن الـــسلوك فـــي االهـــداف لوضـــع المباشـــر غیـــر التـــاثیر یتـــضح

 اهــداف خــالل مــن یتــدربون الــذین الریاضــیین ان البحــوث نتــائج اظهــرت لقــد. للریاضــیین النفــسیة
 ســیطرتهم تحــت لیــست اهــدافهم الن ،ةفــسالمنا فــي الــنفس فــي ثقــة واقــل ًاقلقــ راكثــ ونكونــی النتــائج
. بالنفس ثقة واكثر ًقلقا قلًاون یكون فاالداء اهداف خالل من یتدربون الذین نوالریاضی اما تماما،

. مقــدرتهم علــى تعتمــد ولكــن المنــافس ســلوك علــى تعتمــد ال اهــدافهم الن افــضل نتــائج ویحققــون
  )        ١١١ ،١٩٩٤ راتب،(
  االهداف انماط ٣- ٢

 وان االداء تقـویم معـاییر تنمیة تهااطبوس تم تالتي العملیة تمثل االهداف وضع عملیة ان
 اهـداف تثبیـت یـتم ان وینبغـيالفـشل و النجـاح لخبرات خلیط هي االمر حقیقة في االهداف متابعة
  .المدى بعیدة واهداف واهداف متوسطة المدى المدى قصیرة

 وهـذه معینـة منافـسة او محـدد لتمـرین مخصـصة تكـون فانهـا المدى القصیرة هدافاالاما 
  .الریاضیین عند الدافعیة خلق في وتسهم للنجاح منظمة صغیرة خبرات تعطي ان یمكن االهداف
 او التحمــل مـن محـددة مــستویات مـع تتعامـل ان یمكــن فانـه المـدى متوســطةال االهـداف امـا

  .التدریبي برنامجه في الیها صولالو لالعب ایمكن صعبة مهارات
 او فــصول مــستوى علــى طویلــة زمنیــة فتــرات تــشمل المــدى بعیــدة الاالهــداف ان حــین فــي

 یتـــدربون الـــذین نووالریاضـــی. الحیـــاة مـــدى االعـــداد مرحلـــة الـــى تـــستمر قـــد طویلـــة زمنیـــة مراحـــل
 الیهـا الوصـول یمكـن ال والتـي المـدى بعیـدة اللالهـداف كبیـر تحدیـد لدیهم المنافسات في لالشتراك

 الریاضــیین فــان المــدى البعیــدة لالهــداف الحاجــة ومــع كثــرأ او ،ســنوات ثمــان او ســنوات اربــع فـي
 التي المتوسطة االهداف عن فضال خرآل یوم من االمد القصیرة االهداف الى اكبر بحاجة یبدون
  .االمد الطویلة االهداف تحقیق سبیل في الیها الوصول یمكن

 تقسیم یمكن االمد بعیدةالو متوسطةالو قصیرةال االهداف اساس على هدافاال تثبیت وبعد
  .المنافسة اهمیة او او نمطها الریاضة نوع على باالعتماد انواع الى االهداف

) Maft,1999,218(  
   االهداف انواع  ٤-٢

   اهداف النتائج
ة مثل كسب  على نتائج المنافسة لمسابقة معین(outcome goals)تركز اهداف النتائج 

السباق او الحصول على میدالیة او تسجیل نقاط اكثر على المنافس ویلحـظ ان تحقیـق مثـل هـذه 
  .ًاالهداف ال یعتمد على مجهود فردي فحسب وانما على مقدرة المنافس ولعبه ایضا

   االداءاهداف 
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 داءًبـا مقارنـة ومـستویات اداء اهـداف تحقیق على (Performance goals) االداء اهداف تركز
 ان حــظلوی. الریاضــي ســیطرة وتحــت مرونــة اكثــرعــد ت االداء اهــداف فــان لــذلك الــسابق الریاضــي

 مـن قلًا بدرجة ترتبط عامة بصفة االداء اهداف نإذ  إالمنافس سلوك على یعتمد ال االداء هدف
 علـى یعتمـد ال االداء هـدف ان النتائج باهداف مقارنة المنافسة اثناء االداء من كثرًا وتفوق القلق
 مـن اكثـر وتفـوق القلـق مـن قـلًا بدرجـة تـرتبط عامـة بصفة االداء اهداف ان حیث المنافس سلوك
  اهداف فان االسباب لهذه النتائج باهداف مقارنة المنافسة اثناء االداء

  )٢٧٠-٢٠٠١،٢٦٩ راتب،.(الریاضیین عند لالستخدام شیوعا اكثر االداء
  السابقة الدراسات ٥-٢
  (Denis Fhryal & Wetdy Rober, 1997)) روبر وویتدي فالایر دنیس (دراسة 
   "اهدافهم لتحقیق الریاضیین توجیه في الهدف وضع اسلوب اثر" 

 بطریقــة االهــداف لوضــع مختلفــة اســالیب اســتخدام اثــر علــى التعــرف الــى الدراســة هــدفت
 اهــداف اربعــة یــدتحد خــالل مــن المــشترك، االســلوب طریقــة التوكیــل، طریقــة ذاتیــا، الهــدف تحدیــد
  :ما یأتي  ب متمثلة الدراسة لهذه
 التقدیرف، الهد تحدید، المعالجة، التدریب اهداف -

 ان سـبقن ممـ الریاضـیین مـنًا خلیطـ یمثلـون ًریاضـیا) ٦٧ (من فتكونت البحث عینة اما
 الحـواجز اقبسـ فعالیـات فـي والمیـدان الـساحة عـدائي یمثلـون االهداف وضع اجراءات في شاركوا

 المجموعـــات اســلوب البــاحثون اســتخدم فقــد التجریبـــي التــصمیم امــا والقفــز المتوســطة ركــاضواال
 تجریبیة مجموعة كل تجریبیة مجامیع ثالث على العینةت قسم اذ البعدي ارباالخت ذات التجریبیة

 اشــهر ثالثــة ة مــدالدراســة هــذه اســتغرقت وقــد االهــداف وضــع فــي محــدد اســلوب وفــقعلــى  تعمــل
 الـــثالث للمجموعــات اجریــت التــي النهائیــة االختیــارات خــالل مــن البیانــات لــىع الحــصول وبعــد

  .التباین تحلیل طریقة باستخدام احصائیا البیانات هذهعولجت 
   :هي النتائج ابرز وكانت

 وضــع اســلوبعــد و للریاضــیین والــضروریة المطلوبــة المعلومــات ونوعیــة كمیــة ضــبط امكانیــة. ١
  .الریاضیین عند نفسيالتعزیز ال اسالیب احد الهدف

ـــى التوكیلیـــة بالطریقـــة الهـــدف وضـــع الســـلوب واضـــح تفـــوق. ٢  یلیـــه االخـــرى االســـالیب بقیـــة عل
 .ذاتیا الهدف تحدید اسلوب ثم الهدف وضع في المشترك االسلوب

(Denis &  Rober, 1997, 15) 
 
 

  البحث منهج -٣
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  .البحث وطبیعة متهئلمال التجریبي المنهج استخدام تم
  وعینته البحث معمجت ٢-٣

 جامعــة فـي الریاضــیة التربیـة كلیـة فــي االولـى الدراســیة الـسنة طـالب البحــث مجتمـع ضـم
 دراسـیة شـعب اربـع یمثلـون طالبـا) ٩٨ (عـددهم والبـالغ) ٢٠٠٢-٢٠٠١ (الدراسـي للعام الموصل

 التجربــــة فــــي الســــتخدامها البحــــث تجربــــة مــــن) د (شــــعبةت اســــتبعد وقــــد) د ، جـــــ ، ب ،أ (هــــي
  .العیةاالستط

 تجربــة لتطبیــق) جـــ ، ب ،أ (الدراســیة الــشعب مــن بــشكل عمــدي البحــث عینــة واختیــرت
  : وكما یأتي االهداف وضع حیث من تیةآلا االسالیب فق على والبحث

  .ذاتیا االهداف وضع اسلوب تستخدم االولى المجموعة -
 .االهداف وضع في التوكیل اسلوب تستخدم الثانیة المجموعة -

 .االهداف وضع في المشترك االسلوب تستخدم ثةالثال المجموعة -
 

  :.يأت وكما یالثالث المجموعات بین التكافؤ لتحقیق وذلك الطالب من عدد استبعاد وتم
   .الراسبون الطالب -
  .الریاضیة االلعاب في والجامعة الكلیة یمثلون الذین الطالب -

  ذلك بینی) ١ ( رقمالجدولوت والمؤسسا االندیة في السلة كرة لعبة یمارسون الذین الطالب -
  )١(رقم الجدول

  التجریبیة والمجامیع البحث عینة افراد عدد

  الشعب
 عدد  المستخدم األسلوب  المجموعات

 الطالب
  الكلي

 الطالب عدد
  المستبعدین

 عدد
 الطالب
  المتبقي

  ٢٠  ٤  ٢٤  تحدید الهدف ذاتیا أسلوب  األولى التجریبیة  -١

  ٢٠  ٥  ٢٥  األهداف وضع في یلالتوك أسلوب  الثانیة التجریبیة  -٢

  ٢٠  ٥  ٢٥  األهداف وضع في المشترك األسلوب  الثالثة التجریبیة  -٣

  ٦٠  ١٤  ٧٤  المجموع
  
  البحث مجموعات تكافؤ ٣-٣
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ــاثیر لبیــان البحــث مجموعــات بــین تكــافؤ التحقیــق اجــل مــن  اســلوب (المــستقل المتغیــر ت
 بـین واحـد باتجـاه التبـاین تحلیـل ثونالبـاح اسـتخدم الـسلة كـرة في التصویب دقة في) الهدف وضع

) ٢ ( رقــموالجــدول والطــول الــوزن، العمــر، متغیــرات بــین الفــروق داللــة علــى للتعــرف المجموعــات
  ذلك تفاصیل بینی

  )٢(رقم الجدول
  )الطول الوزن، العمر، (متغیرات في البحث مجموعات بین التباین تحلیل

 وحدة  المتغیرات  ت
  القیاس

 مجموع  التباین مصدر
  لمربعاتا

 درجة
  الحریة

 متوسط
  المربعات

) ف (قیمة
  المحتسبة

    ٢١.٥٥٧  ٢  ٤٣.١١٥  المجموعات بین
١  

  
  العمر

  
 داخل  شهر

  المجموعات
٧.٣٨٥  ٥٧  ٤٢٠.٦٨٢  

  
٢.٩٢١  

  
١١٨.٨٣  ٢  ٢٣٧.٦٧  المجموعات بین

٥  
  
٢  

  
  الوزن

  
  كغم

 داخل
  المجموعات

٥٩.٧٦٤  ٥٧  ٣٤٠٦.٦  

  
١.٩٨٨  

  

٧٦.٦٦٢  ٢  ١٥٣.٣٢٥  المجموعات بین
٥  

  
٣  
  
  

  
  الطول

  
  سم

 داخل
  المجموعات

٥٥.٦٢٥  ٥٧  ٣١٧٠.٣٥  

  
١.٣٧٨  

 ٠.٠٥ <   خطــــأ نـــسبة وعنــــد) ٥٧-٢ (حریـــة درجتـــي امــــام الجدولیـــة) ف (قیمـــة اناذ 
  ) .٣.١٥٠ (تساوي

ــینیت  الطــول و الــوزن و العمــر لمتغیــرات المحــسوبة) ف (قــیم ان) ٢ ( رقــمالجــدول مــن ب
 والبالغــــة الجدولیــــة قیمتهــــا مــــن اقــــلوهــــي ) ١.٣٧٨ ،١.٩٨٨ ،٢.٩٢١ (تــــساوي التــــوالي علــــى

 دلیـل وهـو المختـارة المتغیـرات بـین معنویة داللة ذات فروق وجود عدم على یدل وذلك) ٣.١٥٠(
  .المتغیرات هذه في المجامیعكافؤ ت على

  البدنیة اللیاقة عناصر في التكافؤ ١-٣-٣
 لالعبــي كـــرة الخاصــة البدنیـــة اللیاقــة عناصــر فـــي العینــة تكــافؤ علـــى التعــرف اجــل مــن

   لمحتــــــوى المــــــصادر العلمیــــــة المتعــــــددة بهــــــذه العناصــــــر م وبعــــــد تحلــــــیلهالبــــــاحثون قــــــام ،الــــــسلة
ـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر،  ) (١٩٧٩جـــــــــــــــــاد، (  ـــــــــــــــــي،  ) (١٩٨٠اب ـــــــــــــــــي ومحمـــــــــــــــــد عل    ) ١٩٨٦التكریت
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   ) ٢٠٠٠الـــــــــــــــــــــــــشاروك،  ) ( ١٩٧٧ســـــــــــــــــــــــــلیمان،  ) ( ١٩٨٨الربیعـــــــــــــــــــــــــي، المـــــــــــــــــــــــــولى، ( 
  استبیانإعداد  استمارة ب ) ٢٠٠١الحمداني، ( 

 فـــي التربیـــة الریاضـــیة وبعـــد تفریـــغ *واالختـــصاص الخبـــرة ذوي مـــن عـــدد علـــىت عرضـــ 
 فــأكثر بحــسب مــا حــدده ) %٧٥(االجابــات تــم اعتمــاد العناصــر التــي حــصلت علــى نــسبة اتفــاق 

د ، وكان عدد هذه العناصر اربعة وبعد ذلك قام الباحثون وبع ) ١٩٨٣خرون،آبنیامین و ( )بلوم(
 ) ١٩٩٩ابـراهیم،  )  ( ١٩٩٥حسانین، ( تحلیله لمحتوى المصادر العلمیة الخاصة باالختبارات 

بأعداد استمارة استبیان ضمت االختبارات الخاصة بعناصـر اللیاقـة  ) ٢٠٠٠عالوي ورضوان، ( 
 بــینی ) ٣( الجــدول رقــم.البدنیــة المختــارة وعرضــت علــى الــسادة ذوي الخبــرة واالختــصاص انفــسهم

   ذلك
  )٣(رقم الجدول                                        

   وحسب اتفاق السادة الخبراءلها المالئمة واالختبارات الخاصة البدنیة اللیاقة عناصریبین 
  فاقاالت درجة  االختبارات  البدنیة اللیاقة عناصر  ت
  %٩٥  كغم ٣ زنة الطبیة الكرة رمي اختیار  للذراعین االنفجاریة القوة  ١

  %٩٠  الثبات من العمودي القفز اختیار  للرجلین االنفجاریة القوة  ٢

  %٨٨.٥  م ٢٠و عدتبار اخ  االنتقالیة السرعة  ٣
  %٨٦.٨  )الزكزاك( الجري المتعرج اختیار  الرشاقة  ٤

  
  
  
  
  

                                                           
  جامعة الموصل/ م الصمیدعي     بایومیكانیك          تربیة ریاضیةد لؤي غان.أ * *
  جامعة الموصل/  علم الحركة     تربیة ریاضیة   التكریتي  د ودیع یاسین. أ
  جامعة بغداد/      تدریب          تربیة ریاضیة    د رعد جابر باقر. أ
   جامعة بغداد/     اختبارات       تربیة ریاضیة    د مؤید عبد اهللا جاسم. أ
  جامعة الموصل/ د ضیاء مجید الطالب              تدریب         تربیة ریاضیة. أ
  جامعة الموصل/ د هاشم احمد سلیمان             اختبارات      تربیة ریاضیة.م. أ
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 تحلیـلاء اجـر م تـالبدنیـة اللیاقـة عناصـر في البحث مجموعات تكافؤ من التحقق اجل من

  )٤ ( رقمالجدول في بینم هو وكما الثالث، عاتالمجمو بین التباین
  )٤(رقم الجدول

  التصویب في المؤثرة البدنیة اللیاقة عناصر في البحث عینة لمجموعات التباین تحلیل
 مجموع  التباین مصدر  المتغیرات  ت

  المربعات
 درجة
  الحریة

 متوسط
  المربعات

) ف (قیمة
  المحتسبة

    ١.٨٠٧٥  ٢  ٣.٦١٥  المجموعات بین
١  

القوة االنفجاریة 
  ٠.٨٥٠٤  ٥٧  ٤٨.٤٧٧  المجموعات داخل  سم/للذراعین

  
٢.١٢٥  

    ١٠٤.٤٨١  ٢  ٢٠٨.٩٦٢  المجموعات بین
٢  

القوة االنفجاریة 
  ٩٩.٢٤١  ٥٧  ٥٦٥٦.٧٦٨  المجموعات داخل  سم/للرجلین

  
١.٠٥٢  

السرعة   ٣  ١.٠٨٣٥  ٢  ٢.١٦٧  المجموعات بین
  ٠.٦٢٧٨  ٥٧  ٣٥.٧٨٥  المجموعات داخل  ثا /االنتقالیةم

١.٧٢٨  

    ٢.١٠٦٥  ٢  ٤.٢١٣  المجموعات بین
  ثا /الرشاقةم  ٤

  ١.٢١٥٨  ٥٧  ٦٩.٣٠٤  المجموعات داخل
  

١.٧٣٢  
) ٣.١٥٠ (تـساوي ٠.٠٥ < خطأ نسبة وعند) ٥٧-٢ (حریة درجتي امام الجدولیة ف قیمة اناذ 
.  

 االنفجاریـة القـوة (ةالبدنی اللیاقة لعناصر المحسوبة) ف (قیم ان) ٤(رقم الجدول من بینیت
 ،٢.١٢٥ (تـساوي التـوالي وعلـى) الرشـاقة االنتقالیـة، للرجلین،والـسرعة االنفجاریـة والقـوة للذراعین،
  ).٣.١٥٠ (والبالغة الجدولیة قیمتها من اقلوهي ) ١.٧٣٢ ،١.٧٢٨ ،١.٠٥٢

 عناصـر فـي الثالث المجموعات بین معنویة داللة ذات فروق وجود عدم على یدل وذلك
 هــذه فــي البحــث مجموعــات تكــافؤ والــذي یؤكــد الــسلة بكــرة التــصویب فــي المــؤثرة البدنیــة اقــةاللی

  .العناصر
  التجریبي التصمیم ٤-٣

 المتكافئة المجموعات تصمیم " اسم علیه یطلق الذي التجریبي التصمیم الباحثون استخدم
   " .البعدیة المالحظة ذات

  
  

   :تي یأامك التجربة هذه في المتغیرات وحددت
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   المستقلة المتغیرات ١-٥-٣
ــا الهــدف وضــع اســلوب  تجربــة فــي المعتمــدة االهــداف وضــع اســالیب احــد المتغیــر هــذادیع :ذاتی
  لمهارات تعلمه عملیة لتحقیق ذاتیا هدفه بتحدید الطالب قیام خالل من ویتم البحث

 ثــم ومــن لطالــبا امــام وتطبیقهــا المهــارات هــذه بــشرح التدریــسي قیــام بعــد الــسلة كــرة فــي التــصویب
 مــن االســلوب هــذا یحققــه بمــا مــستعینا وتطبیقهــا المهــارة الداء قبلــه مــن الهــدف تحدیــد منــه یطلــب
  .وجه افضل على هدفه تحقیق محاولة الى تدفعه الطالب عند للدافعیة استثارة
 وذلـك الثانیـة المجموعـة علـى المتغیـر هـذا ادخـال یـتم  :الهدف وضع في التوكیل اسلوب §

 ویقـوم.  جمـیعهمالطـالب امـام المهـارات لـتعلم االهـداف قائمـة بـشرح التدریـسي مقیـا خـالل من
 االهــداف لتحقیــق تـدخل دون مــن تحقیقهـا ســیحاول التــي االهـداف وضــع فـي بتوكیلــه بلـالطا

  .مطلوبةال
 والطـــالب تدریـــسيال ینـــاقش االســـلوب هـــذا فـــي  :الهـــدف وضـــع فـــي المـــشترك االســـلوب §

 الموضــوعة االهــداف مزدوجــة بــصورةل كالهمــا یــسج ویهــاال الوصــولرومــون ی التــي االهــداف
ـــشجیع تـــسمح الحالـــة وهـــذه ـــین التفاعـــل بت ـــسي ب  وضـــع اجـــراءات خـــالل مـــن والطـــالب التدری

  .الثالث التصویب مهارات لتطویر مشتركة بصورة االهداف
  التابعة المتغیرات ٢-٥-٣
  . التصویبة السلمیة في المجامیع الثالثفي االداء تطویر -
  البحث دواتا ٧- ٣

  .البحث في المستخدمة اریةهالم االختبارات ١-٧-٣   
 واالختبارات الخاصـة بهـا مالختیاراهم انواع التصویب التي یستخدمها الباحثون في اجراءات بحثه

اذ وبعـد االطـالع . اتبع االسلوب ذاته الذي استخدم في اختیار عناصر اللیاقة البدنیة واختباراتهـا 
 ) ١٩٩٢ســـماكة،  ) (١٩٨٧امـــین، عبـــد العزیـــز، (میـــة الخاصـــة بكـــرة الـــسلة علـــى المـــصادر العل

 ٢٠٠٠شـابا،  ) (١٩٩٨محمـد علـي،  ) (١٩٩٧زیدان، ( ) ١٩٩٤مهدي،  ) (١٩٩٤معوض، (
تم اعداد استمارة استبیان حول انواع التصویب بكرة الـسلة وعرضـت علـى عـدد مـن ذوي الخبـرة ) 

ًووفقـا لنـسبة اتفـاق  اإلجابات وبعد تفریغ  تم ذكرهم سابقا والذینواالختصاص في التربیة الریاضیة
لتطبیـق البحـث بعـد ان حـصلت علـى  ) الـسلمي التـصویب(  السادة الخبراء فقد تـم اختیـار مهـارة 
الجـــدول و)  مـــن القفـــزو تـــصویب الرمیـــة الحـــرة  التـــصویب (اعلـــى نـــسبة اتفـــاق مقارنـــة بمهـــارتي 

  . یبین تفاصیل ذلك)٥(رقم
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  )٥(قمالجدول ر

   نسبة اتفاق السادة الخبراء على مهارات التصویب واالختبارات التي تقیسهایبین
نسبة   التصویب مهارات  ت

  اإلتقان
نسبة   االختبارات

  قافاالت
  %٩٥  ثا/السلمي التصویب  ١

  
ـــــــــــة اختبـــــــــــار  المنتهیـــــــــــة الطبطب

  السلمي بالتصویب
٩٢%  

  %٩١  عدد/  من القفز  التصویب  ١
  

  %٩٠  ميالتصویب األما اختبار

  %٨٥  تصویب الرمیة الحرة   ١
  

ـــــــــــة اختبـــــــــــار  المنتهیـــــــــــة الطبطب
  السلمي بالتصویب

٦،٨٦%  

  
   االستطالعیة التجربة ٨-٣

 طـــالب مـــن عینـــة علـــى ١٨/٢/٢٠٠١-١٧ بتـــاریخ اســـتطالعیة تجربـــة البـــاحثون اجـــرى
 التعـرف التجربـة اهـداف وكانـت ًطالبـا عـشر سبعة عددهم والبالغ) د (شعبة االولى الدراسیة السنة
  : یأتي ما على

 الحلــول وضــعمــن ثــم و التجربــة تطبیــق تــصاحب ان یمكــن والتــي وتحدیــدها الــصعوبات معرفــة -
  .لها المناسبة

 وتـذلیل االهـداف، وضـع كیفیـة فـي الطـالب لـدى واالسـتیعاب الفهـم درجة على التعرف محاولة -
  . للتجربة الفعلي التطبیق اثناءفي السیما و تعترضهم التي الصعوبات

من ثم و. البحث في المستخدمة لالختبارات خاصةبو التنفیذ اثناء *المساعد العمل فریق تعریف -
  .بدقة فرد كل واجبات تحدید

  .البحث في المستخدمة واالدوات االجهزة صالحیة من التاكد-
  
  

                                                           
    المساعدفریق العمل *
  لیث محمد داؤد البنا   .د.م.أ
   ایاد محمد شیت . د.م.ا
  اسماعیلمد  ریاض اح. د.م.أ
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   الرئیسة التجربة ٩-٣
ــذ اســتغرق  التجربــة مجمــوع غفبلــ االســبوع فــي وحــدتین وبواقــعًا اســبوع) ١٢ (التجربــة تنفی

ــ باســتخدام االداء مــستوى تطــویر الــى هــدفت دراســیة وحــدة) ٢٤(  اســالیب مــن مختلفــة انواعةثالث
  :هي و التصویب النواع االهداف وضع

 وضع في المشترك االسلوب( ،)الهدف وضع في التوكیل اسلوب( ،)ذاتیا الهدف وضع وبلاس(-
  )الهدف

 التجریبیة المجموعات امام المادة مدرس من تمرینوال المهارة وشرح عرض طریقة توحد وقد -٢
 االهداف لوضع مجموعة كل توجیه جرى وقد االول الدراسي الفصل فيت درس والتي الثالث

 علــى طالــب كــل مــستوىل ًوفقــا أهــداف وضــع عــن فــضال االداء مــستوى لتطــویر بهــا الخاصــة
 أمـا ًوضع الهدف ذاتیـا ةلمجموعبالنسبة أعدت لهذا الغرض  خاصة استمارة  في ضوءانفراد 

 بعــد الطــالب مــستویات وفــق علــى أهــدافها بوضــع المــادة مــدرس قــام فقــد التوكیلیــة المجموعــة
ین مجتمعـ والطـالب المـادة مـدرس مـن االتفـاق تـم فقد المشتركة لمجموعةاأما قبلهم من هتوكیل
  .األداء مستوى لتطویر أهداف ووضع تحدید على

   .٢٠٠١ /٥ / ٢٣ ولغایة ٢٠٠١ / ٢/ ٢٠ من استغرقت فترة تنفیذ البرنامج-٣
 ولغایـــــــة ٢١/٥/٢٠٠١ بتـــــــاریخ لمهـــــــارة التـــــــصویب الـــــــسلمي البعدیـــــــة االختبـــــــاراتیـــــــت اجر -٤

ـــارات اجـــراء عـــن فـــضال ٢٣/٥/٢٠٠١ ـــة اختب ـــذ أثنـــاء  فـــيطبقـــت دوری ـــامج تنفی  وبواقـــع البرن
 الـذي لتطـورا مـدى علـى التعرف بغیة وذلك وحدات ثماني خرآو اختبار بین یفصل اختبارین

  .البحث في المتبعة االسالیب من اسلوب كل في حدث
  
  :االحصائیة الوسائل ١٠-٣

  .الحسابي الوسط -
  .المعیاري االنحراف -
  .المئویة النسبة -
  )٣١٢-٢٧٢ ،١٩٩٦ والعبیدي، التكریتي(                 .واحد باتجاه التباین تحلیل -
  .االتجاه متعدد التباین تحلیل -
  )٩٠-١٩٩٠،٥٤ والیاس، داؤد(                                     دنكنراختبا -
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   عرض النتائج ومناقشتها-٤
سیتم عرض النتائج ومناقشتها في ضوء البیانات االحصائیة التي تم الحصول علیها من عینة 
البحـــث علـــى وفـــق المتغیـــرات االساســـیة المعتمـــدة وبغیـــة التحقیـــق مـــن صـــحة الفـــروض التـــي 

  .ها الباحثونوضع

 مختلفة لوضع االهداف في تعلم مهارة التصویب أسالیباثر استخدام عرض البیانات الخاصة ب
  :السلمي

  )٦(رقمالجدول 

  تحلیل التباین بین المجامیع واالختبارات المهاریة للتصویب السلميیبین 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

متوسط   ح. د 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

 ، ذاتیــا الهــدف وضــع أســلوب(جــامیعالم.أ
  )، المشترك في وضع الهدف التوكیل

٢٨.٦  ٣١.٧٨٣  ٢  ٦٣.٥٦٦** 

  
  **٦٢٠.٠١  ٦٨٨.٩١٥  ٢  ١٣٧٧.٨٣١  اختبارات مهارة التصویب السلمي.ب

  
  ٦.٤١  ٧.١١٩  ٤  ٢٨.٤٧٧  ب التداخل بین المجامیع واالختبارات.أ

    ١.١١١١  ١٧١  ١٩٠.٠٠٥  الخطأ
      ١٧٩  ١٦٥٩.٨٨٠٥  المجموع
  .٠.٠٥ < معنویةفرق ذو داللة معنویة عند مستوى ** 

الجدولیــة باسـتخدام درجـة حریـة كــل ) ف(وبعـد اسـتخراج قیمـة ) ٦(رقــم مـن الجـدول بـینیت
  :تي ٌمصدر ودرجة حریة الخطأ یتضح ما یا

 فـي وضـع ، التوكیـلذاتیـا الهـدف وضـع أسلوب( المحسوبة بین مجامیع البحث )ف(ان قیمة  .١
 الجدولیــة والبالغــة )ف(وهــي اكبــر مــن قیمــة) ٢٨.٦( تــساوي )أ(العامــل )  كالمــشترو الهــدف

وهــذا یــدل علــى وجــود ) ٠.٠٥( ةوامــام مــستوى معنویــ) ١٧١-٢(عنــد درجــة حریــة ) ٢.٩٩(
 عینـــة البحـــث فـــي نتـــائج التـــصویب الـــسلمي بـــین أفـــرادفـــروق ذات داللـــة معنویـــة عالیـــة بـــین 

  .المجامیع الثالث 
ــــسلمي العامــــل  المحــــسوبة بــــ)ف(ان قیمــــة  .٢ ــــصویب ال ــــارات مهــــارات الت تــــساوي ) ب(ین اختب

 وأمـام) ١٧١-٢(عنـد درجـة حریـة ) ٢.٩٩( المحـسوبة )ف(وهي اكبـر مـن قیمـة) ٦٢٠.٠١(
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وذلك یدل على وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین اختبـارات مهـارة ) ٠.٠٥(مستوى معنویة 
  .التصویب من القفز بین افراد عینة البحث

ـــین قیمـــة  وجـــود فـــروق ذات .٣ ـــة ب ـــة معنوی ـــین مجـــامیع البحـــث ) ف( دالل المحـــسوبة للتفاعـــل ب
 المحــسوبة والبالغــة )ف( اذ كانــت قیمــة ) بxأ (واختبــارات مهــارة التــصویب الــسلمي العامــل 

) ١٧١-٤(عنــد درجــة حریــة ) ٢.٣٧( الجدولیــة والبالغــة )ف(وهــي اكبــر مــن قیمــة ) ٦.٤١(
داللـــة الفـــروق بــــین ) ٧(رقــــم الجـــدول ینبـــوفـــي ضـــوء ذلــــك ی) ٠.٠٥(امـــام مـــستوى معنویــــة 

  :متوسطات نتائج التصویب السلمي بین مجامیع البحث الثالث وكما یأتي 
  )٧(رقمالجدول 

  یبین مقارنة الفروق بین مجامیع البحث باستخدام دنكن للتصویب السلمي
  المجامیع  ت

  متوسط الدرجات
   ب١٣.٧٦٧  ذاتیا الهدف وضع وبلاس  أ
  * أ١٢.٦٦١  لهدف في وضع االتوكیل  ب
   أ١٢.٣٩٥   في وضع الهدفالمشترك  جـ

  فرق ذو داللة معنویة* 
  :تي أما ی) ٧(رقم من الجدول بینیت
تفـــوق المجموعـــة التـــي تـــستخدم وضـــع الهـــدف المـــشترك بـــین المـــدرس والطالـــب علـــى بقیـــة  .١

بـالرغم مـن عـدم اختالفهـا معنویـا مـن ) ١٢.٣٩٥(المجامیع االخرى اذ حصلت علـى متوسـط 
  ).١٢.٦٦١(وب وضع الهدف بالطریقة التوكیلیة والتي بلغ متوسط زمني اسل

 علــى اكبــر متوســط لهــا مــن بــین ذاتیــا الهــدف وضــع وبلاســحــصلت مجموعــة وضــع الهــدف  .٢
  ).١٣.٧٦٧(المجامیع االخرى اذ حصلت على متوسط زمن قدره 

  )٨(رقمالجدول 
  لمي باستخدام دنكنیبین مقارنة الفروق بین متوسطات االختبارات في التصویب الس

  متوسط الدرجات  االختبارات  ت
   جـ١٦.٠٦٤  األولاالختبار   ١
   ب١٣.٤٢٠  االختبار الثاني  ٢
  * أ٩.٣٣٨  االختبار الثالث  ٣

  .الفرق ذو داللة معنویة* 
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تفوق االختبار الثالث لمهارة التصویب السلمي على بقیة االختبارات ) ٨(رقم من الجدول بینیت
ـــى متوســـط قـــدره ) ٩.٣٣٨(قـــدره االخـــرى وبمتوســـط  ث فـــي حـــین حـــصل االختبـــار الثـــاني عل

  .ث) ١٦.٠٦٤(ث وحصل االختبار االول على متوسط قدره ) ١٣.٤٢٠(

  )٩(رقمالجدول 

  یبین التداخل بین المجامیع واالختبارات المهاریة في مهارة التصویب السلمي

           االختبارات
  المجامیع

االختبار 
  االول

  المتوسط  االختبار الثالث  ثانياالختبار ال

 الهــدف وضـع أسـلوب
  ذاتیا

  ١٣.٧٦٧٣  ب١٠.٠٣٢   د١٤.٩٦٩   هـ١٦.٣٠١

 فـــــي وضـــــع التوكیـــــل
  الهدف

  ١٢.٦٦٠٦   أ٩.٠٦٣   جـ١٢.٦٦٧  هـ١٦.٢٥٢

 فــــي وضــــع المــــشترك
  الهدف

  ١٢.٣٩٥  **٨.٩٢١  ب جـ١٢.٦٢٤  هـ١٥.٦٤٠

  ١٢.٩٤٠٩  ٩.٣٣٨٦  ١٣.٤٢  ١٦.٠٦٤٣  متوسط المهارات
  ذو داللة معنویةالفرق ** 
داللــة الفــروق بــین مجــامیع وضــع االهــداف واالختبــارات المهاریــة ) ٩(رقــم مــن الجــدول بــینیت        

  :تي أ وكما ی)دنكن(للتصویب السلمي والتفاعل بینهما باستخدام اختبار 
تفوق مجموعة وضع االهداف بالطریقـة المـشتركة فـي االختبـار الثالـث للتـصویب الـسلمي بمتوسـط .١
على الرغم مـن انهـا لـم تختلـف معنویـا عـن مجموعـة وضـع االهـداف بالطریقـة )  ث٨.٩٠٢١(قداره م

  ).٩.٠٦٣(التوكیلیة و عن االختبار الثالث وبمتوسط 
ـــین الطالـــب والمـــدرس فـــي .٢ حـــصول المجموعـــة التـــي اســـتخدمت اســـلوب وضـــع الهـــدف المـــشترك ب

لف معنویا عن مجموعتي تحدید الـذات وهي لم تختث ) ١٦.٣٠١(االختبار االول للتصویب السلمي 
  .والتوكیلیة في االختبار نفسه

ان استخدام اسلوب وضع الهدف بالطریقة المشتركة هو افضل اسلوب واكثر تاثیرا عند تفاعله مـع .٣
هو اعلى من بقیة ) ١٢.٣٩٥(االختبارات الخاصة بالتصویب السلمي اذ بلغ متوسط درجات التفاعل 

لـــثالث فـــي حـــین ظهـــر ان االختبـــار الثالـــث هـــو افـــضل االختبـــارات لمهـــارة المتوســـطات للمجـــامیع ا
  . ث) ٩.٣٣٨(التصویب السلمي و قدره 
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  : في تعلم مهارة  التصویب السلمياألهداف مختلفة لوضع أسالیبمناقشة نتائج اثر استخدام 
االهـداف والتـي  في االسالیب المستخدمة لوضـع  الفروق ذات الداللة المعنویةیعزو الباحثون       

 فـي نتـائج االداء مـن خـالل سـلوب وضـع الهـدفألثر النفـسي األ إلى  ) ٦ (رقم الجدول ظهرت في
 اعطــاء االهــداف اســتثارة مــستویات مختلفــة مــن الدافعیــة تــسهم فــي تحقیــق مثــل هــذا االخــتالف وان

فـي قبولـه بطریقة عقالنیة وبتعزیز من المدرس او المدرب سوف یعمل على تحدید مـسببات الهـدف 
 & Nikos))نیكوس وبیدل(وقد اشار كل من  او وضوحه او التعهد بتنفیذه او المسؤولیة والفاعلیة

Biddle, 1998) "  الى ان اسلوب وضع الهدف یؤثر في زیادة محفزات االفـراد بـشكل كبیـر وذلـك
ام اســتراتیجیات ثیر فــي النتــائج الــسلوكیة واالدراكیــة وفاعلیتهــا وذلــك باســتخدأالتحفیــز یــؤدي الــى التــ

وهذه النتیجـة فعالة وممارسة الجهد من خالل الربط القائم بین المسؤولیة عن وضع الهدف وتنفیذها 
ان والتـي تـشیر الـى  " ( Killer & Roynor)) نـررای كلـر و(تتفـق مـع كـل وجهـة نظـر كـل  مـن 

لــم مثــل هــذه الخبــرات  نحــو تعلــم الخبــرات الــصفیة تــزداد اذ مــا شــعر المتعلمــون بــان تعاإلفــراددافعیــة 
 المــستقبلیة ویــتم ذلــك مــن خــالل تولیــد شــعور وتــصور لــدى هــؤالء أهــدافهمســوف یــسهم فــي تحقیــق 

 وذلــك یتوافــق مــع عینــة البحــث " المتعلمــین بــان تعلــم هــذه الخبــرات تلبــي الحاجــات والــدوافع لــدیهم 
  )١٦٠ ، ٢٠٠١ول، الیكور، لالزغ.(

ــاحثون تفــوق المجموعــة التــي اســتخدمت  یعــزو) ٧(م رقــوفیمــا یخــص النتــائج المتعلقــة بالجــدول  الب
 أســلوبفــي وضــع االهــداف الــى ان الریاضــیین یفــضلون المــشترك علــى بقیــة المجــامیع  األســلوب
 والتـي المـدرب فـي تحدیـد الهـدف  المـدرس او بـدور لثقتهماألسالیب االخرى غیره من دونالمشاركة 

تفـق وهذه النتیجـة ت مشتركة بین المدرب والمتدرب الوالمسؤولیةوالمهمة على تشخیص الدور تساعد 
ساعد علـى اختیـار المحتـوى التعلیمـي یـ األهـداف المـشتركةان تحدیـد في ) ١٩٩٩الحیلة، (مع رأي 

وتنظیمــه وترتیبــه بطریقــة تتفــق واســتعداد المــتعلم ودوافعــه وقدراتــه وخلفیتــه االكادیمیــة واالجتماعیــة 
الحیلــة، .( التعلیمیــة المناســبة فــي تحقیــق هــذه االهــدافوتــساعده ایــضا فــي التعــرف علــى الطرائــق

١٩٩٩،١١٦(  
 البــاحثون تفــوق الطــالب فــي االختبــار یعــزو) ٨(رقــم بالجــدول الــواردةالنتــائج ب تعلــقوفیمــا ی       

األداء بـسبب الممارسـة  حصول تحسن وتطـور فـي مـستوى إلى األخرىالثالث على بقیة االختبارات 
قـــدرة المـــدرب او المـــدرس الســـتقراء  فـــي  (Suinn, 1994) ا طرحـــهمـــمـــع ویتفـــق ذلـــك  والتـــدریب

 الــدوافع علــى شــكل طاقــة كامنــة تعمــل علــى تحــسین وتطــویر مــستوى اداء بإثــارةالمؤشــرات المتعلقــة 
الفــرد واالســتفادة مــن الفرصــة والجهــد المبــذول مــن الریاضــي ومدربــه عــن طریــق التــسجیل والتقــویم 

 ,Suinn) ة التطـــور للوصـــول الـــى مـــستوى االنجـــاز العـــالي والقیـــاس المنـــتظم والمـــستمر لعملیـــ
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ًفي ان السلوك الذي یظهره المتعلم فضال عن  "  ذلك )٢٠٠٠ابو جادو ،  (و قد أكد (1994,127
  .)٢٠٠٠،٢٧٧ابو جادو ،( "الخبرة التي اكتسبها هو سلوك قابل للمالحظة والقیاس

ة بینـرات المهاریة في مهارة التصویب الـسلمي والموفیما یتعلق بنتائج التفاعل بین المجامیع واالختبا
ــائج ) ٩ ( رقــمفــي الجــدول  نجــاح المجموعــة المــشتركة فــي االختبــار الثالــث فــي تظهــرفــان هــذه النت

 وضــع الهــدف او تحدیــده یقــود الــى اذ ان اشــتراك الطــالب فــي ً مقارنــة بغیرهــا،تحقیــق نتــائج ایجابیــة
 وذلـك یتفـق باألسالیب االخرى والسیما اسـلوب التوكیـل مزید من تحمل المسؤولیة من الهدف مقارنة

 ،مـــاك كلیـــتس(، )١٩٨٣ ،ایـــرز وكـــانفیر(، ) ١٩٧٦ ،الثـــام ریوكـــل( مـــع مـــا اشـــار الیـــه كـــل مـــن 
الــى فاعلیــة اســلوب التوكیــل فــي تحدیــد ) ١٩٩٥،كیللــو والنــدرز(، )١٩٩٠،لــوك والتــام ( ،) ١٩٨٧

 تحدیـد الهـدف هـو معیـار لقیـاس فاعلیـة التطـور االهداف في ضوء زیـادة االداء وتحـسینه وان منـاخ
وذلـك یـرتبط بعوامـل تحقیـق الهـدف مثـل  )(Denis &  Rober, 1997,p.p.7 .في مـستوى االداء

 في دوافع الفرد وما یتحقق من فائدة معرفیـة مهمـة للتأثیر مهمة آلیاتااللتزام والقبول اللذان یمثالن 
ا المــدرب او المــدرس لكیفیــة اداء المهمــة، وتختلــف  جیــدة یمكــن ان یقــدمهأفكــارفــي الحــصول علــى 

فـي ان الریاضــیین Gould, (Gould , 1992,120))جـو لـد (هـذه النتیجـة مـع مـا توصـل الیـه  
 وان الریاضــیین فــي حالــة األخــرتینســیظهرون اقــل مــستوى فــي قبــول الهــدف مقارنــة بــالمجموعتین 

  Gould, 1992,120) .ور االداء مستوى في تطأعلىالتحدید الذاتي لوضع الهدف سیظهرون 
   االستنتاجات -٥
التـصویب (یؤثر اسلوب وضع الهدف في تطویر عـدد مـن مهـارات التـصویب فـي كـرة الـسلة .  ١

  ).السلمي
 التــصویب الــسلمي  عنــد ةفاعلیــة اســلوب وضــع الهــدف المــشترك فــي تــاثیره فــي تطــویر مهــار. ٢

راسیة االولى بكرة الـسلة عنـد مقارنتـه مـع استخدامه في المنهاج الدراسي لدى طالب السنة الد
  .اسالیب وضع الهدف االخرى

ــــارات عنــــد مقارنتــــه مــــع . ٣ ــــسلمي كــــان افــــضل االختب ــــث لمهــــارة التــــصویب ال ان االختبــــار الثال
االختبارات االخرى في اسالیب وضع الهدف المختلفة والذي یشیر الى حصول تطـور واضـح 

  .الهدف الثالث على الرغم من تفاوتهافي مستوى االداء باستخدام اسالیب وضع 
ان التفاعل المـشترك بـین اسـالیب وضـع االهـداف واالختبـارات لمهـارات التـصویب بكـرة الـسلة . ٤

ــــسلمي( اظهــــر تفــــوق اســــلوب وضــــع الهــــدف المــــشترك علــــى بقیــــة االســــالیب ) والتــــصویب ال
  .المستخدمة على الرغم من عدم اختالفه معنویا عن اسلوب التوكیل

  وصیات الت- ٦
استخدام اسـلوب وضـع الهـدف فـي منـاهج التـدریس لمـادة كـرة الـسلة فـي كلیـات واقـسام التربیـة . ١

  .الریاضیة لتاثیره الواضح في تطویر مستوى االداء من خالل زیادة الدافعیة عند الطالب
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یب تعزیز العملیة التعلیمیة في التربیة الریاضیة عن طریق تشجیع التفاعـل المـشترك بـین اسـال. ٢
  .وضع الهدف واالختبارات المستخدمة في تقویم االداء

التاكید على اهمیة البحـث فـي حقیقـة اسـتثارة الدافعیـة مـن خـالل وضـع االهـداف وتاثیرهـا فـي . ٣
تحسین مستوى االداء من خالل االعداد النفسي الجید للطالب في مواجهة المواقـف المختلفـة 

  .عند تعلم المهارات الریاضیة
دارة ناجحة ٍاجل تحقیق أسلوب وضع الهدف من ألاالستفادة من التطبیقات المستخدمة اهمیة . ٤

للوقت من خالل اختزال الوقت المـصروف فـي تحدیـد الهـدف والـذي یمكـن تقلیلـه فـي اسـالیب 
  .كثر انتاجیة في تحدید العالقة بین اسلوب وضع الهدف ومستوى التحسن في االداءأ

  المصادر العربیة 

  االختبارات والقیاس في التربیة الریاضیة ) ١٩٩٩(مروان عبد المجید ابراهیم ،  .١
  .دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان        

عالقة القدرات الحركیة والخصائص االنثرومتریة بمستوى االداء ) ١٩٩٠(ابو بكر ، زینب  .٢
  دریة العالي بكرة السلة ، أطروحة دكتوراة كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة االسكن

، دار المــسیرة للنــشر ١علــم الــنفس التربــوي ، ط) ٢٠٠٠(ابــو جــادو ، صــالح محمــد علــي  .٣
  . االردن -والتوزیع ، عمان

  .كرة للناشئین ، دار المعرفة ، مصر ) ١٩٨٧(أمین ، احمد وعبد العزیز سالمة  .٤
 تقیـیم تعلـم الطالـب التجمعـي والتكـویني ، ترجمـة محمـد امـین) ١٩٨٣( بنیامین ، واخـرون  .٥

  . ، القاهرة هلالمفتي واخرون ، دار ماكرو
االعداد البدني للنساء ، مدیریة ) ١٩٨٦(التكریتي ، ودیع یاسین ، یاسین طه محمد علي   .٦

  .دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
التطبیقـات االحـصائیة فـي بحـوث ) ١٩٩٦(التكریتي ، ودیع یاسین ، حسن محمد العبیدي  .٧

  .جامعة الموصل /  ، دار الكتب للطباعة والنشر التربیة الریاضیة
دراسة بعض الوسائل لتنمیة سرعة التمریر في كرة السلة ، ) ١٩٧٩( جاد ، نجوى سلیمان  .٨

  .رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة االسكندریة 
ة فاعلیـــة المـــستویین البـــدني والمهـــاري فـــي تحدیـــد كفـــاء) ٢٠٠١(الحمـــداني ، ســـعد فاضـــل  .٩

االداء لالعبي كرة السلة وحسب مركز اللعب ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة الموصل 
.  
 ، دار المــسیرة ، ١التعمــیم التعلیمــي نظریــة وممارســة ،ط) ١٩٩٩(الحیلــة ، محمــد محمــود  .١٠

  .االردن 
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  .قاهرة ال/ ، دار الفكر العربي ٣ط١التقویم والقیاس في التربیة البدنیة ،ج) ١٩٩٥(ــــــــــــ  .١١
الطـــرق االحــصائیة لالبحـــاث الزراعیـــة ، )  ١٩٩٠(داؤد ، خالــد محمـــد والیــاس زكـــي عبــد  .١٢

 .جامعة الموصل /  مطابع التعلیم العالي 

االسـس النفـسیة لبنـاء االهـداف فـي المجـال الریاضـي ، دار ) ١٩٩٤(راتب ، اسـامة كامـل  .١٣
  .الفكر العربي ، القاهرة 

االعداد البدني لكرة القد م ، مطبعـة ) ١٩٨٨(لمولى ، الربیعي ، كاظم عبد ، موفق مجید ا .١٤
  .بیت الحكمة ، جامعة بغداد 

 . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١االعداد النفسي للناشئین ، ط) ٢٠٠١(ـــــــــــ  .١٥

اثـر المعرفـة المـسبقة باالهـداف وتكییـف االهـداف ) ٢٠٠١(الزغلول ، عماد ، نائل البكـور  .١٦
 التاســـع ، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة البحـــوث التربویـــة ، جامعـــة فـــي تحـــصیل طالبـــات الـــصف

  .الموصل 
،دار الفكــر العربــي ، ١موســوعة تـدریب كــرة الـسلة ، ط) ١٩٩٧(زیـدان  ، مــصطفى محمـد  .١٧

  .القاهرة 
التنبـــــؤ بمـــــسنوى االداء المهـــــاري بداللـــــة االداء البـــــدني ) ١٩٩٧(ســـــلیمان ،هاشـــــم احمـــــد  .١٨

ســـنة اطروحـــة دكتـــوراه  ) ١٦-١٢(لناشـــئین بأعمـــار والقیاســـات الجـــسمیة لالعبـــي كـــرة الـــسلة ل
  . بغداد ة،كلیة التربیة الریاضیة ، جامع

دیثة ، مطابع دار الحكمة حالمرشد التدریبي في كرة السلة ال) ١٩٩٢(سماكة ، علي جعفر  .١٩
 .، بغداد

تحدیــد مــستویات معیاریــة لــبعض القــدرات البدنیـــة ) ٢٠٠٠(شــابا ، فــارس  ســامي یوســف  .٢٠
رة الــسلة فــي العــراق ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، والمهاریــة لكــ
  .جامعة بغداد 

تــأثیر المطاولــة الهوائیــة فــي عــدد مــن المتغیــرات ) ٢٠٠٠(الــشاروك ، نبیــل محمــد عبــد اهللا  .٢١
البدنیـــة والمهاریـــة ومعـــدل ســـرعة النـــبض فـــي فتـــرة االستـــشفاء لالعبـــي كـــرة الـــسلة ، أطروحـــة 

 . منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل  دكتوراه غیر

، مركـــز الكتـــاب ١مـــدخل فـــي علـــم الـــنفس الریاضـــي ، ط) ١٩٩٨(عـــالوي ، محمـــد حـــسن  .٢٢
  .للنشر ، القاهرة 

االختبارات المهاریة والنفسیة ) ٢٠٠٠( عالوي ، محمد حسن ، ورضوان محمد نصر الدین .٢٣
 .هرة في المجال الریاضي ، دار الفكر العربي ، القا
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 ٩٥

اثــر اســتخدام اســلوب المنافــسات الجماعیــة فــي تعلــم ) ١٩٩٨(محمــد علــي ، زهیــر یحیــى ،  .٢٤
عدد من المهارات الهجومیـة فـي تنمیـة القـدرات الحركیـة بكـرة الـسلة ، رسـالة ماجـستیر ، كلیـة 

  .التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
  .قاهرة كرة السلة ، دار الفكر العربي ، ال) ١٩٩٤(معوض ، حسن السید  .٢٥
كیــف تــصبح العــب كــرة ســلة ، عــالم دار المعرفــة ،  ) : ١٩٩٤(مهــدي ، احمــد كامــل ،  .٢٦
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