
  
  
  
  

   لالعبي التایكواندواألساسیةركالت للالتوازن المصاحب تصمیم اختبار 
  محمود شكر صالحد . م                               

  جامعة الموصل/                        كلیة التربیة الریاضیة
١٨/٨/٢٠٠٨:   ؛   تاریخ قبول النشر ٢٩/٦/٢٠٠٨  :تاریخ تسلیم البحث  

  ملخص ال
خدم الباحـث المـنهج الوصـفي لمالئمتـه وطبیعــة البحـث وهـدفت الدراسـة الـى تـصمیم اختبــار اسـت

) ٦٠(لقیـاس التـوازن الخـاص للمهــارات األساسـیة لالعبـي التایكوانـدو وقــد تمثلـت عینـة البحــث 
ـــة محافظـــة ـــون اندی ـــا یمثل ـــدمین(نینـــوى  العب وقـــد اســـتخدمت الوســـائل اإلحـــصائیة )فئـــة المتق

وقـد توصـلت الدراسـة الــى )ت ابي،االنحراف المعیاري،معامـل االرتباط،اختبــارالوسـط الحـس(التالیـة
  :مایأتي

تصمیم اختبار لقیاس التوازن الخاص المصاحب لـبعض المهـارات األساسـیة لالعبـي التایكوانـدو 
 إضـافة الـى  والـصدق الـذاتيفئة المتقدمین وقد اظهر االختبار الـصدق الظـاهري وصـدق التمییـز

لباحــث باالســتعانة باالختبــار الــذي تــم التوصــل الیــه فــي تقــویم الحالــة التدریبیــة الثبــات وأوصــى ا
  لالعبي التایكواندو

  
Abstract  

The  reaearcher adopted the clescnptive 
method(approach). The study armid at designing a test to 

measure balance with some basic skills by teakwando. 
 

Dr. Mahmood shuker saleh 
University of Mosul/College of physical education        

The sample consisted of (60) players who represeuted ninevah sixty 
clubs for siniors . the following ststistic methods were used(the 
arithmetic mean, standard deviation) person and t test .the study 
concluded the following: 

- Design a test b measure balance with some basic skills by 
taekwando and players 

- The test has proved determined face valichity distrng shom,and 
internal accuracy and stability . 

The reasher has recommeraed test which has been realized in 
estimating the training case of the taekwando players   

  
  

 ٢٠٠٨ )٤٩( العدد –) ١٤(جلد  الم–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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  :               التعریف بالبحث -١
  :المقدمة وأهمیة البحث ١ -١

 من مستوى رفیع ومتقدم من خالل االهتمـام لهخطت ریاضة التایكواندو خطوات واسعة لما وصلت 
 والسیما.بالمستوى الفني نحو االفضلالنواحي التي تعمل على االرتقاء د الالعبین في مختلف باعدا

ــة فــي دورة ســیدني عــاماأللعــاببعــد دخولهــا مــضمار   إذ). www.wtf.com( م )٢٠٠٠( االولمبی
ة ومهاریــة وخططیــة ونفــسیة تعــد ریاضــة التایكوانــدو مــن الریاضــات التــي تحتــاج الــى متطلبــات بدنیــ

 بدنیـــــة خاصـــــة مثـــــل الرشـــــاقة والمرونـــــة والـــــسرعة والدقـــــة والقـــــوة كمـــــا وان لهـــــا متطلبـــــاتوعقلیـــــة، 
ویعد التوازن احد هذه العناصر البدنیة المهمة الذي یعمل على تطویر .)KEM,1994,47(والتوازن

ان و.)١٩٣ -١٩٢، ٢٠٠٤زهـــران،(المهـــارات الفنیـــة واالداء الجیـــد وتحـــسین واتقـــان االداء المهـــاري
لتوازن والقدرة علـى الثبـات كمـا وان التـوازن یعـد احـد مكونـات القـدرة  من ایبدأالتطور الجید لالعبین 

  ).١١٣، ١٩٩٥شحاتة( الحركیة
 التوازن في تعلم المهارات وتحسین المهارة فالقدرة على الثبات في الحركة تحسن االداء أهمیةوتبرز 
االداء الحركي وتكمن في  كما وان اهمیة التوازن تتجلى في المباریات.)Shin 1975,143(المهاري

داء الجید والتوازن، اذ یشترط عند اداء  بین األللمهارات ذي المستوى العالي اذ ان هنالك عالقة ما
مهارات ذي االداء الفني العالي في المباریات عدم السقوط اذ ان سقوط لالعب اثناء اداء هذا النوع 

نصف (من المهارات الیتم احتساب النقطة كما یحصل الالعب على خصم 
  )competition rules,2007,22).(نقطة

ان قــدرة العــب التایكوانــدو علــى تحدیــد وضــعه فــي الفــراغ وعالقــة ذلــك بــالزمن وســرعة ودقــة اداء 
الحركــات الــصعبة كمــا وان المــستوى المتــوفر مــن التــوازن یتــیح لالعــب امكانیــة ســرعة اتقــان االداء 

اعلـى مـستوى ممكـن مـن االداء الفنـي والیمكـن المهاري المركب والمعقد وتأدیته بسهولة ویـسر علـى 
  .تحقیق النجاح والوصول الى المستویات العالیة دون نمو وتطویر صفة التوازن
                                                                            ) kim 1994.47(  

في القدرة على التـوازن لفتـرة كافیـة كمـا  المهاري یتم من خالل كفاءة الالعب األداءان تعلم وتحسن 
ویعد التوازن من الجوانب المهمـة فـي اختبـارات ترقیـة االحزمـة للـدرجات العلیـا فـي التایكوانـدو اذ ان 

 عند اداء بالتوازن في االداء الحركي والسیماهنالك عدة نقاط تعطى لالعب الذي یستطیع االحتفاظ 
الوقـوف فـي ة مـن اللعبـة والتـي یتطلـب اداؤهـا الثبـات وفي المراحل المتقدمـ) POMSE(المجموعات

كمـا وان للتـوازن فاعلیـه للعمـل علـى رفـع مـستوى  ،وضـاعًبعض المهارات فضال عـن الثبـات فـي األ
 علـى االتـزان تكـون الركلـة الـصادرة بففـي حالـه محافظـه الالعـ األداء الفني في ریاضه التایكواندو،

الركله في حاله عدم توازن الالعب ویكون من السهل سقوطه علـى منه اكثر تاثیرا بینما تقل فاعلیه 
لذلك یعد التوزان مهما جدا لالعبـي التایكوانـدو اذ یعـد احـد القـدرات الحركیـة الخاصـة التـي  االرض،

یعتمــد علیــه التفــوق واالنجــاز الریاضــي الن اداء حركاتهــا یتطلــب تغیــر ســریع ومفــاجئ فــي مواقــف 
  .اللعب المختلفة

 البحث تتجلى في تصمیم اختبار خاص بالتوازن لالعبي التایكواندو وذلك للتعرف على أهمیة إن
مما یساعد في هذه الصفة  الالعب إمكانیةقف على نهذه الصفة المهمة لدى الالعبین حتى 

بناء البرنامج التدریبي على وفق الدرجات والمستویات من ثم مدربي التایكواندو تقییم الالعب و
  .ا نتائج االختباروالتي تحدده

  : مشكلة البحث ٢-١
لتــوازن یقــیس صــفة لاختبــار حــظ عــدم وجــود مــن خــالل خبــرة الباحــث فــي مجــال اللعــب والتــدریب ال

ــــدو ــــي التایكوان ــــوازن الخــــاص لالعب ــــركالت  والســــیما.الت ــــد اداء ال ــــة،( عن ــــة، الهاللی ــــة  الجانبی الدائری
اذ زن والمالئم لالداء المهـاري الخـاص لكـل ركلـة والتي تتطلب قدرا كبیرا من التوا) الخلفیة االمامیة،

بل ، عتمد على الجانب العلمي الموضوعيیتم تقییم درجة الالعب من خالل التقییم الذاتي الذي ال ی
ذلك تكــون النتـــائج غیــر صــادقة وغیــر موضــوعیة لــذلك ارتـــأى كــعلــى المالحظــة العــابرة والــصدفة 
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 التایكواندو حتى یتمكن المدرب مـن الوقـوف علـى يعبالباحث تصمیم اختبار لقیاس التوازن لدى ال
   وضع البرنامج التدریبي المناسب لتطویرها  ومن ثمالالعبین إمكانیة 

  : هدف البحث ٣-١
  العبي التایكواندو  لاألساسیة للركالت المصاحب تصمیم اختبارالتوازن  - 
  : مجاالت البحث ٤-١
  نینوى فئة المتقدمین العبو اندیه محافظة  : المجال البشري ١-٤-١
  .قاعة كلیة التربیة الریاضیه في جامعة الموصل:  المجال المكاني ٢-٤-١
  ٢..٢/٣/٨. ولغایة ٢..٢/١٢/٧ ً ابتداء: المجال الزماني ٣- ٤- ١
    تحدید المصطلحات٥- ١

ـــــن -  ـــــار المقق ـــــه بطرقـــــة  : االختب ـــــك االختبـــــار الـــــذي اذا اصـــــیغت مفرداتـــــه وكتبـــــت تعلیمات هـــــو ذل
ـــــه  ـــــضمن ثبات ـــــاس الـــــسمة او الظـــــاهرة التـــــي وضـــــع  اذا مـــــا كـــــرر،ت كمـــــا تـــــضمن صـــــدقه فـــــي قی

  )٣١-٣٠، ١٩٨٩ ،مندالوي وآخرون.(لقیاسها
ــــــوازن -  ــــــاء الثبــــــات او :الت ــــــاظ جــــــسمه فــــــي وضــــــع معــــــین ســــــواء اثن هــــــو قــــــدرة الفــــــرد علــــــى احتف

 )٢٠٠٤،١٩٢ ،زهران(الحركة

ي كوریـا الجنوبیـة مــن ت فـروهـي احـدى ریاضـات الـدفاع عـن الـنفس التـي نـشأت وتطـو: التایكوانـدو - 
) كــوان(وتعنــي القــدم ) تــاي( عــام وتتــألف كلمــة التایكوانــدو مــن ثــالث مقــاطع )٢٠٠٠(اكثــر مــن 

وتعني الطریقة او الروح القتالیة ومعنى الكلمة هو فن استخدام الیـد او القـدم ) دو(وتعني القبضة و
   ).٢٠٠٤،١٩زهران، ( عن النفس بروح قتالیةفي الدفاع 

 االمامیه وفیه الدائریة والركلة االمامیه الركلةوهي ركله تجمع بین اداء كل من  :لیةالهال الركلة - 
   یكون الركل على شكل نصف دائره

مام بحیث یكون قدم  مثبة لألعلى ولألالركبةوهي ركله یتم اداؤها من خالل رفع :الجانبیة الركلة - 
 ثم یدور الجسم لیصبح جانبیا الرجل المؤدیه للركل قریبه او تكاد تلمس ركبه قدم االرتكاز

  للهدف المراد توجیه الركله الیه 
 واجه للجهه الثانیه ف في خط مستقیم بحیث یصبح الالعبوهي ركله تؤدى للخل:الركله الخلفیه - 

  .الالعب
 بحیث تكون ولإلمام ألعلى الركبةوهي ركله  یتمم اداؤها من خالل رفع :الركله الدائریه االمامیه - 

 لالمام وللداخل مع لف الجذع وادارة الركبةیمكن من الفخذ من الخلف ومن ثم مد القدم اقرب ما 
  ).٢٠٠٧ ،جاسم وصالح.(المهاره بوجه القدم

  : اإلطار النظري والدراسات المشابهة -٢
  :الدراسات النظریة  ١-٢
أي طریقـــة نظامیـــة للمقارنـــة بـــین ســـلوك فـــردین او (یعـــرف االختبـــار بانـــه :  االختبـــار ١-١-٢
، وتعــد االختبــارات فــي حــد ذاتهــا خیــر معــین بــل هــي المــصدر الــواقعي للتعــرف علــى الحالــة )ثــراك

 یصبح ادیه الحافز الـى مزیـد مـن بـذل الجهـد البدني والوظیفي لالبطال ومن ثمالتدریبیة واالستعداد 
  )١١ ،١٩٨٧خاطر والبیك،.(لتحقیق اهدافه التي بنیت من اجلها العملیة التدریبیة

  اء االختبارات خطوات بن-
   :تتضمن خطوات بناء االختبارات مایلي

 .تحدید الغرض من االختبار .١
 .)المطلوب قیاسها(تحدید الظاهرة المقیسة  .٢
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 .تحلیل الظاهرة واعداد جدول المواصفات  .٣
 .تحدید وحدات االختبار  .٤
  .االختیار النهائي لوحدات االختبار .٥
  .اعداد وشروط وتعلیمات تطبیق االختبار .٦
 .معامالت العلمیة لالختبارحساب ال .٧
  .اعداد الشروط والتعلیمات النهائیة لالختبار .٨
                        .تطبیق االختبار واعداد المعاییر .٩

  )٣١٩، ٢٠٠٨ عالوي ورضوان،(
  وأهمیتهالتوازن  ٢- ١- ٢

ــــــوازن  ــــــه ویعــــــرف الت ــــــدرة( بأن ــــــى االحتفــــــاظ بوضــــــع معــــــین للجــــــسم الق ــــــاءفــــــي  عل ــــــات او أثن  الثب
 االساســـــیه وهــــــو الحركیــــــة فـــــي اداء المهـــــارات المهمــــــةویعـــــد التــــــوازن احـــــد المكونـــــات  .)الحركـــــة

ـــــدرة  ـــــةاحـــــد مكونـــــات  الق ـــــات الحركی ـــــدنياألداء واحـــــد مكون ـــــات  . الب ـــــه مـــــن اكثـــــر المكون كمـــــا وان
ـــــة ـــــث البدنی ـــــة علـــــى التنبـــــؤ بـــــالنواحي ألقـــــدره مـــــن حی ـــــك العقلی ـــــوازن عالقـــــة وان هنال ـــــین الت  مـــــا ب

  )٤٢٠-٤١٧ ،١٩٨٧ ن،حسانی(. الحركيواإلحساس
ــــــى اداء الالعــــــب للمهــــــارات  ــــــد مــــــن المطلوبــــــةیــــــساعد التــــــوازن عل ــــــد للعدی  بدقــــــه مــــــع ادائــــــه الجی

ــــةالحركــــات  ــــشاطالمطلوب ــــوق قاعــــدة االرتكــــاز  . للن ــــه ف ــــرد بمركــــز ثقل ــــاظ الف ــــي كــــذلك احتف ــــاءف  أثن
  ) ١٦٨ ،٢٠٠٧ فرحات،.( الحركة أداء

 النواع التمرینات المعقدة الفنیة اتقان النواحي ان المستوى المتوفر للتوازن یتیح للفرد امكانیه
 بسهولة ویسر وعلى اعلى مستوى ممكن من االداء الفني والیمكن تحقیق اي وتأدیتها الریاضیة

 للتوازن عند الوظیفیة الناحیة دون نمو هذه العالیة والوصول الى المستویات الریاضةنجاح في 
  )٤١٠ ،١٩٧٨ خاطر والبیك،(.الفرد

ـــــــــــوازن احـــــــــــد اهـــــــــــم عناصـــــــــــر ویعـــــــــــد ال ـــــــــــةت ـــــــــــة اللیاق ـــــــــــین التایكوانـــــــــــدو الخاصـــــــــــة البدنی  لالعب
)hoo,jong1986,40(.  
ان االحتفــــاظ بــــالتوازن یكمــــن فــــي انــــه كلمــــا كــــان هنــــاك جهــــدا مــــستمرا ضــــد القــــوى التــــي تعمــــل  

علــــى اهتــــزازه او فقدنــــه والــــشكل البــــارز هــــو الجهــــد فــــي تذبــــذب الجــــسم الــــذي یعطــــي صــــورة عــــن 
 الخاصـــــــة المـــــــسؤولة فـــــــي الجهـــــــاز األجـــــــزاء العـــــــضلیة التـــــــي تـــــــاتي مـــــــن اعـــــــادة توزیـــــــع النغمـــــــة
ــــات یمكــــن الحكــــم علیهــــا بوم العــــصبي المركــــزي امــــا ــــدار الثب ــــردد ومیــــل واتجــــاه اســــق طة مــــدى وت

  :وهناك نوعان من التوازن وهما. تارجح الجسم 
القدرة (انه اثناء ثبات الجسم ویعرف بفي  االستاتیكي وهو االتزان الذي یحدث  التوازن الثابت-١ 

 المحافظة على االتزان في وضع واحد ( او هو)البدنیة التي تمكن الفرد من االحتفاظ بوضع ساكن
  .)للجسم

ــــه -٢  ــــزان المــــصاحب لحركــــة الجــــسم ویعــــرف بان ــــدینامیكي وهــــو االت ــــدرة ( التــــوازن الحركــــي ال الق
 اداء المحافظـــــــة علـــــــى وضـــــــع الجـــــــسم عنـــــــد( او هـــــــو)علـــــــى االحتفـــــــاظ بـــــــالتوازن اثنـــــــاء الحركـــــــة

   )٤١٧- ٤١٦ ،١٩٨٧ حسانین (.)الحركة
 ،فكلما كانت كبیرة كلما كان االرتكاز افضل، لى عدة عوامل مثل قاعدة االرتكازویتوقف التوازن ع

وعلى موقع مركز ، زان افضلن الجسم اكبر كلما كان االتلى موقع مركز الثقل فكلما كان وزوع
وهذا بالنسبة لالجسام الصلبة . المؤثرة على الجسم  وكذلك یعتمد على نظام القوى الخارجیة الثقل

بر بعضها متحرك بالنسبة اما بالنسبة لجسم االنسان حیث انه مكون من اجزاء كثیرة والتي یعت
عن خصائص االجسام الصلبة  خر وذلك حول المحاور المختلفة مما یجعله متغیرا نسبیاللبعض األ

 (متعادلةازن یجب ان تكون جمیع القوى المؤثرة علیه ولذا فانه ولكي یكون االنسان في حالة تو
   . )٤١٢-  ٤١١ ،١٩٧٨خاطر والبیك 
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 توجد عدة مناطق في الجسم یتوقف علیها مسؤولیة االحتفاظ بتوازن :مناطق التوازن في الجسم
   :الفرد وهي

ء حذاء غیر  فیها او ارتداإصابات أیة القدمان وتمثل القدمان قاعدة اتزان الجسم وان حدوث - :أوال
  .مناسب یضعف من توازن الفرد

 أشیاء البحوث انه من السهل ان یحتفظ الفرد بتوازنه اذا سلط نظره على تت حاسة النظر اثب-:ثانیا
  . من تسلیطها على اشیاء متحركةأكثرثابتة 
  . في نهایات العضالتالموجودة واألوتار النهایات العصبیة الحساسة - :ثالثا

اخلیــــــــة یقــــــــول كــــــــارت بیرنهــــــــارت تقــــــــع حاســــــــة التــــــــوازن فــــــــي القنــــــــوات شــــــــبه  الداإلذن -:رابعــــــــا
ــــــــراس كمــــــــا  ــــــــه هــــــــذه االعــــــــضاء الحــــــــساسة بوســــــــاطة حركــــــــة ال ــــــــة وتنب ــــــــالذن الداخلی ــــــــة ل الدائری

ـــــــوضـــــــروریة ٕوانهـــــــا ـــــــي اســـــــتمرار ت ـــــــه ف ـــــــع حركات مة الجهـــــــاز  ســـــــالعـــــــدوت. ازن الجـــــــسم فـــــــي جمی
 بــــــــــــین تــــــــــــآزرالیــــــــــــة ل المحققــــــــــــة للتــــــــــــوازن كمــــــــــــا ان عمالمهمــــــــــــةالعــــــــــــصبي احــــــــــــد العوامــــــــــــل 

كمــــــــا . ازین العــــــــضلي العــــــــصبي لهــــــــا دور كبیــــــــر فــــــــي المحافظــــــــة علــــــــى اتــــــــزان الجــــــــسمهــــــــالج
ًفـــــــــــضال ا یتطلـــــــــــب التـــــــــــوازن القـــــــــــوه العـــــــــــضلیة اذ .وان التـــــــــــوازن الحركـــــــــــي مـــــــــــرتبط بالرشـــــــــــاقة

ـــــــــى االحتفـــــــــاظ  انعـــــــــن ـــــــــى قـــــــــدرة الفـــــــــرد عل ـــــــــؤثران عل ـــــــــشدید ی  التعـــــــــب المتوســـــــــط والتعـــــــــب ال
  )٤٢٠ – ٤١٥ ،١٩٨٧ ،حسانین(.بتوازنه

 النزالیــه كالتایكوانــدو التنافــسیة فــي الریاضــات ه والســیما االساســیالبدنیــة التــوازن مــن العناصــر دیعــو
 القـــدرات كأحـــدویؤكـــد الكثیـــر مـــن الخبـــراء فـــي مجـــال التایكوانـــدو علـــى اهمیـــة التـــوازن  والمـــصارعة

  .  الحركي الصحیحاألداء لالعب التایكواندو من اجل انجاز الضروریة الحركیة
م الجوانب الواجب مراعاتها في تدریبات التایكواندو هو ابقاء الجسم متوازنا مع مركز ان من اه

 في موازنه نفسه فانه قد یتعرض للسقوط قبل مهاجمه العب قدمه للهجوم وفشللالجاذبیه فاذا رفع ا
علیه المنافس وعندما یكون الجسم في وضع السكون فانه یكون في وضع الثبات ولكن یصعب 

 فان الحركه تنفذ بصوره افضل من وضع عدم االستقرار للجسم  في الحركه ومن ثمالمشاركه
وعندما توجه قوتین فعالتین ضد بعضهما البعض مع البقاء في وضع الثبات فان ذلك یسمى 

  )٤١، ٢٠٠٨،خرونالسكري وآ(.التوازن وتسمى حاله ابقاء التوازن بحاله االستقرار
لتایكواندو في تعلم المهارات وتحـسین االداء المهـاري فالقـدرة علـى وتبرز اهمیه التوازن لدى العبي ا

كــي  دور التــوازن فــي المباریــات وتكمــن فــي االداء الحرًنــاء األداء تحــسن األداء فــضال عــنالثبــات اث
 عنــد اداء االعــب رط اداء الــركالت عــدم الــسقوط والســیمالــي اذ یــشتللمهــارات ذو المــستوى الفنــي اآل

 والــرد ومحاولــه بالمزاحمــة والتــي یقابلهــا الالعــب المنــافس المعقــدةت المركبــة لمجموعــه مــن الحركــا
 الى ان ً حتى یتمكن من انجاح الهجوم فضال عنافشال الهجوم كل ذلك یتطلب توازنا عالیا لالعب

اي خــصم نــصف (اي ســقوط عنــد اداء الــركالت اثنــاء المبــاراة یعطــى لالعــب الــساقط نــصف انــذار 
  )competition rules, 2007.( السقوط أثناءفي م احتساب النقاط  عدً فضال عن)نقطه 

 لالعبــین اذ ان هنالــك المتقدمــة األحزمــةكمـا ویعــد التــوازن مــن الجوانـب المهمــه فــي اختبــارات ترقیـه 
 األنمــاط للمجموعــات او األداء أثنــاء الفنــي بــاألداءنقــاط تعطــى لالعــب الــذي یــتمكن مــن االحتفــاظ 

)pomse  (ًفــضال عــنلــذي یتطلــب مــن الالعــب الوقــوف والثبــات فــي بعــض المهــارات  المتقــدم وا 
  )shin1975, 17(الثبات في االوضاع والوقفات

  )الركالت( مهارات القدم ٣-١-٢
وهــــــذا مــــــا یمیــــــز ریاضــــــه )الــــــركالت(تتمیــــــز ریاضــــــه التایكوانــــــدو باالعتمــــــاد علــــــى مهــــــارات القــــــدم

 والعمـــود الفقـــري لتلـــك األســـاس فهـــي ىاألخـــرالتایكوانـــدو عـــن بقیـــه ریاضـــات الـــدفاع عـــن الـــنفس 
  )١٠٩، ٢٠٠٤، زهران .(الریاضة

 نفـــــسها والتـــــي بالطریقـــــةوفـــــي ریاضـــــه التایكوانـــــدو العدیـــــد مـــــن المهـــــارات التـــــي یؤدیهـــــا الالعـــــب 
 اذ ان البنــــاء الحركــــي للمهــــارات ثابــــت ، مــــرورا بكــــل مراحلــــه العمریــــةاللعبــــةتعلمهــــا منــــذ ممارســــه 
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ـــــــــه الالعـــــــــب خـــــــــالل ولكـــــــــن االخـــــــــتالف فـــــــــي طریقـــــــــة اللعـــــــــب  ـــــــــذي یتعـــــــــرض ل ـــــــــف ال والموق
  ).kim, 1990, 39.(المباراة

   البحث إجراءات -  ٣
   منهج البحث ١- ٣

  . البحث وطبیعةاستخدام الباحث المنهج الوصفي بطریقه المسح لمالئمته 
  ه تمجتمع البحث وعین :٢- ٣

 المتقدمین وبلغ عددهم  محافظة نینوى فئةأندیةیة وهم العبو د العمبالطریقةتم اختیار عینه البحث 
موزعین في كما  و.العبا)٨٠( والبالغة األصلي من المجتمع )%٧٥( ویمثلون نسبة العبا )٦٠(

  ).١(رقم الجدول 
   والعینةاألصليیبین مجتمع البحث ) ١ ( رقمجدول

  عینة البحث  المجتمع  العینة
  ٢٤  ٣٢  الفتوة

  ١٦  ٢٤  الموصل
  ١٠  ١٢  سنجار
  ١٠  ١٢  الرشیدیة
  ٦٠  ٨٠  عالمجمو

  
  
  
   وسائل جمع البیانات ٣- ٣
 االستبیان -
 االختبارات والمقاییس -
  االختبار المقترح  ٤- ٣
   مرحلة تصمیم االختبار ١- ٤- ٣

 على شكل استبیان مبینا فیه االختبار األولیةبوضع االختبار المقترح تصمیمه بصیغته  قام الباحث
ل للزمن مستعینا بالرسم والصور التي توضح  وطریقة التسجیلألداء مع الوصف الكامل إبعادهبكافة 
 الخاصة بذلك قام الباحث بعرض االختبار المقترح اإلجراءات الفني للمهارة وبعد استكمال األداء

البداء ارائهم حول االختبار المقترح .* من ذوي الخبرة واالختصاصالساده الخبراءعلى مجموعة من 
  یوضح تفصیل ذلك) ١( رقم  علیه والملحقراءهاإجوبیان مدى صالحیته والتعدیالت المزمع 

   مرحلة قبول االختبار بشكله النهائي ٢- ٤- ٣
 الخاصة باالختبار قام الباحث اإلجراءات بالتعدیالت المقترحة حول األخذبعد جمع االستبیانات تم 

روا بعرض االختبار بشكله النهائي للمرة الثانیة على السادة ذوي الخبرة واالختصاص الذین اق
  .ماجاء فیه من تعدیالت وقبوله بشكله النهائي

                                                
  ذوي الخبرة واالختصاص   *
  جامعة الموصل/كلیة اتربیة الریاضیة/د ویع یاسین التكریتي                                                  تعلم حركي . أ-
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /                                        قیاس وتقویم د ھاشم احمد سلیمان           . أ-
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة / قیاس وتقویم  د ثیالم یونس عالوي                                                . أ-
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /قیاس وتقویم                           د عبد الكریم قاسم غزال                  .م. أ-
  جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة /  قیاس وتقویم  د مكي محمود حسین                                            .م.أ - 
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /  قیاس وتقویم           د ایثار عبد الكریم جاسم                                .م.أ -
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة / قیاس وتقویم    د ضرغام جاسم                                                   .م.أ-
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /وتقویم   قیاس   د سبھان محمود الزھري                                       .م.أ -
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة / قیاس وتقویم    د ولید خالد رجب                                                  . م-
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   االستطالعیة التجارب ٣- ٤- ٣
   األولى االستطالعیة التجربة ١- ٣- ٤- ٣

 الخبراء واالخذ بالمالحظات واالقتراحات قام السادةبعد عرض االختبار بصیغته االولیه على 
                 ١٤/١٢/٢٠٠٧ ایةولغ ١٠/١٢/٢٠٠٧ بتاریخ األولى االستطالعیة تجربته بإجراءالباحث 

 كان الغرض منها تحدید االرتفاعات ین العب)١٠( مؤلفه من األصليعلى عینه من المجتمع 
وقد توصل الباحث الى تحدید االرتفاع حسب متوسط  .األطوال لجمیع الالعبین وحسب المناسبة

  ) ٢( رقم اطوال الالعبین وكما في الجدول
  )٢ ( رقمجدول

  )سم(ارتفاع الهدف  )سم (طول الالعب
   سم٨٠   فما دون١٦٠

   سم٩٠  ١٧٠-١٦١
   سم١٠٠  ١٨٠-١٧١
   سم١١٠  ١٩٠- ١٨١
   سم ١٢٠   فما فوق١٩١

  
  

یوضح الهدف الذي استخدمه الباحث لتحدید الهدف وحسب متوسط اطوال ) ١( رقم والشكل
  الالعبین

سم ویقسم كل قسم )٣٠( ویتم تقسیم الهدف الى اربعة مستطیالت یكون طول كل مستطیل 
  . سم عن االرض)٨٠(سم متدرجه یوضع الهدف على ارتفاع )١٠(عرض

  
  
  

                                         ٤  
   سم ٤٠  ٣                                          

                                           ٢  
                                            ١  

                                      ١  

  
  
  

   سم ٨٠  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(شكل 
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   الثانیة االستطالعیةالتجربه ٢- ٣- ٤- ٣

ــــــي قــــــد تواجــــــه الباحــــــث تــــــم  ــــــصعوبات والمعوقــــــات الت  التجربــــــة إجــــــراءلغــــــرض الوقــــــوف علــــــى ال
 ١٧/١٢/٢٠٠٧ مـــن ًابتــداء العبـــین )١٠(علـــى مجموعــة مـــن الالعبــین مؤلفـــه مــن ٠االســتطالعیه

   .التجربة  كان الهدف من ٢٠/١٢/٢٠٠٧ولغایة 
  .معرفة المعوقات والصعوبات التي قد تواجه الباحث . ١
  . االختبار إلجراء مالالزتحدید الوقت . ٢
  .ینالختبار على رجل واحدة ام بالرجل اإجراء إمكانیةتحدید . ٣

لمـسیطرة  ا)الرجـل( تحدیـد  عـنً وشـروط االختبـار فـضالإجـراءاتوقد تم التأكد مـن مالئمـة ووضـوح 
  . سلیمة للتنفیذ النهائياإلجراءاتالالعب المختبر واتضح ان جمیع التي یتم اختیارها من 

  
    النهائي لالختبارتنفیذ ال ٥- ٣

   ولغایة ٣/١/٢٠٠٨ من ًابتداء العبا ٤٠اجریت التجربة االساسیه النهائیه على عینه مؤلفه من 
٥/٢/٢٠٠٨  

  :ت اآلتیة على وفق االجراءا
شریط  استمارة تسجیل، ساعة توقیت،(تهیئة اداة االختبار والتي اعدها الباحث لهذا الغرض. ١

   )قیاس
  . الباحث قبل التنفیذ ختبار وشروط اداء كل مهاره منشرح مفردات اال. ٢
  اعطاء فترة احماء كافیه . ٣
  ،الركلـــــــة الخلفیـــــــة انبیـــــــة،الركلـــــــة الج الركلـــــــة الهاللیـــــــة،( تنفیـــــــذ المهـــــــارات حـــــــسب التسلـــــــسل . ٤

 كافیـــــــه الســـــــتعاده الـــــــشفاء مـــــــابین راحـــــــة فتـــــــره إعطـــــــاءمـــــــن خـــــــالل ) الركلـــــــة الدائریـــــــة االمامیـــــــه
  المهارات 

  *ساعد الباحث فریق عمل مساعد
   اإلحصائیة الوسائل ٦- ٣

 الوسط الحسابي  - 
 االنحراف المعیاري  - 
 )ت(اختبار - 
  معامل االرتباط البسیط - 
  )٦б(الدرجة المعیاریة - 

  )SPSS(اإلحصائي على  الحاسوب باستخدام البرنامج اإلحصائیات جراءإتم 
  
  
  
  
  عرض النتائج وتحلیلها - ٤

  الوصف اإلحصائي لالختبار) ٣ ( رقمجدول
  معامل االلتواء  المنوال  ع  -س  المهارة  ت
  - ٠،٩٠٨  ٤٣،٢  ١٠،٧٢٩  ٣٣،٤٥  الهاللیة  ١

                                                
   فریق العمل المساعد *

   علي شكر صالح   مدرب 
    جمیل طاھر جمیل   مدرب 
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  ٠،١٦٥  ٢١،٥  ٨،٥٢٥  ٢٢،٩١  الجانبیة  ٢
  -١،٢٠  ٤٧،٤  ٧،٤٧٧  ١٨،٤٣  یةالدائریة االمام  ٣
  -٠،٣١١  ١٥،١  ٤،٦٨٩  ١٣،٦٤  الخلفیة  ٤
  - ٠،٨١٦  ١٠٧،٣  ٢٢،٨٠٣  ٨٨،٦٧  المجموع  ٥

  :یتبین مایاتي) ٣(رقم من الجدول 
اما ) ١٠،٧٢٩(وبانحراف معیاري قدره) ٣٣،٤٥(الوسط الحسابي للركلة الهاللیة بلغ  - 

 )- ٠،٩٠٨(ومعامل االلتواء) ٤٣،٢(المنوال فقد بلغ

اما المنوال ) ٨،٥٢٥(وبانحراف معیاري قدره) ٢٢،٩١(سط الحسابي للركلة الجانبیة بلغ الو - 
 )٠،١٦٥(ومعامل االلتواء) ٢١،٥(فقد بلغ

ــغ  -  ) ٧،٤٧٧(وبــانحراف معیــاري قــدره) ١٨،٤٣(الوســط الحــسابي للركلــة الدائریــة االمامیــة بل
 )-١،٢٠(ومعامل االلتواء) ٤٧،٤(اما المنوال فقد بلغ

اما المنوال ) ٤،٦٨٩(وبانحراف معیاري قدره) ١٣،٦٤(سابي للركلة الخلفیة بلغ الوسط الح - 
 )-٠،٣١١(ومعامل االلتواء) ١٥،١(فقد بلغ

اما ) ٢٢،٨٠٣(وبانحراف معیاري قدره) ٨٨،٦٧(الوسط الحسابي لمجموع الركالت بلغ  - 
 )- ٠،٨١٦(ومعامل االلتواء) ١٠٧،٣(المنوال فقد بلغ

 الفـراد العینـة يي جمیـع الـركالت ومجموعهـا علـى التوزیـع الطبیعـتدل قیم معامل االلتـواء فـ - 
ن مــن المنحنــى الطبیعــي ییوضــح التوزیــع الطبیعــي لمجمــوع الــركالت ویتبــ) ٢(رقــم والــشكل 

 -:وضوع البحث توزعت على النحو التالي لتوزیع العینة ان العینة الخاصة بم

  
  
  
  
  

       
 ع٣-ع                ٢-ع               -                  -ع                س +ع           ٢              +ع٣+         

٢٠،٢٧                    ٤٣،٠٧              ٦٥،٨٧                      ٨٨،٦٧           ١١١،٤٧        ١٣٤،٢٧           ١٥٧،٢٠  

    ٦٢،٥%  
      ٩٥%   

                                         
                                               ١٠٠      %  

  )٢( رقمشكل
                     یوضح التوزیع الطبیعي لمجموع الركالت

مــــن  %) ٦٢،٥(قیمـــة وهــــي تمثـــل ) ٢٥)(ع- -س)(ع +-س(مجمـــوع القـــیم الواقعــــة بـــین  - 
 مجموع البیانات

مـــن  %) ٩٥(قیمـــة وهـــي تمثـــل ) ٣٨)(ع٢- -س)(ع٢ +-س(مجمــوع القـــیم الواقعـــة بـــین   - 
 مجموع البیانات
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مــن  %) ١٠٠(قیمــة وهــي تمثــل ) ٤٠)(ع٣- -س)(ع٣ +-س(مجمــوع القــیم الواقعــة بــین  - 
 مجموع البیانات

 
   المعامالت العلمیة لالختبار ١- ٤

قد یواجه المربون الریاضیون مشكلة عدم توافر االختبارات المناسبة عندئذ یجدون أنفسهم في حاجة 
 جدیدة تناسب أخرىاختبارات ) بناء( بعض التعدیالت على هذه االختبارات او تصمیم جراءإالى 

 عملیة تصمیم وبناء االختبارات مرحلة أساسیة في مجال القیاس في داذ تع.إغراضهم البحثیة 
فر فیها شروط واسس ما یعرف محكمات الجودة اعلى ان تتو.التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضي

االختبارات والمقاییس وذلك لضمان الحكم على مدى صالحیتها لالستخدام او لهذه 
  )٢٥٣، ٢٠٠٨ ورضوان ،عالوي(التطبیق

   الصدق ١- ١- ٤
یعد الصدق واحدا من اهم معاییر جودة االختبار حیث یشیر الصدق الى الحقیقة او مدى الدقة 

  )١٧٧، ٢٠٠٦ ،رضوان.(التي تقیس بها اداة القیاس الشئ او الظاهرة التي وضع لقیاسها
وتعني كلمة الصدق الصحة في قیاس ما وضع من اجله او الصالحیة التي یقیس بها االختبار ما 

  ) ١١١، ٢٠٠٧ ،فرحات.(وضع لقیاسه
  :وقد تحقق الباحث من صدق االختبار من خالل مایأتي

   الصدق الظاهري ١- ١- ١- ٤
ذي یقیس بموجبه االختبار ما وضع استخدم الباحث الصدق الظاهري الذي یشیر الى المدى ال

اذ تم عرض االختبار على مجموعة من الخبراء من ذوي ) Montonyc,j,1978,26(لقیاسه
وتم االخذ %) ١٠٠(وحصل االختبار على نسبة اتفاق ) ١٠(الخبرة واالختصاص وبلغ عددهم

  بنظر االعتبار التعدیالت والمقترحات التي اقروها 
  )سلوب المجموعات المتضادةا(مییزي الصدق الت٢- ١- ١- ٤

وهو نوع من انواع الـصدق الـذي یـرتبط بالـدرجات او التقـدیرات او النتـائج التـي تمثـل االداء الحـالي 
 .في الظاهرة التي یقیسها االختبار وقد تم ذلك من خالل اسلوب المقارنة بین المجموعات المتضادة

 االفـراد الـذین یملكـون درجـة عالیـة فـي القـدرة یعرف بقدرة االختبار المقترح على التمییز بین وهو ما
ذ قـام الباحـث بترتیـب الـدرجات  إ.او السمة وممن یمتلكون درجة منخفضة من نفس القدرة او الـسمة

 تنازلیـا وثـم تقـسیم الـدرجات الـى قـسمین الـدرجات العلیـا األربـعحسب مجموع الدرجات في المهـارات 
عتین اذ یعد االختبار صادقا اذا كان قادرا علـى التفریـق بـین والمقارنة بین المجمو .والدرجات الدنیا 

المحتــسبة فــي جمیــع المهــارات لالختبــار والبالغــة ) ت(یبــین بــان قیمــة) ٤( رقــموالجــدول.المجمــوعتین
الركلــــــة الدائریــــــة )٢،٤٦٢(،الركلــــــة الخلفیــــــة)٥،٤٥٧(،الركلــــــة الجانبیــــــة)٩،٦١٢(الركلــــــة الهاللیــــــة

ــة ) ٢،٠٢(الجدولیــة والبالغــة) ت(وهــي اكبــر مــن قیمــة  )١٠،٠٥١(، فــي المجمــوع)٣،١٥٠(االمامی
 أصــحابوهــذا یعنـي ان هنالــك فــروق معنویـة بــین )٢-٤٠(عنــد درجــة حریـة)٠،٠٥(عنـد نــسبة خطـأ
 القدرات المنخفضة اذ یعد االختبار صادقا اذا كان قادرا على التفریـق بـین وأصحابالقدرات العالیة 

  .یحقق الصدق المجموعتین وهذا ما
  
  
   الثبات ٢- ١- ٤ 

 او الخـــــــصائص الواجـــــــب توافرهـــــــا لـــــــصالحیة اســـــــتخدام اي یعـــــــد الثبـــــــات مـــــــن العوامـــــــل المهمـــــــة
ــــــات وصــــــدق نتائجــــــه  ــــــى مــــــدى ثب ــــــث تعتمــــــد صــــــحة المقیــــــاس عل ــــــاس حی ــــــار او جهــــــاز قی اختب

 وتـــم اعتمـــاد طریقــــة االختبـــار واعـــادة االختبــــار وبـــدونها الیكـــون هنالـــك اي ثقــــة فـــي تلـــك النتــــائج
خداما فــــــي حــــــساب معامــــــل الثبــــــات قــــــة مــــــن اكثــــــر الطــــــرق االحــــــصائیة اســــــت هــــــذه الطریتعــــــداذ 

  )١٥٣-١٤٣، ٢٠٠٧ ،فرحات.( في مجال التربیة الریاضیةوالسیما
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 )١٠( االختبـــــار علـــــى عینـــــة مـــــن ٕواعـــــادة الثبـــــات بطریقـــــة االختبـــــار بـــــإجراءوقـــــد قـــــام الباحـــــث 
قــــد قــــام الباحـــــث یــــام وأ )١٠(العبــــین وقــــد تــــم التطبیــــق الثــــاني عــــن االول بفاصـــــل زمنــــي قــــدره 

 للحــــصول علــــى مؤشــــرات الثبــــات وقــــد تــــم اعتمــــاد إحــــصائیةباســــتخدام معامــــل االرتبــــاط كوســــیلة 
  )٦٤، ١٩٩٩ ،باهي.(فما فوق) ٠.٧٠(درجة االرتباط 

ــــاني ) ٤(رقــــم  والجــــدول  ــــق االول والث ــــي جمیــــع المهــــارات مــــابین التطبی ــــك ارتبــــاط ف ــــین ان هنال یب
  .وهذا یعني ثبات االختبار

  ضوعیة  المو٣- ١- ٤
وقد تم ) ١٦٩، ٢٠٠٧ ،فرحات(یزتحی مدى تحرر المحكم او الفاحص من العوامل الزائفة كالوهي

  .اجراء الموضوعیة من خالل اخذ متوسط مقیاس الزمن لثالث محكمین
  

  )٤ ( رقمجدول
  والصدق الذاتي المحتسبة والثبات لالختبارtالوصف االحصائي وقیمة یبین 

الصدق   اتمعامل الثب  t  ع  -س  المهارة
  الذاتي 

  الركلة الهاللیة   ٣،٩٥  ٤٢،٤٩
٠،٩١  ٠،٨٤٣  ٩،٦١٢  ٦،٧٧  ٢٥،٦٢  

  الركلة الجانبیة   ٧،٤٥  ٢٨،٤٩
٠،٩٠  ٠،٨١٢  ٥،٤٥٧  ٢،٢٩  ١٧،٣٣  

  الركلة الخلفیة   ٤،٧٦  ١٥،٣٦
٠،٨٩  ٠،٧٩٧  ٢،٤٦٢  ٤،٠٣  ١١،٩٢  

  دائریة االمامیةلالركلة ا  ٨،٠٩  ٢١،٧٩
٠،٨٨  ٠،٧٨٢  ٣،١٥٠  ٥،٠٥  ١٥،٠٧  

  ٠،٩٠  ٠،٨١٨  ١٠،٠٥١  ١٣،٤٣  ٦٩،٩٥  المجموع  ١٠،٤٠  ١٠٨،١٣

  )٢- ٤٠( درجة حریة عند) ٠،٠٥(عند نسبة خطا ) ٢،٠٢(الجدولیة ) ت( قیمة 
  ٤٤٠-٤٣٥ ، ١٩٩٩كریتي ،والعبیدي  الت                                              (

  
   مواصفات االختبار النهائیة ٢- ٤
  ) والدائریة االمامیة، والخلفیة، والجانبیة،الهاللیة(توازن الركلة: سم االختبارا

   .قیاس التوازن :هدف االختبار
   .استمارة تسجیل ،ساعة توقیت: األدوات 
   .الثبات في الركالت مع االحتفاظ باألداء الفني :الشروط 

  
  

  :طریقة األداء 
الهدف ویتم  التي سیؤدي بها االختبار امام )الرجل(ر یقف الالعب المختبر بوضع التهیؤ بعد اختیا

وعند إشارة البدء یأخذ الالعب شكل او طریقة تحدید المنطقة التي سیتم االداء علیها حسب الطول 
  وفیما یأتي توضیح لألداء الفني للركالت  .أداء الركلة والثبات بالحركة ألطول زمن ممكن
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 بمشط القدم ویكون هدف الحركة وسط الجسم وتكون ركلال الرجل مستقیمة،: الركلة الهاللیة
  .الذراع عكس الرجل الضاربة والرجل الثانیة باتجاه الجسم والنظر باتجاه الحركة

  
بحافة القدم ویكون هدف الحركة وسط الجسم وتكون الذراع لركل ا الرجل مستقیمة،:الركلة الجانبیة

  القدم باتجاه مستقیم،ةلحزام ویكون الظهر وحافمع اتجاه الحركة والذراع األخرى على منطقة ا
  .النظر باتجاه الحركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بباطن كعب القدم ویكون هدف الحركة وسط الجسم وتكون لركلا الرجل مستقیمة،:الركلة الخلفیة
 .الجسم ویكون الظهر باتجاه الحركةالذراع مع الرجل والذراع الثانیة كأنه حركة ضرب قلع وسط 

  . باتجاه الحركةوالنظر
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 بمشط القدم ویكون هدف الحركة ألعلى الجسم ركلال الرجل مستقیمة، :الركلة الدائریة األمامیة

  .وتكون الذراع الى االسفل والذراع األخرى دفاع وسط، والنظر باتجاه الحركة
  

  
   :حساب الدرجات

 الهدف الى بدایة انخفاض یتم احتساب زمن الثبات بالحركة من بدایة التوقف في الحركة باتجاه
الرجل الى االسفل او تغییر في زاویة الجذع او وضع الذراعین او تحرك قدم االرتكاز او تغییر 

  مكانها مخالفة احد الشروط اعاله
  :عدد المحاوالت

 ).األطول زمنا(یعطى الالعب محاولتین وتحسب المحاولة األفضل -

 .یحسب الزمن بالثانیة وأعشارها -

  : بارمعاییر االخت
   معاییر االختبار التي تم التوصل الیها  یبین) ٨- ٤( المرقمة  الجداول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   اعداد جداول المعاییر ٣- ٤
  )٦( رقم جدول                                            )٥( رقم جدول              
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   الجانبیةللركلة) ٦б(لخام والدرجة المعیاریةالدرجة ا      للركلة الهاللیة) ٦б(الدرجة الخام والدرجة المعیاریة
      

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )٨( رقم جدول                                        )٧( رقم جدول                

  ٦бالدرجة المعیاریة   الدرجة الخام  ت
٧٤،٠ ٤٨،٩  ١ 
٧١،٢ ٤٧،١  ٢ 
٧٠،٨٩ ٤٦،٩  ٣ 
٦٩،٦٥ ٤٦،١  ٤ 
٦٨،٤ ٤٥،٣  ٥ 
٦٦،٦٩ ٤٤،٢  ٦ 
٦٦،٥٤ ٤٤،١  ٧ 
٦٦،٣٨ ٤٤  ٨ 
٦٦،٠٧ ٤٣،٨  ٩ 
٦٥،٧٦ ٤٣،٦  ١٠ 
٦٥،١٤ ٤٣،٢  ١١ 
٦٥،١٤ ٤٣،٢  ١٢ 
٦٣،٢٨ ٤٢  ١٣ 
٦٢،٥ ٤١،٥  ١٤ 
٦٢،٠٣ ٤١،٢  ١٥ 
٦٠،٤٨ ٤٠،٢  ١٦ 
٦٠،٤٨ ٤٠،٢  ١٧ 
٥٩،٥٥ ٣٩،٦  ١٨ 
٥٧،٢٢ ٣٨،١  ١٩ 
٥٣،٦٤ ٣٥،٨  ٢٠ 
٥١،٣١ ٣٤،٣  ٢١ 
٤٧،٤٣ ٣١،٨  ٢٢ 
٤٥،٨٧ ٣٠،٨  ٢٣ 
٤٤،٧٩ ٣٠،١  ٢٤ 
٤٢،٦١ ٢٨،٧  ٢٥ 
٤١،٩٩ ٢٨،٣  ٢٦ 
٤١،٦٨ ٢٨،١  ٢٧ 
٤١،٦٨ ٢٨،١  ٢٨ 
٣٥،٨٧ ٢٤،٣  ٢٩ 
٣٥،٦٢ ٢٤،٢  ٣٠ 
٣٥،٦٢ ٢٤،٢  ٣١ 
٣١،١١ ٢١،٣  ٣٢ 
٣٠،٨ ٢١،١  ٣٣ 
٣٠،٦٥ ٢١  ٣٤ 
٣٠،٦٥ ٢١  ٣٥ 
٢٨،٠١ ١٩،٣  ٣٦ 
٢٦،٧٦ ١٨،٥  ٣٧ 
٢٦،١٤ ١٨،١  ٣٨ 
١٨،٨٤ ١٣،٤  ٣٩ 
١٧،٦ ١٢،٦  ٤٠ 

  ٦бالدرجة المعیاریة   الدرجة الخام  ت
٨٠.٦٧ ٣٨.٦  ١ 
٨٠.٤٨ ٣٨.٥  ٢ 
٨٠.٢٨ ٣٨.٤  ٣ 
٨٠.٠٨ ٣٨.٣  ٤ 
٧٨.٥٢ ٣٧.٥  ٥ 
٧٦.٥٦ ٣٦.٥  ٦ 
٦٣.٤٦ ٢٩.٨  ٧ 
٦٣.٢٧ ٢٩.٧  ٨ 
٦١.٧ ٢٨.٩  ٩ 
٦٠.٥٣ ٢٨.٣  ١٠ 
٥٨.٩٧ ٢٧.٥  ١١ 
٥٨.٧٧ ٢٧.٤  ١٢ 
٥٨.٥٧ ٢٧.٣  ١٣ 
٥٧.٦ ٢٦.٨  ١٤ 
٥٥.٦٤ ٢٥.٨  ١٥ 
٥١.٥٤ ٢٣.٧  ١٦ 
٤٨.٩٩ ٢٢.٤  ١٧ 
٤٨.٦ ٢٢.٢  ١٨ 
٤٨.٤١ ٢٢.١  ١٩ 
٤٧.٢٣ ٢١.٥  ٢٠ 
٤٧.٢٣ ٢١.٥  ٢١ 
٤٧.٢٣ ٢١.٥  ٢٢ 
٤٦.٤٥ ٢١.١  ٢٣ 
٤٥.٨٦ ٢٠.٨  ٢٤ 
٤١.٣٧ ١٨.٥  ٢٥ 
٤٠.٥٨ ١٨.١  ٢٦ 
٣٩.٤١ ١٧.٥  ٢٧ 
٣٩.٠٢ ١٧.٣  ٢٨ 
٣٩.٠٢ ١٧.٣  ٢٩ 
٣٨.٨٢ ١٧.٢  ٣٠ 
٣٨.٨٢ ١٧.٢  ٣١ 
٣٨.٨٢ ١٧.٢  ٣٢ 
٣٨.٦٣ ١٧.١  ٣٣ 
٣٥.٥ ١٥.٥  ٣٤ 
٣٤.٩١ ١٥.٢  ٣٥ 
٣٣.١٥ ١٤.٣  ٣٦ 
٣٠.٢٢ ١٢.٨  ٣٧ 
٢٧.٢٩ ١١.٣  ٣٨ 
٢٤.١٦ ٩.٧  ٣٩ 
١٣.٦ ٤.٣  ٤٠ 
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   للركلة) ٦б(لخام والدرجة المعیاریةالدرجة ا         الخلفیةللركلة) ٦б(الدرجة الخام والدرجة المعیاریة
  الدائریة االمامیة                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )٩( رقم لجدو
  لمجموع الركالت) ٦б(الدرجة الخام والدرجة المعیاریة

  ٦бالدرجة المعیاریة   الدرجة الخام  ت
٩٥ ٢٦.٣  ١ 
٨١.٨٥ ٢٢.٦  ٢ 
٧٠.١١ ١٩.٣  ٣ 
٦٩.٧٦ ١٩.٢  ٤ 
٦٨.٣٤ ١٨.٨  ٥ 
٦٧.٦٢ ١٨.٦  ٦ 
٦٦.٢ ١٨.٢  ٧ 
٦٦.٢ ١٨.٢  ٨ 
٦٢.٢٩ ١٧.١  ٩ 
٦٢.٢٩ ١٧.١  ١٠ 
٦١.٢٣ ١٦.٨  ١١ 
٦١.٢٣ ١٦.٨  ١٢ 
٥٨.٣٨ ١٦  ١٣ 
٥٥.١٨ ١٥.١  ١٤ 
٥٥.١٨ ١٥.١  ١٥ 
٥٥.١٨ ١٥.١  ١٦ 
٥٠.٩٢ ١٣.٩  ١٧ 
٥٠.٥٦ ١٣.٨  ١٨ 
٤٩.٨٥ ١٣.٦  ١٩ 
٤٨.٧٨ ١٣.٣  ٢٠ 
٤٨.٧٨ ١٣.٣  ٢١ 
٤٧.٣٦ ١٢.٩  ٢٢ 
٤٦.٦٥ ١٢.٧  ٢٣ 
٤٦.٦٥ ١٢.٧  ٢٤ 
٤٦.٢٩ ١٢.٦  ٢٥ 
٤٤.٥٢ ١٢.١  ٢٦ 
٤٤.٥٢ ١٢.١  ٢٧ 
٤٣.٨١ ١١.٩  ٢٨ 
٣٩.٨٩ ١٠.٨  ٢٩ 
٣٩.٨٩ ١٠.٨  ٣٠ 
٣٩.٨٩ ١٠.٨  ٣١ 
٣٨.١٢ ١٠.٣  ٣٢ 
٣٦.٦٩ ٩.٩  ٣٣ 
٣٥.٢٧ ٩.٥  ٣٤ 
٣٢.٧٨ ٨.٨  ٣٥ 
٢٦.٠٣ ٦.٩  ٣٦ 
٢٦.٠٣ ٦.٩  ٣٧ 
٢٤.٩٦ ٦.٦  ٣٨ 
١٨.٩٢ ٤.٩  ٣٩ 
١٦.٧٩ ٤.٣  ٤٠ 

  ٦бالدرجة المعیاریة   الدرجة الخام  ت
٩٤.٥٦ ٣٨.٤  ١ 
٨٦.٧٥ ٣٤.٩  ٢ 
٨٦.٥٣ ٣٤.٨  ٣ 
٧٣.٨١ ٢٩.١  ٤ 
٧١.٣٦ ٢٨  ٥ 
٧٠.٠٢ ٢٧.٤  ٦ 
٧٠.٠٢ ٢٧.٤  ٧ 
٦٩.٥٧ ٢٧.٢  ٨ 
٥٣.٠٦ ١٩.٨  ٩ 
٥٢.١٦ ١٩.٤  ١٠ 
٥١.٩٤ ١٩.٣  ١١ 
٥١.٩٤ ١٩.٣  ١٢ 
٥١.٥ ١٩.١  ١٣ 
٥١.٢٧ ١٩  ١٤ 
٥١.٠٥ ١٨.٩  ١٥ 
٥٠.٨٣ ١٨.٨  ١٦ 
٤٩.٢٦ ١٨.١  ١٧ 
٤٩.٠٤ ١٨  ١٨ 
٤٧.٩٢ ١٧.٥  ١٩ 
٤٧.٩٢ ١٧.٥  ٢٠ 
٤٧.٤٨ ١٧.٣  ٢١ 
٤٧.٤٨ ١٧.٣  ٢٢ 
٤٧.٠٣ ١٧.١  ٢٣ 
٤٥.٩٢ ١٦.٦  ٢٤ 
٤٥.٩٢ ١٦.٦  ٢٥ 
٤٣.٢٤ ١٥.٤  ٢٦ 
٤٣.٠٢ ١٥.٣  ٢٧ 
٤٣.٠٢ ١٥.٣  ٢٨ 
٤٢.١٢ ١٤.٩  ٢٩ 
٤٢.١٢ ١٤.٩  ٣٠ 
٤٠.٧٨ ١٤.٣  ٣١ 
٣٩.٤٤ ١٣.٧  ٣٢ 
٣٩ ١٣.٥  ٣٣ 
٣٨.١١ ١٣.١  ٣٤ 
٣٣.٦٤ ١١.١  ٣٥ 
٣١.١٩ ١٠  ٣٦ 
٢٩.١٨ ٩.١  ٣٧ 
٢٦.٩٥ ٨.١  ٣٨ 
٢٢.٢٦ ٦  ٣٩ 
٢١.٥٩ ٥.٧  ٤٠ 
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  : االستنتاجات والتوصیات ٥
  :جات االستنتا١- ٥

ختبـــــار التـــــوازن المـــــصاحب للـــــركالت االساســـــیة لالعبـــــي التایكوانـــــدو وتمتعـــــه الل التوصـــــ -
 بالمعامالت العلمیة من صدق وثبات وموضوعیة

  ٦бالدرجة المعیاریة   الدرجة الخام  ت
٨١.٣١ ١٣١.٥  ١ 
٧٨.٧٦ ١٢٨  ٢ 
٧٢.١ ١١٨.٩  ٣ 
٧٠.٢ ١١٦.٣  ٤ 
٦٨.٦٧ ١١٤.٢  ٥ 
٦٨.٣٧ ١١٣.٨  ٦ 
٦٦.٩١ ١١١.٨  ٧ 
٦٦.٦٢ ١١١.٤  ٨ 
٦٤.٣٥ ١٠٨.٣  ٩ 
٦٣.٦٢ ١٠٧.٣  ١٠ 
٦٣.٦٢ ١٠٧.٣  ١١ 
٦٠.٩٩ ١٠٣.٧  ١٢ 
٦٠.٧٧ ١٠٣.٤  ١٣ 
٦٠.٣٣ ١٠٢.٨  ١٤ 
٦٠.٢٦ ١٠٢.٧  ١٥ 
٥٨.٨٧ ١٠٠.٨  ١٦ 
٥٥.٥٨ ٩٦.٣  ١٧ 
٥٤.٧٧ ٩٥.٢  ١٨ 
٥٣.٩٧ ٩٤.١  ١٩ 
٥٣.٠٩ ٩٢.٩  ٢٠ 
٤٨.٩٣ ٨٧.٢  ٢١ 
٤٧.٣٢ ٨٥  ٢٢ 
٤٣.٥٩ ٧٩.٩  ٢٣ 
٤٢.٤٩ ٧٨.٤  ٢٤ 
٤١.٨٣ ٧٧.٥  ٢٥ 
٤١.٦١ ٧٧.٢  ٢٦ 
٤٠.٨١ ٧٦.١  ٢٧ 
٤٠.٦٦ ٧٥.٩  ٢٨ 
٤٠.٣ ٧٥.٤  ٢٩ 
٣٩.٣٥ ٧٤.١  ٣٠ 
٣٧.٧٤ ٧١.٩  ٣١ 
٣٦.٥٧ ٧٠.٣  ٣٢ 
٣٥.٦٢ ٦٩  ٣٣ 
٣٢.٤٧ ٦٤.٧  ٣٤ 
٣١.٣ ٦٣.١  ٣٥ 
٣٠.٧٢ ٦٢.٣  ٣٦ 
٣٠.٧٢ ٦٢.٣  ٣٧ 
٢٧.٣٦ ٥٧.٧  ٣٨ 
١٤.٢ ٣٩.٧  ٣٩ 
١٣.٢٥ ٣٨.٤  ٤٠ 
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 لكل الركالت   ) ٦б(التوصل الى جداول للدرجات الخام والدرجات المعیاریة  -
   التوصیات٢-٥

في تقویم مـستوى العبـي التایكوانـدو استخدام اختبار التوازن ومعاییره التي تم التوصل الیها  -
 ) الهاللیة والجانبیة والدائریة االمامیة والخلفیة( في الركالت االساسیة
  المصادر العربیة واالجنبیة 

 دار الحكمة،بغداد/التقویم والقیاس):١٩٩٠(مصطفى محمود واخرون االمام، .١
ة والتطبیـــق،مركز المعـــامالت العلمیـــة والعملیـــة بـــین النظریـــ):١٩٩٩(مـــصطفى حـــسین بــاهي، .٢

 الكتاب للنشر،القاهرة
التطبیقات االحـصائیة فـي بحـوث ): ١٩٩٩(ودیع یاسین والعبیدي،حسن محمد عبد ،التكریتي .٣

 جامعة الموصل دار الكتب للطباعة والنشر، التربیة الریاضیة،
 ترجمة ،جامعة الموصل التایكواندو،):٢٠٠٧(عبد الجبار وصالح،محمود شكر جاسم، .٤
ـــة البدنیـــة،دار الفكـــر العربـــي، ):١٩٨٧(صـــبحي محمـــد حـــسانین، .٥ ـــویم والقیـــاس فـــي التربی  التق

 القاهرة
طبعـة ثالثــة  القیـاس فـي المجـال الریاضـي،):١٩٧٨(فهمـي علــي احمـد محمـد والبیـك، خـاطر، .٦

 القاهرة ،دار المعارف،
المـــدخل الـــى القیـــاس فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة، ): ٢٠٠٦(رضـــوان، محمـــد نـــصر الـــدین .٧

 كتاب للنشرمركز ال
ــدین رضــوان ، .٨  المــدخل الــى القیــاس فــي التربیــة البدنیــة والریاضــیة، ):٢٠٠٦(محمــد نــصر ال

 مركز الكتاب للنشر
 القواعد العلمیة والفنیة لریاضة التایكواندو، دار الكتب، القاهرة):٢٠٠٤(زهران، احمد سعید .٩

منـــــشأة  ،)تاصـــــابا تعلیم،تـــــدریب،(التایكوانـــــدو ):٢٠٠٨(واخـــــرون خیریـــــة احمـــــد الـــــسكري، .١٠
 المعارف باالسكندریة

دلیــل القیاســات الجــسمیة واختبــارات : )١٩٩٥(محمــد جــابر وبریقــع، إبــراهیممحمــد  شــحاته، .١١
 اإلسكندریة منشأت المعارف،  الحركي،األداء

القیــاس فـي التربیــة الریاضــیة  ):٢٠٠٨(محمــد نـصر الــدین عـالوي، محمــد حـسن ورضــوان، .١٢
 القاهرة ي،دار الفكر العرب وعلم النفس الریاضي،

 مركـز الكتـاب للنـشر، القیاس واالختبار في التربیة الریاضیة، ):٢٠٠٧(لیلى السید فرحات، .١٣
 .القاهرة

مطابع  االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة الریاضیة، :١٩٨٩خرون، قاسم وآالمندالوي، .١٤
  ، بغدادالتعلیم العالي

15. Compitition rules interpretion . 2007. w.t .f 
16. Hoo sub song&jong oh.kim(1986) TAEKWONDO JUN WON 
17. KEM MIN(1980)TAEKWONDO .w .t .f(world TAEKWONDO 

federation 
18. Kim jong rok.(1990): intent to Tae kwondo. p.1 korea 

   19. Shin  jingak ( 1975): Tae kwondo (poomes) w.t.f  noqosan 
donqma  po.900   

20.Montys. J. Henry (1978): an Introduction to measurement in 
physical education, By Allyn and Bacon., Inc., Boston, London, 
Sydney, Torento. 

21.www.wtf.com 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  جامعة الموصل 

   كلیة التربیة الریاضیة
  

  استبیان
  

   المحترم ..............................األستاذ 
  

تـــصمیم اختبـــار لقیـــاس التـــوازن المـــصاحب  لـــبعض ( فـــي النیـــة إجـــراء البحـــث الموســـوم
ــار أربعــة مهــارات أساســیة وهــي ) المهــارات األساســیة  لالعبــي التایكوانــدو وقــد تــم اختی

وقــد تــم ) الركلــة الخلفیــة– الركلــة الجانبیــة – الركلــة الدائریــة األمامیــة –الركلــة الهاللیــة (
  .....الحیته صر بصیغته األولیة اعرضه على سیادتكم یرجى بیان مدىتصمیم اختبا

                                                 
                                                            مع التقدیر 

  
  :االسم 
  :اللقب

  :االختصاص 
  :التاریخ 

  
  

  الباحث                                                          
  محمود شكر صالح.د

  
  
  
  
  
  
  

  ) الهاللیة والجانبیة والخلفیة والدائریة االمامیة(توازن الركلة: اسم االختبار
  قیاس التوازن :  هدف االختبار

  ساعة توقیت ،استمارة تسجیل :األدوات 
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  الثبات في الركالت مع االحتفاظ باألداء الفني :الشروط 
الرجل مستقیمة الضرب بمشط القدم ویكون هدف الحركة وسط الجسم وتكون : هاللیةالركلة ال

  .الذراع عكس الرجل الضاربة والرجل الثانیة باتجاه الجسم والنظر باتجاه الحركة
الرجل مستقیمة الضرب بمشط القدم ویكون هدف الحركة ألعلى  :الركلة الدائریة األمامیة

  .ذراع األخرى دفاع وسط والنظر باتجاه الحركةالجسم وتكون الذراع لألسفل وال
الرجل مستقیمة الضرب بحافة القدم ویكون هدف الحركة وسط الجسم وتكون :الركلة الجانبیة

الذراع مع اتجاه الحركة والذراع األخرى على منطقة الحزام ویكون ظهر الجسم وحافة القدم باتجاه 
  .مستقیم النظر باتجاه الحركة

ــة ــة الخلفی الرجــل مــستقیمة الــضرب ببــاطن كعــب القــدم ویكــون هــدف الحركــة وســط الجــسم :الركل
وتكــون الــذراع مــع الرجــل والــذراع الثانیــة كأنــه حركــة ضــرب قلــع وســط الجــسم ویكــون الظهــر كــامال 

  .والنظر باتجاه الحركة.باتجاه الحركة 
  :طریقة األداء 

دي بها االختبار امام المساعد الذي یقف الالعب المختبر بوضع التهیؤ بعد اختیار الرجل التي سیؤ
یحمل بیده المضرب وعند إشارة البدء یبدأ الالعب بأداء الركلة والثبات بالحركة ألطـول زمـن ممكـن 

.  
  :التسجیل 

یتم احتساب زمن  الثبات بالحركة من بدایة التوقف في الحركة باتجاه الهدف الى بدایة االنخفاض 
  ه لالسفل او مخالفة احد الشروط اعال

  :مالحظة
  . یعطى الالعب محاولتین وتحسب المحاولة األفضل

  
  

   
   

    
 
 
 
 
 
  الخلفیة الركلة   االمامیة الركلة الدائریة الركلة الهاللیة   الركلة الجانبیة  
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