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فاعلیة الذات الریاضیة وعالقتها بمستوى تحمل األداء على بعض "
  ".لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة أجهزة الجمناستك 

  م حیدر غازي إسماعیل.م
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  : التعرف على مایأتي  هدف البحث إلى-
، العقلـــة، الحلـــق(التعـــرف علـــى فاعلیـــة الـــذات الریاضـــیة ومـــستوى تحمـــل األداء علـــى أجهـــزة  -١

   الثالثة بكلیة التربیة الریاضیةطالب السنة الدراسیةلدى ) المتوازي
 الحلــق(التعـرف علـى العالقـة بــین فاعلیـة الـذات الریاضـیة ومــستوى تحمـل األداء علـى أجهـزة  -٢

  . الثالثة بكلیة التربیة الریاضیةطالب السنة الدراسیةلدى ) المتوازي و لةالعقو 
   فرض البحث-
  -:وافترض الباحث ما یأتي   

، العقلــة، الحلــق( توجــد عالقــة بــین فاعلیــة الــذات الریاضــیة ومــستوى تحمــل األداء علــى أجهــزة -
  . الثالثة بكلیة التربیة الریاضیةطالب السنة الدراسیةلدى ) المتوازي

  -: الباحث مایأتيواستنتج
  .  إن فاعلیة الذات الریاضیة لها عالقة مباشرة وایجابیة على مستوى أداء الطالب -١
  .  إن فاعلیة الذات الریاضیة لها عالقة مباشرة وایجابیة على تحمل أداء الطالب -٢
 .  إن مستوى األداء ارتبط بتحمل األداء ایجابیا -٣

یتمتعـون بمـستوى فاعلیـة الـذات بـشكل ایجـابي ممـا یـدفعهم الـى اداء   إن طلبة الصف الثالث -٤
 .الحركات بشكل جید ودافعیة عالیة 

  

  

  

  

 ٢٠٠٩ –) ٥٢( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
  Sport  self- efficiency  and  its relation to level  and 

Endurance of performance of  same Gymnastics  some 

apparatus for the students of physical Education 

college.   

Assistant lecturer  Haydar Gazi Ismaeel 

Mosul university / college of physical education 

        The research aimed at being  acquainted with: 
1. The sport self – efficiency، the level and the performance  of 

apparatus (Rings، Horzontal Bar ، paraller Bars)for third class 
students in College physical Education . 

2.  The relation ameng the sport self – efficiency، the level and the 
performance of apparatus (Rings، Horzontal Bar،paraller Bars)for 
third class students in College physical Education . 
The relation  hypothesized the following: 

1.  There is a relation ameng the sport self – efficiency the level  the 
performance of apparatus (Rings، Horzontal Bar ، paraller Bars)for 
third class students in College physical Education .                   

The research concluded the fallowing : 
1. the sport self – efficiency has  a direct and positive  relation to the 

level of  student  performance . 
2. the sport self – efficiency has  a direct and positive  relation to the 

Endurance of  student  performance . 
3. the level of performance had related positively to the  Endurance of    

performance . 
4. the student of class have  positive level of  Sport  self- efficiency 

wchis move them to perform the movements better and with more 
notarization     

  التعریف بالبحث -١
  واهمیة البحثالمقدمة ١ـ١

 بدراسة المشكالت النفسیة المرتبطة بالنشاط الریاضي واجراء  النفس قام العدید من علماء    
فریاضة  ، المشكالت في مختلف االلعاب الریاضیة التجارب والبحوث للكشف عن حلول لتلك

 ان یكون بحالة  یمارس لعبة الجمناستكا   او طالبا  مناستك تحتاج من الفرد سواء كان العبالج
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 ٢٩١

 الحركي كي یستطیع تركیز انتباهه حول الحركة المؤداة باألداءة في اثناء الشروع انفعالیة متوازن
ینعكس س تامة وامان وعدم توفر ذلك بإجادة بتنفیذها بالشكل المطلوب ویكون االداء التي سیبداً 

  .  على االداءا  سلب
  لذا تعد فاعلیة الذات الریاضیة هي احد أسس نجاح العملیة التعلیمیة والتدریبیة في معرفة 

الجملة الحركیة المطلوبة في السلسلة الحركیة  مستوى وقدرات الطالب النفسیة والعقلیة في تنفیذ
 واجه وامكانیة التغلب علیها، فضالً شعور بالخوف اوالقلق او التوتر التي قد تالبكل تفاني وعدم 

 المباشر على االداء الریاضي مما یعطهیم قوة دفع عالیة في انجاز اقصى اداء التأثیرعن 
ممكن، وذلك الن لعبة الجمناستك یعتمد في انجاز جمله الحركیة على الفرد وقدراته الشخصیة 

   من لى ذلك كال  وقابلیته المتمثلة بفاعلیته او كفاءته الذاتیه، كما یشیر ا
الفاعلیة الذاتیة تحدد فیما اذا كان الفرد سیدرك المهمة التي یرید االضطالع "ان ) حمدي وداؤد(

 فرصة او تهدیدآ وبذا تؤثر فاعلیة الذات على قرار الفرد المتعلق بالقیام باالداء او بوصفهابها 
  ." في مواقف التحصیل واالنجازاالمتناع عنه كما تؤثر على سلوك المبادرة والمثابرة لدى الفرد

  )٤٦، ٢٠٠٠حمدي وداؤد، (
لي ضمل العالعفي  والمتباینة األجهزة المتعددة األلعابولما كانت ریاضة الجمناستك من        

 واداء السالسل الحركیة المختلفة االداء كان البد من االهتمام الخاص بتدریب جهازالخاص بكل 
 حمل االداءتان ) "Matwejew(ها فعالیة الجمناستك، ویرى فیردتحمل االداء المهاري والتي تنف

هو الذي یرتبط فیه التحمل بعنصر الرشاقة حیث یمكن ان یكون هناك تحمل الداء مهارات 
 "مع امكانیة تكرارها بشكلها الصحیح لفترات طویلة نسبیآ  بتوافق جیدحركیة 

)Matwejew,1962,16(.  
ضیة كعامل یمثل التداخل بین العملیة العقلیة واالنفعاالت في اثناء  فاعلیة الذات الریاتعد   و    

معاییر داء المهاري ذات فر اعتبارات لتحمل االاالحركة، والحاجة الى تو شروع الطالب باداء 
مل االداء، وتكمن اهمیة  في معرفة مدى التطور الحاصل في تحموضوعیة یمكن االعتماد علیها

امل النفسیة و عضیة التي تعمل على تقلیل الین فاعلیة الذات الریاة العالقة بالبحث في دراس
    . الداخلیة غیر االیجابیة بدرجة وتحمل االداء

  ة البحثلمشك ٢-١
هنالك صلة وثیقة بین مفهوم الكفاءة الذاتیة والسلوك اإلنساني في شتى مجاالت الحیاة،  

األفراد كما أنها  تحدد درجة دافعیتهم وكمیة  تسهم الكفاءة الذاتیة في تحدید سلوك المبادأة لدى اذ
الجهد المبذول ودرجة المثابرة التي یبذلونها عند تكلیفهم بانجاز مهمة معینة، إذ یشیر 

بان الكفاءة الذاتیة لیست سمة ثابتة أو مستقرة في السلوك الشخصي بل هي ) " ١٩٩٨محمد،(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٩٢

ن أیضا بالحكم على ما یستطیع انجازه مجموعة من األحكام  التتصل بما ینجزه الفرد فقط ولك
  ).٢٥،١٩٩٨محمد،".(وٕانها نتاج للمقدرة الشخصیة

 /كلیة التربیة الریاضیةدة الجمناستك في  كمدرس لماعملهحظ الباحث من خالل الو 
 في اداء السالسل الحركیة على بعض اجهزةأن معظم الطلبة غیر جیدین بلموصل جامعة ا

 لدیهم انخفاض في العامل  تولدالمتوازي والتي و العقلةو  لق الحزةخاصة اجهبالجمناستك الستة و 
 والشعور بالخوف والقلق من الجهزة ا هذهالنفسي والدافعیة في تنفیذ المهارات الحركیة على

تحددت المشكله  وفي ضوء ذلك،   عن عدم تحمل االداء والقدرة على بذل الجهدفضالً االصابة، 
   :تیتناال ین التساؤلاالجابة عنفي 

  .  هل لفاعلیة الذات الریاضیة عالقة بدرجة وتحمل االداء- 
  . االداء تحملو  درجة  العالقة بین نوعما هي - 
   اهداف البحث٣-١
 العقلة و الحلق(التعرف على فاعلیة الذات الریاضیة ومستوى وتحمل األداء على أجهزة  ١-٣-١

  لتربیة الریاضیة الثالثة بكلیة اطالب السنة الدراسیةلدى ) المتوازيو 
 التعــرف علــى العالقــة بــین فاعلیــة الــذات الریاضــیة ومــستوى وتحمــل األداء علــى أجهــزة ٢-٣-١

  . الثالثة بكلیة التربیة الریاضیةطالب السنة الدراسیةلدى ) المتوازي و العقلة و الحلق(
  رض البحث ف٤-١
 الحلـــق(لـــى أجهـــزة توجـــد عالقـــة بـــین فاعلیـــة الـــذات الریاضـــیة ومـــستوى تحمـــل األداء ع ١-٤-١

  . الثالثة بكلیة التربیة الریاضیةطالب السنة الدراسیةلدى ) المتوازيوالعقلة و 
   مجاالت البحث٥-١
 .جامعة الموصل/  كلیة التربیة الریاضیة ة في الثالثطالب السنة الدراسیة : المجال البشري - 
  .ة التربیة الریاضیةكلی /ب الفردیة قسم االلعا /القاعة الداخلیة :المجال المكاني  - 
  .)٧/٥/٢٠٠٩–٥/٤( منللمدة:  المجال الزماني - 

   المصطلحات الواردة في البحث ٦-١
درجة اعتقاد الفرد في قدراته  "بأنها  )Bandura ا باندیور (  عرفها: فاعلیة الذات ١- ٦- ١

  . "  بأنه فاعل وكفوء، ویستطیع النجاح في اداء سلوك نوعي معینوادراكهواستطاعته 
Bandura,1997)(  

الحركیة على  هو المستوى الذي یؤدي به الالعب السلسلة : االداء المهاري درجة ٢- ٦- ١
  .الجهاز في المنافسة اوالمسابقة او البطولة مترجمة الى درجات

   )٢٠٠٦، القانون الدولي للرجال(
حركیة لفترات یقصد به القابلیة على تكرار اداء المهارات ال: مل االداء المهاري تح ٣- ٦- ١

   . )٢٢٩، ١٩٨٠،  عبدالخالق(طویلة نسبیآ بصورة توافقیة جیدة 
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 ٢٩٣

   االطار النظري والدراسات المشابهة-٢
   االطار النظري ١-٢
   مفهوم فاعلیة الذات ١-١-٢

یهــا  یعتمــد عل  هــو ان یــدرك الفــرد لعوامــل النجــاح ومــدى قابلیتــه علــى المبــادرة والمثــابرة والتــي    
 د مهاراتــه الــسلوكیة ومــدى كفــاءة هــذه القابلیــة علــى تنفیــذ هــذه المهــارات وامكانیــةالفــرد فــي تحدیــ

تلعــب دورا مهمــا فــي التكیــف النفــسي وفــي ) بانــدیورا(وهــذه العوامــل فــي رأي  ،نجاحهــا مــن فــشلها
  . )٤٥ ، ٢٠٠٠حمدي وداؤد ، (تحدید مدى نجاح أي مواقف انفعالیة او سلوكیة 

 عنـدما Albert Bandura (1977) تیة على ید العالم ألبرت باندورا وقد ظهر مفهوم الكفاءة الذا
ویـشیر هـذا المفهـوم إلـى ، قدم نظریة متكاملة لهذا المفهوم حدد فیها أبعاد ومصادر الكفاءة الذاتیة

اعتقاد الفرد أو إدراكه لمستوى أو كفاءة أو فاعلیة إمكاناته أو قدراته الذاتیة، وما تنطوي علیه من 
قلیة معرفیة وانفعالیة دافعیـة وحـسیة عـصبیة لمعالجـة المواقـف أو المهـام أو المـشكالت مقومات ع

.  أو األهداف األكادیمیة والتأثیر في األحداث لتحقیق إنجـاز مـا فـي ظـل المحـددات البیئیـة القائمـة
 )٣٨١، ١٩٩٩، الزیات(

لـسلوك الـذي أن الكفـاءة الذاتیـة هـي قـدرة الفـرد علـى أداء اBandura ) .1988(ویـذكر  
یحقـــق نتـــائج مرغوبـــة فـــي موقـــف معـــین والـــتحكم فـــي األحـــداث التـــي یـــؤثر علـــى حیاتـــه، وٕاصـــدار 
التوقعــات الذاتیــة عــن كیفیــة أدائــه للمهــام واألنــشطة التــي یقــوم بهــا، والتنبــؤ بمــدى الجهــد والمثــابرة 

  (Bandura, 1988, 479 ). المطلوبة لتحقیق ذلك النشاط أو العمل
الكفـاءة الذاتیـة بأنهـا اإلدراك الـذاتي لقـدرة الفـرد " )(Cervone & Peake. 1986 ویـرى 

علـــى أداء الـــسلوك الـــذي یحقـــق نتـــائج مرغوبـــة فـــي أي موقـــف معـــین وتوقعاتـــه عـــن كیفیـــة األداء 
الحسن، وكمیة الجهد والنشاط والمثابرة المطلوبة عند تعامله مع المواقف والتنبؤ بمدى النجاح في 

  ".تحقیق ذلك السلوك
 (Cervone & Peake, 1986, 492-294)  

بأنهـــا قــدرة الفــرد علـــى التخطــیط وممارســة الـــسلوك الفعــال الـــذي )" ١٩٩٨الــسید، (ویــشیر
یحقق النتائج المرغوبة في موقف ما، والتحكم في األحداث والمواقف المؤثرة علـى حیاتـه وٕاصـدار 

ة معینــة والتنبــؤ بمــدى الجهــد التوقعــات الذاتیــة الــصحیحة عــن قــدرة الفــرد علــى القیــام بمهــام وأنــشط
  ).٦٣٧ ، ١٩٩٨السید،  (.والمثابرة المطلوبة لتحقیق ذلك العمل أو النشاط

بـأن الكفـاءة الذاتیـة هـي مـا یعتقـد الفـرد بأنـه یملكـه مـن إمكانـات ) " ١٩٩٩الزیـات،(ویذكر
ـــه وهـــذا  ـــه، وأفكـــاره ومـــشاعره وأفعال ـــه مـــن أن یمـــارس ضـــبطًا قیاســـیًا ومعیاریـــًا لقدرات الـــضبط تمكن

القیاسـي أو المعیـاري للــسلوكیات لهـذه المحـددات، یمثــل اإلطـار المعیـاري للــسلوكیات التـي تــصدر 
  ).٣٨١، ١٩٩٩الزیات، ".( عنه في عالقتها بالمحددات البیئیة المادیة واالجتماعیة
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مفهـوم الكفـاءة الذاتیـة یـشیر إلـى إدراكـات الـشخص " )Zimmerman 2000(كمـا یـذكر 
 وتفنید األعمال الضروریة للحـصول علـى األداء المحـدد للمهـارة مـن أجـل تنفیـذ لقدرته على تنظیم

المهمــات، واألهــداف األكادیمیــة مثــل الــدرجات والتقــدیر االجتمــاعي أو فــرص العمــل بعــد التخــرج 
  ".كلها تتنوع بصورة واسعة في طبیعة ووقت إنجازاها

(Zimmerman, 2000, 83)   
   ابعاد فاعلیة الذات ٢-١-٢

  :تتكون فاعلیة الذات من بعدین رئیسیین هما     
 توقــع الفاعلیــة الذاتیــة التــي تــشیر إلــى مــستوى صــعوبة المهمــة التــي یعتقــد الــشخص انــه أهمیــة -

  .قادر على إنجازها 
قوة توقع الفاعلیـة الذاتیـة التـي تـشیر فیمـا إذا كـان الحكـم عـن أهمیـة توقـع الفاعلیـة الذاتیـة قـوي  -

رار بالجهد بالرغم من قلة الخبرة أم ضعیف كالتردد فـي مواجهـة الـصعوبات كالمثابرة في االستم
 ) .www.des.emory.edu.com(والتحدیات 

  انواع فاعلیة الذات ٣-١-٢

یمكن للفرد أن یكون اعتقادات أو انطباعـات عـن فاعلیـة الـذات ألي جهـد إنـساني ، وهنـاك       
  :ثالثة أنواع مدروسة من فاعلیة الذات 

 .علیة الذات للتنظیم الذاتي فا -١

 .فاعلیة الذات االجتماعیة  -٢

                    فاعلیة الذات األكادیمیة -٣

   اختبارات االداء الممیز٤-١-٢
هــذه مكــن ان یفعلــه فــي موقــف معــین اي ان داء الممیــز للفــرد بمــا یاالوتهــدف الــى تحدیــد 

ریاضــیة ءه، مثـال ذلــك المنافـسات والبطـوالت الاالختبـارات تظهـر مایؤدیـه الفــرد بالفعـل وطریقـة ادا
     . )٤٨، ٢٠٠٧فرحات، ( او الجمبازالمصارعة او الغطس كقیاس االداء في 

  تحمل االداء المهاري ٥-١-٢
هوقدرة الفرد على االستمرار في االداء الحركي والتغلب على مقاومات  " ان التحمل العضلي     

  ."الزمن ت طویلة من  او لفترانسبیاً الطول فترة ممكنة 
  )١٠٣، ٢٠٠٥،  والخوجاالبشتاوي ( 

التعـب الـذي ) ایقـاف (ان تحمل االداء لدى العب الجمناستك یقصد به القـدرة علـى مجابهـة      
والتعــب یــأتي نتیجــة   نتیجــة االداء المتكــرر للتمرینــات والحركــات علــى كافــة االجهــزة،ینمــو ویتزایــد
  .ربطة في العمل الریاضيضالت واالكبیر من الع اشتراك عدد

  استخدام اختبارات التحمل العضلي ١-٥-١-٢
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 ٢٩٥

یمكننا القول ان اختبارات التحمل العضلي تستخدم في دروس التربیـة الریاضـیة الغـراض 
  :  متعددة هي

  .  في اختبارات اللیاقة البدنیةمهماً   عامالً یعد -
 .  مستواهم داخل الفصلن دافعیة للطالب لتحسیتعد -

ضلي هـــدفآ فـــي التربیـــة عـــ لتحدیـــد المـــستوى ودرجـــة الكفـــاءة عنـــدما یكـــون التحمـــل الا   مقیاســـتعـــد -
 .الریاضیة 

  .ى استعداد الفرد الداء نشاط زائد وسیلة لتحدید مدتعد -
  )١٠٤- ١٠٣، ٢٠٠٥البشتاوي والخوجا، (

  العضليانواع التحمل  ٢-٥-١-٢
  : هناك ثالثة انواع من اختبارات التحمل العضلي هي  
 :  الدینامیكياختبارات التحمل العضلي -

ددة یقوم المختبر بعمل تكرارات حركیة متشابهة عبر مسافة محـددة قـد تكـون فتـرة زمنیـة محـ      
او غیــر محــددة او طولیــة نــسبیآ، وحــساب الدرجــة فــي هــذا النــوع هــو عــدد المــرات الــصحیحة التــي 

  . یقوم الفرد بادائها
 : ررةتكاختبارات تحمل الثبات الم -

لقیـــاس حـــساب الدرجـــة یكـــون علـــى ادة اســـتعمال القـــوة ضـــد جهـــاز ثابـــت یقـــوم المختبـــر باعـــ      
اســاس عــدد المــرات التــي تكــون القــوة فیهــا معادلــة لنــسبة القــوة القــصوى للعــضالت المــشتركة فــي 

  . او وزن الجسم االداء
 :  )المحددة الوقت(  اختبارات تحمل الثبات الوقتیة -

 مـن عمـل عـدة انقباضـات ختبر هنا باالحتفاظ بانقباضه عضلیة واحدة مستمرة بدالً یقوم الم      
اض او فیـه الثقـل، م من الوقت الـذي اسـتمر فیـه االنقبـعبارة عن كمتعددة، ویكون حساب الدرجة 

فرحـــات، ( ضلي تختلـــف عـــن اختبـــارات القـــوةعـــوهـــي ان اختبـــارات التحمـــل المهمـــة وهنـــاك حقیقـــة 
٢١١-٢١٠، ٢٠٠٧( .  

  
  
  
  
  
   الدراسات السابقة٢-٢
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 ٢٩٦

  )٢٠٠٨ ، وطبیل  الحمداني ( دراسة١-٢-٢
  "بناء مقیاس فاعلیة الذات الریاضیة وعالقته بالتحصیل العملي في مادة الجمناستك " 

  :هدف البحث الى 
 فاعلیــة الــذات الریاضــیة فــي مــادة الجمناســتك لطــالب قــسم التربیــة الریاضــیة بكلیــة  مقیــاس بنــاء-

  . یة في جامعة الموصل التربیة االساس
 مستوى فاعلیة الذات الریاضیة ، والتحـصیل العملـي النهـائي فـي مـادة الجمناسـتك على التعرف -

  .لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل 
  العالقــــة بــــین فاعلیــــة الــــذات الریاضــــیة والتحــــصیل العملــــي النهــــائي فــــي مــــادةعلــــىالتعــــرف  -

  الجمناستك لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل 
  :االستنتاجات االتیة وقد توصل الباحثان الى 

 مـــستوى فاعلیـــة الـــذات الریاضـــیة فـــي مـــادة الجمناســـتك قیـــاسل بنائـــهتـــم  فاعلیـــة المقیـــاس الـــذي -
  .  في جامعة الموصل لطالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة

 طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل بصورة عامـة یتمتعـون -
عطیهم الدافع ی ، اذ وهذا بدوره جیدابمستوى فاعلیة ذات ریاضیة في مادة الجمناستك ایجابیة ، 

  . والنجاح في التحصیل العملي الریاضي لالداء
ط ایجابیـــــة بــــین فاعلیـــــة الــــذات الریاضـــــیة والتحــــصیل العملـــــي فــــي مـــــادة   وجــــود عالقـــــة ارتبــــا-

  .الجمناستك لدى طالب قسم التربیة الریاضیة بكلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل 
   )١٩٩٩ ، والحسو سعودي(  دراسة ٢-٢-٢-٢
) ازيابض، الحلــق، المتــو المقــ(دراســة العالقــة بــین درجــة االداء وتحمــل االداء علــى اجهــزة " 

   "مناستكلالعبي الج
  .الجهزة تحمل على هذه االتحدید العالقة بین درجة الالعب النهائیة و :   الىالدراسة تهدف

علـى العبـي  اجریـت الدراسـةاستخدم الباحث المنهج الوصفي باالسـلوب المـسحي واالرتبـاطي ، و و 
اختبـارات تحمــل تبـاط ر اظهـرت النتـائج مــدى ا وقــد، الجمناسـتك لفئـة المتقـدمین فــي محافظـة نینـوى

عالقــة  غیرهــا كمــا انــه توجــد االداء علــى جهــاز الحلــق بدرجــة االداء علــى هــذا الجهــاز اكثــر مــن
   واختبارات تحمل االداء على االجهزة ودالة احصائیة بین درجة االداء طردیة

  اجراءات البحث -٣
   منهج البحث١-٣

  .لبحثمته لطبیعة ائم الباحث المنهج الوصفي لمالتخدسا     
  ینتهعمجتمع البحث و  ٢-٣

 فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة بجامعـة ة الثالثـطـالب الـسنة الدراسـیةاشتمل مجتمع البحـث علـى      
 تمفـ  عینـة البحـثا امـ،طالـب) ٢٠٠( والبالغ عـددهم، )٢٠٠٩-٢٠٠٨(للعام الدراسي الموصل ، 

 %)١٥(نـسبة وب ،ا  بـطال) ٣٠( علـى ملتتشـ اذ ا ، مـن مجتمـع البحـث بالطریقة العـشوائیةهااختیار 
  .  الكليمن مجتمع البحث

  هزة واالدوات المستخدمة في البحث االج٣-٣
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 ٢٩٧

  . )٢(  ساعة توقیت عدد- 
  . )١( حلق عدد جهاز - 
  . )١(  عددلةقعلجهاز ا - 
  . )١( متوازي عدد  جهاز- 
  بیاناتلوسائل جمع ا ٤- ٣
   االستبیان - 
   االختبارات والمقاییس - 
  خدمة في البحث تالمس االختبارات ٥- ٣

تعد   التي ترتبط بالظاهرة المراد دراستهات االختبارات لقیاس المتغیراعان اختیاراو وض" 
بالتربیة الریاضیة، لذا ینبغي على  تعلقةماالجرائیة المهمة في البحوث العلمیة الت من الخطوا

  . "مایرید قیاسه فعآل التي تقیست الباحث انتقاء االختبارا
  )٧٧، ١٩٩٩ ئم وحسانین،عبدالدا(

والدراسات   بأجراء عملیة مسح للمصادر قام الباحثلغرض الحصول على االختبارات المالئمةو 
  )٢٠٠٨ ،،وطبیل الحمداني(  ومن هذه المصادرالعلمیة

- ٢٣٤، ١٩٨٨حنتوش، وسعودي، () F.I.G.2006.211)(١٩٩٩،١٢٠،والحسو سعودي(
  بالبحث، واهم هذه االختباراتالتي لها عالقة  والمقاییسلتحدید اهم االختبارات ،)٣٤٩

  : رشحت هي  التيوالمقاییس
 .یة الذات الریاضیة لمقیاس فاع -١
  . االداءدرجةرات بااخت -٢
   .اختبارات تحمل االداء -٣

   مقیاس فاعلیة الذات الریاضیة١- ٥- ٣
مقیاس  تالف ال،)٢٠٠٨وطبیل،  الحمداني،( الذي اعده و فاعلیة الذات الریاضیةمقیاس       

، موزعة على فقرة سلبیة) ١٠(فقرة ایجابیة، و) ٢١(، منها فقرة) ٣١(بصورته النهائیة من 
 ثالثة المقیاس من خالل فقرات، وتتم االجابة على ) ١(مجاالت ، كما مبین في الجدول ) ثالثة(

 ، وبین درجة للفقرة االیجابیة) ١- ٣( االوزان بین تعطى لها) دائما ، احیانا ، ابدا( هي بدائل
درجة ، اما الدرجة الكلیة ) ٩٣(وتكون الدرجة الكلیة العلیا للمقیاس هي للفقرة السلبیة ، ) ٣- ١(

  . درجة) ٣١( هيفالدنیا للمقیاس 
  )١ ( رقمالجدول

  فاعلیة الذات الریاضیة في مادة الجمناستكمقیاس   مجاالتعلىفقرات الیبین توزیع 
  المجموع  تسلسل الفقرات  المجاالت  ت

  ٩   ٣٠ ، ٢٨ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ١١ ، ٦ ، ١  مجال اهمیة توقع الفاعلیة الذاتیة  .١
  ١٠   ٢٦ ، ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٠ ، ١٧ ، ١٤ ، ٩ ، ٧ ، ٤ ، ٢  قوة توقع الفاعلیة الذاتیة مجال  .٢
  ١٢   ٣١ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٥ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨ ، ٥ ، ٣  فاعلیة التنظیم الذاتي مجال  .٣

  ٣١  المجموع الكلي للفقرات          
   اختبارات مستوى االداء٢- ٥- ٣
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 ٢٩٨

للفصل الدراسي االول لالداء المهاري في مادة اعتمد الباحث درجات االمتحان العملي       
، وعلى شكل سلسلة حركیة اجباریة على كل جهاز )الحلق، العقلة، المتوازي( الجمناستك الجهزة

ثم سحب الرجلین الخذ وضع الكب ثم دفع  بالتعلق المقلوب، الصعود(جهاز الحلق في مثالً 
الرجلین مع مد الجسم بشكل كامل لعمل حركة المیزان الخلفي ثم النزول لعمل حركة التعلق 

 وضع التعلق المقلوب ثم النزول لعمل ألخذثم سحب الرجلین مرة ثانیة ) الملخة(الخلفي
  . ثم الهبوط الخلفي الهوائي، مرجحتین

، الهبوط االمامي من االسفل مع )٢( الصعود الخلفي، دورة بطن صغیرة خلفیة عدد:العقلةجهاز 
  .الطیران لالعلى ثم النزول بالثبات بضم القدمین

 ثم الصعود باالرتكاز على الذراعین ثم عمل مرجحتین للوقوف على االكتاف : جهاز المتوازي
لجهاز ثم یقوم بعدها بضم الرجلین الخذ النزول بدحرجة امامیة الخذ وضع الجلوس فتحآ على ا

وضع االرتكاز الزاوي مع السحب بالقوة للوقوف على االكتاف مرة ثانیة والنزول بالدحرجة 
الى  االمامیة بضم الرجلین داخل الجهاز واالرتكاز على العضدین ثم عمل مرجحتین والصعود

هوائي مع نصف الط الخلفي غیر االمام مع عمل مرجحتین من االرتكاز على الذراعین ثم الهبو 
  .لفة
    اختبارات تحمل االداء المهاري٣- ٥- ٣

  :مایأتياعتمد الباحث في اختبارات التحمل على اجهزة الجمناستك       
  -: جهاز الحلق:  اوال

 ) من المراتعدد القصى (ثانیة) ٢(المقلوب مع عمل حركة الكب والثبات ) التعلق(  -  
   .)١٢٠ ، ١٩٩٩،  ، والحسو سعودي(

  )F.I.G.2006.211( )لمراتا من  عدد القصى(ثانیة ) ٢(االفقي الخلفي والثبات ) التعلق( - 
  -: جهاز العقلة:  ا  ثانی

 اكبر (لفي متبوعآ بدائرة خلفیة صغیرةاداء حركة الصعود الخ:   من وضع مسك العقلة الواطئة- 
  .) عدد من المرات

  . )اكبرعدد من المرات( بالدوران الخلفي لالرتكازالطلوع:  من وضع مسك العقلة الواطئة - 
  -: جهاز المتوازي : ا  ثالث

  . )اكبرعدد من المرات(  الدحرجة االمامیة مع فتح الساقین- 
  )اكبرعدد من المرات( یحالترج الوقوف على االكتاف من - 

  )٣٤٩ -١٩٨٨،٢٣٤حنتوش، وسعودي، (
  التجربة االستطالعیة لالختبارات ٦-٣
 عبد( كما یشیر لذلك د التجربة االستطالعیة تجربة مصغرة مشابهة للتجربة الحقیقیةتع       

ان تتوفر فیها الشروط والظروف نفسها التي تكون فیها التجربة الرئیسة  "هو ) یسيوبسطو  الجبار
  . )٩٥، ١٩٨٧،  وبسطویسي الجبار عبد" ( امكن ذلك حتى یتسنى االخذ بنتائجها ما
اجراء التجربة االستطالعیة الباحث ب قام )الخبراء والمتخصصین( باراءخذ الا بعدف      

طالب اختیروا بالطریقة العشوائیة من مجتمع البحث ) ١٠( على عینة مؤلفة منلالختبارات 
، تم لغرض التعرف على الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث اثناء تنفیذ االختبارات

   .استبعاتهم فیما بعد
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 ٢٩٩

 عامالت العلمیة لالختباراتالم ٧-٣
   صدق االختبارات١- ٧- ٣

 اهم شروط االختبار الجید فاالختبار الصادق هو الذي یقیس ما وضع  "یعد صدق االختبار      
  . )٢٧٣، ٢٠٠٠،  ملحم ("لقیاسه

   صدق المحتوى١- ١- ٧- ٣
لجوانـب یهـدف الـى معرفـة مـدى تمثیـل االختبـار او المقیـاس و " ویسمى بـصدق المـضمون        

الـــسمة او الـــصفة او القـــدرة المطلـــوب قیاســـها ، وعمـــا اذ كـــان االختبـــار او المقیـــاس یقـــیس جانبـــا 
ومـن   بعـض " ، ) ٢٥٨ ، ٢٠٠٨عـالوي ورضـوان ، " (محددا من هـذه الظـاهرة ام یقیـسها كلهـا 

ة اسالیب حسابه حصر الدراسات السابقة ، اذ یعتمد على االطالع على البحوث والدراسات السابق
 ، ٢٠٠٧فرحــات ، "  (للقــدرة او الــسمة او الظــاهرة موضــوع القیــاس لتحدیــد المكونــات االساســیة 

١١٥ (.  
   لالختبارات الصدق الظاهري٢- ١- ٧- ٣
والمتخصصین تم عرضها على مجموعة من الخبراء صدق االختبارات على  للحصول        

التي وضعت من اجلها ویعد هذا البداء ارائهم في مدى صدق االختبارت لالغراض  )١(الملحق 
انه یمكن ان یعد  "الى ) الروسان( و)وعلیان الزیود( لالختبار، اذ یشیر كآل من ا  االجراء صدق

 اذا تم عرضه على عدد من الخبراء وذو االختصاص في المجال الذي یقیسه ا  االختبار صادق
 الروسان() ١٨٤، ١٩٩٨،  لیانوع الزیود " (وضع لقیاسه بكفاءة االختبار وحكموا بأنه یقیس ما

  . )٣، ٢( ، وكما مبین في الملحق )٣٢، ١٩٩٩، 
- %٩٠(  وتفریغها تبین وجود نسبة اتفاق تراوحت مابینجمع استمارات االستبیانوبعد       
  . یبین ذلك) ٢(  رقموالجدول  ،لالختبارات ومقیاس فاعلیة الذات الریاضیة المرشحة%) ١٠٠

   لالختبارات ومقیاس الذات الریاضیةلصدق الظاهريبن نسبة االتفاق عن ای
  نسبة االتفاق  عدد الخبراء  وحدة القیاس  الهدف من االختبار  االختبار  ت
  %١٠٠  ١٣  درجة  قیاس فاعلیة الذات  فاعلیة الذات الریاضیة  ١
  %٩٢  ١٢  درجة   درجة االداءقیاس  درجة االداء  ٢
  %٩٢  ١٢  درجة   االداء تحملقیاس  تحمل االداء  ٣

   ثبات االختبارات٢- ٧- ٣
  التجزئة النصفیة طریقة  ١- ٢- ٧- ٣

 ، في مقیاس فعلیة التجزئة النصفیة ، باسلوب الفقرات الفردیة والزوجیة طریقة تستخدم       ا
یمكن الحصول على درجتین لكل فرد عن طریق تقسیم "  ، وفي هذه الطریقة الریاضیةالذات 

 الفردیة ، والنصف الثاني على الدرجاتاالول على االختبار الى نصفین كان یشمل النصف 
، واالرتباط بین هاتین الدرجتین على ذلك نحصل على درجتین لكل فرد الزوجیة ، و الدرجات

 بمثابة االتساق الداخلي لنصف االختبار فقط ولیس یعد) درجات كل من نصفي االختبار(
سبیرمان (ر ككل یمكن استخدام معادلة لالختبار ككل ، ولتقدیر ثبات االتساق الداخلي لالختبا

تم معالجتها و ،  استمارة)٣٠(، اذ تم تصحیح ) ٢٨٦ ، ٢٠٠٨عالوي ورضوان ، ) " (براون
) ر(فظهرت قیمة  بین درجات نصفي المقیاس احصائیا باستخدام معامل االرتباط البسیط
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 ٣٠٠

ر بكامله تم ، ولكي نحصل على تقدیر غیر متحیز لثبات االختبا)٠.٧٣(المحتسبة تساوي 
 وهو دال ،)٠.٨٤(معامل الثبات الكلي ، اذ بلغت قیمة )سبیرمان براون(استخدام معادلة 

  .احصائیا مما یدل على ثبات المقیاس 
  االختبار طریقة اعادة  ٢- ٢- ٧- ٣

اعطاء النتائج نفسها اذا ما اعید تطبیقه على العینة نفسها في  "یقصد بثبات االختبار هو       
من اجل حساب معامل و ،  )٦٥٣، ١٩٨٥،  الغریب( "وفي ظروف مشابهة * تلفتینفترتین مخ

اذ  ،  واعادة تطبیقهتطبیق االختبار اختار الباحث طریقة  درجة وتحمل االداءاتار  الختبالثبات
  .سلوب نفسه على عینة البحث نفسها باالفا  اعیدت جمیع االختبارات المذكورة ان

  الصدق الذاتي ٣- ٧- ٣
صدق الدرجات التجریبیة التي استخلصت من "الثبات ویقصد به  طلق علیه ایضآ مؤشروی     

شوائب اخطاء الصدفة ومن ثم فأن الدرجات الحقیقیة هي المیزان او المحك الذي ینسب الیه 
، ویحسب الصدق الذاتي بحساب الجذر التربیعي  )١٩٢، ١٩٩٥،  حسانین( " صدق االختبار

  . الصدق الذاتيو   الثبات ،یبین قیم) ٣(رقم  والجدول ،االختبار  لمعامل ثبات
  

  )٣(رقم الجدول 
  یبین قیم الثبات والصدق الذاتي 

  الصدق الذاتي  الثبات  االختبار  ت
  ٠.٩١  ٠.٨٤  الذات الریاضیة فاعلیة  ١
  ٠.٨٨  ٠.٧٨  درجة االداء  ٢
  ٠.٨٦  ٠.٧٤  تحمل االداء  ٣

  
   موضوعیة االختبار٤- ٧- ٣

هي عدم اختالف المقدرین في الحكم على شئ ما اوعلى موضوع  "الموضوعیة        
 ، ان االختبارات المستخدمة في هذا البحث تعتمد على مفردات)٦٩، ١٩٩٩باهي، "(معین

  . )المرات ، عدد الدرجة( ان التسجیل یتم باستخدام وحدات اذبسیطة وسهلة الفهم 
  تطبیق االختبارات ٨- ٣

   : الىقسم الباحث التجربة الرئیسة 
  على عینة البحث تطبیق مقیاس فاعلیة الذات قام الباحث بتوزیع مقیاس فاعلیة الذات  ١- ٨- ٣
یم درجات لباحث درجات االمتحان العملي لتقیعتمد اا تطبیق اختبارات االداء المهاري ٢- ٨- ٣ا

  .یبین ذلك ) ٤(رقم  المهاري، والجدولاالداء 
  
  

  )٤(  رقمالجدول
  لمهاري على االجهزة الثالثةدرجات تقویم االداء ا
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 ٣٠١

  مجموع الدرجتین  درجة االداء الفني  درجة الصعوبة  االجهزة
  ٥  ٢  ٣  الحلق
  ٥  ٢  ٣  العقلة

  ٥  ٢  ٣  المتوازي
  
 بعد استكمال ة البحثل االداء على عینالخاصة بتحم االختبارات بإجراءقام الباحث  ٣- ٨- ٣

  . اصة بتحمل االداء ة الشروط العلمیة من صدق وثبات  لالختبارات الخفكا
   االحصائیةالوسائل ٧- ٣
  وسط الحسابي متال  - 
  المنوال  - 
  االنحراف المعیاري  - 
  )كارل بیرسون (معامل االلتواء لـمعادلة   - 
  ).سبیرمان براون(معادلة  - 
  ) .١٩٩٩ التكریتي والعبیدي ،( عامل االرتباط البسیطم  - 
  ) .٩٠- ٨٨ ، ٢٠٠١عمر واخران ، (النسبة المئویة   - 
  
  عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها-٤
   عرض نتائج العینة في اختبارات البحث١-٤

  یبین ذلك) ٥(تم التاكد من مالءمة االختبارات لعینة البحث والجدول 
  )٥(رقم الجدول 

  یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الفرضي للمقیاس
المتوسط   المعالم االحصائیة

  الحسابي
حراف االن

  المعیاري
     المتوسط   عدد افراد العینة

  الفرضي للمقیاس
  ٦٢  ٣٠  ٤.٦  ٧٤.٣  فاعلیة الذات الریاضیة

    ٣٠  ١.٣٢  ٨.٨٧  مستوى االداء
    ٣٠  ٢.٣٦  ١٤.٨  تحمل االداء

  
بـــان المتوســـط الحـــسابي  لـــدرجات مقیـــاس  فاعلیـــة الـــذات  ) ٥(رقـــم یـــستدل الباحـــث مـــن الجـــدول 

 وهــذه الدرجــة هــي اعلــى مــن المتوســط )٤.٦( وبــانحراف معیــاري قــدره )٧٤.٣  (الریاضــیة قــد بلــغ
ــغ)٦٢(الفرضــي للمقیــاس البالغــة   )٨.٨٧( المتوســط الحــسابي   امــا بالنــسبة لمــستوى االداء قــد بل
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 ٣٠٢

فقـدت بلغـت درجـات المتوسـط الحـسابي  لتحمـل  االداء  واخیـرا ) ١.٣٢ (وبانحراف معیاري قـدره 
  .)٢.٣٦(ري قدره   وبانحراف معیا)١٤.٨(قد بلغ 

  عرض وتحلیل العالقة بین اختبارات البحث ومناقشتها٢- ٤
  :     بعد ان قام الباحث بتنفیذ هذه االختبارات وتفریغها من محتوها لغرض ایجاد العالقة بین

  .مقیاس فاعلیة الذات الریاضیة ودرجة األداء : اوال 
  . مقیاس فاعلیة الذات الریاضیة وتحمل األداء :ثانیآ 
  . درجة االداء وتحمل االداء على بعض اجهزة الجمناستك :ثالثآ 

  
  )٦(رقم الجدول 

  یبین معامل االرتباط بین اختبارات البحث
  تحمل االداء  درجة االداء  فاعلیة الذات  االختبارات

  *٠،٣٧٢  *٠،٥٩٨  ــ  فاعلیة الذات الریاضیة
  *٠،٣٥٨  ــ  ــ  درجة االداء
  ــ  ــ  ــ  تحمل االداء

  ٠.٣٠٦= الجدولیة) r(قیمة ) ٢٩( وامام درجة حریة ٠،٥٠ ≤وي عند مستوى معنویةمعن*
 فاعلیة الذات الریاضیة ودرجة  ان معامل االرتباط بین)٦(رقم یستدل الباحث من الجدول        

، وهــذا یــدل علــى ان ) ٠.٣٠٦(الجدولیــة والبالغــة ) ر(وهــو اكبــر مــن قیمــة ) ٠،٥٩٨(االداء بلــغ 
  .رتباط معنویة ایجابیة بین فاعلیة الذات الریاضیة ودرجة االداء هناك عالقة ا

 هذه النتیجة الى ان فاعلیة الذات لها صلة وثیقة بالعملیات العقلیة والنفسیة        ویعزو الباحث
  لدى الطالب، ومدى عالقتها الجیدة مع درجة االداء وذلك من خالل اندماج وفاعلیة

ت المقیاس بكل حریة وربطها بدرجة وتحمل االداء، وفي هذا الطالب في االجابة على فقرا
فاعلیة الذات یمكن ان تشمل أیضًا سلوك المبادرة والمثابرة   Maddux".1987 ) (الصدد اكد 

لدى الفرد والذي یعتمد على احكام الفرد وتوقعاته المتعلقة بمهاراته السلوكیة، ومدى كفایتها في 
 في التكیف النفسي الناجح، ا   مهما  یئة، والتي یمكن أن تلعب دور التعامل بنجاح مع تحدیات الب

والذي یعبر عن قدرة الفرد في ضبط سلوكه وبیئته وأفكاره ومشاعره وصوًال إلى القدرة األفضل 
للتعامل مع ضغوط االختبار واالمتحان التي  یتم من خاللها إدراك الموقف معرفیًا بصورة أفضل 

  .)Maddux.1987.p33" (أداء وصوًال إلى تحقیق أفضل 
 وألهمیة وقوة الدور الذي تلعبه فاعلیة الذات في االداء الریاضي ، والذي بدوره اعطى      

عامل نفسي عالي في االداء المهاري، والى وجود عالقة ارتباط بین فاعلیة الذات واالداء 
بین التوقعات فاعلیة وجود عالقة موجبة " في ) Mcauley(المهاري للطالب ، وهذا مایؤكده 

الذات للفرد وادائه الحركي، وان الریاضیین االكثر نجاحآ یظهرون توقعات فاعلیة الذات اعلى 
  ).Mcauley,1985,283  " (ا  من الریاضیین االقل نجاح
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 ٣٠٣

الریاضیة  فاعلیة الذات ان معامل االرتباط بین  ایضآیستدل الباحث) ٦(رقم        ومن الجدول 
، وهذا یدل ان ) ٠،٣٠٦(الجدولیة والبالغة ) ر(وهو اكبر من قیمة ) ٠،٣٧٢(بلغ وتحمل االداء 

  .هناك عالقة ارتباط معنویة ایجابیة بین فاعلیة الذات وتحمل االداء 
      ویعزو الباحث هذه العالقة الى ان فاعلیة الذات ترتبط بالقدرات الفردیة لكل طالب یتحمل 

طالب االقتصاد في الجهد وتوزیعه طول فترة اداء السلسلة الجهد العضلي الذي یتطلب من ال
وصول الالعب الى اداء " الى ان ) فوزي وعادل( من ال  الحركیة على هذه األجهزة، وهنا یشیر ك

الحركة بطریقة انسیابیة ومتسلسلة وبرشاقة واتزان وقدرة وتوقیت مضبوط وباقل جهد عضلي أي 
، وهذا یعني ضرورة امتالك الطالب ) ٢٢٣، ١٩٨٥عادل، فوزي و " (اداء الحركة بكفایة ودقة 

وهو الجزء المهم من اجزاء الجسم المستخدم في هذه ) الذراعین(المطاولة العضلیة الموضعیة 
تجریب الالعبین الكتساب المطاولة " الى ان ) حسین( ویشیررات الحركیة،االجهزة في اداء المها

ضعیة لكي یتمكن الالعب من الوصول الى التكرار خاصة المطاولة العضلیة المو بالعضلیة و 
 عن اهمیتها الخاصة لالحساس الحركي واداء التمرینات وأجزاءها بدقة في تنفیذ التكنیك ، فضالً 

بان السلسلة الحركیة الصعبة ) " نورمان(، وكما یؤكد   )٢٠ ، ١٩٨٥حسین ، " (العضلي 
  ) ٢٧٩، ١٩٧٨نورمان، " (العضلیة لحزام الكتفین  من قوة االرتكاز والمطاولة ا   كبیر ا  تتطلب قدر 

.  
 درجة االداء وتحمل  ان معامل االرتباط بین)٦(یستدل الباحث من الجدول  ا  واخیر 

، وهذا یدل الى ان )٠.٣٠٦(الجدولیة والبالغة ) ر(ن قیمة وهو اكبر م) ٠.٣٥٨(االداء بلغ 
  .تحمل االداء هناك عالقة ارتباط معنویة ایجابیة بین درجة االداء و 

      ویعزو الباحث ذلك الى مالئمة وفاعلیة اختبارات تحمل االداء مما اعطى صورة ایجابیة 
في تحسین درجة االداء رغم اختالف طبیعة الحركات على كل جهاز من اجهزة الجمناستك قید 

ظر  بناالخذالبحث ، فلكل جهاز خصائص وممیزات قد تتشابه وتختلف من جهاز الى اخر مع 
االعتبار عدم االنحراف عن التكوین البنائي للحركة حتى یمكن المجموعات العضلیة ان تتدرب 
على التوافقات الكلیة والجزئیة المناسبة لالداء الحركي، وان اعادة التمارین وتكرارها لها االثر 

)  وحسانیندرویش(البالغ في تطویر التحمل العضلي بمستوى االداء الجید نفسه، اذ یبین كآل من 
في كل مرة بنفس الدقة ولكن مع تزاید مستمر ) التكرارات(اعادة تنفیذ التمارین " على ان اهمیة 

فكلما ارتفعت درجة االداء المهاري ارتفع " ، )١٩٩٩،١٣٨درویش وحسانین، " (في سرعة االداء 
مجید " ( الحركي لالداءالزمني الدینامیكيمستوى التوافق بین االلیاف العضلیة وتحسن التوزیع 

   ).٧٠،  ٢٠٠٢،  وتركي

  : االستنتاجات ١- ٥
  . فاعلیة الذات الریاضیة یتمیز أفراد عینة البحث بشكل عام بوجود مستویات مقبولة من-١
 . السنة الدراسیة الثالثةتوثر فاعلیة الذات الریاضیة في مستوى األداء المهاري  لدى طلبة   -٢

 .  الثالثةالسنة الدراسیةفي تحمل  األداء المهاري  لدى طلبة توثر فاعلیة الذات الریاضیة  -٣

  :  التوصیات٢- ٥
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 ٣٠٤

 . التأكید على أهمیة استخدام االختبارات النفسیة  في الدروس العملیة -١
حث جمیع القائمین بالعملیة التدریسیة على رفع مستوى الكفاءة الذاتیة لدى الطالب على  -٢

 .عوامل التي توثر في األداء اعتبار الكفاءة الذاتیة احد ال
 التركیز على االداء المهاري وتحمل الحركات الصعبة في السلسلة الحركیة على اجهزة -٣

  .الجمناستك  
  
  لمصادر العربیة واالجنبیةا

   المصادر العربیة-اوآل 
  الریاض،القانون الدولي للرجال،ترجمة عبدالحمیداحمد،):٢٠٠٦(لجمناستكلالدولي  االتحاد-١
  . لسعودیةا

المعامالت العلمیة والعملیة بین النظریة والتطبیق،مركز ):١٩٩٩(مصطفى حسین باهي،-٢
  .الكتب والنشر،القاهرة

،دار الفكر ١القیاس والتقویم في التربیة البدنیة،ج):١٩٩٥(محمد صبحي حسانین،-٣
  .العربي،القاهرة

از بحركات االساس لجمالمدخل في ال):١٩٨٨(عامرمحمد وسعودي، معیوف ذنون، حنتوش،-٤
  .الرجال، دارالكتب، الموصل

الفكرالعربي،  ، دار١اسالیب القیاس والتقویم في التربیة الخاصة، ط ):١٩٩٩(ن، فاروقالروسا-٥
  .عمان

 الفكر ، دار١مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، ط ):١٩٩٨( وعلیان هاشم، الزیود، نادر،-٦
  .عمان للنشر،

دراسة العالقة بین درجة االداء ):١٩٩٩( عبدالجبارعبدالرزاق والحسو، عامرمحمد،  سعودي،- ٧
، مجلة الرافدین للعلوم )المتقدمین( وتحمل االداء على اجهزة الجمناستك لالعبي الدرجة االولى

  .،جامعة الموصل)١٣(الریاضیة،المجلد الخامس،العدد
المجال  واالحصاء في االختبارات ):١٩٨٧( بسطویسي واحمد، ،قیس ناجي عبدالجبار،- ٨

  .بغداد التعلیم العالي، مطبعة الریاضي،
  .القاهرة مكتبة االنجلو المصریة، التقویم والقیاس النفسي والتربوي، ):١٩٨٥(الغریب، رمزیة -٩

اسالیب القیاس والتقویم والتشخیص في التربیة ): ٢٠٠٧( لیلى السید فرحات، - ١٠
  .العربي، عمان الفكر ، دار١الخاصة،ط

،دار المسرة ١ط القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس،): ٢٠٠٠( سامي محمد ملحم،- ١١
  .للنشر، عمان

عالقة الفاعلیة الذاتیة المدركة باالكتئاب والتوتر : )٢٠٠٠( حمدي، نزیه، وداؤد، نسیمه- ١٢
 )٢٧(  المجلد، مجلة دراسات العلوم التربویة،األردنیةكلیة العلوم التربویة في الجامعة  ةبلدى طل

  ).١( العدد
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 ٣٠٥

، ٢ التطبیقي في التربیة الریاضیة،طاإلحصاء): ٢٠٠١(  وآخران  عمر، محمد صبحي،- ١٣
  .مصر

  .، دار المعارف، القاهرة٤التدریب نظریات وتطبیقات،ط): ١٩٨٠( عبدالخالق، عصام- ١٤
السس الحدیث في كرة السلة ا): ١٩٩٩(عبدالدائم، محمد محمود، وحسانین، محمد صبحي- ١٥

  .،دار الفكر العربي،القاهرة٢، ط)قانون-انتقاء-قیاس- تدریب-تعلیم( العلمیة والتطبیقیة
البنیــــة العاملیــــة للكفــــاءة الذاتیــــة ومحــــدداتها ،المــــؤتمر الــــدولي ) : ١٩٩٩( الزیــــات ، فتحــــي -١٦

  .السادس لإلرشاد النفسي،مركز اإلرشاد النفسي ، جامعة عین شمس، القاهرة
اللیاقة البدنیة والتكنیك الریاضي لاللعاب الریاضیة دار ): ١٩٨٥(نحسین، قاسم حس- ١٧ 

  .الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
جمباز االجهزة، ترجمة سلیمان علي ومعیوف حنتوش، دار الكتب ): ١٩٧٨(نورمن - ١٨

  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل
تدریب الدائري، مركز الجدید في ال): ١٩٩٩(صبحي محمد وحسانین،درویش، كمال  - ١٩

  .الكتب للنشر، القاهرة
  .، بغداد٢نظریات تدریبات االثقال، ط): ٢٠٠٢(وتركي، علي ریسان خربیط،  مجید- ٢٠
بناء مقیاس فاعلیة الذات  ):٢٠٠٨(ثامر محمود، وطبیل، علي حسین محمد ،الحمداني - ٢١

التربیة االساسیة، ، مجلة التحصیل العملي في مادة الجمناستك، بحث منشورالریاضیة وعالقته ب
  جامعة الموصل

التطبیقات االحصائیة في ): ١٩٩٩( التكریتي، ودیع یاسین، والعبیدي، حسن محمد عبد- ٢٢
  .البحوث الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

القیاس في التربیة ) : ٢٠٠٨(عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدین  - ٢٣
  .علم النفس الریاضي ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة الریاضیة و 

مبادئ التدریب الریاضي، دار وائل ): ٢٠٠٥( البشتاوي، مهند حسین، الخوجا، احمد ابراهیم- ٢٤
  .للنشر،عمان

النظریات واالسس العلمیة في تدریب ): ١٩٨٥(  فوزي یعقوب، وعادل عبدالبصیر- 25
  . العربي، مصر، دار الفكر٢الجمباز، ج

دراســات فــي الــصحة النفــسیة، التوافــق ألزواجــي وفاعلیــة الــذات ) : ١٩٩٨( الــسید ، محمــد -٢٦
  .، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع،القاهرة١لالضطرابات النفسیة والجسمیة، ج

النموذج البنائي لفاعلیة الذات في البحث وبیئة ) : ١٩٩٨(محمد، عزت عبد الحمید - ٢٧
على البحث واالتجاهات نحوه لدى طالب الدبلوم الخاصة والدكتوراه، المجلة المصریة التدریس 

  .، مصر٢١، العدد ٨للدراسات ، المجلد
 

28. Bandura , A (1997) : Self-efficacy , The exercise of control , 
New York , Freeman .  
29-www.des.emory.edu.com             
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30. Maddux, j.e. etal (1987) : : Self-efficacy theory An introduction 
J.E. Maddux ED : Self-efficacy , adaptation and adjustment , 
theory , research , and application (p33) , New York , Plenum 
Press 
29. Mcauley , E (1985) : Modeling and self-efficacy Atest of 
Bandera's  Model , J. of sport. , psychology . 
31. F.I.G.(2006):Federation Interational de Mens Artistic 
Gymnastic Interational Gymnastics  Fedration Compang 
Philadelphia,U.S.A  
32. Matwejew,L.U.(1962):All gemeincder,K.E.Sport veriag,Berlin                             
33. Cervone,D&Peake,P (1986) : Anchoring,Efficacy,and Action, 
the influence of judgment, Heuristics on Self – Efficacy and 
Behavior, journal of Personality and Social Psychology,V.50,N.3. 
34.Bandura,.A. (1977) :Self - Efficacy,Towarda unifying, Theory of 
Behavioral change, psychological review,VOL.84.                                           
35.Zimmermann (2000) :  Self – Efficacy An Essential Motive To 
Learn, Contemporary Educational Psychology, VOL .25.   

  )١(رقم  الملحق
  ختصاص         اسماء السادة ذوي الخبرة واال

  الجامعة  الكلیة  االختصاص  اسم الخبیر  ت
 الموصل التربیة الریاضیة علم الحركة عامر محمد سعودي. د.ا  ١
 الموصل التربیة الریاضیة علم النفس الریاضي ناظم شاكر الوتار. د..ا  ٢
 الموصل التربیة الریاضیة قیاس وتقویم الكریم قاسم غزال د عبد.م.أ  ٣
 الموصل التربیة الریاضیة علم التدریب الریاضي وفل محمد محمودد ن.م.ا  ٤
 الموصل التربیة الریاضیة قیاس وتقویم ایثار عبد الكریم. د.م.أ  ٥
 الموصل التربیة الریاضیة قیاس وتقویم ضرغام جاسم محمد. د.م.أ  ٦
 الموصل التربیة الریاضیة قیاس وتقویم سبهان محمود . د.م.أ  ٧
 الموصل التربیة الریاضیة علم النفس الریاضي  یحیى محمدد زهیر.م.ا ٨
 الموصل التربیة الریاضیة علم التدریب الریاضي عبد الجبار عبد الرزاق. د.م.أ ٩

 الموصل التربیة الریاضیة علم التدریب الریاضي كسرى احمد فتحي. د.م ١٠
 الموصل التربیة الریاضیة قیاس وتقویم م علي حسین محمد. م ١١
  مدرب المنتخب الوطني دریب الریاضيالتعلم  زیاد طارق زیدان ١٢
   مدرب المنتخب الوطني صائب مهدي ابراهیم ١٣

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )  ٢( رقم                                        الملحق
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  جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة

   اختبارات تحمل االداءحیة الخبراء حول صال السادةراءااستبیان 
   المحترم…………………………..…………………حضرة االستاذ

  :بعد التحیة 

فاعلیة الذات الریاضیة وعالقتها بمستوى وتحمل "         في النیة إجراء البحث الموسوم 
علما ان عینة البحث " .االداء على بعض اجهزة الجمناستك لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة 

  .یة التربیة الریاضیة الصف الثالث هم طالب كل
ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة علمیة في مجال العلوم الریاضیة، فقد تم اختیاركم كأحد 
الخبراء، راجین تفضلكم بقراءة االستبیان وتحدید اهم اختبارات تحمل االداء المالئمة للبحث 

  ة البحث مع التقدیر لیتسنى للباحث تطبیقه على عین......الموسوم اعاله 
  مـع الشكـر والتقدیـر

  :اللقب العلمي 
  :االختصاص 

  :الكلیة والجامعة 
  :التاریخ 

  
  

  

  

  

  

  

 الیصلح یصلح االختباراتاسم 

 البـاحـث

  حیدر غازي اسماعیل. م.م
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 الجهاز

  

    الحلق

 من عددالقصى (ثا)٢(المقلوب مع عمل حركة الكب والثبات)التعلق(- 
  )المرات

  )لمراتا  من عددالقصى (ة ثانی) ٢(االفقي الخلفي والثبات ) التعلق(- 

القصى (من وضع الكب الصعود للوضع االرتكاز على الذراعین) التعلق(- 
 ).  من المراتعدد

  

  

  

     العقلة

اداء حركة الصعود الخلفي متبوعآ بدائرة : من وضع مسك العقلة الواطئة 
  ) .اكبر عدد من المرات(خلفیة صغیرة 

اكبرعدد (ع بالدوران االمامي لالرتكازالطلو :  من وضع مسك العقلة الواطئة- 
  ).من المرات

اكبرعدد (الطلوع بالدوران الخلفي لالرتكاز:  من وضع مسك العقلة الواطئة - 
 ) .من المرات

  

  

  

  المتوازي

  ).  اكبرعدد من المرات(الكب المنزلق من االسفل واالرتكاز على الذراعین

  ) .من المراتاكبرعدد ( الدحرجة االمامیة مع فتح الساقین- 

 ) اكبرعدد من المرات( الوقوف على االكتاف من الترجیح - 

  

  

  
                                    

  
                               
  بسم اهللا الرحمن الرحیم                           

  )٣( رقم الملحق
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  جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة

  فاعلیة الذات الریاضیةمقیاس  فقرات  الخبراء حول صالحیة السادةراءااستبیان 
   المحترم…………………………..…………………حضرة االستاذ

  :بعد التحیة 

فاعلیة الذات الریاضیة وعالقتها بمـستوى وتحمـل االداء "         في النیة إجراء البحث الموسوم 
  " .على بعض اجهزة الجمناستك لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة 

  .       علما ان عینة البحث هم طالب كلیة التربیة الریاضیة الصف الثالث 

وم الریاضـــیة ، وفـــي مـــادة       ونظـــرا لمـــا تتمتعـــون بـــه مـــن خبـــرة ودرایـــة علمیـــة فـــي مجـــال العلـــ
ك، فقد تم اختیاركم كأحد الخبراء للحكم على مدى صالحیة فقرات المقیاس المرفقة طیا، الجمناست

طبیقه على عینة البحث ، راجین تفضلكم بقراءة االستبیان واالجابة على ما یاتي لیتسنى للباحث ت
:  

 ال تـصلح تـصلح ،( راه مناسـبًا للفقـرة امام كل فقرة ، وتحت البدیل الذي تـ(    ) ضع عالمة   -
  ) حذف او اعادة صیاغة او اضافة عدد من الفقرات(من خالل) ، تصلح بعد التعدیل

، تعطـى لهـا ) دائمـآ ، أحیانـًا ، ابـدآ( االجابة لفقرات المقیاس هي ثالثـة بـدائل      علما ان بدائل
 .على التوالي للفقرات االیجابیة ، وبالعكس للفقرات السلبیة  ) ١ ، ٢ ، ٣( األوزان 

  مـع الشكـر والتقدیـر

  :اللقب العلمي 

  :االختصاص 

  :الكلیة والجامعة 

  :التاریخ 

  

 صلح بعد التعدیلت التصلح تصلح الفقـرات ت

 البـاحـث

  حیدر غازي اسماعیل. م.م
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    یمكنني القیام بالحركات الصعبة  .١

    استطیع التركیز على ادائي لمدة طویلة من اجل النجاح .٢

    كة قبل ادائها على اجهزة الجمناستلي القدرة على تصور السلسلة الحركی .٣

    لي القدرة في التغلب على الصعوبات التي تواجهني اثناء االمتحان .٤

    اشعر بتوتر وقلق اثناء المواقف الصعبة في االمتحان .٥

    استطیع التركیز على اداء سلسلة حركیة رغم صعوبتها .٦

    اتردد في مواجهة المواقف الصعبة اثناء الدرس  .٧

    یمكنني متابعة تركیزي على االداء بعد أي توقف .٨

    یمكنني القیام باداء ناجح بعد اداء فاشل .٩

    اشعر بان میولي ال تتماشى مع قدراتي على اداء الحركات الصعبة .١٠

    یمكنني القیام بالمهارات الحركیة المنفردة بعد شفائي من اصابة .١١

    لي القدرة على التفكیر والتصرف بنجاح اثناء االداء الحركي .١٢

    تها اثناء االداءاستطیع تركیز انتباهي بعد تصحیح بعض االخطاء التي ارتكب .١٣

    احب التحدي والتغلب على السالسل الحركیة اثناء االداء .١٤

    اشعر ان ادائي ینخفض عند تواجد بعض التدریسیین .١٥

    انا متاكد من قدرتي على االنجاز الحركي اثناء االمتحان .١٦

    اتجنب القیام باداء المهارات الحركیة الصعبة  .١٧

    السهلةافضل اداء لي في المهارات الحركیة احقق  .١٨

    اشعر بعدم قدرتي على التنبؤ بمستوى صعوبة الحركة .١٩

    ال اعتبر ادائي له قیمة ما لم یقترب من افضل مستوى لي .٢٠

    استطیع االداء في االمتحان رغم الضغوط العصبیة .٢١

    على االداء الناجحاحساسي وتقبلي الجهزة الجمناستیك یساعدني  .٢٢

    ال استطیع اظهار قدراتي ومهاراتي اثناء االمتحان .٢٣

    اشعر برغبة كبیرة في التدرب على الحركات استعدادا لالمتحان .٢٤

    استطیع ان احتفظ بهدوئي اثناء االداء الحركي .٢٥

    استطیع المحافظة على اتزاني اثناء ادائي للحركات  .٢٦

    نني االستمرار باداء اكثر من مهارة حركیة بنجاح رغم التعبیمك .٢٧

    اشعر ان تكیفي مع الحركات الصعبة یساعدني على النجاح باالداء .٢٨

    اخشى من احتمال اصابتي اثناء ادائي للحركات .٢٩

    ال یمكنني االستجابة الحركیة بنجاح على بعض اجهزة الجمناستیك .٣٠

    صور ادائي للحركات قبل ان اقوم بادائها فعلیایمكنني ت .٣١
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