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 اقرار املشرف 

القدرات البصرية  اهمنسبة مساهمة )) أشهُد إن إعداد هذه األطروحة  الموسومة بـ 

المقدمة من  ((بطولة العربية الوالمهارات النفسية بنتائج العبي القوس والسهم في 

 تمت بأشرافي في جامعة ديالى كلية القادر عباس ( ) أفراح عبدطالبة  الدكتوراه 

 ساسية وهي جء  من متطلبات يي  درجة الدكتوراه في علو  التربيةالتربية األ

 الرياضية .

 التوقيع                                                      
 رفــــــــــــــــالمش                                                      

 أ . د فرات جبار سعد اهلل   
                                                       /   /1024  

 

 للمياقشة  األطروحة   بياً  على التعليمات والتوصيات يرشح هذه

 

 التوقيع                                                            
 فرات جبار سعد اهلل  أ.د 

 اون العميد للشؤون العلمية مع                                                  
 والدراسات العليا                                                                                 

                                                            4102  
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 اقرار املقوم اللغوي

 

القدرات  اهمنسبة مساهمة ))  : الموسومة بـ األطروحة أشهُد أن إعداد هذه 

 ((بطولة العربية الفي البصرية والمهارات النفسية بنتائج العبي القوس والسهم 

تمت مراجعتها من  ( عبدالقادر المنصوري  أفراح)  الدكتوراه  ةالمقدمة من طالب

 الياحية اللغوية وأصبح أسلوبها سليمًا وخاليًا من األخطا  والتعبيرات اللغوية غير

 الصحيحة وألجله وقعت . 
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 اقرار جلنة املناقشة والتقويم

   :نشهُد نحن أعضاء لجنة المناقشة والتقويم أطلعنا على أطروحة الدكتوراه  الموسومة بـ 
في بنتائج العبي القوس والسهم  ةالنفسيوالمهارات  ةالبصريالقدرات  أهمنسبة مساهمة )) 
( وناقشنا القادر عباس المنصوري دأفراح عب)الدكتوراه  ةالمقدمة من طالب (( بطولة العربيةال

في  الدكتوراه  في محتوياتها وفيما له عالقة بها ونقدر أنها جديرة بالقبول لنيل درجة ةالطالب
 لوم التربية الرياضية .ع
 

         التوقيع :                                                      التوقيع:              
 أ.د اخالص حسين دحام                                                أ.د فاطمة عبد مالح  

 عضو اللجنه                                                              لجنه       العضو    
 
 

 :التوقيع                                                       :التوقيع       
 أ.د.م فخر الدين قاسم          أ.د.م االء زهير مصطفى                            

 عضو اللجنة                                                   عضو اللجنة      
 

 التوقيع:                               
 ا.د عامر سعيد الخيكاني                        

                                 رئيس اللجنة                               
 

 جامعة ديالى على قرار اللجنة .  –صادق مجلس كلية التربية األساسية 
                                                                                                                                            

 التوقيع                                                                    

 أ . م . د حاتم جاسم عزيز                                                          

 جامعة ديالى  – عميد كلية التربية األساسية                                                 

                                                           /    /4102 
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  اإلهداء        
 ...آبي الكريم روح إىل          

 ...أميالكرمية روح إىل             
 إىل من غذى قلبي وعقلي نورا وحكمة من آيات اهلل 

اىل هذين الكرميني اهدي واىل من غذى حبنانها ولبانها  
وانفع به  عبادك  عملي اخلص اليدين فاللهم  ماجنته

 وارمحهما كما ريباني صغريا  
َّ
 اللهم وانفع به والدي

 ...  وأوالدهم خواتيخوتي وأمشس احلياة إ إىل 
 ....اىل صديقات العمر عرفانا باجلميل 
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 الشكر واالمتنان 
كيف اشكرك ياربي ولسايي عاجء عن الشكر كيف احمدك وقلبي ييبض ك         

يو  بفض  رحمتك اي شكر يوفيك حقك ياخالقي  اشكرك بعدد خلقك وموجبات 
أفض  الخلق محمد صلى اهلل  والصالة والسال  على  رحمتك التي وسعت ك  شي

 علية وسل  وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبة أجمعين .
في السيه التحضريه وسيتي  وأساتذتيساسيه آلعمادة كلية التربية ا إلىالشكر 

 لمشرفي والشكر  اللحظةالبحث والى ك  من علميي حرفا ميذ الصغر ولحد هذه 
 بهذا الشك   وأخرجها أطروحتيعلى  افهإلشر الدكتور فرات جبار سعد اهلل  األستاذ

اعرف  الشكر الذي ال أماوقس  التربية الرياضية جميعا,  فجءاه عيي خير الجءا  
بال  وأعطواكيف اعبر عيه  ولن استطيع رده فهو لصديقاتي فلقد فتحوا لي القلوب 

جميعا اوالده  و وءوجها السيد فارس  مقاب  واخص بالذكر ميه  صديقتي ست جيان 
 إدريسالصعبة المدرس الدكتور ميى طه  األيا وصديقه اهلل خير الجءا   جءآه 

لي جءاها اهلل عيي خير  افراس فلقد كايت ام أ  هوءوجها السيد حجي فراس والحاج
والشكر االخوتي في جامعة ديالى المدرس المساعد االخ عباس ,الجءا  وأوالده  

 ي  حسن واالخ يصير وءمالئي اصحاب الخلق اليب
وامتيان وفض  طوق عيقي  معايي الشكر والتقدير وعرفايا بالجمي  وأسمى,  وجمعيا

عبد مالح وءوجها الفاض  السيد  فاطمةالدكتور  األستاذالى صديقتي  يو  الدين  إلى
حسين  أخالصالدكتور  األستاذوابيه  يوف  والى رفيقه الدرب العلمي صديقتي  محمد

 أخالصا اإلخالصالعليا فقد تجلت صاحبة هذا  دراستي إلتما فهي من شجعيي 
ومعاياتها  الدراسة أيا من قضيت معه  و وعلما و فلها ميي ك  الشكر واشكر 

رافع الكبيسي , االستاذ  الدكتور األستاذاالفاض   يتأستاذ ,في الدكتوراه ءمالئي
 شكر وامتيان ألفلك ميي  واالستاذ الدكتور علي يوسف  الدكتور  غاءي صالح 
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 العلميةالايسى يصائحك  عامر سعيد الدكتور عكله سلمان وكذلك الالستاذ والدكتور 
سر  أمينوالشكر موصو  لءمالئي باالتحاد العراقي بالقوس والسه  بارك اهلل بك  

المالي السيد فائق حمود والحك  الدولي السيد سرمد  واألميناالتحاد كري  حمد كاظ  
 بيه  .لسيد والعون لي بارك اهلل عبد الهادي فلقد كايوا يع  ا

المكتب التيفيذي التحاد العربي للقوس والسه  ممثال برئيس  أعضا وءمالئي 
الدكتور احمد فاروق وجميع  واألستاذ صبحي حسايينمحمد الدكتور  األستاذاالتحاد 

 أبطا جدا  المتعاويةوالشكر ك  الشكر لعييه البحث  العربيةرؤسا  االتحادات 
وفرق العم  المساعد  التاسعة العربية البطولةجميع البلدان المشاركة في  العرب من

العبات القوس والسه   اتي جيان , ميى , وصديقالمدرس المساعد عباس حسن 
, محمد علي حمد , على محي,علي عديان  سعد حسن والعبي الميتخب  فرح غءوه,

في اللقا  مع المدربين  جاس  , حسين خلف والمترجمة  ءهرا  وصفي  التي ساعدتيي
احمد وءوجته ا   أبو أخيمن خبراته  في مجا  اللعبه والايسى  واالستفادة األجايب
( الذين شاركويي صعوبة سيوات مروه, احمد, ءهرا , عبدالقادر  أخي وأوالداحمد 
 اهلل على رد الجمي  له  وأعايييشكر  ألفوكايوا السيد والعون له  ميي  الدراسة
شكر  إلفسيدي في الحياة لك   إخوايي  ك  الحب والشكر لك أخواتي

صديقاتي يسرى حسون التي ل  تكف ان تدعو لي يوما لها ميي ك  الشكر ر.وشك
وصديقتي شيما  صاحبة المواقف اليبيله لها ميي ك  الشكر هي وعائلتها الكريمه 

د يصير حميد والسيما اختها رجا  ووالدته   االخ الذي ل  تلده امي المدرس المساع
استاذ المساعد اسعد السالمي الذي ل  يبخب  عليه بالمعلومة  ويعذريي من كري  

 فاتيي ذكر اسمه.
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                                  مستخلص االطروحة     

 

نسبة مساهمة بعض القدرات البصريه والمهارات النفسيه بنتائج العبي 

في بطولة العربية  القوس والسهم  

 

 القادر عباس  المنصوري أفراح عبد:  الباحثة

 أ.د.فرات جبار سعد اهلل: بإشــــــراف

سهم من األلعاب الفردية التي تعتمد على األرقام في حسم أن لعبة القوس وال        

تكون حاسمه في المنافسة . لذا يتوجب على الالعب استغالل النقطة  ن  إ إذ ,المنافسات

وبسبب تنوع  ,كل مايمتلك من قدرات والمهارات إلحراز التفوق وضمان الفوز بالمنافسة

ضة , وجب تحديدها وتحديد النسب لالعبين لهذا النوع من الريالالقدرات المطلوبة 

لذا تكمن أهمية  ,عبينالومدى تأثيرها في انجاز أل المطلوبة في كل قدرة أو مهارة ,

وهي من  ,البحث في دراسة القدرات البصرية والمهارات النفسية لالعبي القوس والسهم

من  باربنظر االعت تأخذ أنالمحددات المهمة والضرورية في هذه الرياضة . والتي يجب 

 .  الوطنيةواختيارهم لتمثيل المنتخبات  ألالعبينفي تدريب  قبل المدربين 
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لسنوات طويلة، وجدت  وكإداريةوكون الباحثة مارست هذه اللعبة كالعبة، وكمدربة،    

في والنسب المطلوبة منها إن أغلب العاملين على تدريبها يجهل مساهمة هذه القدرات 

يضاح أي من القدرات البصرية، عملت ، لذا تطوير اإلنجاز لحل هذه المشكلة، وا 

من هذه  وماهي النسب المطلوبه ’عالقة باإلنجازوالمهارات النفسية يمكن أن تكون لها 

لكي تكون مستقبال في اهتمام المدربين حين يضعون برامجهم القدرات والمهارات, 

.  والسهم ي رياضه القوسالعالي فلتحقيق االنجاز  ,هذه القدرات والمهاراتلالتدريبية 

 وهدفت الدراسة الى :

لدى العبي القوس  (النفسيةقيم بعض )القدرات البصرية والمهارات على تعرف ال -

 .والسهم 

(  النفسيةالتعرف على عالقة االرتباط بين بعض ) القدرات والبصرية والمهارات  -

 . والسهم  ونتائج منافسات العبي القوس

اهمة بعض ) القدرات البصرية والمهارات النفسية ( بنتائج التعرف على نسب مس -

   .منافسات العبي القوس والسهم

القوس والسهم على العبي  لذا استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بالدراسة االرتباطية   

-6فئة المتقدمين, المشاركين في البطولة العربية التاسعة المقامه في السليمانية للفترة من
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( العب الذين يمثلون مجتمع البحث 23حيث أن عدد الالعبين الكلي ),  11/9/3112

  .الكلي

 بعد أن حددت القدرات البصرية على ضوء ما أفرزته االستبانة الخاصة بها ، اطلعت   

الباحثة على االختبارات المتوافرة في المصادر العلمية , وجدتها اختبارات طبية للقدرات 

ال تتوائم مع  ,البصرية, او اختبارات صممت لقياس القدرات البصرية لرياضة محددة

رياضة القوس والسهم, لذا عملت الباحثة على تصميم لوحة لقياس بعض القدرات 

س العلمية لها.) وتضمن اللوحة الدقة البصرية والتركيز البصرية(, ومن ثم اجراء االس

اما المهارات النفسية فهي )تركيز االنتباه . البصري والتتبع البصري وتمايز االلوان(

على وفق القانون الدولي,  نتائج المنافساتوتم حساب , والتصور العقلي والثقة بالنفس (

وتم اعتماد النقاط  ,ن األول إلى االخيرومن ثم ترتيب الالعبين حسب نتائجهم الفردية م

المباشرة التي تم الحصول عليها من استمارة التسجيل لجميع افراد العينة , وبعد جمع 

 مايأتي: ةفاستنتجت الباحث ,قشتهااالنتائج تم معالجتها احصائيا وتحليلها ومن

ونتائج سية ( والمهارات النف القدرات البصرية )وجود عالقة ارتباط معنوية بين بعض -

 منافسات العبي القوس والسهم.

نتائج والمهارات النفسية ب وجود نسب مساهمة متباينة لبعض القدرات البصرية -

 منافسات العبي القوس والسهم.
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في تحديد نتائج منافسات  نسبة مساهمة عاليةوتركيز االنتباه  ظهرت الدقة البصرية أ -

 . الالعبين

لمهارات النفسية من العوامل المهمة في تحديد نتائج العبي تعد القدرات البصرية وا -

 القوس والسهم.

  -:باألتي  على ما ورد في البحث من استنتاجات توصي الباحثةًا بناء       

في المجال الرياضي بصفة والمهارات النفسية  االهتمام بالقدرات البصريةوجوب   -1

ضع منهاج تدريبي عامة وفي رياضة القوس والسهم بصفة خاصة، مع و 

 لالعبي القوس والسهم. والمهارات النفسية بالقدرات البصرية

االخذ بنظر االعتبار القدرات البصرية والمهارات النفسية عند انتقاء او اختيار   -3

 الالعبين لتمثيل المنتخب الوطني  او ممارسة  رياضة القوس والسهم.
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القوس والسهم .العبي  المهارات النفسية ونتائج منافسات  
 كيز االنتباه ونتائج منافساتمقياس تر  عرض وتحليل نتائج  4-2-2-1

القوس والسهم .العبي   
مقياس التصور العقلي ونتائج  عرض وتحليل نتائج 4-2-2-2

القوس والسهم .العبي  منافسات  
العبي  مقياس الثقة ونتائج منافسات عرض وتحليل نتائج  4-2-2-3

 القوس والسهم .
حدار الخطي عرض وتحليل نتائج عالقة االرتباط المتعدد  واالن-4-2-3

القوس العبي  ونتائج منافسات المهارات النفسية ونسبة المساهمة بين
 والسهم .

بعض  مناقشة نتائج عالقة االرتباط ونسبة المساهمة بين  4-2-4
القوس والسهم .العبي  المهارات النفسية ونتائج منافسات  
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 التوصيات   2 -5
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 منهج البحث واجراءته الميدانية: -3

  -منهج البحث: 3-1

يعد المنهج المالئم من أهم الخطوات التي يترتب عليها نجاح البحث" إذ يعتمد    

 (1)المنهج على طبيعة المشكلة والهدف المراد تحقيقه". 

االرتباطية" أسلوبي المسح والعالقات بلذا استخدمت الباحثة المنهج الوصفي    

 (2)لذي يهدف إلى تحديد درجة العالقة بين متغيرين أو أكثر" . وا

 -مجتمع البحث وعينته: -3-2

يعد اختيار عينة البحث من األمور الواجبة في البحث العلمي التي تمثل    

المجتمع األصلي تمثيال صادقا حقيقيا, إذ يقوم الباحث عادة بتحديد مجتمع األصل 

يمثل جانبا أخر  لنموذجايريد دراستها, وتعرف بأنها  حسب المشكلة أو الظاهرة التي

 (.3)من وحدات المجتمع األصل

 فئة المتقدمين,القوس والسهم  وهم العبو مجتمع البحث بالطريقة العمدية     

-6للفترة من السليمانية في لمقامها التاسعةالعربية  البطولة في المشاركين

( العب الذين يمثلون مجتمع 23العبين الكلي )لعدد ا أنحيث  11/9/3112

                                                           

 211(، ص 1991:) بغداد ، دار الحكمة ،  1، ط مناهجهطرائق البحث العلمي و وجيه محجوب؛  -1
 . 116( ص 1999:) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  دليل البحث العلميخير الدين عويس ؛ -3
( 1999:)دار اليازوري العلمية ، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلوماتعامر إبراهيم فندي لجي ؛ -3

 .121ص
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يبن عدد الفرق وعدد  (1)والجدول  .جتمع البحثم% من 111شكلوا نسبة  ،البحث

 لمقامه في السليمانية االالعبين المشاركين في البطولة العربية التاسعة 

 ( 1جدول )ال
 يبين عدد الفرق والالعبين المشاركين

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات:الاألجهزة واألدوات ووسائل جمع  3-3

أن الخطوات العلمية التي يقوم بها الباحث ،اليمكن أن تتم من دون أجهزة    

حصول على  ، ليتمكن من خاللها الات ووسائل يستعين بها لحل مشكلتهوأدو 

المعلومات والبيانات التي تجعله يدرس مشكلته دراسة علمية، ويجد الحل المناسب 

 (1) لها، لتحقيق أهداف بحثه مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينات وأجهزة .

                                                           

( 1991:)القاهرة ،دار الفكر العربي،2ط.ياس والتقويم في التربية الرياضيةالقمحمد صبحي حسانين ؛ -1
 .121ص

 عدد االعبين اسم الفريق التسلسل

 11 لعراقيالفريق ا 1

 11 الفريق الليبي 3

 1 تونس 2

 2 المغرب 3

 3 الجزائر 1

 2 السودان 6
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 وسائل جمع المعلومات:  3-3-1

 . المصادر العربية و األجنبية 

 .) شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت 

 (1ملحق ) قابالت الشخصية مع ذوي الخبرة واالختصاصالم . 

 (3ملحق ) ,حول تحديد اهم القدرات البصرية استمارة استطالع أراء الخبراء . 

  (.2ملحق ) ,استمارة استطالع أراء الخبراء حول تحديد اهم المهارات النفسية 

 .لوحة اختبار بعض القدرات البصرية 

  (.3ق )ملح ,الثقه بالنفسقياس استمارة 

  (.1ملحق ) ,التصور العقليقياس استمارة 

 (.6ملحق ) ,استمارة قياس تركيز االنتباه 

 (    9فريق العمل المساعد ملحق رقم ) 

 األدوات االمستعملة في البحث :ألجهزة و ا  3-3-2

 .ملعب القوس والسهم -

 . (3)دريئه عدد  -

 .(23)أقواس عدد -

 . (213) أسهم عدد -

 .(1)دداالختبار ع أهداف لغرض -
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 .استمارات تسجيل اقالم -

 (.1عدد)ياباني الصنع ز حاسوب اجه -

 (.2ساعة توقيت يابانية الصنع عدد) -

 .( عدد واحد(Sonyكاميرا تصوير فوتوغرافية نوع  -

 .دعدد واح Sony كأميرة تصوير فيديو  -

 )بروجكتر ملون + سماعات صوت (.مثير ضوئي ومثير صوتي  -

  :الميدانيةالبحث  إجراءات 3-4 

 تحديد القدرات البصرية: 3-4-1

اطلعت الباحثة على العديد من المصادر العلمية الخاصة بما يتعلق بالقدرات     

الباحثة  واعدتالبصرية المهمة التي يجب توافرها عند العب القوس والسهم، 

هو مالئم بغية ترشيح ماقدرة بصرية  خمس عشرة اشتملت على ,استمارة إستبانة

قدرات ، والتي حصلت على  أربع العلى (1الملحق ) تفق الخبراءألهداف البحث وا

كما قد أخذت الباحثة  ,( 3) %( فما فوق  كما مبين في الجدول11نسبة مئوية )

 .ظات التي أدرجت من قبل الخبراء بالمالح

 

 

 



 )121(             الباب الثالث .......................  منهج البحث واجراءته الميدانية.  
 

 (2جدول )ال

 يبين االهمية النسبية التفاق الخبراء والمتخصصين لتحديد القدرات البصرية

 نسبة االتفاق اليصلح يصلح درات البصريةالق ت

 %11   تمايز االلوان 1 .1

 %66   البحث البصري  .2

 %61   رد الفعل البصري  .3

 %66   توازن العينين  .4

 %61   القدرة على تحديد االبعاد  .6

 %66   مرونة العين  .6

 %11   التقدير البصري  .1

 %16   التركيز البصري  .1

 %11   حدة االبصار  .1

 %66   البصريةالساحة   .11

 %13   التتبع البصري  .11

 %66   الذاكرة البصرية  .12

 %111   الدقة البصرية  .13

 %66   التوافق بين العين واليد  .14

 %61   الوعي الخارجي  .16

    االضافات ان وجدت  .16
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 تحديد اختبارات القدرات البصرية: 3-4-2

وهي المصدر مستوى الرياضي  ةلمعرف المهمةتعد االختبارات من الوسائل     

الرياضي الن نتائج االختبارات هي  إليهالتي وصل ا الحالةللتعرف على  الحقيقي

 مليةلذا يجب االهتمام بع .(1)"األفرادعلى  اإلحكام إصداروسيله مستخدمه من "

وان االختبار هو  ,الموضوعية األهدافتحقيق  في أهميهلما لها من  ,االختبارات

  .(2) "ن شيء يراد قياسهتمرين او موقف مقنن يعبر ع"

بعد أن حددت القدرات البصرية على ضوء ما أفرزته االستبانة الخاصة بها ،    

االختبارات المتوافرة في المصادر العلمية , وجدتها اختبارات الباحثة على  اطلعت

طبية للقدرات البصرية, او اختبارات صممت لقياس القدرات البصرية لرياضة محددة 

مع رياضة القوس والسهم, لذا عملت الباحثة على تصميم لوحة لقياس ال تتوائم 

بعد عرضها على الخبراء والمختصين , ومن  (1)الملحق  بعض القدرات البصرية

 .العلمية لها األسس أجراءثم 

 اختبارات القدرات البصرية: 3-4-3
 اختبار التركيز البصري . 3-4-3-1

 عب في التركيز البصري .:  قياس قدرة الالالهدف من االختبار

) لوحة القياس للقدرات م( من الهدف11يقف الالعب على بعد) طريقة األداء:

ثالث  يرمى ستة أسهم خالل (1البصرية التي صممتها الباحثة والمرفقة في الملحق 
                                                           

) عمان , دار الفكر للطباعه والنشر  .االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية ؛مروان عبد الحميد إبراهيم - 1

 .82( ص9111والتوزيع ,

2-http://media.wiley.com/product_data/excerpt/9X/04714908/047149089X.pdf. 
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دقائق, ويعطي المدرب نوع الشكل المطلوبة التصويب عليه بغض النظر عن اللون 

 (.23كما في الصورة )الضاحك على سبيل المثال .كـأن يكون شكل الوجه 

يصيب الشكل المطلوب وصفر عندما تحسب نقطه لكل سهم :  حساب النتيجة

درجة  واقل  ست وبذا تكون اعلى درجة يمكن الحصول عليها  .الشكل يخطئ

 درجة صفر.

 

 

 

 

 

 

 ( 23الصورة )
 توضح اختبار التركيز البصري

 . ناأللواتمايز اختبار  3-4-3-2

 .قياس قدرة الالعب في تمايز األلوان  الهدف من االختبار

) لوحة القياس ( من الهدف عشرة امتاز يقف الالعب على بعد) طريقة األداء:

دقائق,  ثالث  يرمى ستة أسهم خالل للقدرات البصرية التي صممتها الباحثة (
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لشكل  كان لون المطلوبة التصويب عليه بغض النظر عن نوع االويعطي المدرب 

 (.22كما في الصورة )يكون اللون األحمر على سبيل المثال.

يصيب اللون المطلوب وصفر عندما : تحسب نقطه لكل سهم حساب النتيجة

واقل درجة ست درجات  وبذا تكون اعلى درجة يمكن الحصول عليها .اللون يخطئ 

 صفر.

 

 

 

 

 

 (22الصورة )
 توضح اختبار تمايز االلوان

 بار الدقة البصرية:اخت 3-4-3-3

 . دقة اصابة الهدفقياس قدرة الالعب في  الهدف من االختبار

 خالل سهمين( من الهدف يرمى عشرة امتاريقف الالعب على بعد) طريقة األداء:

كما في الصورة  .فقط ( x-11-9وفي المناطق) على وسط الهدفواحدة   ةقيدق

(23.) 
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( ونقطتان 9صيب السهم منطقة )نقطة واحدة عندما ي : تحسب حساب النتيجة

(.  وصفر xوثالث نقاط عندما يصيب السهم منطقة )  (,11يصيب السهم منطقة )

عندما يصيب السهم خارج الهدف المحدد .وبذا تكون اعلى درجة يمكن الحصول 

 واقل درجة صفر. ات ( درجستة عليها )

 

 

 

 

 

 
 ( 23الصورة )

 هدف.ختبار الدقة البصرية في مركز الإتوضح 
 

 :اختبار التتبع البصري  3-4-3-4

 . التتبع البصريقياس قدرة الالعب في  الهدف من االختبار

( من الهدف يرمى ستة أسهم عشرة امتار يقف الالعب على بعد) طريقة األداء:

سهم رقم بحيث ال(  6الى 1وتكون األسهم مرقمه من رقم ) ,( دقائقثالث خالل)

كما موضح في  .الى رقم سته... لوحه القياس وهكذاواحد يرمى على رقم واحد في 

 (.21الصورة )
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وصفر   الرقم المطلوب,نقطة واحدة عندما يصيب السهم  : تحسب حساب النتيجة 

.وبذا تكون اعلى درجة يمكن  الرقم او المكان الغير مطلوبعندما يصيب السهم 

 واقل درجة صفر.  ات( درجستالحصول عليها )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 21الصورة )
 توضح اختبار التتبع البصري على االرقام .
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 تحديد المهارات النفسية: 3-4-4

الباحثة  صممت والسهم لغرض تحديد المهارات النفسية الخاصة بلعبة القوس   

المهارات لمكونات  (1)(ابراهيم عبد ربهباالعتماد على انوذج ) استمارة استبانه خاصة

  :النفسية هي

 االسترخاء  . 

 العقلي التصور. 

 تركيز االنتباه. 

 .الثقة بالنفس 

 .بناء األهداف 

 .ادارة الضغوط النفسية 

 .الطاقة النفسية 

في مجال )*( من الخبراء  مجموعة( وعرضها على 2موضح في الملحق ) وكما  

 منها لرياضة القوس والسهم. علم النفس الرياضي لتحديد المناسبةو التربية الرياضية 

، والتي حصلت على نسبة مئوية  مهارات نفسية( 2راء على )واتفق الخب   

 (.2%( فما فوق  كما مبين في الجدول )11)

 

                                                           

 .12، صالمصدر السابقإبراهيم عبد ريه؛  - 1
 (  الخبراء .1ملحق رقم ) -*
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 (3جدول )ال
 المهارات النفسيةيبين االهمية النسبية التفاق الخبراء والمتخصصين لتحديد  

 

 المهارات النفسية:مقاييس تحديد  3-4-4-1

االستبانة الخاصة بها ،  على ضوء ما أفرزته المهارات النفسيةبعد أن حددت       

وهي مقننه  ولها  المتوافرة في المصادر العلمية  اطلعت الباحثة على االختبارات

 وكما يلي.معامالت صدق وثبات وموضوعية ,

 نسبة االتفاق اليصلح يصلح المهارات النفسية ت

 %11   االسترخاء. 1

 %96   .التصور العقلي 3

 %99   .تركيز االنتباه 2

 %96   الثقة بالنفس. 3

 %66   بناء األهداف. 1

 %11   ادارة الضغوط النفسية. 6

 %11   الطاقة النفسية. 1

    االضافات ان وجدت

1     
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   :تركيز االنتباه مقياس  3-4-4-1-1

افيموف( ويعد هذا االختبار احد االختبارات –استخدمت الباحثة اختبار )بوردن      

بالرياضيين والمستخدمة لقياس خمسة من مظاهر االنتباه وهي ) الحدة, الخاصة 

( ۳١التركيز,الثبات, التوزيع, التحويل( وهذا المقياس عبارة عن استمارة تحتوي )

سطرًا من األرقام االنكليزية موزعة على هيئة مجموعات تتكون كل مجموعة من 

( رقمًا ٤۰أرقامها ) ( مجموعات مجموع١۰( آرقام يحتوي كل سطر على )2-1)

 (.6( رقمًا .كما موضح في ملحق )١۲٤۰أي أن االختبار يحتوي على )

وقد وضعت آرقام هذه االختبارات بترتيب وتسلسل مقنن كما روعي في وضعها      

أن تكون غير منتظمة التوزيع وغير متساويًة أيضًا لتفادي احتماالت الحفظ , وقبيل 

عبين المختبرين عن طريق مالحظة الستمارة قياس تطبيق االختبار يتم شرحه لال

تحوي المكونات نفسها ولكن بترتيب يختلف عن استمارة االختبار األصلية لكي ال 

   .يحفظ المختبر ترتيب األرقام المطلوبة

يتم شرح االختبار لالعبين المختبرين عن طريق مالحظتهم لورقة المقياس وكما 

 -يأتي:

بين يديك بحيث تالحظ األرقام والتراكيب الموجودة انظر إلى الورقة التي  -

بصورة جيدة وحاول أن تبحث عن األرقام المطلوب منك شطبها وذلك 

بوضع خط مائل عليها بالقلم الجاف، وعلى المختبر إن يراعي الدقة 
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والسرعة قدر المستطاع الن مدة االختبار)دقيقة واحدة( فقط, بحيث يتم 

( وتبدأ باألسطر الواحد بعد اآلخر 91قمين )شطب كل مجموعة تنتهي بالر 

 من اليسار إلى اليمين.

يبدأ االختبار بكلمة )استعد( وعند سماعها يأخذ )المختبر( ورقة االختبار  -

الموضوعة إمامه بصورة مقلوبة تعطى بعدها كلمة )أبدأ( فيقوم الالعب 

حد( تعطى بشطب األرقام المطلوبة وعند انتهاء وقت االختبار وهو )دقيقة وا

 كلمة )قف( ثم يقوم المختبر بوضع خط تحت أخر مجموعة وصل ليها.

ويؤدي الالعب هذا االختبار مرتين. األول منها يكون في مكان هادي، إما  -

في الثاني فيؤدى بوجود مثير ضوئي ومثير صوتي مقنن، وانه في الوقت 

ئي مشتت الذي تعطى فيه كلمة )ابدأ( يشغل القائم باالختبار جهاز كهربا

( ثوان علمًا إن 1يعطي ومضة كل ) )بروجكتر(لالنتباه فيه مصباح ضوئي

الجهاز موضوع على منضدة بحيث يكون المصباح في مجال رؤية المختبر 

م( من مكان العمل وكذلك يوجد في الجهاز مشتت صوتي  1وعلى مسافة )

 ( دقة في الدقيقة الواحدة.61يعطي )

 : التسجيل 

 من اجل التوصل إلى درجة تركيز االنتباه قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:
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استخراج الحجم العام للجزء المنظور من االختبار أي )كمية األرقام التي  .1

 تم رؤيتها ( من البداية وحتى كلمة قف ويرمز لها بالرمز )ع(.

يرمز ( المفروض شطبها في الجزء المنظور و 91استخرج عدد األرقام ألـ)  .3

 لها بالرمز )ط( والتي يتم استخراجها بواسطة مفتاح االختبار.

العدد العام لألخطاء)عدد األرقام الساقطة من الشطب + عدد األرقام التي  .2

 شطبت خطأ( ويرمز لها بالرمز )خ(.

 ×%خ-معدل صحة العمل بالمعادلة ويرمز لها بالرمز )ق( حيث. ق=ط .3

 رمز لها بالمعادلة اآلتية:بعدها يتم استخراج حدة االنتباه وي 

 ع×=ق1ها         

 -بعد احتساب الحدة باالختبارين بحيث نحصل على:

صافي إنتاجية العمل عند قياس حدة االنتباه في الحالة الهادئة وبدون  .1
 (.1مشتت )مثير( ويرمز لها بالرمز )ها

 صافي إنتاجية العمل عند قياس حدة االنتباه مع المثير الصوتي ويرمز لها .3
 (.3بالرمز )ها

  -أن تركيز االنتباه يرمز له بالرمز )ت( وهو يستخرج من المعادلة: .2
( وكلما انخفضت القيمة المستخرجة دل هذا على ارتفاع التركيز عند 1ها-3)ت=ها

 (1) المختبر.

                                                           

دار الفكر للطباعة والنشر  : )1ط .فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة ؛عبد الستار جبار الضمد - 1
 .99ص( ۲۰۰۰والتوزيع، عمان
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  :مقياس التصور العقلي 3-4-4-1-2  

المقياس أربعة استخدمت الباحثة مقياس التصور العقلي للرياضي ,ويتضمن هذا    

مشاهدة الزميل,اللعب مع االخرين, االداء في  مواقف رياضية الممارسة الفردية,

 المنافسة ( ويتم االستجابة لكل موقف عن طريق االبعاد الستة االتية:

 التصور البصري . .1

 التصور السمعي. .3

 االحساس الحركي. .2

 الحالة االنفعالية المصاحبة . .3

 التحكم في الصورة . .1

 عقلي من منظور داخلي.التصور ال .6

( كحد أدنى  في كل موقف, 3( كحد أعلى و )31وتتراوح درجة كل بعد بين )     

( دل ذلك على المهارة في هذا البعد والدرجة المنخفضة ۲۰وكلما اقتربت الدرجة من )

 .تعني احتياج الفرد إلى تطوير هذا البعد

ي تأخذ )خمس مستويات من كما ان البعد خامس يشمل درجة التحكم بالصورة  والت

  التحكم ( ادنى حد فيها واحد واعلى حد فيها خمسة.

 :  تقدير درجات التصور العقلي

 ( للمواقف األربعة١التصور البصري = جمع الدرجات في العبارة )
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 ( للمواقف األربعة۲التصور السمعي = جمع الدرجات في العبارة )

 ( للمواقف األربعة۳ة )اإلحساس الحركي = جمع الدرجات في العبار 

 ( للمواقف األربعة٤الحالة االنفعالية المصاحبة = جمع الدرجات في العبارة )

 ( للمواقف األربعة1درجة التحكم بالصورة= جمع الدرجات في العبارة ) 

( درجة والحد االعلى 31التسجيل: الحد االدنى للمقياس بشكل كامل)

  . ضح ذلك( يو 1والملحق )، (1)( درجة111للمقياس)

   :مقياس  الثقة بالنفس 3-4-4-1-3

 ( قائمه لمحاولة قياس حالة الثقة الرياضية1996صممت روبين فيلي )    

عبارة   ويقوم الالعب باإلجابة  على العبارات على مقياس  12وتتكون القائمة من 

بق نقاط يحدد درجة الثقة الرياضية التي يتميز بها في اللحظة التي تس 9مدرج من 

وذالك بالمقارنة بالعب أخر سواء في فريقه   مهمه االشتراك المباشر في منافسة 

وقام   مهمه أو فريق أخر يتميز بأعلى درجة من الثقة بالنفس قبل اشتراكه منافسه 

 (.3وكما موضح في الملحق ) .(2)( بتعريب القائمة وتقنينها1991محمد عالوي )

 

 
                                                           

 ( 3111القاهرة ، دار الفكر العربي، : )2ط .علم نفس الرياضة، المفاهيم التطبيقات ؛أسامة كامل راتب - 1
 .233,  231ص
: ) القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  1. طموسوعة  االختبارات النفسيه للرياضين  سن عالوي ؛ محمد ح - 2

 . 211 – 233( ص 19999
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 رياضة القوس والسهم. نتائج المنافسات فيحساب   3-4-6

يتم حساب االنجاز على وفق القانون الدولي, ومن ثم ترتيب الالعبين حسب    

وتم اعتماد النقاط المباشرة التي تم الحصول  ,االخيرنتائجهم الفردية من األول إلى 

 عليها من استمارة التسجيل لجميع افراد العينة وهي كاآلتي :

 .م (91 -م11-م11-م 21لكل العب اربع مسافات هي ) -

 ارساالت . 6لكل مسافة نعطي   -

 اسهم . 6كل ارسال  -

 درجة . 61درجات وبذلك تكون قيمة االرسال الواحد  11قيمة كل سهم  -

 درجة .  261اما قيمة الدرجات لكل مسافة تكون  -

حسب  على العبينلم كونها تعطي الترتيب الفردي ل11تم اعتماد مسافة  -

وبذا تكون النتائج االتحاد الدولي. ووفقا للقانون  نتائجهم  

 . (درجة كحد اعلى وصفر كحد ادنى261)لالعبين
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 : التجربة االستطالعية 3-6

حيث تمثل  ,تعد التجربة االستطالعية من المسائل المهمة في إجراء اي بحث      

)تجربة مصغرة للتجربة الرئيسية ويجب أن تتوفر فيها الشروط نفسها التي تكون فيها 

لتجربة الرئيسة حتى يمكن األخذ بالنتائج وكذلك من اجل التعرف على المعوقات ا

وعملت الباحثة تجربتين استطالعية من  .(1)اء البحث لتجاوزها (ر التي قد ترافق أج

تصميم االختبارات للقدرات الوقوف على السلبيات وااليجابيات التي قد ترافق اجل 

 وكما يلي :. (2)للبحث"التجربة الرئيسة  إجراءالبصرية او 

 : االولى التجربة االستطالعية 1- 3-6

 ( العب6),على 6/1/3112اولى بتاريخ  أجرت الباحثة التجربة االستطالعية    

للقوس والسهم, والتي تضمنت كيفية تصميم من المنتخب الوطني من فئة الشباب 

 اختبارات القدرات البصرية. وكان الهدف منها:

 واالشكال واالرقام وعددها.تحديد االلوان  -

 تحديد ابعاد اللوحة . -

 تحديد زمن االختبار . -

 تحديد عدد االسهم وكيفية حساب الدرجات . -
                                                           

بغداد ، مطبعة التعليم  ) .االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي ؛د قيس ناجي ،سطويس احم -1
 . 91ص ( 1991العالي ، 

 .ليل الباحث لكتابة األبحاث في التربية الرياضيةلح الكبيسي؛ دنوري إبراهيم الشوك و رافع صا -1
 . 99( ص  3113)بغداد،

 .( 9( فريق العمل المساعد ملحق ) )*
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 : الثانية التجربة االستطالعية 2- 3-6

( ستة),على 31/9/3112الثانية بتاريخ  أجرت الباحثة التجربة االستطالعية    

 وس والسهم, وكان الهدف منها:للقمن المنتخب الوطني من فئة الشباب  العب

 .معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحثة 

 . معرفة الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات والقياسات 

 ومدى الدقة في تنفيذ االختبارات والقياسات . )*(التأكد من كفاءة فريق العمل 

 لبيانات .اختبار صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة واستمارة جمع ا 

 العلمية لالختبارات واألسس الشروط إيجاد . 

 -:العلمية لالختبارات األسس 3-6-3

 صدق االختبارات: 3-6-3-1

.وقد (1)يقصد بصدق االختبار "أن يقيس الخاصية التي وضع من اجلها "   

اعتمدت الباحثة على صدق المحكمين من خالل اتفاق الخبراء الذين اعتمدهم في 

حدا أدنى التفاق أراء ك( %11بارات، وقد اعتمدت الباحثة نسبة )ترشيح االخت

المتخصصين حول قبول االختبار، إذ يذكر )بلوم ( أن"على الباحث و الخبراء 

                                                           

 .131( ص1991)دار البازوري ،عمان ، .القياس والتقويم في علم النفس رؤية جديدة ؛عبد القادر كراجة - 1
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% فأكثر من أراء المحكمين في هذا النوع من 11 الحصول على موافقة بنسبة

   (1)الصدق"

 ثبات االختبار: 3-6-3-2

 تماسك والدقة التي يمكن لوسيلة القياس المستخدمة أن يعني ثبات االختبار درجة ال 

، وقد استخدمت الباحثة طريقة أعادة االختبارات (2) تقيس الظاهرة موضوع القياس

( ست بعد فاصل زمني على عينة من الالعبين الشباب للمنتخب العراقي  وهم )

ر د تطبيقها مرة ثانية بعد مرو م أعيث ،3112-9-31العبين بتاريخ  من 

واجري معامل االرتباط البسيط بين درجات  3112-9-31(، بتاريخ سبعةايام)

مما يؤكد  ,االختبارين و أظهرت نتائج  معامل االرتباط أن هناك عالقة ارتباط عالية

  ثبات االختبارات .

   موضوعية االختبارات:  3-6-3-3

على  "الموضوعية هي عدم اختالف المقدرين في الحكم على شيء ما أو   

وبالرغم من أن االختبارات المستعملة هي سهلة وواضحة فضال  (3)موضوع معين"

من ذوي االختصاص في مجال التربية الرياضية، فقد (() عن إن فريق العمل

                                                           

)دار الحكمة ماكجروهيل :( محمد أمين المفتي واخررن  ترجمةالتجميعي والتكويني ، ) تقييم تعلم الطالب؛ ون ور بنيامين بلوم واخ - 1
 .21(ص1992للنشر ،

 .63(ص3113)القاهرة ،مركز الكتاب للنشر ،: 1ط . القياس المعرفي الرياضيليلى السيد فرحات ؛ - 2
هرة ،مركز الكتاب للنشر )القا:1ط. المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى حسين الباهي ؛  -3
 .63( ص1999،
 -  9ملحق. 
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ومن ثم   ()( العبين من قبل حكمينستهتحققت الباحثة منها، وذلك بتسجيل نتائج)

 ن أن االختبارات تتمتع بموضوعية عاليةتبيمعامل االرتباط بين درجاتهم , ف أجراء

 (.3،كما هو مبين في الجدول )

  (3الجدول)

 القدرات البصرية يبين معامل الصدق والثبات والموضوعية في اختبارات

 

 -تجربة الرئيسية :أجراء أل  3-6

في ملعب  . 3/9/3112اختبارات القدرات البصرية على عينة البحث يوم طبقت 

 التربية في السليمانية .

  طبقت المقاييس النفسية على عينة البحث قبل المنافسة بيوم واحد وبتاريخ

 قاعة ملعب التربية في السليمانية ..1/9/3112
                                                           

  - : تم تحكيم االختبار من قبل كل من 
 سرمد عبد الهادي . حكم دولي قوس وسهم . السيد -1
 عدنان جالب .حكم محلي , قوس وسهم.السيد  -3

 الموضوعية الثبات الصدق اختبارات القدرات البصرية ت

 1,96 1,99 %91 التركيز البصري  1

 1,91 1,91 %91 تمايز االلوان  3

 1,99 1,92 %111 الدقة البصرية  2

 1,96 1,99 %92 التتبع البصري 3
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  نادي في ملعب ,  11/9/3112ولغاية  6/9/3112بدات البطولة يوم

 جمع نتائج االنجاز من اللجنة التحكيمية في نهاية البطولة . وتمالسليمانية , 

 3-1 : الوسائل اإلحصائية 

 ( استعلمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية الجاهزةspss وعلى وفق) القوانين

 .(1)اآلتية

  الوسط الحسابي. –1

 االنحراف المعياري. - 3

 .معامل االلتواء البسيط - 2

 . قانون النسبة المئوية  -3

  قانون االرتباط المتعدد )االنحدار الخطي(. -1

 قانون نسبة المساهمة. - 6

 .قانون االرتباط البسيط )بيرسون( -1

                                                           

)القاهرة ،دار :1ط؛ ة خالد العامري ترجم ،spssجولي باالنت؛ التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج   - 1
 .16( ص3116الفاروق،
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 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: -4

 .البصريةعرض وتحليل نتائج القدرات  4-2

 البصريةالقدرات بعض اختبارات عرض وتحليل المعالم االحصائية لنتائج 4-2-2

 الفراد عينة البحث:

 (5الجدول )

 :الفراد عينة البحث البصرية المعالم االحصائية لنتائج القدرات يبين 

الوسط  ة القياسوحد القدرات البصرية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

اكبر 
 قيمة

اقل 
 قيمة

 1 6 121, 21,1 4122 درجة البصريتركيز 
 3 6 6,,1, 21,4 4162 درجة الدقة البصرية 

 2 6 1,4, 21,1 3133 درجة تمايز االلوان
 2 6 121, ,21 3124 درجة التتبع البصري

     

بلغ   البصريتركيز التختبار ان الوسط الحسابي ال (5دول )من الجتبين         

بين افراد  ومعامل االلتواء 1درجة (41,1) بلغوبانحراف معياري  1درجة  (1144)

قيمة  بينما اقل  درجة (6)بلغت  حققتها العينة قيمة واكبر (141,)عينة البحث بلغ 

 ا  جيد ا  طى مؤشر كلما اع ات عدد الدرجوكلما زاد  درجة1 (2) بلغتحققها افراد العينة 

 .اتختبار التركيز البصري في  لدى افراد عينة البحث
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( 1164)بلغ  الوسط الحسابي الفراد عينة البحث  الدقة البصرية في اتختبار و    

1 ومعامل االلتواء بين افراد عينة البحث درجة( 141,1 وبانحراف معياري بلغ )درجة 

بينما اقل قيمة حققها ات درج( ست )لعينة بلغت ( واكبر قيمة حققتها ا6,,1,بلغ )

 ا  جيد ا  كلما اعطى مؤشر  عدد الدرجاتوكلما زاد  درجة1( ثالثافراد العينة بلغت )

 اتختبار الدقة البصرية.لدى افراد عينة البحث في 

درجة ( 1,3,بلغ  الوسط الحسابي الفراد عينة البحث ) تمايز االلوانوفي اتختبار    

1 ومعامل االلتواء بين افراد عينة البحث بلغ درجة( 41,5ياري بلغ )1 وبانحراف مع

بينما اقل قيمة حققها افراد ات درج( سته)( واكبر قيمة حققتها العينة بلغت 1,1,)

لدى افراد  ا  جيد ا  كلما اعطى مؤشر  عدد الدرجاتوكلما زاد  درجة1( 4العينة بلغت )

 اتختبار تمايز االلوان.عينة البحث في 

( 141,بلغ  الوسط الحسابي الفراد عينة البحث ) التتبع البصريفي اتختبار و    

1 ومعامل االلتواء بين افراد عينة البحث درجة( ,141 وبانحراف معياري بلغ )درجة 

بينما اقل قيمة حققها   اتدرج( ستة)( واكبر قيمة حققتها العينة بلغت 141,بلغ )

لدى  ا  جيد ا  كلما اعطى مؤشر  عدد الدرجات وكلما زاد درجة1( 4افراد العينة بلغت )

( يوضح مدى التوزيع ,والشكل )اتختبار التتبع البصري.افراد عينة البحث في 

 .البصريةالطبيعي الفراد عينة البحث في القدرات 
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 (,الشكل )

 .البصريةيوضح مدى التوزيع الطبيعي الفراد عينة البحث في القدرات 
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القدرات بعض  نسبة مساهمة وعالقة االرتباط  نتائجوتحليل  رضع  4-2-1

 القوس والسهم.العبي البصرية ونتائج منافسات 

اختبار التركيز البصري ونتائج منافسات العبي نتائج عرض وتحليل  4-2-1-2

 القوس والسهم

 ( 6جدول ) ال
لبصري ونتائج اتختبار التركيز ايبين نتائج عالقة االرتباط  ونسبة المساهمة بين 

 المنافسات

     

التركيز ( أن قيمة معامل االرتباط بين اتختبار )6تبين من الجدول )          

(1 وهذا 124,( وبنسبة مساهمة بلغت )113,بلغت ) ونتائج المنافسات( البصري

كانت عالقة  اتختبار التركيز البصري ونتائج المنافساتيعني أن عالقة االرتباط بين 

( عند ,,1,مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة)ارتباط معنوية وباتجاه )طردي( عند 

  (.1,5,)تخطأال( واحتمال 2,درجة حرية )

 

 

 الوسائل االحصائية المتغيرات

قيمة معامل االرتباط 

 البسيط

 اتجاه االرتباط داللة االرتباط نسبة المساهمة

 طردية معنوي 8401 84,0 التركيز البصري

 نتائج المنافسات 

 (.8480)أ(  واحتمال خط 00( عند درجة حرية )8400قيمة االرتباط الجدولية )
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العبي  اختبار الدقة البصرية ونتائج المنافساتعرض وتحليل نتائج  4-2-1-1

 القوس والسهم.

 ( ,جدول )ال
اتختبار الدقة البصرية ونتائج يبين نتائج عالقة االرتباط ونسبة المساهمة بين 

 فساتالمنا

      

( الدقة البصرية( أن قيمة معامل االرتباط بين اتختبار ),ن من الجدول )تبي         

(1 وهذا يعني أن ,11,( وبنسبة مساهمة بلغت )161,بلغت ) ونتائج المنافسات

كانت عالقة ارتباط معنوية  ونتائج المنافسات الدقةاتختبار عالقة االرتباط بين 

( 2,( عند درجة حرية ),,1,بالغة)وباتجاه )طردي( عند مقارنتها بالقيمة الجدولية ال

  (.1,5,)تخطأالواحتمال 

 

 

 

 الوسائل االحصائية المتغيرات

قيمة معامل االرتباط 

 البسيط

 اتجاه االرتباط داللة االرتباط نسبة المساهمة

 طردية معنوي 8,.8 ,,84 الدقة البصرية 

 نتائج المنافسات 

 (.8480)أ(  واحتمال خط 00( عند درجة حرية )8400قيمة االرتباط الجدولية )
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ونتائج منافسات العبي اختبار تمايز االلوان عرض وتحليل نتائج  4-2-1-3

 .القوس والسهم

 ( 3جدول ) ال
ونتائج منافسات اتختبار تمايز االلوان  يبين نتائج عالقة االرتباط ونسبة المساهمة بين

 العبي القوس والسهم

      

( تمايز االلوان( أن قيمة معامل االرتباط بين اتختبار )3تبين من الجدول )        

(1 وهذا يعني أن 141,( وبنسبة مساهمة بلغت )116,بلغت ) ونتائج المنافسات

كانت عالقة ارتباط  اتختبار تمايز االلوان ونتائج المنافساتعالقة االرتباط بين 

( عند درجة ,,1,معنوية وباتجاه )طردي( عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة)

  (.1,5,)تخطأال( واحتمال 2,حرية )

 

 

 

 

 الوسائل االحصائية راتالمتغي

قيمة معامل االرتباط 

 البسيط

نسبة 

 المساهمة

 اتجاه االرتباط داللة االرتباط

 طردية معنوي 8411 ,,84 تمايز االلوان

 نتائج المنافسات

 (.8480)أ(  واحتمال خط 00( عند درجة حرية )8400قيمة االرتباط الجدولية )
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ونتائج منافسات العبي  اختبار التتبع البصري عرض وتحليل نتائج 4-2-1-4

 القوس والسهم

 (1جدول )ال
ونتائج  اتختبار التتبع البصرييبين  نتائج عالقة االرتباط ونسبة المساهمة بين 

 منافسات العبي القوس والسهم

     

( التتبع البصريمعامل االرتباط بين اتختبار ) ( أن قيمة1تبين من الجدول )       

(1 وهذا يعني أن 143,( وبنسبة مساهمة بلغت )115,بلغت ) ونتائج المنافسات

كانت عالقة ارتباط  اتختبار التتبع البصري ونتائج المنافساتعالقة االرتباط بين 

درجة  ( عند,,1,معنوية وباتجاه )طردي( عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة)

  (.1,5,)تخطأال( واحتمال 2,حرية )

 

 

 سائل االحصائيةالو المتغيرات

قيمة معامل االرتباط 

 البسيط

 اتجاه االرتباط داللة االرتباط نسبة المساهمة

 طرديه معنوي 8410 84,0 التتبع البصري

 نتائج المنافسات

 (.8480)أ(  واحتمال خط 00( عند درجة حرية )8400قيمة االرتباط الجدولية )
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ونسبة واالنحدار الخطي  المتعدد عالقة االرتباط نتائجعرض وتحليل  4-2-3

 :البصرية ونتائج منافسات العبي القوس والسهمالقدرات بعض المساهمة بين 

 (,4جدول )ال

عالقة االرتباط المتعدد واالنحدار التخطي ونسبة المساهمة بين القدرات يبين   

 البصرية ونتائج منافسات العبي القوس والسهم.

 

 البصريةبين القدرات المتعدد االرتباط معامل  ( أن قيمة,4يتبين من الجدول )   

وبلغ مقدار االنحدار التخطي  ( ,13,)لغت ب ونتائج منافسات العبي القوس والسهم

 (.161,وبلغت القيمة المعدلة لنسبة المساهمة )( 151,وبنسبة مساهمة )( 161,)

البصرية ونتائج منافسات العبي القوس عالقة االرتباط بين القدرات  أنوهذا يعني    

( ,,1,عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة )  كانت عالقة ارتباط معنوية والسهم 

 الوسائل اإلحصائية القدرات البصرية
قيمة 

االرتباط 
المتعدد 

 المحسوبة

عامل م
االنحدار 

 التخطي

نسبة 
 المساهمة

نسبة 
المساهمة 

 المعدلة 

قيمة التغيير 
في نتائج 
 المنافسات

 

ترتيب 
 التغير

داللة 
 االرتباط

 

 معنوي 2 11,1 161, 151, 161, ,13, التركيز البصري
 4 ,241 الدقة البصرية
 1 51,2 تمايز االلوان

 , 125, التتبع البصري
 (.1,5,(  واحتمال تخطأ) 2,( عند درجة حرية ),,1,الرتباط الجدولية )قيمة ا
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على أن القدرات هذا و يدل  ،( 1,5,) تخطأالواحتمال ( 2,عند درجة حرية )

الن نسبة  نتائج منافسات العبي القوس والسهم لها تأثير كبير على البصرية

 . جداالمساهمة كانت نسبة عالية 

( درجة تقابلها تحسن 4سن بمقدار )القدرات البصرية عندما تتحكما تبين ان      

البصري 1   زللتركي درجة (11,1)بمقدار لالعبي القوس والسهم في نتائج المنافسات 

بمقدار درجة لتمايز االلوان1 و (51,2بمقدار )1 و لدقة البصريةل درجة (,241بمقدار )و 

 للتتبع البصري. درجة.(  125,)

البصرية في نتائج لذي تسهم فيه القدرات ولو رتبنا نسبة مدى التاثير والتغير ا     

تي بالمرتبة االولى فاي أت (الدقة البصرية )نجد ان  1 منافسات العبي القوس والسهم 

تركيز )تي بعدها أوي نتائج العبي القوس والسهمتغيير بسيط فيها يحدث تغير في 

تمايز )واحتل بالمرتبة الثانية والثالثة على التوالي1  ( التتبع البصري ( و)البصري

 ( يوضح ذلك.1والشكل )1 الترتيب الرابع ( االلوان
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 (1الشكل )

البصرية مع نتائج منافسات العبي القدرات بعض يوضح االنحدار التخطي النتشار  
 القوس والسهم

 

القدرات بعض نتائج عالقة االرتباط ونسبة المساهمة بين مناقشة  4-2-4

 ي القوس والسهم.البصرية ونتائج منافسات العب

من تخالل عرض وتحليل النتائج تبين وجود عالقة ارتباط معنوية بين القدرات     

مع وجود نسب مساهمة متباينة في  1ونتائج منافسات العبي القوس والسهم  ةالبصري

تركيز النسبة مساهمة عالية وبعدها  البصريةاذ اظهرت الدقة  .منافساتالنتائج 

 . ي ومن ثم تمايز االلوانوالتتبع البصر  البصري
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 البصريةوتعزو الباحثة عالقة االرتباط االيجابية ونسب المساهمة العالية للدقة    

كون الدقة هي المحدد االساسي "1  ونتائج المنافسات للالعبي القوس والسهم

تحقيق اكبر كلما استطاع  11 اذا كلما ارتفعت نسبة الدقة لدى الالعب (1)"لالنجاز

بنتائج العبي ة المساهمة بلذا نجدها احتلت المرتبة االولى في نس لنقاط.عدد من ا

 القوس والسهم.

وثيقتا الصلة بعضهما  في االنجاز ودرجة دقة التصويبالدقة البصرية  إذ أن       

فاذا كانت الدقة البصرية عالية كان التصويت  ببعض وكل منهما تكمل األتخرى ،

بالتالي الى معرفة االداء الجيد من غيره وصوال الى ناجح وسليم االمر الذي يؤدي 

 .(2).نتائج العالية

البصرية تلعب دورا  رئيسيا  في القدرة على اإلنجاز  اتأن القدر  كما ترى الباحثة

أن العالقة بينهما طردية فكلما زادت  1 اذالتركيز البصريبموضوع  االعالي الرتباطه

لى التمييز اللوني أو العمق البصري ، زاد تدريبات الرؤية البصرية  والمقدرة ع

وانعكس ذلك بشكل إيجابي على األداء ليكون في أعلى مستوياته،  التركيز البصري 

نوع وقد نحتاج إلى القدرات البصرية بشكل متفاوت من رياضة إلى أتخرى بحسب 

 ان التتبع البصري يتضمن حركات مستمرة1 فضال عن حركات القفز والتحول1 .اللعبة

                                                           

( 2,44دار العراب والنور للنشر والطباعة 1 سوريا 1 . )وتطبيقاته أفكارهالتدريب الرياضي ؛ صالح شافي - 1
 .55,ص
 .61ص(  ,,,2القاهرة ،دار الفكر العربي، . )فسيولوجيا اللياقة البدنيةابو العال احمد واحمد نصر الدين؛  - 2
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الرامي من والتي تمكن 1 (1)اإلستتخدام الفعال لكلتا العينين معا هذه المهارة تتطلبو 

الحركات السهم في الفراغ1 اذا ان وحركة  لنقطة اصابة الهدف دراك الصحيح اال

للبعيد بسرعة وبدقه سوف تؤثر على اتتخاذ  المتغيرة لكلتا العينين معا من القريب

لعينين هي المهارة التي تسمح لالعب بان يشاهد توجيه االمناسب. اذ ان القرار 

النقص في اصابة السهم1 واي يؤثر على أدراك موضع و  1غير المتوازن حركة السهم

 سحب الوتر ودقة االصابةتوازن العينين من الممكن أن يتسبب في أتخطاء توقيت 
(2). 

تختلفاة إن كانات وترى الباحثة بأن القدرات البصرية مهمة في األلعااب الرياضاية الم   

فرديااااة أو جماعيااااة وان الكثياااار منهااااا تحتاااااج إلااااى التركيااااز واالنتباااااه. فرياضااااة القااااوس 

والسااهم أحاادى هااذه الرياضااات التااي يجااب أن يتحلااى الالعااب فيهااا بحاسااة نظاار جياادة 

القاااادرة علااااى الحصااااول علااااى النقاااااط العاليااااة فااااي  والتركيااااز العااااالي لكااااي يكااااون لديااااه

ا ال يتحقااق اال ماان تخااالل القاادرات البصاارية الجياادة وهااذ 1التصااويب فااي القااوس والسااهم

1  اإلدراك اللاااونيويعتماااد اتختباااار تماااايز االلاااوان علاااى للحصاااول علاااى أفضااال انجااااز. 

التي ليس لها مشاتت فقيماة اللاون تعطياه تركيازا  عالياا ، يعد من أكثر المدركات  الذي "

                                                           

1 - raig F. Bohren (2006). Fundamentals of Atmospheric Radiation: An Introduction 
with 400 Problems. Wiley-VCH.p78. 
2 -المكتبة االفتراضية   Neuronal mechanisms of visual perceptual learning , 
Authors: Kumano, H.  Uka, T Journal: Behavioural Brain Research ISSN: 
01664328 Year: 2013 Volume: 249 Pages: 75-80 Provider: Elsevier DOI: 
10.1016/j.bbr.2013.04.034. 
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تج عنااه أدراك العااين وان تااداتخل األلااوان واشااكالها يااؤدي إلااى التنبيااه البصااري الااذي يناا

. وهااذا ينطبااق علااى اللوحااة التااي صااممتها الباحثااة اذ تحتااوي علااى اشااكال  (1) لألشااياء

بااااالوان واحجااااام متختلفااااة وان التفااااوق فااااي هااااذا االتختبااااار يعطااااي مؤشاااار ايجااااابي لقاااادرة 

 االدراك البصري لاللوان .

اط وتشاااير ) وفااااء فاااائق ( الاااى ان قااادرة التتباااع البصاااري تعاااد صااافة مهماااة فاااي النشااا

الرياضاااي تعاااد الدقاااة فياااه محااادد لالنجااااز ، مماااا أدى ذلاااك إلاااى ظهاااور نسااابة مسااااهمة 

عالية بنتائج المنافسات لما لها من أهميةلذا حقق التتبع البصري عالقة ارتبااط عالياة 

 (2) في نتائج المنافسات.

كانااات الدقاااة فاااي تنفياااذ المهاااارات  تركياااز بصاااري جياااد وكلماااا كاااان لااادى الالعباااين     

ال يتحقاق بالشاكل  األداءفاان  أمامكلم يكن هناك تركيز جيد لما يحدث  ما إذاإجيدة، 

التركيااااز يعااااد إحاااادى المهااااارات  ، كمااااا يشااااير) أسااااامة كاماااال راتااااب ("إلااااى أن(3)األمثاااال

األساسااية العامااة للرياضاايين فهااو األساااس لنجااال عمليااة الااتعلم أو التاادريب والمنافسااة 

 .(4) في أشكالها المتختلفة"

                                                           

منى سالم فتحي ؛منهج تعليمي مقترل لتطوير المدركات البصرية وأثره في دقة بعض المهارات األساسية في  - 1
 .36( ص5,,2عة بغداد ،كلية التربية الرياضية للبنات ،كرة اليد ،أطروحة دكتوراه: )جام

 .14وفاء فائق حمودي 1 مصدر سبق ذكره 1ص - 2
3 - Dorothy, V. Harris and Bettel, Harris; The athletic Quide to sport Psychology 
mental Skill for physical,  people lisure press, New York, 1984, p82. 

 .64,( ص4155:)القاهرة ،دار الفكر العربي ،4مل راتب ، علم النفس الرياضي،طأسامة كا - 4
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العااالي ياارتبط بالقاادرات البصاارية المثاليااة وان ضااعف القاادرات البصاارية  أن األداء 

فاذذا كانات المعلوماات البصارية غيار دقيقاة فاان الجسام يفتقاد  يتسبب في أعاقة األداء،

 . (1)للتوقيت المناسب ويتسبب ذلك في انتخفاض مستوى األداء"

كما ذكر )زيمان( أن هناك العيد من القدرات البصرية المتنوعة التي لها دور كبيار    

فاااي الرياضاااة ،لاااذا فمااان الطبيعاااي أن يكاااون لكااال رياضاااة متطلباااات تخاصاااة مااان تلاااك 

  .(2)القدرات البصرية المتنوعة 

 .المهارات النفسية عرض وتحليل نتائج 4-1

الفراد عينة  مهارات النفسيةالعرض وتحليل المعالم االحصائية لنتائج  4-1-2

      البحث:

 (44الجدول )
 الفراد عينة البحث المهارات النفسيةالمعالم االحصائية لنتائج يبين 
وحدة  المهارات النفسية

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

اكبر 

 قيمة

 اقل قيمة

 1 18 8480- 040 400, درجة تركيز االنتباه

 1, 10 ,848- 140 00480 درجة صور العقلي الت

 0, 180 140- ,1040 ,0,40 درجة الثقة بالنفس

مقياس ( ان الوسط الحسابي الفراد عينة البحث في 44تبين من الجدول )      

( درجة1 ومعامل 215وبانحراف معياري بلغ ) 1( درجة1133بلغ ) تركيز االنتباه
                                                           

1  -  Brien Ariel ،op.cit;p.125. 
2  -  Zieman AN Hascelik Basgoze،op.cit,p.126. 
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(  ,4واكبر قيمة حققتها العينة بلغت ) (,,1,- غ )االلتواء بين افراد عينة البحث بل

درجة . وكلما قلت عدد الدرجات  (4درجة 1 بينما اقل قيمة حققها افراد العينة بلغت )

 تركيز االنتباه. مقياسلدى افراد عينة البحث في مؤشرا  جيدا  كلما اعطى 

( 1,5,,)  ي بلغ الوسط الحسابي الفراد عينة البحثلالتصور العق مقياسوفي   

( درجة1 ومعامل االلتواء بين افراد عينة البحث  115 درجة وبانحراف معياري بلغ )

( درجة1 بينما اقل قيمة حققها 13)واكبر قيمة حققتها العينة بلغت  (1,6,-) بلغ 

لدى  ا  جيد ا  مؤشر عدد الدرجات كلما اعطى  زاد( درجة. وكلما 64 افراد العينة بلغت )

  . التصور العقلي مقياسفي  افراد عينة البحث

( درجة 36126) بلغ الوسط الحسابي الفراد عينة البحث  الثقة بالنفس مقياسوفي   

( درجة1 ومعامل االلتواء بين افراد عينة البحث بلغ  451,6 وبانحراف معياري بلغ )

( درجة1 بينما اقل قيمة حققها افراد 4,5)( واكبر قيمة حققتها العينة بلغت ,41-) 

لدى افراد  ا  جيد ا  عدد الدرجات كلما اعطى مؤشر  زاد( درجة. وكلما 15 العينة بلغت )

( يوضح مدى التوزيع الطبيعي 5والشكل ) مقياس الثقة بالنفس.عينة البحث في 

 .المهارات النفسيةالفراد عينة البحث في 
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 (5الشكل )
 .المهارات النفسيةبحث في يوضح مدى التوزيع الطبيعي الفراد عينة ال

 
المهارات عرض وتحليل نتائج عالقة االرتباط و نسبة مساهمة لبعض  4-1-1

 النفسية ونتائج منافسات العبي القوس والسهم.
مقياس تركيز االنتباه ونتائج منافسات العبي عالقة  عرض وتحليل 4-1-1-2

 القوس والسهم.
 ( 42جدول )ال

ونتائج  مقياس تركيز االنتباه  نسبة المساهمة بين يبين نتائج عالقة االرتباط و 
 منافسات العبي القوس والسهم.

 

 الوسائل االحصائية المتغيرات

قيمة معامل 

 االرتباط البسيط

داللة  نسبة المساهمة

 االرتباط

 اتجاه االرتباط

 عكسي معنوي 8400 ,840- تركيز االنتباه

 نتائج المنافسات

 (.8480)أ(  واحتمال خط 00( عند درجة حرية )8400ولية )قيمة االرتباط الجد
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 )تركيز االنتباه( مقياس( أن قيمة معامل االرتباط بين 42تبين من الجدول )       

( وبنسبة مساهمة بلغت 136,-بلغت ) ونتائج منافسات العبي القوس والسهم

ج منافسات العبي ونتائ(1 وهذا يعني أن عالقة االرتباط بين تركيز االنتباه ,,1,)

عند مقارنتها بالقيمة كانت عالقة ارتباط معنوية وباتجاه )عكسي(  القوس والسهم

  (.1,5,)تخطأال( واحتمال 2,( عند درجة حرية ),,1,الجدولية البالغة)

ونتائج منافسات العبي لتصور العقلي اعالقة مقياس عرض وتحليل  4-1-1-1

 القوس والسهم.

 (,4)جدول ال
ونتائج منافسات عالقة االرتباط ونسبة المساهمة بين التصور العقلي  يبين نتائج

 العبي القوس والسهم.

)التصور  مقياس ( أن قيمة معامل االرتباط بين,4تبين من الجدول )        

وبنسبة مساهمة بلغت  (1,1,بلغت ) ونتائج منافسات العبي القوس والسهمالعقلي( 

تائج منافسات العبي ون(1 وهذا يعني أن عالقة االرتباط بين التصور العقلي 162,)

 الوسائل االحصائية المتغيرات

قيمة معامل االرتباط 

 البسيط

نسبة 

 المساهمة

داللة 

 االرتباط

 اتجاه االرتباط

 طردي معنوي 84,0 8401 التصور العقلي

 نتائج المنافسات

 (.8480)أ(  واحتمال خط 00( عند درجة حرية )8400الجدولية ) قيمة االرتباط
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كانت عالقة ارتباط معنوية وباتجاه )طردي( عند مقارنتها بالقيمة  القوس والسهم 

  (.1,5,)تخطأال( واحتمال 2,( عند درجة حرية ),,1,الجدولية البالغة)

ونتائج منافسات العبي  بالنفس  مقياس الثقةعالقة عرض وتحليل  4-1-1-3

 القوس والسهم.

 (41جدول )ال
ونتائج منافسات  مقياس الثقة بالنفستائج عالقة االرتباط ونسبة المساهمة بين يبين ن

 العبي القوس والسهم.

( الثقة بالنفس( أن قيمة معامل االرتباط بين مقياس )41تبين من الجدول )        

( وبنسبة مساهمة بلغت 114,بلغت ) ونتائج منافسات العبي القوس والسهم

ونتائج منافسات  قة بالنفسمقياس الث(1 وهذا يعني أن عالقة االرتباط بين 141,)

العبي القوس والسهم  كانت عالقة ارتباط معنوية وباتجاه )طردي( عند مقارنتها 

  (.1,5,)( واحتمال التخطأ2,( عند درجة حرية ),,1,بالقيمة الجدولية البالغة)

 

 

 الوسائل االحصائية المتغيرات

قيمة معامل االرتباط 

 البسيط

نسبة 

 المساهمة

داللة 

 االرتباط

 اتجاه االرتباط

 طردي معنوي ,841 84,1 الثقة بالنفس

 نتائج المنافسات

 (.8480)أ(  واحتمال خط 00( عند درجة حرية )8400االرتباط الجدولية )قيمة 
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ونسبة واالنحدار الخطي  عرض وتحليل نتائج عالقة االرتباط المتعدد -4-1-3
 مهارات النفسية ونتائج منافسات العبي القوس والسهم.الالمساهمة بين 

 (45)جدول ال
المهارات النفسية ونتائج ونسبة المساهمة بين واالنحدار التخطي  يبين عالقة االرتباط 

 بي القوس والسهم منافسات الع

المهارات النفسية ( أن قيمة معامل االرتباط المتعدد بين 45يتبين من الجدول )    

(  وبلغ مقدار االنحدار التخطي 114,بلغت ) ونتائج منافسات العبي القوس والسهم

القيمة المعدلة لنسبة المساهمة  ( وبلغت134, وبنسبة مساهمة بلغت )1( ,13, )

(,13,). 

 المهارات النفسية ونتائج منافسات العبيعني أن عالقة االرتباط بين وهذا ي   

رنتها بالقيمة الجدولية 1كانت عالقة ارتباط معنوية عند مقا القوس والسهم

 الوسائل اإلحصائية المهارات النفسية

قيمة 

االرتباط  

المتعدد 

 المحسوبة

معامل 

االنحدار 

 التخطي

نسبة 

 المساهمة

نسبة 

المساهمة 

 المعدلة 

قيمة 

التغيير 

في 

 النتائج

ترتيبب  

 التغير 

داللة 

 االرتباط

 

 معنوي 4 4415- ,13, 134, ,13, 114, تباهتركيز االن

 2 41,1 التصور العقلي 

 , 1,1, الثقة بالنفس

 (.1,5,(  واحتمال تخطأ) 2,( عند درجة حرية ),,1,قيمة االرتباط الجدولية )
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و يدل هذا على أن ، (1,5,) تخطأال( واحتمال 2,عند درجة حرية ) (,,1,)البالغة

الن   العبي القوس والسهمنتائج منافسات لها تأثير كبير على   المهارات النفسية

 نسبة المساهمة كانت نسبة عالية.

( درجة تقابلها تحسن 4عندما تتحسن بمقدار ) ان المهارات النفسيةكما تبين      

1   لتركيز االنتباه درجة (4415-)في نتائج المنافسات لالعبي القوس والسهم بمقدار 

لمقياس الثقة درجة  (1,1,ر )بمقدا1 و لمقياس التصور العقلي درجة (41,1بمقدار )و 

في  المهارات النفسيةولو رتبنا نسبة مدى التاثير والتغير الذي تسهم فيه ، بالنفس

تي أت ( مقياس تركيز االنتباه)نجد ان  1 نتائج منافسات العبي القوس والسهم 

 نتائج العبي القوس والسهمبالمرتبة االولى فاي تغيير بسيط فيها يحدث تغير في 

( 16 والشكل )ومن ثم )مقياس الثقة بالنفس(  ( مقياس التصور العقلي)بعدها تي أوي

 يوضح ذلك.
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 (6الشكل )
المهارات النفسية ونتائج منافسات العبي القوس يوضح االنحدار التخطي النتشار 

 والسهم.
 
 
 

المهارات  بعض نتائج عالقة االرتباط ونسبة المساهمة بينمناقشة  4-1-4

 فسية ونتائج منافسات العبي القوس والسهم.الن

المهارات بعض وجود عالقة ارتباط ونسب مساهمة بين  (45تبين من الجدول )    

ان الالعب لكي يصل الى االداء  الى 1النفسية ونتائج منافسات العبي القوس والسهم

او فشل  نجال، اذ ان  القدرات والمهارات النفسيةالمثالي يجب ان تتكامل لدي جميع 

الالعب في اظهار افضل ما عنده من قدرات ومهارات في المنافسة الرياضية تكمن 
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عملية التكامل ما بين المهارات والقدرات البدنية والحركية وما بين المهارات "في 

 .(1)"وغيرها العقليكالقدرة على التركيز و االسترتخاء والتصور  النفسية 

لعب دور بارز في جميع الفعاليات وتخاصه التي اذ ان تركيز االنتباه مهم وي    

تكون الدقه هي محدد االنجاز في اللعبة التي تمارس وكذلك الرياضيات التي فيها 

 .تدتخل االجاااهزة واالدوات

كما اشار )بالل( ان التصور العقلي هو محدد مهم وضروري لالنجاز الرياضي في 

  .(2)اغلب الفعاليات الرياضية 

تركيز االنتباه والتصور  المهارات النفسية ان احدى الدراسات"  كما اشير في  

لها عالقة ارتباط في االنجاز الرياضي ومستوى  1العقلي واالدراك الحسي حركي 

 .(3)االداء للفعاليات الرياضي

 

 

                                                           

مقارنة في تركيز االنتباه بين العبي التنس األرضي والمبارزة لفئتي الشباب  ؛شيماء سامي و بشار غالب - 1
 .433ص( 1,,2بحث منشور في مجلة علوم التربية الرياضية1 العدد الثالث1المجلد الثاني1. )  والمتقدمين

عالقته ( ونلناشئيل واألشبارزة)ابية للمبارلعت المنتتخباى ادلعقلي لر اولتصى اومست  ؛لحال ربال - 2
 .215ص( ٠٢٠٢األول 4 دمجل، النسانية(م اولعلث )الألبحال لنجاامجلة جامعة بحث منشور في  . )زباالنجا

عالقة بعض القدرات العقلية بفن األداء المهاري ومستوى اإلنجاز لبعض المهارات  ؛عدنان هادي موسى - 3
كلية التربية  –صل دكتوراه جامعة المو  أطروحة.) األساسية بالكرة الطائرة لدى العبات أندية القطر للدرجة األولى

 .,2ص (1,,2الرياضية1
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لبعض الفعاليات  تعد محددات مهمة لالنجاز الرياضي المهارات النفسيةاذ ان    

 تفق ويعزز نتائج الدراسة الحالية.. وهذا ي(1)الرياضية 

كما ان االفراد الذين يتمتعون بالثقة يكون لديهم استقرار وتوازن وبالتالي التركيز    

العالي 1 اذ ان الثقة بالنفس تجعل الفرد مدركا  لقدراته ومهاراته ومن ثّم، القدرة على 

 . (2)ت وتحقيق االنجاز العاليتطوير الذات وتنمية المهارا

 

                                                           

تخالل مراحل الموسم التدريبى على تطوير مستوى  العقليالتصور  عالية؛ فآتخرونو محمد العربي شمعون  - 1
 .16ص( 5,,2كلية التربية الرياضية للبنين بمصر 1. )العاب القوى في الرميواالنجاز الرقمى لمتسابقى  األداء

2- http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات : 5-8
 االتي بعد معالجة النتائج وتحليلها استنتجت الباحثة 

نتييييائج منا سييييات السبييييي ال ييييو  تحسيييييق ال ييييدية البييييييية ييييي د  اليييي  تحسيييييق  .1
 والسهم.

ونتييائج منا سييات تحسيييق ال ييدية البييييية ييي د  اليي  تحسيييق المهييايات الن سييية  .2
 السبي ال و  والسهم.

اختبيياي التيزيييب البيييي  نسييبة مسيياعمة سالييية وبعييدعا  البيييييةقيية ظهيييت الد .3
تميييايب االليييواق  نيييية والثالثييية سلييي  التيييوالي  واحتييي بالميتبييية الثا والتتبيييل البييييي 
 .التيتيب اليابل 

ونتيييائج منا سيييات  المهيييايات الن سييييةوجيييود س قييية ايتبييياب معنويييية بييييق بعييي   .4
 السبي ال و  والسهم.

ونتيائج منا سيات السبيي  المهيايات الن سييةة ليبع  وجود نسب مسياعمة متبايني .5
 ال و  والسهم.

وميق  تي بعدعا التييوي الع ليي أظهي تيزيب االنتباه نسبة مساعمة سالية   ويا .6
 ثم الث ة بالن  .
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 التوصيات 5-2
 -تي:بناًء سل  ما ويد  ي البحث مق استنتاجات تويي الباحثة باآل

 ي المجا  اليياضي بي ة سامة و ي   يةالبيي ضيوية االعتمام بال ديات  .1
البييية بي ة خاية، مل وضل منهاج تدييبي بال ديات ال و  والسهم يياضة 

 ل سبي ال و  والسهم.
سند انت اء او اختياي  البييية والمهايات الن سيةاالخذ بنظي االستباي ال ديات  .2

 يياضة ال و  والسهم. او ممايسة  ال سبيق لتمثي  المنتخب الوبني 
البييية والتيزيب تخييص جبء مق بمق الوحدات التدييبية  لتميينات الدقة  .3

نتائج منا سات السبي لما لها مق اثي  عا   ي البيي  والتتابل والتمايب البيي  
 ال و  والسهم.

وأجياء  الن سيمق خ   بيامج التدييب  بالمهايات الن سيةضيوية االعتمام  .4
 الدويية ال بمة. االختبايات

والتيوي  تخييص جبء مق بمق الوحدات التدييبية  لتميينات تيزيب االنتباه  .5
نتائج منا سات السبي ال و  لما لها مق اثي  عا   ي  الع لي والث ة بالن  

 والسهم.
 البييية والمهايات الن سيةإجياء المبيد مق الدياسات التي تتناو  اثي ال ديات  .6

 سل  سينات مختل ة . ي يياضات أخيى و 
مق خ   اجياء دياسات مختل ة لتبويي االنجاب   ال و  والسهماالعتمام بيياضة  .7

 ول ئات سميية اخيى.
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 المصادر العربية واألجنبية 
 -المصادر العربية واألجنبية :

 أوال المصادر العربية :
 القرآن الكريم 

  ( .6002:)عمان ،المسيرة للطباعة ،1.طاإلعاقة البصريةإبراهيم عبد اهلل فرج؛ 
  بحث غير منشور، مشارك  المهارات النفسية واألداء الرياضي.إبراهيم عبد ربه ؛ (

ضي ،كلية التربية الرياضية ، جامعة في المؤتمر األول للتدريب وعلم النفس الريا
 . (6002تشرين، سوريا ، 

 انتقاء الموهوبين في المجال أبو العال احمد عبد الفتاح واحمد عمر؛
 ( .1191)القاهرة، عالم الكتب، الرياضي.

  انتقاء الموهوبين في المجال الرياضيأبو العال احمد عبد الفتاح واحمد عمر؛ .
 (.1192)القاهرة، دار الكتب ،

  سيولوجيا اللياقة البدنيةابو العال احمد عبد الفتاح واحمد نصر الدين؛ ف .
 ( .1116:)القاهرة , دار الفكر العربي ، 1ط

  القاهرة ،دار الفكر فسيولوجيا اللياقة البدنيةابو العال احمد واحمد نصر الدين؛ ( .
 ( . 6002العربي،

  المهارات العقلية ومستوى  موجات ألفا كمؤشر لتطويراحمد صالح الدين خليل؛
) بحث منشور، المجلة العلمية للتربية األداء لدى بعض العبي المستويات العليا .

 (  .6002البدنية والرياضة، جامعة حلوان، العدد الخمسون ،مصر،
  اإلسكندرية ، المكتب المصري 1ط أصول علم النفس.احمد عزت راجح؛ ( :

 (.1122الحديث ،
 عادل عز الدين وآخرون.) القاهرة. ترجمة ة في علم النفس. آرنوف وينتج؛  مقدم

 ( .1122دار ماكجروهيل، 
  ، ( .1111:)القاهرة ،دار الفكر العربي ،1،طعلم النفس الرياضيأسامة كامل راتب 
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  أسامة كامل راتب ومصطفى محمد مرسى ؛ السمات االنفعالية لدى السباحين

لرقمي، نظريات وتطبيقات ، العدد الثاني والسباحات الناشئين وعالقتها باإلنجاز ا
 (.1111عشر : ) كلية التربية الرياضية للبنين، باإلسكندرية، 

   القاهرة , قلق المنافسة )ضغوط التدريب ـ احتراق الرياضي(أسامة كامل راتب؛( .
 ( .1112دار الفكر العربي، 

  القاهرة، لرياضيتدريب المهارات النفسية تطبيقات في المجال اأسامة كامل راتب؛( .
 ( .6000دار الفكر العربي، 

  القاهرة ، دار 2. طعلم نفس الرياضة، المفاهيم التطبيقاتأسامة كامل راتب؛( :
 ( . 6000الفكر العربي، 

  أفراح عباس عبد القادر عباس؛ مستوى الطموح  وعالقته بنتائج منافسات رياضة
ية الرياضة , جامعة بابل, القوس والسهم. ) بحث منشور في مجلة  علوم الترب

 .6012العدد) (  
  أفراح عباس عبد القادر؛ االستثارة االنفعالية وعالقتها بدقة الرمي في رياضة القوس

والسهم .) بحث منشور في مجلة الرياضة المعاصرة, كلية التربية الرياضة للبنات 
 ( .6012جامعة بغداد , العدد التاسع عشر, 

 ل ألشبارزة)ابية للمبارلعت المنتخباى ادلعقلي لر اولتصى اومست  ل؛حال ربال
ث لألبحاح لنجاامجلة جامعة بحث منشور في  ز. )عالقته باالنجا( ونلناشئيوا
 (. ٠٢٠٢األول , دمجل، النسانية(م اولعل)ا
 ( ، محمد  ترجمةبنيامين بلوم واخورون ؛ تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني )

 (.1192حكمة ماكجروهيل للنشر ،)دار ال:أمين المفتي واخررن 
   (.1126ط:  ) بيروت، دار الكتب اللبناني،  علم النفس.جميل صليبا؛ 
   جولي باالنت؛ التحليل اإلحصائي باستخدام برنامجspss ،ة خالد العامري ؛ ترجم

 (.6002:)القاهرة ،دار الفاروق،1ط
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 صري على بعض جيهان محمد فؤاد ،أيمان عبد اهلل زيد ؛  فعالية التدريب الب

متغيرات المهارية والقدرات البصرية في كرة الطائرة . ) بحث منشور في المؤتمر 
 ( . 6001العلمي الثامن  , جامعة الزقازيق ,كلية التربية الرياضية للبين ,

 الدار 6،ج4. طعلم النفس التربوي حامد عبد القادر ومحمد عطية اإلبراشي ؛ ( :
 ( .1122القومية للطباعة والنشر، 

  حسين علي كنبار؛ تأثير تدريب الرؤية البصرية في تطوير مظاهر االنتباه وبعض
المهارات الهجومية بكرة القدم. ) رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة المستنصرية 

 (. 6001، كلية التربية األساسية ، بغداد ، 
  مكتبة الوطنية  بغداد . ) المفاهيم حديثة في علم النفس الرياضيخالدة ابراهيم احمد؛

 ( .6010لعام 
 ( . 1111:) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  دليل البحث العلميخير الدين عويس ؛ 
  .محمد رضا إبراهيم وهالل  ترجمة. روبرت نايفر؛ دليل الرياضيين للتدريب الذهني

 ( .1110عبد الرزاق وظافر هاشم؛ ) الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، 
  مصر، المكتبة المصرية مهارات الرؤية البصرية للرياضيينمحمد محمد؛ زكي ( .

 (.6004للطباعة والنشر والتوزيع،
  شذى علي مطشر؛ تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات البدنية والمتغيرات

( سنة.)  جامعة 12-14البيوكينماتيكية ودقة الرمي بالقوس والسهم للناشئات بعمر )
 ( .6011ية الرياضية للبنات، بغداد، كلية الترب

  شيماء سامي و بشار غالب؛ مقارنة في تركيز االنتباه بين العبي التنس األرضي
والمبارزة لفئتي الشباب والمتقدمين . ) بحث منشور في مجلة علوم التربية الرياضية, 

 ( .6001العدد الثالث,المجلد الثاني,
  دار العراب والنور للنشر والطباعة هالتدريب الرياضي أفكاره وتطبيقاتصالح شافي؛(.

 ( .6011, سوريا ,
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  القاهرة التكامل بين النظرية والتطبيق-التدريب الرياضي عادل عبد البصير؛( .

 ( . 1111مركز الكتاب للنشر ، 
 ياس الثقة بالنفس عند الطالبات في الجامعة العادل محمد ابو عالم ؛ ق

 ( .1129لصباح للنشر ، )الكويت ، مؤسسة علي جراح اوالثانوية.
 دار اليازوري البحث العلمي واستخدام مصادر المعلوماتعامر إبراهيم فندي لجي ؛(:

 (.1111العلمية ،
 األجهزة الطبية البصرية لمعاهد التعليم   ؛عبد الرحمن محمود ،حسين علي غلوم

 ( .6001. ) بغداد، دار الكتب والوثائق، التقني
  دار الفكر 1ط ولوجيا العمليات العقلية في الرياضة.فسيعبد الستار جبار الضمد؛( :

 (.۰۲۲۲للطباعة والنشر والتوزيع، عمان
  1190. ) بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، رمي السهامعبد الستار حسن الصراف؛. 
 دار البازوري ،عمان  القياس والتقويم في علم النفس رؤية جديدة. عبد القادر كراجة؛(

،1112. ) 
 موسى؛ عالقة بعض القدرات العقلية بفن األداء المهاري ومستوى  عدنان هادي

اإلنجاز لبعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة لدى العبات أندية القطر للدرجة 
 (.6004كلية التربية الرياضية, –األولى.) أطروحة دكتوراه جامعة الموصل 

  ( .1191) بغداد ، اهقين.الثقة بالنفس عند األطفال والمر علي جاسم عكلة الزبيدي؛ 
  جامعة  االختبارات والقياس و االحصاء في المجال الرياضيعلي سلوم جواد ؛ ( .

 ( . 6004القادسية ، 
  بغداد،  أسس رياضة القوس والسهم.فاطمة عبد مالح و أفراح عبد القادر؛(

،6016.) 
  بغداد, مطبعة.علم التدريب الرياضيقاسم حسن حسين و عبد علي نصيف؛ ( 

 ( . 1192التعليم العالي ، 
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  الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة في األلعاب والفعاليات قاسم حسن حسين؛

 (.1199: ) عمان، دار الفكر للطباعة، 1ط والعلوم الرياضي.
  االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال قيس ناجي ،سطويس احمد؛

 ( . 1192)بغداد ، مطبعة التعليم العالي ، الرياضي.
  كريمة فياض؛ أثر إستراتيجيتي التعلم الذاتي وتدريس األقران في مستوى األداء الفني

و إلنجاز لفعالية الرمي بالبندقية الهوائية.) أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد كلية 
 (  .6004التربية الرياضية للبنات، 

  .سيد الطواب واخرون.القاهرة، دار  ترجمة لندا لدافيدوف؛ مدخل علم النفس ,
 ( .1192الدولية للنشر، 

 القاهرة ،مركز الكتاب للنشر : 1. ط القياس المعرفي الرياضيليلى السيد فرحات ؛(
،6006.) 
  ماجد نافع الكتاني؛ بناء نظام تعليمي لتطوير اإلدراك الحسي في مادة

 (.1119ية الفنون، المنظور.)أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كل
  1. ط الالعب والتدريب العقليمحمد العربي شمعون و ماجدة محمد إسماعيل ؛  :

 ( .6001)مركز الكتاب للنشر، مصر، 
  محمد العربي شمعون وآخرون؛ فعالية التصور العقلي خالل مراحل الموسم التدريبى

اب القوى. )كلية على تطوير مستوى األداء واالنجاز الرقمى لمتسابقى الرمي في الع
 ( .6001التربية الرياضية للبنين بمصر ,

  القاهرة ، دار الفكر التدريب العقلي في المجال الرياضيمحمد العربي شمعون؛( .
 ( .1112العربي ، 

  القاهرة ،  1. طموسوعة  االختبارات النفسيه للرياضينمحمد حسن عالوي ؛ ( :
 (.1119مركز الكتاب للنشر، 

   (.1121.)القاهرة, دار المعارف ، علم التدريب الرياضيي؛ محمد حسن عالو 
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  القاهرة، دار الفكر علم النفس التدريب والمنافسة الرياضيةمحمد حسن عالوي؛( .

 (.6006العربي، 
  القاهرة، دار 1ي. طعلم النفس المدرب والتدريب الرياضمحمد حسن عالوي؛( :

 (.1112المعارف، 
  القاهرة, دار الفكر  ريب والمنافسة الرياضية )علم نفس التدمحمد حسن عالوي؛(

 ( . 6006العربي , 
  القاهرة ،دار الفكر 2ط؛القياس والتقويم في التربية الرياضية.محمد صبحي حسانين(:

 (.1111العربي،
  الدفاع في كرة السلة أساسيات حركية، استراتيجيات محمد عبد الرحيم إسماعيل؛

 (  .1111صار لطباعة االوفست ، . ) مطبعة االنتدفاعية ،تدريبات
  النظرية والتطبيق  -سيكولوجية التربية البدنية والرياضيةمحمود عبد الفتاح عنان؛

 ( .1111.) القاهرة ، دار الفكر العربي, والتجريب
  محمود عبد المحسن عبد الرحمن ؛ تأثير تدريب الرؤية البصرية على الالعب

أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة المنيا،كلية المدافع الحر في الكرة الطائرة . ) 
 ( .6009التربية الرياضية،مصر،

  عمان االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةمروان عبد الحميد إبراهيم؛( .
 (.1111, دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع ,

   م النفس المدخل إلى االتجاهات الحديثة في علمصطفى باهي وسمير جاه؛
 (.6004: )القاهرة، الدار العالمية للنشر والتوزيع، 1. طالرياضة

  القاهرة ، : 1.ط المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى حسين الباهي ؛(
 (.1111مركز الكتاب للنشر ،

  منى سالم فتحي ؛منهج تعليمي مقترح لتطوير المدركات البصرية وأثره في دقة بعض
ساسية في كرة اليد ،أطروحة دكتوراه: )جامعة بغداد ،كلية التربية المهارات األ

 ( .6001الرياضية للبنات ،
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 ليل الباحث لكتابة األبحاث في التربية نوري إبراهيم الشوك و رافع صالح الكبيسي؛ د

 .( 6004)بغداد، الرياضية.
 .عة : ) الموصل، مطب6, عبد علي نصيف؛ ط ترجمة هارة؛ علم التدريب الرياضي

 ( .1110جامعة الموصل، 
   (.1191. ) الموصل، دار الكتب للنشر، التعلم الحركيوجيه محجوب؛ 
  جامعة بغداد  التحليل الفيزيائي والفسلجي للحركات الرياضية.وجيه محجوب؛ (

،1110. ) 
 األردن ، مطبعة الشروق  1ط التعلم وجدولة التدريب الرياضي . وجيه محجوب؛( :

 ،6000 . ) 
 بغداد ، دار الحكمة ،  1، ط طرائق البحث العلمي ومناهجهحجوب؛ وجيه م (:

1191 .) 
  ( .1191. ) الموصل، مطبعة مديرية جامعة الموصل، علم الحركةوجيه محجوب؛ 
 نسبة مساهمة بعض القدرات البصرية وعالقتها في نتائج  وفاء فائق حمودي؛

كلية التربية الرياضية المنافسات لدى العبي سالح السيف. ) رسالة ماجستير , 
 ( .6011للبنات جامعة بغداد, 

   (.1110.)السعودية، معهد إعداد القادة،علم النفس الرياضييحيى كاظم النقيب؛ 
   جامعة بغداد، مكتبة الصخرة ، التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون؛(:

6006.) 
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 المالحق .........

 ( 1ملحق )

 

 يوضح الخبراء والمختصين في المجال الرياضي 

 أ (  -8ملحق )

 .  واختباراتها يوضح الخبراء والمختصين  الذين عرضت عليهم القدرات البصرية
 

 

 

 (  ب -8ملحق )

 . المهارات النفسية يوضح الخبراء والمختصين الذين عرضت عليهم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل اللقب العلمي االسم

 جامعة القاهرة كلية التربية الرياضية | حلوان  دكتور أستاذ   محمد صبحي حسانين 

 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية   دكتورأستاذ   رافع صالح الكبيسي 

 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية للبنات  دكتورأستاذ   مؤيد عبد هللا

 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضة  دكتورأستاذ   ائر داود سلمان ث

 جامعة ديالى /كلية التربية األساسية  دكتورأستاذ  ناظم كاظم جواد 

 جامعة بغداد /كلية التربية   للبنات  دكتورأستاذ   خالدة إبراهيم 

 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية للبنات دكتورأستاذ   اطمة عبد مالحف

 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضة للبنات  دكتورأستاذ سعاد عبد الحسين 

 جامعة ذي قار / كلية التربية الرياضية دكتور استاذ  ميثاق محمد غازي 

 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية للبنات  طبيب مضفر شفيق 

 مكان العمل اللقب العلمي االسم

 جامعة حلوان كلية التربية الرياضية للبنين  أستاذ  دكتور  محمد صبحي حسانين 

 جامعة المستنصرية  /كلية التربية الرياضية  دكتور أستاذ  غازي صالح  

 للبنات  جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية ستاذ علي يوسف

 جامعة /كلية التربية الرياضة أستاذ   خالدة إبراهيم  

 جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية دكتورأستاذ   محمد عريبي  

 جامعة الموصل /كلية التربية  الرياضية دكتور أستاذ   عكلة سلمان 

 جامعة بابل  كلية التربية الرياضية دكتور أستاذ عامر سعيد  

 جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية دكتور  أستاذ أميرة عبد الواحد  

 جامعة ديالى | كلية التربية الرياضية دكتور  أستاذ مساعد مها صبري 

ماجستير تربية  لوكاش اجاندا

 رياضيه

 للقوس والسهم  مدرب المنتخب الوطني
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(2ملحق )  

 استمارة استطالع  آراء الخبراء في تحديد أهم القدرات البصرية
 

 األستاذ الخبير المحترم

القدرات البصرية   اهم) نسبة مساهمة تروم الباحثة إجراء الدراسة الموسومة 
 .والمهارات النفسية بنتائج منافسات العبي القوس والسهم  في البطولة العربية(

يرجى تحديد  .ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية في هذا المجال 
 .اهم القدرات البصرية والمؤثرة في رياضة القوس والسهم 

 للبحث العلمي....  مـــــــع الـــــتقديرشاكرين تعاونكم معنا خدمة 
 
 

 ر ــــأسم الخبي

 اللقب العلمي 

 لــمكان العم

 صـــالتخص

 ع ـــــــالتوقي

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 لباحثةا                                                                          

 افراح عبد القادر عباس                                                                          
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 نسبة االتفاق اليصلح يصلح القدرات البصرية ت

    تمايز االلوان  .1
    البصريالبحث   .2
    رد الفعل البصري  .3
    توازن العينين  .4
    القدرة على تحديد اإلبعاد  .5
    مرونة العين  .6
    التقدير البصري  .7
    التركيز البصري  .8
    حدة االبصار  .9

    الساحة البصرية  .11
    التتبع البصري  .11
    الذاكرة البصرية  .12
    الدقة البصرية  .13
    واليدالتوافق بين العين   .14
    الوعي الخارجي  .15

    االضافات ان وجدت
1     
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(3ملحق )  

 استمارة استطالع  آراء الخبراء في تحديد أهم المهارات النفسية.
 

 األستاذ الخبير المحترم
القدرات البصرية   اهمتروم الباحثة إجراء الدراسة الموسومة ) نسبة مساهمة      

والمهارات النفسية بنتائج منافسات العبي القوس والسهم في البطولة العربية ( ونظرا 
لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية في هذا المجال . يرجى تحديداهم أهم 
المهارات النفسية  والمؤثرة في رياضة القوس والسهم شاكرين تعاونكم معنا خدمة 

 .مع الــــــــــــــــــــــــــــــــتقدير.للبحث العلمي...
 
 
 

 أسم الخبير 
 اللقب العلمي 

 مكان العمل
 التخصص
                                                      التوقيع 

 
 
 
 
 

 الباحثة                                                                     
 أفراح عبد القادر عباس 
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 نسبة االتفاق  اليصلح يصلح  المهارات النفسية ت

    االسترخاء. 1
    التصور العقلي. 2
    .تركيز االنتباه 3
    الثقة بالنفس. 4
    بناء األهداف. 5
    ادارة الضغوط النفسية. 6
    الطاقة النفسية. 7

    االضافات ان وجدت      
1     
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(4ملحق )  

 قائمة حالة الثقة بالنفس
 تصمم روبين فيلي تعريب محمد حسن عالوي

 عزيزي الالعب  ...................المحترم 

 

ارسم دائرة حول الرقم الذي تعتقد انك تستحقه فعال في ثقتك بنفسك في لحظه ما    

قبل اشتراكك في المنافسة الرياضية مباشرة بالالعب المثالي من وجهة نظرك . 

 درجات  1والذي يستحق الدرجة القصوى في المنافسة مباشرة والتي تبلغ 

 
 الدرجات  العبارات  ت

8 1 1 4 5 6 7 1 1 

عند أداء المهارات والحركات    .1

 الضرورية خالل المنافسة .

         

في القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة   .2

 خالل المنافسة الرياضية 

         

في القدرة على األداء في المنافسة تحت   .3

 الضغوط النفسية .

         

في القدرة على تنفيذ خطط ناجحة في   .4

 المنافسة .

         

القدرة على التركيز بصورة جيدة في   .5

 لكي أحقق النجاح .

         

في القدرة على التكيف مع مواقف اللعب   .6

 المختلفة لكي أحقق النجاح .

         

في القدرة على انجاز أهدافي المرتبطة   .7

 بالمنافسة .

         

في القدرة على أن أكون ناجحا في   .8

 المنافسة. 

         

على التفكير واالستجابة بنجاح في القدرة   .9

 إثناء المنافسة .

         

في القدرة على مواجهة التحدي أثناء   .11

 المنافسة .

         

في القدرة على أن اكون ناجحا على    .11

 اساس اعدادي لهذه المنافسه . 

         

في القدرة على أستمرار أدائي الجيد لكي   .12

 أكون ناجحا في المنافسه 

         

في القدره على محاولة النجاح حتى لو   .13

 كان المنافس اقوى مني 
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 (5ملحق رقم )

 مقياس التصور العقلي

 
   الالعب ................................ المحترمعزيزي 

يرجى التفضل باإلجابة على الفقرات المدرجة في أدناه وذلك ألغراض البحث 

 المجال الرياضي شاكرين تعاونكم معناالعلمي والدراسة في 

قبل أن تبدأ اإلجابة عن هذا المقياس تذكر أن التصور العقلي أكثر من مجرد الرؤية 

لشيء ، إنه يتطلب استخدام الحواس المتعددة مثل ) السمع, اللمس, الشم, التذوق( 

مواقف فضالً عن الحالة االنفعالية المصاحبة للموقف ، ويتضمن هذا الموقف أربعة 

رياضية)الممارسة بمفردك ،الممارسة مع اآلخرين, مشاهدة الزميل،األداء في 

المنافسة)المسابقة( المطلوب منك أن تتصور الموقف الموضح لك وتستجيب لكل 

  : موقف وفقاً لميزان تقدير من خمسة أبعاد على النحو األتي

 .وفيما يأتي المواقف الرياضية المطلوب اإلجابة عليها

   ( : الممارسة بمفردك١موقف ) 

المكان الذي عادةً ما تتدرب احدى الرميات في البولينغ  في تصور ذاتك وأنت تؤدي  

عليها ملعب البولينغ أو قاعة التدريب بمفردك ,أغلق عينيك لدقيقة واحدة وحاول أن 

ترى ذاتك في المكان ،اسمع األصوات اشعر بجسمك يؤدي المهارة واعياً لحالتك 

  . ذهنية والمزاجيةال

 
عدم  العبارة

وجود 

 صورة

صورة 

غير 

 واضحة

صورة متوسطة 

 الوضوح
صورة 

 واضحة
صورة 

 واضحة تماما

1 2 3 4 5 
       كيف تجد نفسك وأنت تؤدي المهارة -1

كيف تجد االستماع لألصوات المصاحبة  -2

  لألداء
     

      كيف تشعر بجسمك يؤدي المهارة -3

تجيد الشعور بحالتك االنفعالية كيف  -4

  المصاحبة
     

 
عدم  العبارة

 التحكم
صعوبة 

 التحكم
تحكم فوق  تحكم متوسط

 المتوسط
 تحكم كامل

1 2 3 4 5 
الى اي مدى يمكن التحكم في 

  -5 الصورة؟
     

 
 كال نعم العبارة

   هل يمكن رؤية الصورة في داخلك؟ -6
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 اآلخرينالممارسة مع ( : ۲موقف )
، ولكن في حضور مدربك  وانت تؤدي احدى رميات البولينغأداء التصور العقلي 

وزمالءك في الفريق ، في هذه اللحظة ارتكبت خطأً واضح . أغلق عينيك حوالي 

  . دقيقة واستحضر الصورة العقلية لهذا الخطأ والمواقف التي تحدث بعده مباشرةً 

 

 العبارة

عدم وجود 

 صورة

صورة 

غير 

 اضحةو

صورة 

متوسطة 

 الوضوح

صورة 

 واضحة

صورة 

واضحة 

 تماما

8 1 1 4 5 

في هذا  نفسك ايتكيف ر -8

 الموقف؟

     

كيف تجيد االستماع إلى  -1

 في هذا الموقف؟ األصوات

     

في  كيف تجيد اإلحساس الحركي -1

  هذا الموقف؟

     

كيف تجيد الشعور بحالتك  -4

 في هذا الموقف؟ االنفعالية

     

 

 العبارة

عدم 

 التحكم

صعوبة 

 التحكم

تحكم 

 متوسط

تحكم 

فوق 

 المتوسط

 تحكم كامل

8 1 1 4 5 

الى اي مدى يمكن التحكم في  -5

 الصورة في هذا الموقف؟

     

 

 
 كال نعم العبارة

   هل يمكن رؤية الصورة في داخلك؟ -6
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 مشاهدة الزميل( :  ۳موقف) 

  

بتفوق  او احد الالعبين يؤدي مهارة او موقف معين في منافسةالتفكير في زميل 

، أغلق عينيك حوالي دقيقة استحضر الصورة العقلية او موقف فشل وخسارة  ونجاح

 .بنشاط وواقعية ألداء زميلك

 
عدم  العبارة

وجود 

 صورة

صورة 

غير 

 واضحة

صورة 

متوسطة 

 الوضوح

صورة 

 واضحة

صورة 

واضحة 

 تماما

8 1 1 4 5 

      ؟  كيف تجيد رؤية زميلك -8

      ؟  كيف تجيد االستماع لألصوات -1

في  كيف تجيد اإلحساس الحركي -1

 هذا الموقف؟

     

كيف تجيد الشعور بحالتك  -4

 في هذا الموقف؟ االنفعالية

     

 

 

 العبارة

عدم 

 التحكم

صعوبة 

 التحكم

تحكم 

 متوسط

تحكم فوق 

 المتوسط
 كامل تحكم

1 2 3 4 5 

الى اي مدى يمكن التحكم في  -5

 الصورة في هذا الموقف؟؟

     

 

 
 كال نعم العبارة

هل يمكن رؤية الصورة في  6

 داخلك؟
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 ( األداء في المسابقة ٤موقف ) 

  

تقوم باألداء في إحدى المسابقات )المباريات( وأنت تلعب بمهارة  .التصور العقلي

, فائقة ويوجد جمهور وزمالء يعبرون عن تقديرهم لك اآلن أغلق عينيك حوالي دقيقة

 طوتصور هذا الموقف بواقعية ونشا
عدم  العبارة

وجود 

 صورة

صورة 

غير 

 واضحة

صورة 

متوسطة 

 الوضوح

صورة 

 واضحة

صورة 

واضحة 

 تماما

1 2 3 4 5 

كيف رايت  نفسك في موقف  -1

 المنافسة؟

     

كيف تجد االستماع لألصوات  -2

في موقف  المصاحبة لألداء

 المنافسة؟

     

كيف شعرت باالداء الناجح في  -3

 ؟المنافسة

     

كيف تشعر باالنفعاالت في هذا  -4

 الموقف؟

     

 

 
عدم  العبارة

 التحكم

صعوبة 

 التحكم

تحكم 

 متوسط

تحكم فوق 

 المتوسط

 تحكم كامل

8 1 1 4 5 

الى اي مدى يمكن التحكم في  -5

  الصورة؟

     

 

 
 كال نعم العبارة

   هل يمكن رؤية الصورة في داخلك؟ -6
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 (6لحق رقم )م
 انفيموف( المعدل لالنتباه –اختبار ) بوردن 

 

 عزيزي الالعب ..................................................... المحترم          

 

 :لعمر التدريبيا                                  :العمر                                  :االسم          

 : التركيزمظهر االختبار                    تاريخ: :                 الوقت إجراء االختبار         

 
2947 6492 62479 385 2496 2749 64279 583 6942 2497 

67429 2497 2974 2946 6492 583 2947 2496 538 92476 

29476 2497 2749 385 2947 2496 67249 6492 2497 385 

2497 2946 2947 2492 2947 67429 2497 583 2496 2492 

385 2496 385 6492 64279 2947 2749 2497 67249 6497 

67429 583 2496 385 92476 2497 583 6492 2947 62497 

92476 2497 385 64279 583 2946 3492 67249 2496 583 

2946 67249 2974 358 2497 583 67429 6742 2947 6492 

2492 385 62479 92476 67249 385 64279 583 2496 385 

375 64279 62479 385 2947 62479 583 6492 583 67429 

62479 2947 2492 2497 583 6492 2947 64279 385 6942 

6429 2497 583 2947 2946 2496 92476 538 2974 68429 

2947 92476 2492 2496 583 67249 2492 2947 2749 385 

2496 2947 67429 2497 6492 2497 2496 385 2629 2946 

2497 385 6492 385 64279 2749 2947 2497 67249 7496 

583 62479 2496 385 67429 2947 583 6492 2496 92476 

92476 385 2947 64279 2497 583 6492 2496 67249 538 

583 2497 385 2974 67249 2946 2942 2947 6492 67429 

385 67249 92476 583 2497 385 62479 62479 385 2416 

64239 583 62479 583 385 67429 358 6492 62479 2947 

2497 6429 853 64279 2749 2496 385 62479 2947 6492 

92476 538 2496 2947 583 6492 2946 2974 2497 67429 

2749 2947 92476 385 2497 6492 67249 2496 2947 385 

6492 2496 583 2497 67429 2947 2492 2497 2946 2496 

2497 67249 2496 2749 2947 64279 6492 385 2496 385 

62479 2947 6492 853 2497 62476 385 2496 583 67429 

583 2496 67249 6492 2947 538 62479 385 2497 92476 

6492 2947 6942 67429 583 2497 358 2974 67249 2946 

385 2469 583 64279 385 67249 92476 62479 385 2497 

67429 385 6492 583 62479 2947 358 62479 64279 583 

6942 385 64279 2947 6492 583 2497 2496 2947 62476 
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( : 7) رقم  ملحق  

 لوحة لقياس بعض القدرات البصريه 
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( 8ملحق رقم )  
 فريق العمل المساعد 

 االختصاص االسم ت
  الجامعة التكنلوجية . –بايو ميكانيك .طائرة  منى طه إدريس  د. 1
 م.م كلية التربية االساسية جامعة ديالى   جنان محمد نوروز  2
 التربية الريلضية  جامعة ديالى  حسن عباس م.م  3
 بالقوس والسهم  العبة المنتخب الوطني زهراء وصفي عبد القادر 4
 بالقوس والسهم العبة المنتخب الوطني فرح عالء جعفرم.م  5
 بالقوس والسهم  العبة المنتخب الوطني غزوة إسماعيل محمود 6
 بالقوس والسهم العبة المنتخب الوطني نبراس محمد جاسم 7
 بالقوس والسهم  حكم دولي سرمد عبد الهادي السيد  8
 جامعة بغداد علم النفس /تربية ابن الرشد  م.م سعد حسن  9
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B 

Abstract 

Percentage contribution of some visual capabilities and the 

results of psychological skills players bow and arrow in the 

Arab Championship 

 

Researcher: Afrah Abbas Abdul Qader Al Mansouri 

Under the supervision of : a . D . Firat Jabbar Saadallah. 

        That the game of bow and arrow of games that rely on 

individual numbers in resolving the competition , since the 

point be decisive in the competition. So should the player to use 

every Maimitlk of the capabilities and skills to achieve 

excellence and to ensure win competition , and because of the 

diversity of capabilities required for the players for this kind of 

sport , they must be identified and determine the ratios required 

in each ability or skill, and the extent of their impact on the 

completion of players , so is the importance of research in the 

study of capacity visual and mental skills of players bow and 

arrow , one of the determinants important and necessary in this 

sport. And that you should take into consideration by the 

coaches in training players selected to represent the national 

teams. 

   The fact that the researcher has exercised this game as a 

player and trainer , and Kadaria for many years , I found that 

most of the workers on the train unaware of the contribution of 

these capabilities and ratios required of them in the 

development of achievement , so I worked to resolve this 

problem , and to clarify any of the capacity optical, skills 

psychological can be related to the accomplishment ' What are 

the required percentages of these abilities and skills , in order to 

be interesting in the future while coaches are putting their 

training programs for these abilities and skills , to achieve high 

achievement in the sport of bow and arrow. The study aimed to: 



 
 

C 

- Identify the values of some ( visual capabilities and mental 

skills ) among players bow and arrow. 

- To identify the correlation between some ( capacity , visual 

and mental skills ) and the results of competitions players bow 

and arrow. 

- To identify the contribution of some ratios ( visual capabilities 

and mental skills ) the results of competitions players bow and 

arrow. 

   Therefore, the researcher used the descriptive study relational 

ambition bow and arrow class applicants, participants at the 

ninth Arab Championship held in Sulaymaniyah period of 6-

11/9/2013 , where the total number of players ( 34 ) for the 

player who represent the overall research community  .  

   Having identified the capacity optical light excreted by 

resolution of their own, informed the researcher on the tests 

available in the scientific sources , and her grandmother 

medical tests capacity optical, or tests designed to measure the 

capacity optical sport specific , do not be compatible with the 

sport bow and arrow , so I worked researcher on the plate 

design to measure some visual capacity ), and then a scientific 

basis to it. ( The painting included precision optical and visual 

focus and optical trackpad and differentiation of colors ) . The 

skills psychological They ( the focus of attention and perception 

of mental and self-confidence ), was calculated results of 

competitions on according to international law, and then 

arrange the players according to their findings individual from 

the first to the last , was adopted points directly obtained from 

the registration form for all members of the sample, and after 

collecting results were processed statistically and analysis and 

Menkstha , Vastantjt researcher  :  

- The presence of a significant correlation between some ( 

visual capabilities and mental skills ) and the results of 

competitions players bow and arrow. 



 
 

D 

- The existence of different contribution rates for some visual 

abilities and mental skills, the results of competitions players 

bow and arrow. 

- Precision optical and appeared to focus attention high 

contribution rate  .  

- Is optical capacity and mental skills are important factors in 

determining the outcome players bow and arrow. 

Building on what was in search of the conclusions of the 

researcher recommends   :-  

The need for visual attention capacity and mental skills in the 

field of sports in general and sports a bow and arrow , in 

particular, with the development of training curriculum visual 

capabilities and mental skills of players bow and arrow. 

Taking into account the capacity of the visual and 

psychological skills when you pick or choose the players to 

represent the national team or sport bow and arrow. 

 


