التصور الذهني وعالقته بإنجاز فعالية الوثب العالي في العاب الساحة
والميدان
طالب الماجستير احمد حسن لطيف السامرائي
جامعـة ديـالـى  -كلية التربية االساسية
ملخص البحث
ان تطور مستوى االداء في جميع االلعاب الرياضية ومنها العاب وفعاليات السااةة
والمياانان والتااي الا ط لهااا يااااع متميااا ااااالداء فااي النااواةي العنييااة وال ن يااة وال نيااة
والتااي الااا امتمامااا متمياااا مااب ح ا ال اااةنيب والماانرايب وال

اايب .وفعاليااة الو ا

العالي واةنة مب فعاليات الساةة والمينان التي شميها مذا التطور الواساع والمتساار
(ال وسا ر

وفي مذه ال عالية مناك نة يرائق الجتياز العارضة منها يرينة التناو

)التي تحضى ااممية لنى الممارسيب ظرا ليمتغيرات ولعواة وجمالية الحركة التاي
تتميا اها مذه الطرينة .
ومااب ل ا

مااا تناانه تةمااب امميااة ال ح ا فااي دراسااة التاااور الااذمني كو ا اةاان

المهارات الن سي التي تسامم في تطوير التركيا واال ت اه وزيادة الننة االن س والنانرة
العاليااة يااى تاااور واتنااان فعاليااة الو ا العااالي وتحنيااق تااائ تعما

يااى االرتناااء

امستوى اداء ال عالية .
Mental perception and its relationship to the completion of the
effectiveness of the high jump at the Games track and field
Master's degree student Ahmed Hassan Latif al-Samarrai
Diyala University - Faculty of Basic Education
That Ttormistoy performance in all sports, including games and track
and field events, which became a distinct character performance in the
mental and physical aspects and technical, for which she received a

distinct interest from researchers, trainers and players. The effectiveness
of the high jump and one of the events arena and the field covered by this
development broad and accelerated in the event there are several ways to
pass the bar including the method of curvature (Alfosebre) which Thoudy
importance to practitioners because of the variables and the difficulty and
aesthetic movement that are characterized by this method.
Through the above lies the importance of research in the study of
mental perception being one mental skills that contribute to the
development of focus and attention and increased self-confidence and the
ability to visualize high workmanship and the effectiveness of the high
jump and achieve results working on upgrading the performance
effectiveness.

الباب االول
: التعريف بالبحث-1
: المقدمة واهمية البحث1 – 1
يعاان التاااور الااذمني مااب العمييااات العنييااة المهمااة فااي ةياتنااا اليوميااة يااى
ا ت اره واةن مب االسالي االكنار اساتاناما وماو او ماب المحاكاات التاي تاتم منياا
وال شك ان الجميع يستانمون مذا االسيوب اشة او األر ااورة مناودة ومنظماة
او غير مناودة فعيى سا ي المناا دائماا ماا نوه ااالساترجا الاذمني نانما ريان ان
ذم الى مةان ما او نوه اعم ما فنرسم لورة كامية الى لك المةاان وكي ياة تن ياذ
. العم
وفي المجا الرياضي يعت ر مذا النو مب العمييات العنيية اسيواا ماما نن
استرجا او استذكار لا رات تعيمها ال رد يعمن الى رسم لورة في الذاكرة ليحركة
الى تحسيب اداء الحركة او المهارة ويمنط
افض

معها اشة

او المهارة المراد تأديتها مما يؤد

يى المشةية وكي ية التعام

التاور الذمني لي رد الوحوف

والتغي

ييها  ,ويعرف اأ محاولة استرجا االةناث والا رات الحسية الساانة او

اناء لورة جنينة لحنث جنين وتةرارما اكنر مب مرة .

()1

ان تطور مستوى االداء في جميع االلعاب الرياضية ومنها العاب وفعاليات السااةة
والمياانان والتااي الا ط لهااا يااااع متميااا ااااالداء فااي النااواةي العنييااة وال ن يااة وال نيااة
والتااي الااا امتمامااا متمياااا مااب ح ا ال اااةنيب والماانرايب وال

اايب .وفعاليااة الو ا

العالي واةنة مب فعاليات الساةة والمينان التي شميها مذا التطور الواساع والمتساار
وفي مذه ال عالية مناك نة يرائق الجتياز العارضة منها يرينة التناو

(ال وسا ر

)التي تحضى ااممية لنى الممارسيب ظرا ليمتغيرات ولعواة وجمالية الحركة التاي
تتميا اها مذه الطرينة .
ومااب ل ا

مااا تناانه تةمااب امميااة ال ح ا فااي دراسااة التاااور الااذمني كو ا اةاان

المهارات الن سي التي تسامم في تطوير التركيا واال ت اه وزيادة الننة االن س والنانرة
العاليااة يااى تاااور واتنااان فعاليااة الو ا العااالي وتحنيااق تااائ تعما

يااى االرتناااء

امستوى اداء ال عالية .

 2 –1مشكلة البحث
" يتحااتم الولااو الااى مسااتوى رياضااي افضا فااي ماتيااا ال عاليااات الرياضااية
االمتماه اعنة جوا

مب اال اناد  ,فمنهاا ماامو (اان ي ومنهاا ماامو مهاار ولططاي

و سي ) ويتطي االداء المهار ل عالياة الو ا العاالي انة متطي اات التاي تساهم فاي
ادائ ومنها متطي ات سية وفنية التي تاين مب مساتوى االداء التنافساي لتاك الرياضاة
التنافسية العالية المستوى في المجا النولي واالولم ي والتي ترت ط ايضا االعنيان ماب
متغيرات جو المنافسة "

()1

 -1حاسم لااه ل ر ؛ موضو ات التعيم الحركي ( ,اغناد  )5002,ص . 552
( )1لريط ن الةاريم ال ضايي  ,.الع حاة اايب اعال الاا ات ال ن ياة والتاوازن الحركاي ومساتوى اداء الو ا العاالي ( ,احا  ,مجياة
التراية الرياضية  ,المجين الحاد شر ,العند الرااع )5005,

والتاور الذمني مب المهارات الن سية التي لها النور ال عا في تحنيق اال جاز مب
ل
معرفة

تطوير حاايية الرياضي يى تاور االداء  ,وتةمب مشةية ال ح
حة التاور الذمني ل عالية الو

العالي التي س ق لط ب المرةية الرااعة

ادراكها ااالداء المهار كما ان اغي النراسات وفق يم ال اة
النو مب الع حة لي عالية لذا ارتأى ال اة
الذمني في مستوى ا جاز فعالية الو

في نه

لم تتطرق الى مذا

الةشا نها ايما ا من اتأ ير التاور

العالي لطي ة المرةية الرااعة .

 3-1هدفي البحث:
التعرف يى مستوى التاور الذمني وا جاز الو

العالي لط ب المرةية الرااعة

– كيية التراية الرياضية – جامعة ديالى .
التعرف يى الع حة ايب التاور الذمني وا جاز الو

العالي .

 4-1فرض البحث:
وجود فروق معنوية ايب تائ الت ار التاور الذمني وا جاز الو

العالي

 5-1مجاالت البحث :
 1-2-1المجا ال شر  :ي ب المرةياة الرااعاة  ,كيياة التراياة الرياضاية  ,جامعاة
ديالى .
 5-2-1المجا الاما ي  :لي ترة مب  5015 / 3 /50ولغاية5015 /4/50
 3-2-1المجاااا المةاااا ي  :الميعااا الااااارجي ليسااااةة و الميااانان – كيياااة التراياااة
الرياضية – جامعة ديالى .

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة -:
 1-2الدراسات النظرية -:
 1-1-2التصور الذهني -:
 1-1-1-2مفهوم التصور الذهني -:

يعن التاور الذمني مب المهارات الن سية الهامة التي تستانه لغرض تحسيب
االداء

ب يريق تاور المهارة منيا وتاحيط االلطاء

الاحيط ليمهارة المطيوب تعيمها ويعرف اا
ليتول الى تيجة ما واعن ا عةا
جراء ل رات الساانة )) .

ب يريق التاور

(( العمييات العنيية التي تهنف

األشياء والظوامر التي س ق ليرياضي ادراكها

()1

و رف (  )1994, Coxن

ب ( يعرب ليون  ) 5010فيشير الى ان الجهاز

العا ي المركا يمةب ان يستانه التاور الذمني لتوفير التةرار ال عيي ةي ينوه
ال رد اعميية العرض المتتااع ليمهارة الحركية وا ادة مذا العرض ومحاولة تعني
المسارات الغير الاحيحة

)5( .

ويعرف ايضا ا (( وسيية نيية يمةب مب ل لها تةويب لورة ب الا رات
الساانة او تاورات جنينة لم تحنث مب ح

اغرض اال ناد العنيي ل داء ويطيق

يى مذا النو مب التاورات العنيية ( الا رات العنيية ) احي
الاريطة واضحة في ن ال
تحند مامو مطيوب من .

كيما كا ا مذه

امةب ليمخ ارسا اشارات واضحة الجااء الجسم

()3

و رفة (  ) Rudikالاورة المح وظة في و ي اال سان ل شياء والظوامر
الموجودة اال يئة ولاائاها التي ادركها مب ح

 2-1-1-2اهمية التصور الذهني
 -1يسا ن في ولو ال
ل

.

()4

()1

الى افض مالنية في التنري

او المنافسة و لك مب

االستاناه اليومي ليتاور الذمني في توجي ما يحنث الكتساب المهارات

الحركية وممارستها وتطويرما ااستعادة الا رات الساانة واسترجا االستراتيجيات
الواج ات ا ها في المنافسة .
 -1يعرب ليون ؛ التعيم الحركي ايب الم نا والتط يق ,ي ( 5اغناد  ) 5010ص . 121
 - 5حاسم ةسب ةسيب ؛ يى الن س الرياضي م ادئة وتط يناتها في مجا التنري ( اغناد  ,مطااع التعييم العالي  ) 1990,ص
131
 -3أسامة كام رات ؛ تنري المهارات الن سية وتط ينها في المجا الرياضي  ,ي (5النامرة  ,دار ال ةر العراي  ) 5004,ص
505
 -4مروان ن المجين ؛ اسس يم الحركة في المجا الرياضي  ,ي( 1االردن  ,مان  ,مؤسسة الوراق )5005ص
و التنري العنيي  ,ي ( 1النامرة  ,مركا الةتاب لينشر  ) 5001ص515-511
 -1محمن العراي شمعون ؛ ال
103

 -5ي نأ التاور الذمني االت ةير ااألمناف واستراتيجيات األداء المطيوب في
المنافسة ومب ل

الممارسة واالستمرار في التنري

التطوير الى النرجة التي يمةب فيها الحاو

يى التاور الذمني يتم
المااة  ,واسترجا

يى االةسا

الا رات الساانة كافة لتحنيق االمناف والتعام مع االستراتيجيات الموضو ة .
 -3يسا ن ال

يى تاور األداء الجين م اشرة ح النلو في المنافسات .
ااالداء االح وتركيا اال ت اه يى المهارة ح

 -4يسامم في استن اء االةسا

النحينة االليرة ال احية يى اال ط ق لتحنيق األمناف .
 -2يا ط التاور الذمني ا ع ك ير اعن االداء ولالة ننما تسمط ي يعة التنافس
اذ لك من تت ع المحاوالت في مساانات الو

والرمي ا يعم

يى تأكين الا رة

ومتااعة االاعاد الناجحة ل داء .
 -2است عاد الت ةير السي ي وا طاء الماين مب الن م في الننة االن س وزيادة النافعية
واناء ا ماي االداء االيجااي وتحنيق االمناف .

 3-1-1-2انماط التصور الذهني

()2

يوجن تاوران شائعان ال ماي التاور الذمني

-1التصور الذهني الخارجي
تعتمن فةرة التاور الذمني الاارجي يى ان ال
الداء شاص الر من ال

يستحضر الاورة العنيية

متميا او اط رياضي فال

الاورة الذمنية ينوه امشامنة شريط سينمائي او تي ايو ي .
الحركة التي يتم تجراتها ننما تسج

ننما يستحضر
()1

يى شريط فينيو يتم رضها يى الشاص

وفي مذا النو لحاسة ال ار النور االساسي ا يحاو ال
الجوا

"ان يرينة تاور

المرت طة ااالداء وتسا نه في لك الحوا

االلرى .

()3

استرجا جميع
()3

 -1اسامة كام رات ؛ يم الن س الرياضي – الم اميم -والتط ينات ؛ ي ( 1النامرة دار ال ةر العراي 313-311 ) 1992,
 -5فرات ن الج ار سعنهللا ؛ تأ ير استاناه اسالي متنو ة ليتنري العنيي في النواةي المعرفية والمهارية والاططية اةرة الننه (
ايروةة دكتوراه  ,جامعة اغناد  ) 5001 5ص41
 -3ن العايا ن المجين سيةولوجية مواجهة الضغوي مب المجا الرياضي ؛ ( النامرة مركا الةتاب لينشر  ) 5002 ,ص519
 -4محمن ةسب و ؛ يم س التنري والمنافسة الرياضية ؛ ( النامرة  ,دار ال ةر العراي  ) 5005,ص 520

- 1التصور الذهني الداخلي
ومو و مب التاورات يحنث دال ال رد يشتم

يى إن ال

يستحضر

الاورة الذمنية الداء مهارات او اةناث معينة س ق اكتس ها او شامنما اوتعيمها
فهي

ادة تااعة مب دالية وليس كنتيجة لمشامنت الشياء لارجية وحتية ينتني

الرياضي مايرين مشامنت
العا ي ال ار

نن تن يذ المهارات المعينة  .وفي مذه الحالة يةون النشاي

ام مرك ا .

()4

" مو يرينة تاور الحركة ومحيط ادائها التي يتم تجراتها ننما ينوه ال رد اااداء
الحركااة اااان يا "

()2

وان االةسااا

الحركاااي يسااامم ا عالياااة اكناار منار اااة ااااالحوا

االلرى في التاور الذمني الناليي .

 2-1-2المراحل الفنية للوثب العالي في طريقة (الفوسبري فلوب )
االقتراب ( الركضة التقربية )
يتراوح يو الركضة التنراية تنري ا مب ( 11الى  11لطوة ) وتنسم الى مرةيتيب
مي -:
 المرحلة االولى
يجر الوا

ليولو الى أحاى مايمةب مب السر ة واما يتناس مع لاولية

ال عالية وت يغ مذه المسافة ةوالي يني مسافة الركضة التنراية ويةون الركل فيها
يى شة لط مستنيم او تنو

واسع .

()4

 المرحلة الثانية
ومي في ةنود ( 2-3لطوات) ينطعها ال
( 3 , 5/1ه ) تنا
مةان حري

يى شة حو

ةاد اا حطرة

مب نطة مواجهة لمنتاا العارضة الى ان الوا

الى ةن ما مب اةنى حا نتيب حائميب الو

النري

يرتني مب

من والمواجهة ل .

5- schmidt , A . Richaard , craig . Weisberg . motor leraring and performance : csecond Edition ,
hunan Kinetics 2001 . p . 223 .
 -1امر فالر شغاتي والرون ؛ تط ينات ليم ادئ واالسس ال نية اللعاب الساةة والمينان ( ,اغناد ,مةت الةرار)5002.ص145

اما ا ا ارتنى ال
حنه االرتناء .

االرج اليمنى يج

ان تةون العارضة يى يساره اعينة مب

()5

تتااين سر ة ال

تنريجيا ل

مسافة االحتراب اما اينا الاطوات

متااين تنريجيا ةتى لحظة االرتناء وتتم ميية االرتناء اسر ة وانوة في ان واةن
الاطوات االليرة يةون ال

ول

في وضع مواز ليعارضة .

( )

االرتقاء
اعن ارتةاز الننه المرتنية ت نا المرةية النا ية مب مراة الو

العالي ليطرينة

ال وس ر ةي تنسم مذه المرةية الى حسميب :
أ -ني الننه المرتنية (االمتااص ) وي نا مذا النسم منذ لحظة وضع الننه المرتنية
في مةان ارتنائها وتةون الااوية المحاورة ايب الساق وال اذ ( الرك ة ) – 2 120
122

2

تنري ا كما يتم في مذا النسم ني الننه مب المنطنة المحاورة ايب الننه

والساق ومذه الحالة تا ا مب شن الجسم فوق حنه النافا.

( )

ب -المن ( النهوض ) ي نا االرتناء مب لحظة اال تهاء ماب ناي النانه المرتن اة وتساتمر
االنهوض الى ان ين ا الناافا اب مةاان ارتنائا فاي ماذا النسام تتمان النانه المرتنياة
يى امتنادما ومذا االمتناد يسا ن ا شك يى ةركة الننه الممرجحاة اضاافة الاى ان
ةركااة الياان تسااا ن فااي مييااة هااوض مركااا ن ا الجساام ااحاااى ساار ة ممةنااة ح ا
اال ااااا

اااب االرض ولةاااب الاااان ماااب اال ت ااااه الاااى ةالاااة الح ااااظ ياااى تاااوازن

المجمو ات العضيية المشاركة فاي االداء  .ولةاب يألاذ ال
مب فوق العارضة الان مب ةركة النوران التي يستانمها ال

ا وضاعا جيانا ليمارور
في ميياة الطياران

 .ت نا ةركة النوران في لحظة وضع الننه المرتنية امةان ارتنائها ااورة جينة  .فاي
مذه اليحظة تةون ةركة االيراف الس يى مب جسم ال

ل ماه مع المحافظاة ياى

ةركااة االيااراف العييااا مااب النااافا التااي سااوف تاااداد ساار تها ااتجاااه العارضااة  .تااتم
ةركااة الناانه الممرجحااة اعاان االرتناااء ااتجاااه الناانه المرتنيااة وتحماا ليجا اا و لااك
 -5امر فالر شغاتي والرون ؛ موسو ة العاب الساةة والمينان لي نات  ( ,اغناد  ,مةت الةرار  ) 5009 ,ص. 523
 -3امر فالر شغاتي والرون ؛( ) 5002المانر سااق ص . 143
 -1ن الرةمب ن الحمين زامر ؛ ميةا يةية تنري وتنريس مساانات العاب النوى  ,ي ( 1النامرة  ,مركا الةتاب لينشر ) 5009,
ص191

ل ستمرارية احركة النوران ومنا الان مب االشاارة الاى ان النانه المرتنياة فاي يريناة
ال وس ر مي الننه ال عينة ب العارضة.

( )

الطيران ( اجتياز العارضة )
ت نا المرةية اعن اال ط ق ب مةان االرتناء والذ يةون اااوية  32-30وماذا ماا
تسمى اااوية االرتناء ولروج مركا نا الجسام يةاون اااوياة  22-20وتسامى ماذه
الااوية اااوية الطيران .

يمكن ان تقسم هذه المرحلة الى ثالث اقسام

( )

أ  -الاعود ااتجاه العارضة .
ب -المرور مب فوق العارضة .
ج -الناو ااتجاه فرشة اله وي .
لمرةيااة الطيااران امميااة ك اارى لحركااة الاانوران فااي لحظااة االرتناااء فااي الطرينااة
ال وسا ر (الظهرياة ) الن ماذا يعطاي اسااتمرارية ليطياران ااتجااه العارضاة و مييااة
النوران ااتجاه العارضة تةون ةو المحور االمامي لجسم ال
ةركة الننه الممرجحة التي سوف تترك ل س
تتاارك الياانيب ل س ا

ومذا يسا ن ياى

اعن اال تهاء مب االرتناء ان س الوحاا

ااتجاااه مةااان اله ااوي  ,ان التحاارر مااب العارضااة فااي الطاارق

الماتي ااة االو ا العااالي تةااون ااشااةا ماتي ااة ايضااا ولةااب ااااورة امااة الطرينااة
الاحيحة مي ن االيراف الس يى مب النافا فوق العارضة دون اسنايها .
وفااي يرينااة ال وساا ر او اجااااء الجساام العاااارة ليعارضااة مااي الاارأ
والجاء العيو مب الجسم م الورك واليرا الننميب .

والياانيب

( )1

الهبوط
نانما تجتااز ال ااذيب العارضااة يمان ال
تمهينا ل

ا سااحي ل

يااى كماا يرفاع ايضاا را يا

يى تمهينا لعميية اله وي يى الةت يب والظهر معا .

 -5ن الرةمب ن الحمين زامر ؛ المانر السااق ,ص191
 -1كما جمي الراضي ؛ المانر السااق  ,ص53-55
 -5ن الرةمب ن الحمين زامر ؛ المانر سااق  ,ص 195
 -3امر فالر شغاتي والرون ؛المانر سااق  ,ص.143

()11

وت اانأ مااذه المرةيااة اعاان ان ياا ال

ا الااى احاااى ةاان مااب االرتناااء العمااود

اأتجاه العارضة اعن لك ي نأ اله وي اأتجاه فرشة اله وي و نن انأ اله وي تنا سار ة
مركا ن الجسم الى ان يا الى الا ر والهنف االساسي مب اله اوي ولالاة اعان
تجاااوز العارضااة مااو اله ااوي اساا ه دون ان يتعاارض لاا ى  ,وال ضاارورة الااااه
ال

في ان يسنط اأ يرينة ا ل الحرية في ان يسانط فاي الطريناة التاي يريانما
يى أ انعة مب فرشة اله وي مع االلذ ااال ت ار ضرورة س مة اله وي .

()12

 2-2الدراسات المشابهة
 – 1-2-2دراسة طارق ضايع محمد

2

()13

 عنوان الدراسة

تأ ير تمرينات التاور الذمني المااة ل داء المهار في تطوير تركيا
اال ت اه ومهارة االرسا الساةق واالةت اظ اها في الةرة الطائرة .
 هدف الدراسة
هدفت الدراسة الى -:
 -1ا ناد تمرينات التاور العنيي
 -5معرفة تأ ير مذه التمرينات الماااة ة لااداء المهاار فاي تطاوير تركياا اال ت ااه
ومهارة االرسا الساةق واالةت اظ اها في الةرة الطائرة .
 عينة الدراسة
تةو ا ينة النراسة ماب ( )10ال ايب ماب ااد المااافي الرياضاي وحان تام
تااوزيعهم اطرينااة النر ااة الااى مجمااو تيب متةااافئتيب ( ضااااطة وتجري يااة ) مارسااا
المجمو ة الضااطة التنري المهار المت ع في النااد اماا المجمو اة التجري ياة فنان
مارسااا ااس التاانري المهااار المت ااع مااب ح ا الناااد وتحااا اشااراف الماانرب مااع
ادلا المتغير المستن ( تنري التاور العنيي ) .

 -4كما جمي الراضي ؛المانر سااق  ,ص . 54
 -1يارق ضايع محمن العااو ؛ تأ ير تمرينات التاور العنيي المااة ل داء المهار في تطوير تركيا اال ت اه ومهارة االرسا
الساةق واالةت اظ اها في الةرة الطائرة ( :رسالة ماجستير,كيية التراية الرياضية ,جامعة ديالى .) 5003,

 المنهج المستخدم
تم استاناه المنه التجري ي لم ئمت لط يعة النراسة
 نتائج الدراسة
اشاااارت تاااائ النراساااة ان لتمريناااات التااااور العنياااي الماااااة ة لااا داء المهاااار
سامما في تطوير المجمو ة التجري ية اكنر مما سامم التانري المهاار فاي تطاوير
المجمو ة الضااطة .

الباب الثالث
 -3منهج البحث واجراءاته الميدانية
 – 1-3منهج البحث
يعاان الماانه اةاان االمااور االساسااية فااي تن يااذ ال حاا العميااي  ,ال اا يعت اار
الطريق االكنر ةرفا لح العنين مب المشة ت ااورة ميية فضاية اب اساهامة فاي
تننيم ال ح العمياي  ,ويعارف المانه اا ا (( اسايوب ليت ةيار والعما يعتمانه ال اةا
لتنظاايم افةااارة وتحييهااا و رضااها والولااو الااى تتااااع معنولااة ةااو الظااامرة او
موضو النراسة )) ( )1وحن تام اساتاناه المانه الولا ي اأسايوب الع حاة االرت ايياة
لم ئمتة ي يعة ال ح .

 -2-3عينة البحث
تم التيار ينة ال ح االطريناة العشاوائية واشاتميا ياى يي اة المرةياة الرااعاة
لةيياااة التراياااة الرياضاااية  .جامعاااة دياااالى ليسااانة النراساااية ( ) 5015-5011وال اااالغ
ااندمم ( )149يال ا واهااذا ايااغ مجمااو العينااة ( )30يال ااا والااذيب يشااةيون س ا ة
( )%24مب مجتمع ال ح .

 -1رسمي ماط ى ييان وألرون ؛ أسالي ال ح العمياي وتط يناتا فاي التاطايط واألداء  ,ي ( 1ماان  ,دار لا ا لينشار )5003,
ص. 32

 – 3-3األجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات
ان ماااب االماااور المهماااة واالساساااية ال جااااز التجرااااة ادوات ال حااا وماااي
((الوسائ التي يستطيع اها ال اة جمع ال يا ات وة مشةيت لتحنياق اماناف ال حا
منها تيك االدوات مب ايا ات و ينات واجهاة )) .

()1

 1-3-3االجهزة المستخدمة في البحث
 سا ة توحيا الةترو ية و ( ) Casioند . 1
 جهاز الو

العالي حا و ي .

 شريط حيا

معن ي  .ند. 1

 مياان ي ي و ( )Q Eند . 1
 ةاس ة يمية و ( )Casioند . 1

 2-3-3ادوات البحث
 الماادر العراية واالجن ية 0
 االلت ار والنيا

0

 الم ةظة والتجري 0
 ميع الساةة والمينان .
 لافرة و ( ) Foxند. 5
 مسطرة معن ية يو (30سم ) ند . 1
 استمارة است يان لتوزيع محتوى التاور الذمني كما م يب فاي ميحاق رحام ()1
ارفنا لورة مب االساتمارة ت ايب اساماء الا اراء الاذيب تام ارض االسات يان
ييهم في ميحق رحم (0 )5
 استمارة تسجي ايا ات الت ار الو

العالي و الم ةظات 0

 -5وجي محجوب ؛ يرائق ال ح العميي ومنامجة  ,ي ( 5اغناد  ,دار الحةمة ليط ا ة والنشر  )1939 ,ص0 133

 – 4-3اختبار التصور الذهني
ا تمن ال اةا

ياى منياا

مااب لاانن ( أسااامة كاما راتا )
ومعن لغرض حيا
,وتم رض

يشتم

والموضااط فااي الميحااق ( , )1ومااو منيااا

مناانب

التااور الاذمني وحان اساتانه فاي الةنيار ماب النراساات المشاااهة

يى الا راء والمتااايب الذيب تما االشاارة الايهم فاي الميحاق (,)5

لمعرفة أرائهم ح
لتط ين

()1

التااور العنياي ل ا ( رينار ماارتنا ) المعارب

العم اا وحان أشاارت أرامام الاى ان ماذا االسات يان لاالط وم ئام

يى ينة ال ح ويعتمن مذا المنيا
ياى الحاوا

يى التاور الذمني لانى ال

ا ال ا

الماتي اة وكاذلك المشاا ر واال عااالت المرت طاة االنشااي ياى

اراعة محاور ومي :
 .1اارية .
 .5سمعية .
 .3ةس ةركية .
 .4ا عالية .
واعن أكما التاور ليحالة الما وفة ينوه الطال اتنويم س في تياك المهاارة
التي تم االلت ار ييها في مذه االسئية التي يتم الجواب ييها :
 .1نه ظهور لورة منية ( ال يوجن )
 .5يمةب تعرف الاورة الذمنية لينشاي والكب (غير واضط )
 .3الاورة الذمنية لينشاي واضحة انرجة متوسطة ( معتن )
 .4الاورة الذمنية لينشاي ( واضط )
 .2الاورة الذمنية لينشاي ( واضط و شط جنا )

 -1اسامة كام رات ؛ يم الن س الرياضي م اميم وتط ينات  (,النامرة  ,دار ال ةر العراي ) 1991 ,ص. 354 – 355

واعن توزيع مذا االستمارات يى الط ب واالجاااة اب االسائية التاي فيهاا  ,ياتم
تسجي النرجات في ك مجمو ة أسئية لااعاد ( ال اارية والسامعية والحاس ةركياة
و اال عاالت ) وامعن مب ( )40-50درجات والتننير ( ممتاز – ضعيا ) .

 -5-3اختبار القفز العالي
 -الغرض حيا

()1

االداء المهار لين ا العالي .

 موالااا ات االداء يناااوه الطالااا اااااالحتراب (الركضاااة التنري ياااة ) يتاااراوح ياااوالركضة التنري ية تنري ا مب (11-1لطوة) وتنسم الى مرةيتيب :
يجر الو

العالي ليولو الى احااى ماايمةب ماب السار ة واماا

يتناس مع لاولية ال عالية مذا في المرةياة االولاى اماا المرةياة النا ياة وماي ماب
ةاانود  2-3لطااوات ينطعهااا الوا ا
لمنتاا العارضة  .ةي ان الوا
الو

يااى شااة حااو

ةاااد تنااا

مااب نطااة مواجهااة

يرتني مب مةان حريا ماب اةانى حا انتي فاائي

النري من والمواجهة ل ةي ا ا ارتنى االرج اليمنى تةون العارضاة تةاون

العارضة يى يساره واالعةس .
اعن لك يأتي االرتناء وي نا نانما ياا ط الوا ا فاي وضاع ماواز ليعارضاة
وحري مب النائم يضع حنه االرتناء يى االرض وماي موازياة ليعارضاة ومننياة ماب
م ا ا الرك ااة ا يااى الااى الاانال ( ةااس اتجاااه العارضااة ) والجااذ معتاان تمامااا
واتحريااك الااذرا يب االت اااد امااا االجتياااز فيةااون امجاارد ارتناااء الوا ا

ااب االرض

يتج انطرة اتجاه العارضة وحن اتم  4/1ل ة ةو المحور الرأسي ليجسم ينوه ااساناي
كت يااا ل سااا

اعااان اجتيازماااا ليعارضاااة فيرت اااع الحاااوض ل

ياااى فيةاااون حاااو

فاااو

العارضااة يعاان لااك اله ااوي ناانما يجتاااز ال اااذيب ليعارضااة اعاان الوا ا ساااحية الااى
اال يى كما يرفع را ي ايضا ل

يى تمهينا لعميية اله وي يى الةت يب والظهر معاا

.

 -1امر فالر شغاتي والرون ؛ تط ينات ليم ادئ واالسس ال نية اللعاب الساةة والمينان ( ,اغاناد ,مةتا الةارار ,)5002.ص-145
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 -3التجربة الرئيسية :
اعن ا ناد المنياا

وااللت اارات المهارياة االااور النهائياة والتأكان ماب لا ةية

تط ينها يى يناة ال حا  ,حااه ال اةا ااأجراء التجرااة الرئيساية ياى يناة ال حا
االساسااية وال ااالغ ااندما ( )30يال ااا فااي يااوه االةاان الماااادف  5015/4/3ا تاام
تط يق المنيا

وااللت ارات المهارية في ا ناء الانرو

العميياة الجاراء االلت اارات

 ,وحن استغرق أجراء االلت ارات المهارية اس و كاما  ,ا تام الت اار العيناة مهارياا
وحياساااها نيياااا وامساااا نة فرياااق العمااا المساااا ن *  ,ا حااااه ال اةااا األت اااار ماااذه
المهارات ومب م حياساها نيياا الن أجاراء ماذه االلت اارات يعتمان ياى ةنيناة ماي "
جع الم حوص يؤد الحركة م ي اشر ااالجااة ب االسات ا ة ااااوص الحركاة
 ,وحن أجريا االلت ارات اعن شرةها ماب ح ا ال اةا  .تا
الاالة امنياا
المنيا

لاك توزياع االساتمارات

التااور العنياي ياى افاراد العيناة وشارح أماناف ال حا وم اردات

اعناية ودحة ولنق ا يج ان يعيم ال رد المات ار ااان ال اةا مهاتم ااأجراء

انااود ال ح ا الاالااة ا ا انحااة وتركيااا " ( )2فض ا
واالست سارات ةو م ردات المنيا
المنيا

()1

ااب لااك االجااااة يااى األساائية

 ,ومذا وحن استغرق وحا االجااة يى م اردات

مب ( )12-10دحينة .
وتم وضع درجات االلت ارات المهارية مب ح ا المحةمايب ياى ضاوء شاروي

التسجي ل لت ارات  ,اما المنيا

فتم ت ريغ درجات ااال تماد يى م اتيط االسائية ا

ا تمن ك النرجات الااه كنتائ ل لت ارات ومب م تحوييها الى درجات هائية .

* (وميل يارق – ماجستير تراية رياضية ) ( ي اةمن – ماجستير تراية رياضية ) .
 -1يعرب ليون ؛ التعيم الحركي ايب الم نأ والتط يق  ( :اغناد  ,مةت ة الاارة ليط ا ة  ) 5005 ,ص . 131
1- Aiderman , R , B Pschological Behaiovir sport Landon . w: Bsaundors Company . 1974.P . 136 .

 -3الوسائل االحصائية

()2

 -1الوسط الحسااي
 - 5اال حراف المعيار
 - 3النس ة المئوية
 - 4معام االرت اي ال سيط ( ايرسون )

الباب الرابع
- 4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1-4عرض نتائج قياس التصور الذهني وانجاز الوثب العالي
جدول ()1
ي يب االوساي الحسااية واال حرافات المعيارية ليتاور الذمني والو
المعالجات
المتغيرات
التاور الذمني
ا جاز الو

العالي

ر
المحسواة
13,2

11,32

125,30

12,13

03332

الجنولية
0,511

قيمة ر الجدولية (  ) 121تحت مستوى داللة ( )% 15وبدرجة حرية (

العالي
النتيجة

معنو
–=2

)

ي يب جنو ( )1االوساي الحسااية واال حرافات المعيارية ليتاور الذمني وا جاز
الو

العالي ا ايغ الوسط الحسااي ليتاور الذمني (  ) 13,2واال حراف المعيار

( )11,32وي يب أيضا الوسط الحسااي ال جاز الو

العالي وال الغ ( )125,30وايغ

اال حراف المعيار ( )12,13وي يب أيضا حيمة ر المحسواة وال الغة ()0,332
ومي اك ر مب حيمة ر الجنولية وال الغة ( )0,511ومذا ين

يى ا ها ات داللة

معنوية .

 -1وديع ياسيب محمان  ,محمان ةساب ان ؛ التط يناات االةااائية واساتاناه الحاساوب فاي ال حاوث الرياضاية  ( ,جامعاة المولا دار
الةت ليط ا ة والنشر , ) 1999 ,ص . 509 -124- 101 -34

 2-4مناقشة نتائج اختبار التصور الذهني وانجاز الوثب العالي
مااب ل ا

م ةظاتنااا ليجاانو ( )1توجاان

التاور العنيي وا جاز الو

حااة ات داللااة معنويااة ااايب الت ااار

العالي ويعاو ال اةا سا

الذمني الذ ل التا ير الواضط في ا جاز مهارة الو

ماذه الع حاة الاى التااور
ميياة تنري ياة

العالي وفاي أ

او تعييميااة وكااذلك ان التاااور الااذمني اسااهم فااي توجي ا الساايوك ااالتجاااه الاااحيط
ويرى ( محمن العراي شمعون  )1( )5001,ان است عاد الت ةير السي ي وا طاء الماين
مب الن م في الننة االن س سوف يؤد الى زيادة النافعية واناء ا مااي االداء االيجاااي
وتحنيق االمناف  ,وانورة يود الى تحسيب فا يية التاور الاذمني ماب لا

زياادة

ك اءة الجهاز العا ي والممرات العا ية في ن االيعازات مب الجهاز العا ي الاى
العض ت ومذا يت ق مع رأ ( ) Munzert.1999- Hale 1982ن

اب ( يعارب

لياااون  )2( )5010والاااذ يااارى ان التحضااايرات لغااارض التركياااا ياااى االةساااا
الحركاي ياؤد الاى زيااادة النشااي العضايي وضامب مااذا الم هاوه يمةنناا التولا الااى
ةنينة ومي ان التنري الذمني يمةب جعي امم العوام النا وياة فاي العميياة التنري ياة
او التعييمية  .ان ليتاور الذمني دور ك ير في تنمينة حنرة الطال فاي تركياا ا ت اما
يى المهارة المطيوب تاورما ومذا مايت ق ماع ( كاما يا لاويس  ) 5002 ,الاذ
يرى ان مب ل

التاور الذمني يستطيع ال رد مب تحسيب حنرت

جهة الارى يةاون حاادرا ياى التااور ا عالياة ماب لا
يى التاورات المطيواة ".

حنرتا

يى التركيا وماب
ياى تركياا ا ت اما

()3

كمااا يعاان التاااور الااذمني مااب المهااارات الن سااية المهمااة لتطااوير ا جاااز مهااارة
الو ااا العاااالي وماااذا ماااا افرزتااا تاااائ االلت اااارات ا ان تااااور المهاااارة الحركياااة
ااالساايوب المنااالي واشااة دحيااق وواضااط لجميااع اجااااء المهااارة يااؤد الااى ارسااا
اسااتجااات ا ا ية مااب الجهاااز العا ا ي الااى الجهاااز العضاايي مشااااهة ل سااتجااات
 -1محمن العراي شمعون  ,مانر س ق كره  ,ص . 515
 -5يعرب ليون ؛مانر س ق كره ,ي ( 5اغناد  ) 5010ص . 123
 -3كام ي لويس ؛ تنري المهارات الن سية  ( ,محاضرات دكتورا ه  .كيية التراية الرياضية  ,جامعة اغناد  )5002 ,ص . 3

العا ية في االداء ال عيي مما سا ن يى تنمياة حانرة الطالا
ماا يت اق ماع رأ ( ) Martenz 1987نا

اب (يعارب لياوب ) 5010.

ينص يى ان التاور الاحيط ليمهارة الحركية ينت
ل ستجااات ال عيية ل داء ا تؤد

ياى االداء الجيان وماذا
()3

الاذ

نا اساتجااات اا ية مما ياة

ميية التااور ماذه الاى ارساا اشاارات اا ية

مب الجهاز العا ي الى العض ت لتن يذ المهارة المطيواة .

الباب الخامس
 - 5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
في ضوء النتائ التي تول اليها ال اة لرج ااالستنتاجات االتية
 -1ان الستاناه التاور الذمني أممية االغة في تحسيب حاايية الطال في اداء فعالية
الو

العالي .

 -5ان استاناه التاور الذمني ادى الى منع تشتا الطال في الو
 -3كيما زادت حاايية الطال

العالي .

يى التاور كيما ارتنى مستوى أدائ في الو

العالي

 -4ان ينة ال ح يتمتعون امستوى جين ليتاور الذمني .
 -2ان ينة ال ح لهم الناايية يى اداء مهارة الو
 -2مناك

العالي امستوى جين .

حة و ينة ماايب التاور الذمني ومستوى اداء فعالية الو

العالي .

 2-5التوصيات
مب ل

تائ المجمو تيب الضااطة والتجري ية يولي ال اة وينترح ماييي

 -4يعرب ليون ؛ مانر س ق كره ,ي ( 5اغناد  ) 5010ص . 121

 -1ضرورة استاناه التاور الذمني لاسهاه في تطوير النواةي المهارية لط ب
كيية التراية الرياضية في مهارة الو

العالي .

- 5توفير ايئة غنية االمنيرات والمعيومات الاالة انو المهارة الرياضية مب
ل

العرض السينمائي والاور وغيرما مب الوسائ التي تسهم في تحسيب

التاور الذمني او يى االح تسا ن الط ب يى تذكر االداء الحركي
الاحيط ليمهارات الرياضية .
- 3يمةب تعميم م ردات التاور الذمني مب ل
كيية التراية الرياضية العامييب في مجا التنري

احامة دورات يمية لتنريسيي
ب كي ية استاناه التاور

الذمني لتطوير حاايية الط ب يى التاور الذمني الاحيط ليمهارات
الرياضية في س ي تطوير مييات التعيم .
- 4اجراء احوث ودراسات الرى مشااهة لهذه النراسة تنر

جوا

الرى فاي

الااتعيم الحركااي لتطااوير المهااارات الرياضااية ل ئااات مريااة ماتي ااة والعاااب
الرى .

المصادر


أسامة كام رات

المهارات الن سية وتط ينها في المجا

؛ تنري

الرياضي  ,ي (5النامرة  ,دار ال ةر العراي . ) 5004,


اسامة كام رات

؛ يم الن س الرياضي – الم اميم -والتط ينات ؛

ي ( 1النامرة دار ال ةر العراي . ) 1992,


رسمي ماط ى ييان وألرون ؛ أسالي ال ح العميي وتط ينات في

التاطيط واألداء  ,ي ( 1مان  ,دار ل ا لينشر . )5003,


لريط

ن الةريم ال ضيي  ,.الع حة ايب اعل الا ات ال ن ية

والتوازن الحركي ومستوى اداء الو
المجين الحاد

المااة

العالي ( ,اح  ,مجية التراية الرياضية ,

شر ,العند الرااع )5005,
يارق ضايع محمن العااو

ل داء المهار

؛ تأ ير تمرينات التاور العنيي

في تطوير تركيا اال ت اه ومهارة االرسا

الساةق

واالةت اظ اها في الةرة الطائرة ( :رسالة ماجستير,كيية التراية الرياضية ,جامعة
ديالى .) 5003,


ن العايا

ن المجين سيةولوجية مواجهة الضغوي مب المجا

الرياضي ؛ ( النامرة مركا الةتاب لينشر . ) 5002 ,


امر فالر شغاتي والرون ؛ تط ينات ليم ادئ واالسس ال نية اللعاب

الساةة والمينان ( ,اغناد ,مةت الةرار.)5002.


امر فالر شغاتي والرون ؛ موسو ة العاب الساةة والمينان لي نات

 ( ,اغناد  ,مةت الةرار . ) 5009 ,


امر فالر شغاتي والرون ؛ تط ينات ليم ادئ واالسس ال نية اللعاب

الساةة والمينان ( ,اغناد ,مةت الةرار. )5002.


ن الرةمب

ن الحمين زامر ؛ ميةا يةية تنري

العاب النوى  ,ي ( 1النامرة  ,مركا الةتاب لينشر .) 5009,

وتنريس مساانات



فرات

ن الج ار سعنهللا ؛ تأ ير استاناه اسالي

متنو ة ليتنري

العنيي في النواةي المعرفية والمهارية والاططية اةرة الننه ( ايروةة دكتوراه ,
جامعة اغناد )5001 5


حاسم لااه ل ر ؛ موضو ات التعيم الحركي ( ,اغناد . )5002,



حاسم ةسب ةسيب ؛ يى الن س الرياضي م ادئة وتط يناتها في مجا

التنري ( اغناد  ,مطااع التعييم العالي . ) 1990,


كام ي لويس ؛ تنري

المهارات الن سية  ( ,محاضرات دكتورا ه .

كيية التراية الرياضية  ,جامعة اغناد .) 5002 ,


مروان

ن المجين ؛ اسس يم الحركة في المجا الرياضي  ,ي1

(االردن  ,مان  ,مؤسسة الوراق .)5005


و التنري

محمن العراي شمعون ؛ ال

العنيي  ,ي ( 1النامرة ,

مركا الةتاب لينشر 5001


محمن ةسب

و

؛ يم س التنري

والمنافسة الرياضية ؛ (

النامرة  ,دار ال ةر العراي . ) 5005,


وجي محجوب ؛ يرائق ال ح

العميي ومنامجة  ,ي ( 5اغناد  ,دار

الحةمة ليط ا ة والنشر . )1939 ,


وديع ياسيب محمن  ,محمن ةسب

ن ؛ التط ينات االةاائية واستاناه

الحاسوب في ال حوث الرياضية  ,جامعة المول دار الةت

ليط ا ة والنشر,

. ) 1999


يعرب ليون ؛ التعيم الحركي ايب الم نا والتط يق ,ي ( 5اغناد

)5010
schmidt , A . Richaard , craig . Weisberg . motor leraring and performance :

.

csecond Edition , hunan Kinetics 2001



ملحق ()1
استمارة استبيان التصور الذهني الرياضي
حتا اا جااز

يروه ال اة ( اةمن ةسب لطياا ) اااجراء احنا ( التااور الاذمني و

الو ا العااالي ) ولمااا كااان لاارأ ةضااراتةم ا ااره ال ااالغ فااي اغناااء ال ح ا  .يرجااى
ت ضيةم اوضع

يى

م

) او غير موافق (

ارة موافق(

) ياى مااييي

-:
اعداد  :رينر مارتنز 2

1

مع أكما لهذا المنيا
يشتم

يى الحوا

تعريف  :أسامة كامل راتب
تذكر التاور اكنار ماب مشاامنة شايء ماا فاي مناك ا ا

الماتي ة وكاذلك المشاا ر واال عااالت المرت طاة االنشااي  ,فيماا

يأتي ولا ألراع ةاالت رياضية تاور ماذا النشااي االمايان ماب الت الاي واجعا
من لورة واحعية كيما أمةنك لك م حوه مذه الاور لينشاي في ضوء أاعاد أراعة :
 .1كيا ترى الاورة ( محور اار )
 .5ما وضوح سما ك لالوات ( محور سمعي )
 .3كيا تشعر احركات جسمك ل

الحركة ( محور ةس ةركي )

 .4كيا نرك ةالتك الذمنية او الشعور ااال عاالت ( محور ا عالي )
اسااتانه مهارتااك التاااورية ليحاااو

يااى تاااور واضااط وةنينااي حاانر

المستطا ليحالة العامة المولوفة .
اعن اكما التاور ليحالة المولوفة حاوه ساك فاي مهارتاك ياى التااور
ضمب مذه االلت ارات
 .1نه ظهور لورة منية ( ال يوجن ) .
 .5يمةب تعرف يى الاورة الذمنية لينشاي  ,ولةب ( غير واضط ) .
 .3الاورة الذمنية لينشاي واضحة انرجة متوسطة ( معتن ) .
 .4الاورة الذمنية لينشاي ( واضحة ) .
 .2الاورة الذمنية لينشاي ( واضحة و شطة جنا ) .
موافق (

)

غير موافق (

)

 التدريب لوحدك
اختر مهارة من مهارات فعالية الوثب العالي
اادة ماا تتانرب

االن تاور اتك وا اا تاؤد ماذه المهاارة فاي المةاان الاذ

يي ( النا ة )  ,دون وجود أ شاص الر  ,اغيق ينياك لنحيناة واجانة وةااو أن
ترى اتك في المةان  ,اسامع االلاوات واشاعر اجسامك ياؤد النشااي  ,وكاب وا ياا
لحالتك الذمنية او المااجية .
غير
ت
1

المفردات
حوه منى رؤيتاك لاذاتك  ,تاؤد

واضح

اليوجد

واضح

معتدل

واضح

ونشط جدا

1

5

3

4

2

المهارة
5

حااااوه ماااانى ساااامعك اللااااوات

1

5

3

4

2

المهارة
3

حاااااوه مااااانى شاااااعورك تاااااؤد

1

5

3

4

2

المهارة
4

حوه منى و ييك امااجك

1

5

3

4

2

 التدريب مع اآلخرين
ا ا تنوه اذات المهارة ولةب االن ا اا تتانرب ماع المانرب وزم ئاك ةاضارون فاي
مذا الوحا تنترف لطأ  ,ي ةظك الجميع  ,اغيق ينك لنحينة وتاور احترف لطاا ,
والحالة التي تت ع لك م اشرة .

واضح

غير
ت

المفردات

اليوجد

واضح

معتدل

واضح

ونشط جدا

1

حاوه اتاك فاي ةيوياة رؤياة اتااك

1

5

3

4

2

في ةالة
5
3
4

حوه اتك في ةيوية سما ك
لالوات في ةالة
حوه اتك في ةيوية شعورك
اتجاه اداؤك الحركة
حوه اتك في ةيوية شعورك
اا عاالت الحالة

موافق (

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

)

)

غير موافق (

 مراقبة زميل اللعب
اختر مهارة من مهارات فعالية الوثب العالي
فةر في زمي يؤد ةركة معينة اشاة لطاأ فاي المنافساات منا اغياق ينياك
لنحينة لتتاور اواحعية حانر المساتطا مراح اة زميياك وماو ياؤد الحركاة الاطاأ فاي
وحا ةرج مب المنافسة .
واضح

غير
ت

المفردات

اليوجد

واضح

معتدل

واضح

ونشط جدا

1

حااوه ةيويااة رؤيتااك لامييااك فااي
مذه الحالة
حااوه ةيويااة سااما ك ل لااوات
في مذه الحالة
حوه ةيوية شعورك احركتك
في مذه الحالة
حوه ةيوية شعورك اا عاالت
في مذه الحالة

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

5
3
4

 اللعب في المنافسة
تاااور اتااك تااؤد المهااارة سااها فااي فعاليااة الو ا العااالي وتاااور سااك
امهارة الياة والحشان و الاام ء يظهارون إ جاااهم ااذلك  ,االن أغياق ينياك لنحيناة
وتاور الحالة اواحعية حنر المستطا .
واضط

غير
ت

الم ردات

اليوجن

واضط

معتن

واضط

و شط جنا

1

حوه احيوية رؤيتك لذاتك في ماذه
الحالة
حااوه احيويااة سااما ك ل لااوات
في مذه الحالة
حوه احيوية شعورك وا ا تؤد
الحركة
حوه احيوية شعورك اا عاالت
الحالة

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

5
3
4

موافق (

)

غير موافق (

)

 التسجيل
االن د نا حند درجتك في التاور و ارى ماا ا يعناي لاك  ,اجماع درجاتاك
في ك مجمو ة اسئية وسجيها .
السؤال

البعد

مجمو ة ك أسئية 1

اار

مجمو ة ك أسئية 5

سمعي

مجمو ة ك أسئية 3

ةسحركي

مجمو ة ك أسئية 4

ا عالي

الدرجة

فسر درجتك في ال ار والسمعي والحسحركي واال عاالت ةس المعيار األتي .

ممتاز

50-13

جين

11-12

معتن

14-15

من و

11-3

ضعيا

1-4

موافق (

)

غير موافق (

)

ملحق ()2
أسماء الخبراء الذين تم توزيع االستبيان عليهم
األسماء

ت
 1د كام

ود ةسيب

 5د را

االلتااص
يم س – ساةة ومينان

اسم الجامعة
جامعة ديالى

كام منايا

تعيم ةركي – كرة حنه

جامعة ديالى

ياب

تعيم ةركي – كرة حنه

جامعة ديالى

تعيم – الةرة الطائرة

جامعة ديالى

 3د لناء غال

 4د مجامن ةمين رشين

