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 انثدٍَح انقدراخ نثعض انًرجع يحكٍح يعاٌٍر تُاء )): عنوان رسالة الماجستير

 فً انٍد تكرج سُح( 14 –13) تعًر االشثال الختٍار يؤشر وانًهارٌح

 ((.دٌانى يحافظح

 عًر رشٍد حسٍٍ انثاحث : 

 نٍث اتراهٍى جاسىأ. و. د.                  عثد انرحًٍ َاصر راشدانًشرفاٌ : أ. د. 
 

 احتوث الرسالت خمست أبواب ، وقد تضمن الباب األول 

المقدمة وأىمية البحث التي ترتكز عمى عرض طريقة اختيار الفرد لنوع         
النشاط أو الفعالية المناسبة لقدراتو وميولو، وأىمية االختيار وفق طرق عممية وبيان 

عن طريق معرفة السبل العممية والموضوعية  أىمية االختيار العممي في كرة اليد
والميارية الخاصة بكرة اليد وترشيح االختبارات عمى لالختيار، بتحديد القدرات البدنية 

درجة عالية من األسس العممية، فضال عن بناء معايير محكية المرجع ليذه القدرات 
البدنية والميارية لتمكين المختصين والمدربين من التعرف عمى مستويات األشبال 

االختبارات في لغرض االختيار الذي يرتكز عمى قياس وتشخيص ما حققو الفرد في 
ضوء محك مطمق بغض النظر عن مقارنة الفرد بأداء أقرانو من المجموعة التي 

 ينتمي إلييا.
البحث فقد تبمورت من خالل متابعة الباحث واالطالع عمى مشكمة أما  

الحظ ان عممية اختيار األشبال في كرة اليد  المصادر العممية والمقابالت الشخصية
ساسية في البناء الرياضي لمعبة كرة اليد ال تخضع الختبارات والتي تعد القاعدة األ

نما يتم االختيار عمى ذاتية المدربين والعاممين.  مبنية عمى أسس عممية موضوعية، وا 
مما يمثل مشكمة ميدانية قد تؤدي إلى إضاعة لمجيد والوقت والمال المبذول في 

معايير ثابتة ومبنية عمى  مجال التخطيط لمعممية التدريبية، فضاًل عن عدم وجود
أسس عممية، لذا حاول الباحث التوصل إلى طريقة أكثر دقة في عممية االختيار من 
خالل بناء معايير محكية المرجع لبعض القدرات البدنية والميارية الختيار لألشبال 
في كرة اليد والوصول إلى تقويم موضوعي بداًل من التقويم الذاتي، وفي ضوء ىذه 

 ة بين الباحث األىداف.المشكم
 -وكانت أهداف البحث متمخصة في:
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  تحديد أىم القدرات البدنية والميارية لالعبي كرة اليد األشبال في محافظة ديالى
 ( سنة.14-13بعمر)

  تحديد عوامل قابمو لمتسمية  لبعض القدرات البدنية والميارية مؤشرًا االختيار
 األشبال بكرة اليد في محافظة ديالى .

 ناء معايير محكية المرجع لبعض القدرات البدنية والميارية الختيار األشبال ب
 ( سنة بكرة اليد في محافظة ديالى .14-13بعمر)

 -أما مجاالت البحث فكانت:
 طالب الصف األول والثاني لممدارس المتوسطة في محافظو ديالى. المجال البشري:

 م.11/1/2013م ولغاية   10/2/2013من   المجال الزماني:

 ساحات ومالعب المدارس المختارة في البحث. المجال المكاني:

 الباب الثاني: تضمن هذا الباب. - 2
، واشتممت الدراسات النظرية الدراسات النظرية والدراسات السابقة والمرتبطة 

محاور عدة أىميا االختبار والقياس في المجال الرياضي وكرة اليد، وكذلك التطرق 
المعايير المحكية المرجع واستخداماتيا، وعن القدرات البدنية قيد البحث لممعايير و 

وأىميتيا بكرة اليد، والتحدث عن الميارات األساسية بكرة اليد قيد البحث، وكذلك 
مفيوم االختيار وأىدافو في المجال الرياضي، وتطرق إلى المرحمة العمرية، فضال 

 مرتبطة بموضوع البحث.عن تضمن ىذا الباب الدراسات السابقة وال
 الباب الثالث: تضمن هذا الباب. -3

جراءاته الميدانية : إذ استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب منهج البحث وا 
( سنة من 14-13( طالبًا بعمر)569المسحي، أما عينة البحث فقد اشتممت عمى )

يقة العشوائية الصف األول والثاني متوسط في مدارس ديالى، اختيرت العينة بالطر 
)القرعة( وتناول ىذا الباب أيضًا أدوات البحث، كما تضمن تحديد القدرات البدنية 

لمعالجة  SPSSوالميارية وتحديد اختباراتيا، وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي 
 البيانات إحصائًيا.
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 الباب الرابع: تضمن هذا الباب. -4 
شتمل الباب عمى محورين، إذ تناول ، اعرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات

الباحث في المحور األول عرض وتحميل ومناقشة نتائج وأسموب استخدام التحميل 
العاممي لمقدرات البدنية والميارية واستخالص االختبارات النيائية، أما المحور الثاني 
شمل عمى توزيع عينة البحث حسب الدرجات المعيارية والمستويات والمحك 

ي ومناقشتيا، فضال عن التوصل إلى بناء المعايير المحكية المرجع لبعض المرجع
 القدرات البدنية والميارية الختيار األشبال في كرة اليد قيد الدراسة.

 .الباب اخلامس: تضمن هذا الباب-5 
 -وفي ضوء محتوى مناقشة النتائج خمصت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية: 

ية ليارولةةةةةد ىةةةةةوتمنج تةةةةةم تحميةةةةةل المصةةةةةفوفة االرتباطيةةةةةة بطريقةةةةةة المكونةةةةةات األساسةةةةة .1
لممتغيرات البدنية والميارية وتم التوصل إلى ستة عوامل متعامدة في ضوء شةروط 
قبةةول العامةةل تةةم تسةةمية العوامةةل بةةة)الرشاقة بالنسةةبة لمعامةةل الثةةاني، وعامةةل السةةرعة 

مةةةةل الخةةةةامس، االنتقاليةةةةة بالنسةةةةبة لمعامةةةةل الثالةةةةث، وعامةةةةل التصةةةةويب بالنسةةةةبة لمعا
وعامةل التمريةةر بالنسةةبة لمعامةةل السةةادس، وعامةةل الطبطبةةة بالنسةةبة لمعامةةل السةةابع، 
وعامل تحمل السرعة بالنسبة لمعامةل الثةامن(، وتةم إىمةال ثالثةة عوامةل ىةي األول 

 والرابع والتاسع.
.بنةةاء معةةايير محكيةةة المرجةةع لةةبعض القةةدرات البدنيةةة والمياريةةة الختيةةار األشةةبال فةةي 3

 اليد.كرة 
 -أما التوصيات فهي:

اعتماد المعايير المحكيةة المرجةع التةي توصةل إلييةا الباحةث فةي عمميةة اختيةار  .1
األشةةةبال فةةةي كةةةرة اليةةةد مةةةن قبةةةل الجيةةةات ذات العالقةةةة ومنيةةةا االتحةةةاد العراقةةةي 

 المركزي لكرة اليد ووزارة التربية.
ظةةات لغةةرض تعمةةيم نتةةائج البحةةث عمةةى االتحةةادات الفرعيةةة لكةةرة اليةةد فةةي المحاف .2

 اإلفادة منيا من قبل المدرين والعاممين عمى عممية اختيار األشبال بكرة اليد.
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 القياسات الهـم القياسـية المستـويات تحــــــــديد (( عنوان رسالة الدكتوراه :

 كمحكـات اللــعب مراكــز وفـق علــى الخاصـة والقـــــدرات الجسمية

 ((ســــنة( 68-66) إعمـــــارب اليد كرة العـــبي النتقــاء

 بإشراف
 ا.م.د محمد وليد شهاب

 وتحديةةةةد الخاصةةةةةة القةةةةةةةةةدرات الىةةةةةم االختبةةةةارات بنةةةةاء فةةةةي ىةةةةي: البحةةةةث أهميةةةةة إن   
 مراكةةةز مةن مركةز لكةل كمحكات القياسية المستويات تحديد ثم ومن الجسمية القياسات
ن مةةدروس وعممةةي دقيةةق بشةةكل ليةةةةةد،ا بكةةةةةرة الشةةةةباب الالعةةةةةبين ألنتقةةةةاء المةةةةعب  ىةةذا وا 
 لعةةبيم مراكةةز وفةةق االعبةةين انتقةةاء عمةةى اليةةد بكةةرة والمختصةةين المةةدربين سةةيخدم العمةةل

 وبالتةةةالي الالعبةةةين أداء مسةةةتوى رفةةةع فةةةي سيسةةةاىم وىةةةذا مركةةةز كةةةل محكةةةات وحسةةةب
 .  بمدنا في المعبة بمستوى األرتقاء

 المعةةب مراكةةز وفةةق وتقنينيةةاعمى خاصةةةال القةةدرات أختبةةارات بنةةاء :البحةةث اهةةداف امةةا
 الخاصةة القةدرات ألىةم كمحكةات القياسةية المسةتويات تحديةد. الشةباب اليد كرة لالعبي

 . الشباب اليد كرة لالعبي المعب مراكز وفق عمى الجسمية والقياسات

 فةةةي تسةةةيم صةةحيحة عمميةةةة أسةةس لوجةةةود أفتقةةاراً  ىنةةةاك أن: البحةةةث مشةةةكمة تتمثةةل   
 يكةون الةذي الصةحيح األنتقةاء أن حيةث لعةبيم، مراكةز وتحديةد الشةباب الالعبةين أنتقةاء
 متميةةزين العبةةين لتةةوفير وسةةيمة افضةةل يعةةد والمختصةةين المةةدربين عشةةوائية عةةن بعيةةداً 

 وجةود ولعةدم لعةبيم، مراكةز بةأختالف تختمةف التةي المعةب متطمبةات أداء من ومتمكنين
 قةةةةدراتيم تقةةةةيس المعبةةةةة ميةةةةارةال مةةةةع اوحركيةةةةة بدنيةةةةة قةةةةدرة بةةةةين تةةةةربط خاصةةةةة اختبةةةةارات
 الحةل أيجةاد الباحةث عمةى توجةب ممةا ثانيةة مشةكمة ىةذه وتعةد اليةد، كةرة بمعبةة الخاصة

 مسةةةتويات تحديةةةد ثةةم ومةةةن بالعبةةةة خاصةةة قةةةدرات تقةةيس أختبةةةارات بنةةةاء خةةالل مةةةن ليةةا
 ألنتقةةةةاء كمحكةةةةات أسةةةةتخداميا بغيةةةةة المسةةةةتمر والتقةةةةدم التطةةةةور تحةةةةاكي جديةةةةدة قياسةةةةية
 . المعب مراكز بحسب الالعبين
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إسةةتعمل الباحةةث المةةنيج الوصةةفي باألسةةموب المسةةحي لمالءمتةةو  مةةنهج البحةةث       
الشةةةةباب لمراكةةةةز رعايةةةةة طبيعةةةةة البحةةةةث وأىدافةةةةو، أمةةةةا مجتمةةةةع البحةةةةث فتمثةةةةل بالعبةةةةي 

قسةمت العينةة وفةق مراكةز ( العًبةا، 235والبالغ عددىم ) الموىوبين الرياضية بكرة اليد
( العبةةةةًا 45( العبةةةةًا سةةةةاعد)74( العبةةةةًا ارتكةةةةاز)48ًا زاويةةةةة )( العبةةةة68المعةةةةب بواقةةةةع )
 صانع ألعاب.

 توصل الباحث ِإلى ُجممة من االستنتاجات ىي: 

نتيجة التباع الوسائل العممية الخاصةة ببنةاء االختبةارات فقةد تةم الحصةول عمةى  .1
 مجموعة من االختبارات الخاصة بكرة اليد تتمتع بمعامالت عممية جيدة.

احةةث ان المسةةتويات القياسةةية الختبةةارات القةةدرات الخاصةةة وقياسةةات اسةةتنتج الب .2
 الجسمية التي اتخذت كمحكات تختمف من مركز الى اخر.

ضةةرورة اسةةتخدام القةةدرات الخاصةةة والقياسةةات الجسةةمية فةةي عمميةةة : الباحةةث ويوصةةي
أنتقاء الالعبين عمى وفق مراكز لعبيم بحسب الدرجات والمحكات التي توصةمت الييةا 

 راسة.الد

 

 الوظائف التي شغلها: 

 انى –انفترج يٍ  يكاٌ انعًم انىظٍفح خ

 المكتبةمسؤول شعبة  6
كلية التربية  –جامعة ديالى 

 البدنية وعلوم الرياضة
 ولحد االن – 5050

 

  او المعاهد التي قام بالتدريس فيهاالجامعات 

 
 

 المالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد ( ت

 االحصاء 0202 -0269 لوم الرياضةجامعة ديالى كلية التربية البدنية وع 6

 اليدالكرة  0202 -0269 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 0

 االحصاء 0206 - 0202 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 3

 الكرة اليد 0206 - 0202 جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 4
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 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

  المؤتمرات والندوات العممية والورش التي شارك فيها 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2020-2019 االحصاء انعهىو انُظرٌح انترتٍح انرٌاضٍح دٌانى 6

  2020-2019 انٍدانكرج  االنعاب انفرقٍح انترتٍح انرٌاضٍح دٌانى 3

 
4 

  2021-2020 االحصاء انعهىو انُظرٌح ح انرٌاضٍحانترتٍ دٌانى

  2021-2020 انٍدانكرج  االنعاب انفرقٍح انترتٍح انرٌاضٍح دٌانى 5

 / كهٍح انترتٍح انرٌاضٍح حهثجح انًؤتًر اندونً االول جايعح  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 ع المشاركةنو القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0266 -         التربية الرياضية جامعة حلبجة 6
 دٌانى / كهٍح انترتٍح انثدٍَح وعهىو انرٌاضح  االول جايعح اندونً انًؤتًر العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0268 -         الرياضيةالتربية  يالىجامعة د 0
 انثانث جايعح دهىك االفتراضً  انًؤتًر اندونً العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0269 -          افتراضي  3
 جايعح دٌانى االفتراضً انًؤتًر انعهًً االول العنوان 

 

 ت
 

 ن االنعقادمكا
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 0202 -           افتراضي 4
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 الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

 

 ت
 

 عنوان الدورة 
 كرج انٍد يٍ حٍث انعقىتاخفٍ وادارج يثارٌاخ اندورج انتدرٌثح 

 محاضر
6 

 0202 بية البدنية وعلوم الرياضة كلية التر – ديالى مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 اندورج انتحكًٍٍح تكرج انٍد

 مشارك
0 

 0202 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – ديالى مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
  االجراءاخ انفٍُح نهًكتثاخ االكادًٌٍح

 مشارك
3 

 0202 كزية المكتبة المر  - ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 spssالتحليل احصائي لالستبيان باستعمال برنامج  عنوان الدورة 
 مشارك

4 

 0202 كلية االدارة واالقتصاد  - ديالى مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 االختبارات االلكترونية في منصة التعليم االلكتروني 

 مشارك
5 

 0202 ديالى –العراق  مكان االنعقاد

عنوان  ت
 الدورة

المناهج والمقررات الدراسية في التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة 

 مشارك

 

6 

 كلية التربية االساسية –ديالى  مكان االنعقاد 

 ت
 

 عنوان الدورة 
اسانٍة انردود انعهًٍح انًحكًح عهى ياحىظاخ انًقىيٍٍ فً انًجالخ ذاخ انتاثٍر 

 انعانً

 مشارك
7 

 0202 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  –ديالى  ادمكان االنعق

 ت
 

 عنوان الدورة 
 كرج انٍد يٍ حٍث انعقىتاخفٍ وادارج يثارٌاخ اندورج انتدرٌثح 

 محاضر
 

 0202  مركز التعليم المستمر –ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 ثٍق انعًهً (انًهاراخ االساسٍح تكرج انٍد ) انشرح انُظري وانتط

 محاضر
 

 0206 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  –ديالى  مكان االنعقاد



 جامعت ديالى -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت                      
 

 
  ( المجالت العالمية ومجمةrsimpact facto التي قام بالنشر فيها ) 
 يجهح عهىو انرٌاضح / دٌانى اسم المجلة ت

بناء معايير محكية المرجع لبعض الميارات االساسية  مؤشرًا ألختيار    عنوان البحث
 في محافظو ديالىاالشبال بكرة اليد 

 0260  العراقالدولة /

 حهثجح انعهًٍح انًجهح اسم المجلة ت

رية اختبار بدنية ميارية الختيار العبي فرق المدارس االبتدائية بكرة بناء بطا عنوان البحث
 اليد

 0266 العراق العراقالدولة / 

 

 يجهح عهىو انرٌاضح / دٌانى  اسم المجلة ت

لمرقمة في تطوير ميارات التدريس لطالب  فاعمية استراتيجية الرؤوس ا عنوان البحث
  وعموم الرياضةكمية التربية البدنية المرحمة الثالثة 

 0268 العراق  العراقالدولة / 

 يجهح عهىو انرٌاضح / دٌانى اسم المجلة ت

ايجاد المستويات المعيارية الىم المتطمبات االداء المياري النتقاء الالعبين  عنوان البحث
 بكرة اليد 

 ت
 

 عنوان الدورة 
 االحصاء انتطثٍقً تٍٍ انفهى وانتطثٍق

 محاضر
 

 0206 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  –ديالى  مكان االنعقاد



 جامعت ديالى -كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت  –السيرة الذاتيت                      
 

 0202 العراق العراقالدولة / 

 

 

 يادات تقديرية / نشاطات حصل فييا عمى ) جوائز / ش أو إبداعات
 كتب شكر(

6 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 0266 مجلس محافظة ديالى  

0 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 0202 وزارة التعليم العالي  

3 
 ما حصل عليه

 ادة تقديرية / كتاب شكر ()جائزة / شه

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 0202 رئاسة جامعة ديالى  

4 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 
كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة / جامعة كرميان
0206 

 

 

 اللغات التي يجيدها 
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