جامعة كربالء /كمية التربية الرياضية

محاضرات الدكتور وسام صالح عبد الحسين

الخطأ الفني في المهارات الرياضية :
يشيي  )9111( Tudor o. Bompإلي نن ألداأل أللنييه يج وعوجمي وين ألاعي أل أل
أللتييه تعيياما أللعمييت مي ي ت ايييك ييال ألل ج ي ال جلجييه ييييع أللعمييت فييه ناأل ورييا وييا فاي ي
ماليي ي جتوي ي ين وياع ييتال فجيو ييا ج ييان ألداأل أللني ييه أل ي ي ت إلي ي

ي ت ييال إلي ي ناأل في ييه و ييتان ججن ييا

أللجو ييال جيو ييا ييل أللعر ييا أللوتطي ييت لت اي ييك أللر ييال و يين أللور ييا ال جألداأل أللني ييه مالور ييا ألل جيي ي
لي ج ألل ياضيي أللوتويي ميالت جم جا ي ألداأل ألل جيه

لييشاط ألل ياضه ج ألداأل ألا ألاي أللثام

جألال تصاا مالعرا جع م ألالعتعام ليوجأل ل أللوتغي اليعا غاي و اجا ألليتائج.

أللخطييا أللنيييه فييه أللورييا ألل ياضييي يفيييه ألالي ي ألل ميين أللايو ي ألل اياي ي ل ي األ أللوثيياله ال
جنن لجييل لفم ي وفيييا أل ل ي األ أللنيييه أللعيييا أللوتنييك ميي ي جألل يذي يعييت نن يتمف ي أللوييا ت جأللعمييت ال

ج ييذأل ألداأل أللني ييه ألليوي ييجذعه يع ييت نن يج ييجن ص ي ي ي اً و يين ألليا يي ي أللمايجويجاييجي ي ي جفف يياالً وي يين
ألليا ي أللنعيجلجعي

ت يججن جألعع ألاليتشا .

إن مويي ي إتاييان أللورييا أل
ا أللعمت مي ناألئريا ت ي

ألل ياضييي جأللفوييل مي ي تثميترييا فييه نثيييا أللومييا أل تييتم ويين خييعل
وختييل أللظي جل أللتيه تتويي م يياا ماويل أللصيفجم جأللعي م مويا

يصااف فيه أللوميا أل ال جألن ناأل أللوريا أل

ألل ياضيي خيعل أللوميا أل ما عي ماليي وين أللا ي جألاتايان

ال ي تمط فاط مووا ع أللتا يت مصج وعيتو ال ميل يي تمط نيضيا مييجع أللج ياأل
ج ييا أللعمييت مي ي ت جي ي ألاليتمييات جأللييجمه ليييت جم مورا ألت ي ال فجيوييا تج ي

أللتا يميي أللخاصي
يياج ألدخطييا فييه

أللوما أل جيوا تطيت ذلك أللفول مي ألاعرام أللجألمه لعمت لتعيمرا جأللفول مي إصع را.
أنواع الخطأ الفني في المهارات الرياضية:
نن أللخط ييا أللني ييه ف ييه ناأل أللور ييا ألل ياض ييي ي ييا

مجيني ي ألداأل جيطيييك مي ي
مي

يتيعي ي ع ييممين و ييا إو ييا م ييام أللا أليي ي

ييذت ألل ال ي (نخطييا أللييتفيم) نج معييمت خطييا وفييين فييه ألداأل جيطيييك

ذت ألل ال (نخطا ألداأل )-:
يتيع ي م ييام

 -9أخطااااء الاااتعمم  : Learning Errorجتُف ي ل مايرييا ألدخطييا أللتييه ت ييا
وف في أللعممييين مجينيي ن األ أللورييا فجيوييا ظر ي نخطييا أللييتفيم ييذأل يفيييه نن أللعممييين لييم
يتجصيجأل مفا إل ميا أللم ياوج ألل جه أللخاص مرا.

 -2أخطاء األداء  : Performance Errorتف ل مايرا ألدخطيا أللتيه ت يا
فيه تينييذ ويا يف في أللعمميين ال فيان ظريج ألدخطيا فيه ناأل أللوريا أل
نن أللم ييياوج ألل ج ييه ييا ت ييم مي ييالت مص ييج ص ي ي
أللت جي نج ياص أللاألففي نج دعمات ينعي .

يتيعي أللنشيل

ألل ياضيي يفييه ذليك

لج يين أللفي ييت يجو يين ف ييه أللتيني ييذ نج م ييام
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جي ى طي
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عام أللاين (جآخ جن) ياع من  Claudine Sherrillنن أللخطا ا يججن :

 -1خطااا انتئااا ي  : selection errorج ييج يياج أل تي ألن نج مييط غيي وعئييم مييين وييا ييج
وتج ع جوا ي ا

ففع.

 -2خطااا تنفياا ي  : Executive errorج ييج ي ييا
جأللفضع

لم تينذ ذأل ألدو مصج ص ي

جوا صيل طي

مييياوا يجييجن أللم ييياوج أللوخ ي ن عييييواً

معمت أللتفت نج ني ظ جل نخ ى.

عام أللاين نخطا ألداأل أللنيه إل :

 -9نخطا ياتع من أللفجألول أللاألخيي جأللته ت تمط مالعميت ينعي جأللتيه يوجين ا ألعيترا جت اييا
ط ك تص ي را.

 -2خطييا ييياتج ميين أللفجألوييل أللخا عي ي جتشييول (أللميئ ي ج أللويييافو) ج ييه مجألوييل ويين أللصييفجم
ضمطرا جأللتجرن مرا.
نوا ألدخطا أللياتع من العوامل الداخمية فتصيل إل وا ياته:
 -1أخطاء في اإلدراك  :فه ال ججن ألالعتعام وعئوي ليوج يل جلجيريا ينيذ

فيه تج يي

غيي

وياعت نج ج ألئا .

 -2أخطااااء فاااي اتخاااا الئااارار :مييياوا تجييجن ألالعييتعام أللوينييذ غي ي وعئو ي ليوج ييل نج أللميئ ي
أللو يط مالعمت ال دن ألتخاذ أللا أل

ج مويي أليتاا ألالعتعام جألختيا

ألل جي أللصي ي

أللتيه

تتجألفك وع أللظ جل ألل الي .
 -3نوييا إذأل لييم يجيين ييياك خطييا فييه ألاا ألك نج فييه ألتخيياذ أللا ي أل إي لييم يجيين أللخطييا ويين ألليييجمين
أللعياماين فريياك خطيا فيه تينييذ ألالعيتعام ينعيرا ال جأللخطيا يذأل إويا نن يجيجن فيه ألداأل (التكنياك

آج في ي ي ي ييه يي ي ي ي يياتج ألداأل

(عاااااااااادم تحئياااااااااا الهااااااااااد ) ال أللخطي ي ي ي ييا في ي ي ي ييه ألداأل نوي ي ي ي ييا نن يجي ي ي ي ييجن

فييه إ يياى أللوفييالم أللثامت ي ليم ييياوج ألل جييه أللوخ ي ن نج فييه إ يياى أللم ي ألوج أللن مي ي أللوشييت ج فييه
تجييجين أللورييا ال جيتنييك وييع طي ي
وجض مالشجل ().

عييام ألليياين فييه ت ايييا ألدخطييا أللنيي ي أللاألخيي ي أللوصييا ججوييا
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الخطأ الفني في المهارات الزياضية

عوامل خارجية

عوامل داخلية

في اإلدراك

في تنفيذ االستجابة

في اتخاذ القزار

في األداء (التننيل)

المعالم الزئيسية

في ناتج األداء

البزامج الفزعية

حزمات خاصة

حزمات أساسية
أللشجل ()
يوثل تصييل ألدخطا أللنيي فه أللورا أل

ألل ياضي
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طر تصحيح األخطاء الفنية في المهارات الرياضية :
يعييت مي ي أللوييا ت نن ييييم نلواويياك جافييياك مجييل نع ي أل ألل ج ي أللتييه ياييجم متفييورييا لعمييت
جفييه عويييع و أل يرييا خاصي أللييجأل ه أللنييي لي األ

تي يييتوجن ويين ألاعييرام فييه إصييع ألدخطييا

مط يا ففال ال جيعيت نن يجيجن ميي وايا ماليي لوع ظي أللعميت فيه نثييا ناأل ألل جي فيظي
أللوا ت أللخمي أللنا ص ألليا ا تعتطيع أللفثج مي وجون أللخطا فه ألداأل

ت يوجين إصيع

جوييا يع ييت مي ي أللو ييا ت نن يخت ييا أللوجييان أللوياع ييت ويين أللعم ييت جألل ييذي يعييتطيع ويي ي وع ظي ي

ألداأل أللورا ي ل .

نن أللاجألما أللته تتاعو مييرا مويي إصع ألدخطا

ه:
ت ال تثم

 ع م إيضا ألدخطا أللنيي مات ألداأل وماش

ألدخطا جتصم ماا .

 أللتييا ل مالصييع ألدخطييا م عييت ن ويترييا ال إذ ي عيين أللمييا مالصييع ألدخطييا ألدعاعييي
أللشائف ثم يفات ذلك ألدخطا أللن مي نج أللع ئي .
 وجألعر ألداأل أللخاطئ ماداأل أللص ي مالماا مي ض نيويجذل صي ي ليوريا ألل جيي ال
نج ماييام أللعممييين ميياداأل أللييذي يتعييم مفييام أللا ي جأللييذي يي تمط مالخطييا ثييم ألداأل أللصي ي

عجأل نجان أللوا ت نم ون أل ا أللعممين .
 و اجل تشجيل ألل ج مط يا وفيي م ي

ال تاع وعاال لتع ت أللخطا.

 تج أل أللتا يت مي أللع ون ألل ج أللذي يلاى مصيج خاطئي ويع ضي ج أل تماطي مفيا
فت

صي مالتا يت مي ألل ج ججل.

 نن تمان مويي إصع ألدخطا مو اجل ت عين جضيع أللععيم مغيض ألليظي مويا إذأل جيان
أللتو ين يلاى ون جضع أللج جل نج ألل جا نج أللتفيك .

 فييه مفييض ألد يييان يصييم ويين أللوعت عيين ألعييتخاألم مفييض أللتو ييييا

أللتورياي ي لي ج ي

اوجان تص ي أللخطا أللوفين .
 تجعيي ألليظي إلي وجوين أللخطيا ماعيتخاألم جيويا

أللتجعيي أللوياعيم فيه نثييا ناأل أللعميت

لي ج .

 يعييت وع ظ ي مييام نصييع ألدخطييا فييه نثيييا ألدجضيياع أللصييفم جيعييت مي ي أللوييا ت
ألختيا ألدلناظ أللوياعم ججيوا

أللتشعيع أللته ت ن أللعمت ميي ميذل أللعريا ي يج عي م

إصييع أللخطييا جوييا ييمغييه تعيييت أللياييا جأللتشييري مييالوخطئ ال تميياط ذلييك مال ال ي أللينعييي

لعمت.
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نن ألدخطي ييا أللتي ييه تظر ي ي في ييه نثي ي ييا أللووا ع ي ي نج أللويافع ي ي (أللوعي ييتجى أللفي يياله) يوج ي يين
تصي ي را جميياا وييا تجييجن ييذت ألدخطييا ويين اجن ميييم أللوييتفيم نج أليي يفتاييا إن أللت ي ك يعييت نن
ييذت ألدخط ييا نج نعاع يييات ال جيوج يين تصي ي ي

يج ييجن ج ييذلك نج نن أللو ييتفيم ال يفي ي ل طميفي ي

ييذت

ألدخطا مي أللي ج ألدته:
ذلك أللخطا جنعمام جيتائع .

 تجعي أللوتفيم مي أللخطا فاط جش

 يجع جيريا أللوتفيم لفويي أللتص ي ليخطا فاط جأللتا يت مي تص ي أللخطا.

 أللت ي ييا يت ميي ي ي ت ع ي ييين ألداأل (تصي ي ي ي ) جذل ي ييك مي ي ييا تجي ي ي أل ناأل أللور ي ييا جاويي ي ي و ي ييع
أللتصي ي ي ي م يي ي ي

يج ي ييجن ألداأل وتواعي ي ييجا جمي ي ييا أللتجي ي ي أل ياي ي ييجم أللو ي ييتفيم م ي يياداأل مشي ي ييجل

نجتجواتيجه.

جي ى ونته إم أل يم أللذي تياجل وجضجع ألدخطا أللنيي مشجل جألعع جونصل وين تياجلي ألدخطيا
أللوتفيا مالتفيم جألدخطا أللوتفيا مياداأل جا ألعي أللني ك ميين أللييجمين إذ إن تصي ي ألدخطيا ييتم
ون خعل وا ياته:

 وف في ي نخط ييا أللعمم ييين و يين تا ييجيم ناألئر ييم ج ييه ي ييتم ت اي ييا و ييا إذأل جايي ي

نخط ييا ناأل نج

نخطا تفيم.
 فه ال نخطا ألداأل مي أللوا ت نن يعيف عا ياأل ليتفي ل ميي ألدعيمات أللتيه عفيي
أللعممين يلاجن مصج غي أللته يف فجيرا.

 فه ال نخطا أللتفيم ميي أللويا ت نن يفويل ميي تفيييم أللعمميين أللوريا ويع و ألميا ويا
ياته:
 -ليييو ييياك مييايل ويين وف ف ي أللعممييين ليورييا عييياأل خييعل مويي ي تص ي ي نخطييا

أللتفيم.

 فرم أللويا ت تواويا لجيل ويا يياجإن وف ف ي ي ألدعي ييمات أللتي ييه نا

تص ي .

إل ي ي

يجل أللوريا جلييو فايط ناألئريا مشيجل صي ي ال إذ
ي يياج خطي ييا أللي ييتفيم عي ييجل تعي ييا م جثي ي ي أل في ييه

 مي أللوا ت نال ياام مي تاايم تغذي ألعف غي ا يا . -ألل خم

ه أللط يا أللوفتاا دن يجتعت أللوا ت أللاا مي تص ي ألدخطا .

 -ألعتخاألم أللتصجي أللنيايجي ليوعاما فه وع ظ ناأل أللعممين جأللعمما .
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تصحيح األخطاء الفنية في مراحل التعمم األولى :
مي أللوفيم نج أللوا ت نن يججن مي ا ع مالي ون ألاليتمات إل ألدخطيا أللتيه يايع فيريا
الممييجت ال جأليعيياا ألل يييجل أللوياعييم لتص ي ي را فييه أللو أل ييل أللومج ي ويين أللييتفيم ال جيوجيين ألعييتخاألم

ألدعاليت ألآلتي ليتص ي جويرا ألدته :

 -1اإلرشاد المر ي : visual guidance
 جيفيه تاايم يوجذل وع مطه يصا ت ناأل أللوتفيوين ليورا . يفا إماا لييوجذل ألل جه جون خعل يتم إمطا أللتجعيرا -يعت مي أللوفيم نج أللوا ت نن يت ي مالصم جألن يج

جتص ي ألدخطا .

ألداأل دجث ون و جممط

شايا ا ألاوجان ت يتوجن أللوتفيوين ون لي نع أل أللورا جتاييات خطج مخطجت.
 مي أللوفيم نج أللوا ت نن ياام أللتغذي ألل أل عف ألآليي مصج وماش ميا جعجا خطا فهناأل أللوتفيوين جمام ألاليتاال إل أللخطج أللتالي والم يتم تص ي أللخطا.

 -2اإلرشاد السمعي :verbal guidance
 -يتم ألا شاا أللمص ي ون خعل تينيذ أللوتفيوين ليجألعما

أللته يعوفجيرا جل ن م ألليااط

أللجألعت تينيذ ا فه أللورا ال جيعت مي أللوفيم نج أللوا نن ي ج مي ألليااط أللورو
فه ناأل أللورا .

 وثال فه لفم ألل يش أللطائ  :وعك أللوض ت وعج إواوي ال ض ت ألل يش ون نميياط ال يعت نن تعاط ألل يش

ت أللشمج ال يع ظ نن أللوتفيوين يتامفجن أللتجعيرا

جيطماج ا ال ج يا يعت وع ظ

ا أللوتفيوين مي أللتفمي من ألل ج جألمطا أللتغذي

ألل ألعف

جل ألدخطا أللته تجألعررم.

 -3اإلرشاد السمعي البصري :visual verbal guidance
 -يعو

ذأل ألدعيجت ( جض جت ا )

 ياجم أللوفيم نج أللوا ت متاايم نيوجذل ليورا أللوطيجت تفيورا ال جون خعل تاايم جلع

مي

ون نع أل أللورا (إ يضا ) يتم تاايم يااط فه صج لنظي معيط ال جأللته تعاما
ياا ألل غم لاى أللوتفيوين ون خعل م ض جش

أللورا لرم .

 يتم ألاليتاال ون ع إل ع نخ مفا ناأل أللوتفيوين لجل ع مصج ص يإعاا جل ألدع أل يتم ناأل أللورا جج ا وتجاوي .

 -يتم تص ي ألدخطا وماش فه جل ع ون نع أل أللورا .

ال جمفا
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 -4اإلرشاد اليدوي :guidance handing
-

ج وعاما أللوتفيم مي
أللوا ت.

 -مي

أللوتفيم نن يججن مي

ناأل أللورا

ون خعل تجعي أللععم مجألعط يا أللوفيم نج

ا ع مالي ون ألاليتمات مي

تجعيرا

أللوفيم نج أللوا ت

ت يتوجن ون ت يك ععو فه أللوعا ألل جه أللص ي .
 مفا تينيذ أللوراأللورا ج ات .

ون مل أللوتفيم جموعامات أللوفيم نج أللوا ت ال يت ك أللوتفيم داأل

 إمطا تغذي ألعف جتص ي ألداأل خعل جل ع ون نع أل أللورا . -ألا شاا أللياجي ل تاثي جمي فه تفيم أللورا أل

ألل ياضي فه ألدلفات أللن اي ج أللن ي .

جامعة كربالء /كمية التربية الرياضية

محاضرات الدكتور وسام صالح عبد الحسين

مئاييس الخطأ لممهارات الرياضية :Error Measurer
نن لجوي ي أللخطييا فييه ييياتج ألداأل وجاييياك مييا ألك فييه نم ييا
تعي ييو ليي ييا متاي ييجيم ناأل أللوري ييا أل

أللورييا أل

ألداأل جأللييتفيم ألل جييه الفرييه

جأللتي ييه تتطيي ييت أللا ي ي ال فني ييه تاي ييجيم وخ عيييا

ألداأل لوثي ييل ي ييذت

يع ييا أللمييا ثجن نن جويي ي ألدخطييا أللت ييه يلاير ييا أللون ييجص ماليع ييم لت ايييك أللر ييال تف ييا

واييياو ونيييا لتاييجيم ألداأل ال جوايياييو أللخطييا ليعي
وااييو ألدخطا توايا موفيجوا

فاييط ولشي مي ي ا ي ألداأل فرييياك نييجألع ويين

تنيايا فه وف ف ألدعمات أللجاوي ج أل وشاجل ألداأل .

تي جا وايياييو أللخطييا أللوتخصييص مادعييو أللتييه ياييجم فييه ضييجئرا ألختيييا جعييائل أللتيياخل

أللوياعم لوعياما أللني ا ليتغييت ميي ميام أللا ي ال فوشيجع
ألليييوط ألل جييه ألدعاعييه فييه أللورييا فييه ييين نن وشييجع

ألليوط أل ل جه إال نن لاي وشاجل وتفيا مالوتطيما

أللثميا

تشيي إلي يايص فيه ألجتعيات

ألالي ي ألل تشييي إلي نن أللني ا ألجتعييت

أللخاص موجأل ل ألداأل .

 -1قياس الخطأ لمحركة ات االتجاه الواحد:
نن أللخطييا يييا يوثييل أللع ي م نج أللييمط لي ج ي موييا ييج وطيييجتال فاييياو جوي ي أللخطييا فييه
وثل ذت ألل ال

ج مما من أللايو ألليا ص نج ألل ألئا من ت ايك أللريال ال ج يياك ثعثي واياييو

ليخط ييا يوج يين لتا ييجيم خص ييائص جوع ييتجى أللا ي ي أللفاوي ي لي ي األ جوف في ي و ييا ييا يج ييجن أللع ييمت ف ييه

أليخناض أللا .

 -1الخطأ المطم : Absolute Error
ج ييج أللاييياو أللييذي ي يياا ا عي ألي ي ألل ألالعييتعام ميين أللرييال لجييل و اجلي ناأل ويين اجن
ألليظ إل ألتعات ذت ألالعيتعام ماليعيم ليريال ال ج عيات يوي

يذأل أللخطيا تويايا موفيجويا

ونييا

من واى ت نج مفا وتجعط يتيائج أللون يجص مين أللريال وويا يفطيييا فجي ماوي مين أللا ي فيه
ذت أللوعوجم ون أللو اجال

لرذأل أللن ا

أللخطي ي ي ي ييا أللوطيي ي ي ي ييك وي ي ي ي ييج (و-أللو ي ي ي ي ييك)\ن

و ا ع أللون جص فه جل و اجل

جألن أللوشجي فه ذأل ألليجع ون أللخطا ماي يخنه وفيجويا
ا ي ييياتج ألداأل موفي ي نيي ال يفم ي موييا إذأل جاي ي

جويي

ن مي ي ي ي يياا أللو ي ي ي ي يياجال

وروي مين أللوصيا نجأللعيمت فيه ميام
ييذأل أللخطييا ياعوي ميين ت ي ي ألعييتعاما

أللن ا التعات وفين.

 -2الخطأ الثابت : Constant Error
ج يج أللايياو ألليذي ي ياا ا عي ألي ي ألل جألتعيات ألالعيتعام ميين أللريال ال فريج يويايا مولشي
ذي وفييي م يين وي ييل ألع ييتعاما

أللني ي ا لعي ي ي ألل التع ييات وف ييين اجن ألدخي ي ال جي ييتم ع ييام م ييينو

عات أللخطا أللوطيك فيوا ماأل ألاماا ميي ألاشيا أللعم يي لايوي جيل و اجلي ( \ )-جألذ يضييل
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إشيا ( ) لايوي أللخطييا مييياوا تجيجن ألالعييتعام ألئييا موييا ييج وطييجت جميي مجييو ذلييك يضيييل
إشا (.)-
مج (س -المحك

الخطأ الثابت

ن
 -3الخطأ المتغاير : Variable Error
ج أللاياو أللذي ي اا ا ع تواعك ألالعتعاما
ا عا

ألالعتعاما

لفاا ون أللو اجال

جيوييا ال ذلييك مي ي ثمييا

لفاا وين أللو ياجال

يجل وتجعيطرا يي

جتواعييك ألعييتعاما

فريج يفمي مين وياى

أليي جيويا يي

يوي أللخطيا أللوتغياي

أللون ييجص ويين مفضييرا أللييمفض مص ي ل ألليظ ي ميين

واى مرا نج مفا ا من أللرال.
وج (خ

الخطأ المتغاير=

)( – 2وج خ
2

ن
)

إن (خ

)2

أللخطا أللثام

 - 2قياس الخطأ لمحركة ات االتجاهين:
مييياوا يتطيييت ييياتج ناأل ورييا أللا ي فييه جييع ألالتعييا ين ألل ألعييه جألدفاييه ال فيتاييجيم خطييا
أللوييتفيم يييا المييا ويين إاخييال تفييايع
نن أللخطا أللذي ي ا

فه ألل ج ذأل

ميي أللط ياي أللوعييتخاو وييع ألل جي ذأل

ألالتعا ين يعو أللخطا أللاطي ي ال إذ يعيتطيع أللوتخصيص

فيه ألل صييجل ميي تاييجيم لويياى ألالي ألفيا
ألالعيتعاما

ألالتعييات أللجأل ييا ال

نج أللثمييا

وين خييعل وع ظي أللتعويع ألل اياييه لوجأل ييع

ال فييالذأل جييان أللتعويع يويييل إلي نن يجييجن فيه مييع األئي جأل ييا وين أللرييال فييان ألي ي ألل

ألداأل يجييجن جألض ي ا ال نوييا نذأل جاي ي

ألالعييتعاما

ذلك يال مي مام جعجا ألي ألل فه ياتج ألداأل .

وتييياث فييه ألتعا ييا

وختين ي

ييجل أللرييال فييان
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قياس المستوى المهاري : measurement skill level
ألثمي

ييايجن ( )9145 fittوختم ييًا مجعييجا مع ي أل تمياط مييين عي م ألل جي جا ترييا ال جلاييا

جعيا (  ( fittمايي جيويا نمطي ليوييتفيم ويياً نجثي لي األ ألا

أللا ال ججيوا ن ألا أللعمت ألاأل ألً ا يااً ي

جان ألداأل ع يفا ي

ا ي ألداأل جمييالفجو ال يي
أللع م .

جيوييا

إن ييذت أللفع ي ي تفج ييو وع ييتجى ألداأل أللور ييا ي ففي ييا أللت ييا يت ميي ي ور ييا وفييي ي ي يياجل
أللوييا ت نج أللوفيييم نن يفيييم أللورييا مع ي م مطيئ ي لغ ي ض إمطييا فج ي جألض ي

ذلييك ي يياجل أللوييا ت نج أللوفيييم ويين ييياا ع ي م ألداأل
جو اجل ي ألال تنيياظ مالا ي ال فييالذأل تطييج

ميين ألداأل ال جمفييا

ت ي يصييل إل ي أللع ي م ألل اياي ي ل ي األ

ع ي م أللتينيييذ ليورييا وييع ا ي ألداأل فييان ذلييك يفجييو

أللوعتجى أللورا ي ليوتفيم.

إن مااوجييان ألالعييتناا ويين ييايجن في

ليفع ي مييين أللعي م جأللا ي فييه ألالختمييا أل

أللوياأليي ي

جذلك ما تعات ون ألالعتعام جا ألداأل فه وفاال جأل يا جوثيال ذليك ألختميا ا ي ألا عيال فيه
أللتييو ال يي

تاعييم ويطاي ألا عييال إلي عي

نن يلاي ( )5و اجال

ويياطك و وي ويين( 9إلي  )6جيطيييت ويين أللعمييت

ماع ع وا يوجن إل أللوياطك أللوثي لإل عال .

جيتم عات ون أللج أل

أللخوع أللو عي ج عات ا ع أللا لجل إ عال ججوا فه أللوثال

ألدته :
وثال /المت ألعتطاع نن ي صل مي ( )22ياط خعل خوعي ن عياال

ثايي

أل عت أللوعتجى أللورا ي لرذأل أللعمت؟

أللوعتجى أللورا ي

وعوجع يااط أللا \ ع م ألداأل

جفيه وين يا ت ()92

 2 92\22ياط \ثايي

جيوجين لعمييت نخ ي نن يعوييع ( )22ياط ي جلجيين فييه ويين ( )94ثايي ي لييذأل فييان أللوعييتجى أللورييا ي
لرذأل أللعمت ج  9.42 94\22ياط \ثايي .

جامعة كربالء /كمية التربية الرياضية

محاضرات الدكتور وسام صالح عبد الحسين

قياس المهارات الرياضية :
أللاياو مويي وعتو وع ألايعان طجألل يجو ال فرج فه جل ل ظ يايو جل وا يتف ض
لي جم مييرا مل نن يتفاول وفرا ال جألل جم أللذي يوجن ألالمتواا ميي

ل ون وجضجما

ج ذلك

ألل جم أللذي يججن من ط يك ياو وجضجمه يعامايا ميه واا ي ناأل وفين مج ا نج موااأل
وفيا ي وي ال مرال وف ف يو نج ماا أللج األ

إذًأل يعت نن يتضون أللا

أللوفيا ي أللته تجعا فه ذأل ألداأل ال فالاياو

جأللت ايا ليايم أللجوي أللته ياا مرا ألداأل ليتخذ ويرا ناأل ليوجأل ي

جألل جم جون نعل ذأل الما جنن تججن ل ج األ

جأللوجضجمي م ي

وفت ل مرا جيتوتع مصن أللثما

يعفييا يطيك ينو ألل جم إذأل وا تج

ط ك ياو أللورا أل

جأللصاك

ينو ألداأل .

ألل ياضي :

أوال -المئاييس الموضوعية : Objective measurements
يعتخام ذأل ألليجع ون أللوااييو فه وعال ياو أللورا أل

فه ألدلفات جمخاص فه

ألدلفات أللعوامي ال جون أللوع ظ نن مفض ذت أللوااييو ا ين فه ضج و جا
ميه أللتااي أل

تاجيم تفتوا

أللذألتي ليخم أل جأللوتخصصين جل فه وعال ججذلك ألعتخاألم مفض نعاليت

أللت ييل ألا صائه أللوياعم  .جتتوي أللوااييو أللوجضجمي مايرا ن ل تف ضاً ل خطا جمخاص

نخطا أللت ي
جادته.

ال جتفتوا أللوااييو أللوجضجمي لتاجيم ألداأل أللورا ي مي

ن مف جعائل ج ه

.

 -1عدد مرات النجاح :
ت فتوا مفض ألختما أل
أللو اجال

أللورا أل

ألل ياضي

أللته ييع فه ناألئرا أللوختم ) خعل فت

مي

عات أللو اجال

أللياع

ويي و اا وثل (ماا أللو اجال

(ني
أللياع

لعمت ألل واي خعل ا يا نج ماا ألليااط أللته يععيرا المت أللعي خعل  32ثايي ج جذأل لما ه

ألدلفات ) .

 -2الدقة في األداء :
يتضون ذأل ألدعيجت ألعتخاألم ن األل خاص ت عم فه شجل اجألئ
وعتطيع

وتاألخي جتخصص ا ع لجل ويرا  .جتججن أللا ع ألدمي

أللجمي مي أللويافو ال جوثال ذلك ألختما أل
تيو أللطاجل ) جمفض ألدلفات أللن ي .

نج و مفا

ليويطا ذأل

نج
أللتاثي

أللفات أللوض ت (أللتيو – ألل يش  -ألالعججألش –
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 -3الزمن المخصص لألداء :
يفا ألل ون أللوخصص ون نجث جعائل أللاياو ألعتخاألوا فه أللوعال ألل ياضه ال ي
عات ألل ون ون خعل جاوي ت تصجي نج ألعتخاألم عاما

أللتج ي

ال جتتف ض ألالختما أل

تفتوا مي ألل ون إل نخطا أللاياو ( نخطا مش ي جنخطا خاص ما أللعاما

ذألترا) .

يتم
أللته

 -4المسافة التي يستغرقها األداء :
تفا أللوعاف أللته يعتغ را أللن ا نج ألداأل نثيا أللفول ألل ياضه ن ا أللجعائل أللراو أللته
تعتخام فه أللاياو فه أللوعال ألل ياضه ال جيتوثل ذلك فه أللوعافا
أللجثت نج أللان ال جفه أللوعافا

ألداأل فه أللفايا ون ألالختما أل
و ) ال جوا تعتخام أللوعافا

أللته تاطفرا ألداأل ال جتعتخام أللوعافا

جوااييو تال ميه

وثل ( أللان أللفوجاي ال أللجثت أللطجيلال افع ج طمي ال وه
جوااييو ل األ فه مفض ألديشط ألل ياضي وثل أللعما

جألل جض جألل وه مالعرام جأللجثت  .جيتف ض ياو أللوعافا
ون وصاا أللخطا أللته ت عع إله مام ضمط أللا
ا أل

أللته ياطفرا أللن ا فه

ألل جام أللذين ياجوجن متااي أللوعافا

فه ألالختما أل

ألل جي إله أللفايا

فه مويي أللاياو ال جألل أللن جك أللجمي فه

ال جألل

ألالختعفا

فه تااي ألدواجن أللته يعاط

فيرا أللععم نج ألداأل .

ثانيا – المئاييس التئديرية : measurements Subjective
تتفاا أللجعائل أللته تُعتخام لاياو ألداأل فه ألديشط ألل ياضي ال فرياك مفض ألديشط
أللته يفتم ألداأل فيرا جعيي وجضجمي لياياو وثل نيشط جوعاماا نلفات أللاجي ال ج ياك
نيش ط نخ ي يوجن ياو ألداأل فيرا ماعتخاألم مفض ألالختما أل
أللج جمفض ألدلفات أللن اي ال جيجعا يجع ثال

ألالختما أل
جأللوما

أللوجضجمي وثل نيشط نلفات

ون ألديشط ألل ياضي يصفت فيرا ألعتخاألم

أللوجضجمي ججعائل لاياو ألداأل وثل

ألل ص جأللوصا م جأللعجاج جأللجا ألتي

جأللغطو جأللعوما جغي ا  .جفه مفض ألد يان تعتخام أللوااييو أللتااي ي ججعائل

لي صجل ميه وفيجوا

إضافي من ألداأل فه مفض ألديشط أللته تعتخام فيرا وااييو

وجضجمي ال جتعتخام وااييو أللتااي أللذألته فه وثل ذت ألل اال

لتاجيم ج األ

فه ألليفم مفا ت يييرا ال جذلك مغ ض ت جيا أللوا عين جأللوا مين موفيجوا

ألداأل أللورا ي

إضافي من مفض

ألليجأل ه أللنيي فه ألليفم جمن ألداأل فه ألليفم ججل ال جتتضون أللوااييو أللتااي ي ألدعاليت

ألآلتي :

 -1ترتيب األفراد وفئا لمستوياتهم في أداء المهارة :
يتضون ذأل ألدعيجت ت تيت أللعممين مالمطائرم تما مااي تمان ون أللوعتجيا
وع أللتا ل إله أللوعتجيا

أللفييا

ألد ل جذلك من ط يك وع ظ ألداأل أللنفيه لعممين عجأل جان

ألداأل فه ورا جأل ا نج ألليفم ججل الجيفتوا ذأل ألدعيجت فه أللوعال ألل ياضه ميمه تااي أل
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ي

أللخم أل أللوتخصصجن فه ألليفم
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تما لعممين جفاا لوعتجياترم فه ألداأل

ياجوجن مالمطا

أللنفيه ليورا نج ألليفم ججل ج ياك ط يا نخ ي لت تيت أللعممين جفاا لوعتجياترم فه ألداأل
أللورا ي فه ألدلفاتال ج ذت أللط يا ال تفتوا ميه تااي أل

ألدف ألا تما مااي جفاا ليتائعرم فه أللويافعا

أللخم أل ال جلجيرا تفتوا ميه إمطا

أللنفيي فه ألليفم .

 -2استخدام مئاييس التئدير :
تطمك وااييو أللتااي جفااً دعو فيي جميوي خاص ال ي

يطيت ون واا أللا عا

( أللو جم نج أللخمي ) نن يع ظ ألداأل ثم ياجم مت ايا نج جضع أللا ع أللوياعم من ط يك
ألد جام جأللوع ظا
وختا ون أللجيوا

أللويظو لوظا
نج أللفما أل

أللعيجك ألل جه أللوختين ال جتتضون وااييو أللتااي

نج أللعول نج أللنا أل

جألئم

ال يععل أللوع ظ نج (أللو جم) مفا جل

ويرا يو نج تااي أل ومييا ميه واياو وجضجمه ليايم ال ني نن وااييو أللتااي تعتخام جااجأل

تععيل وايي اصاأل ألد جام أللجوي من أللوع ظا

نج أللوشا األ

أللجصني .

في حين يرى عدد من العمماء بان قياس المهارات الرياضية يندرج تحت األنواع اآلتية :
 -1طريئة حساب النئاط حسب البناء الحركي :
يعا

تييتم ويين خييعل أللوشييا ا أللييذي ياييجم م ي وتخصصييين لتاييجيم ورييا وفيي ي ال جتفتوييا مويي ي

ذت أللط يا ميي وياى جنيا جخمي أللايائوين ميالتاجيم ال جفيه يذت أللط ياي ييتم تاعييم أللوريا

إل ي مييا ن عييام جيفط ي لجييل عييم يايياط خاص ي م ي ال جيوجيين نن يعييتخام أللتصييجي مييادفعم ليايييام
مفويي أللتاجيم الن ذلك عجل ي يا ون وجضجمي أللتاجيم .

 -2طريئة أجزاء الجسم :

يييتم تع ئ ي أللععييم إل ي نجضيياع نج نع ي أل وتفيياا وثييل ألل ي نوال أللييج كال أللعييا ين…ألل ي ال جيييتم
تايجيم جيل عي وين ألدعي أل ميي

يا جوين ميل أل يا أللوايجوين (جيل وايجم يجيجن وعيئجال مين عي

جأل ييا جل ييياا وجضييجمي أللتاييجيم يوجيين نن ياييجم أللع ي ويين نجث ي ويين واييجم ال

ثييم تعوييع ا عييا

ألدع أل لتججن أللا ع ألليرائي ي .
 -3طريئة تحميل المباريات :
يتم ت ييل وما يا

ألدلفات لوف ف أللخطيا جأللصيجألت جياياط أللايج جأللضيفل لياى أللعمميين نج

أللن يك مالجاول ثم واا ي ألليتائج وع الممين نج ف ك نخ ى ال جمويي أللت ييل ذت تججن مط ياتين
 -أللت ييل ون خعل ألدفعم أللعييوائي .

– أللت ييل من ط يك أللوشا ا أللوماش ليوما يا

.

محاضرات الدكتور وسام صالح عبد الحسين

وهناك من يصن

جامعة كربالء /كمية التربية الرياضية

قياس المهارات الرياضية إلى :

 -1قياس األداء األقصى :
ي ي تمط متطميييك ألختمييا أل

ياييجم خعلرييا أللوييتفيم مييااأل ن صييه وييا فييه ألعييتطامت نج ا ت ي ال

ج صيا ألليتييائج أللتيه يوجيي ت ايارييا ج يا تجييجن يذت ألالختمييا أل
نج أللو اجال

نجم ماا ووجن ون أللو أل

لت يييا أللي ون أللييذي ييتم خعلي صييا

نج مت اييا وعياف ج طفريا فيه أل يل وين ووجين ميااأل نج

ماجن ناأل .
 -2قياس األداء الفعمي :
يعتخام نعاعا لوف ف وا يلاي أللوتفيم ففع جيتيع ال تج فا لوا يعتطيع أللوتفيم نن ييع ت

ال ففياوا ييعا لاياو ألداأل أللووي فه يشاط ون ألديشط ألل ياضي فالييا يفوا إله ياو وا ياجم
م مالنفل ون ناأل جيوط ذأل ألداأل ال فوعتجى ناأل أللعمت فه أللتا يت ا يختيل من وعتجألت
مياوا يتف ض لوج ل تيافعه لعمت نج آلخ ال جمالتاله مياوا يتم صا يتيع ناألئ خعل
أللوج ل ألدجل إيوا يشي إله ألداأل ألد ص ال فه ين ناألئ خعل أللوج ل أللثايه( أللتيافعه )

يشي إله ألداأل أللنفيه

فوا د قياس المهارات الرياضية :
يظر

ياو أللورا أل

ألل ياضي

ا أل

ألدف ألا فه ألداأل أللخاص فه لفم ون ألدلفات ال

جمياوا يف ل وعتجى أللن ا أللورا ي فه لفم وا فالييا يعتطيع نن يعتخام ألليتائج أللته ي صل
مييرا لت ايك مفض ألدغ ألض أللراو جويرا ألالته:
 -9ألختيا نمضا أللن ك ألل ياضي أللوختين ميه وعتجى أللواأل و جأللعاوفا
جأللويتخما

جألدياي ألل ياضي

أللجطيي .

 -2تصييل ألدف ألا إل

.
وعوجما

وتعايع ون

ي

أللتا يو جأللتا يت جأللويافع نجث ففالي جنجث وصاأل ي

أللوعتجى أللورا ي ووا يعفل موييا

.

 -3أللتف ل ميه وعتجى أللتاام أللذي ي اا ألدف ألا فه لفم ون ألدلفات يتيع مويي أللتا يو نج
أللتا يت خعل أللعي أللا ألعي نج وجعم أللتا يت ال ج ذأل أللتاام يوجن نن يججن ذأل فائا فه تاجيم

أللم ياوج أللا ألعه نج أللتا يمه ال جتاجيم واي فاميي ط يا أللتا يو ( أللتا يت ) أللوعتخاو ال
جواي جنا
أللتا يمه ) .

أللوا و ( أللوا ت ) جواي ج نج ضفل و تجي أللويرال أللا ألعه ( أللم ياوج

