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 امللخص
 ،ساسيةالمهارات األبداللة عدد من  المتوسطة من طالب المدارسالصاالت قدم كرة  تصنيف العبي لبحث إلىهدف ا    

لعينـة مـن ااالرتباطي، فيمـا توونـ   باألسلوبتم استخدام المنهج الوصفي ، و وفق األسلوب العنقودي على داءوتحمل األ
وصل للعام في مدينة المالصاالت قدم ارس المتوسطة لورة ا بدوري المدوالذين شاركو  ،( مدارس10( العبًا يمثلون )95)

، رجــةالدحو ساســية )التمريــرة، األ ، امــا ادوات البحــث فقــد مثلــ  االدتبــار لعــدد مــن المهــارات(2018-2017)الدراســي 
امـل ومع ،ي واالنحـراف المييـار  ،داء، واستخدم الباحثـان الوسـا الحبـابي عن صفة تحمل األفضالً  ،(التهديفو ، االدمادو 

 :يمثل  بما يأتنتائج البحث فقد ت أما التحليل العنقودي كوسائل احصائية،عن  والنببة المئوية فضالً  ،االرتباط الببيا
 داء.وتحمل األ ساسيةالمهارات األمن دالل التحليل العنقودي لالعبي المدارس بصورة مجتمعة أظهر فئتي تصنيف  -
ارات جميــ   المهــبــين فئتــي التصــنيف فــي  معنويــة ي المــدارس أظهــر فروقــاً لالعبــ داءوتحمــل األ ساســيةالمهــارات األ -
 .داءوتحمل األ ساسيةاأل

 (.التصنيف ،األسلوب العنقودي، المهارات األساسية، وتحمل األداء، كرة قدم الصاالت)الولمات المفتاحية :
 

Cluster analysis of Basic Skills and Endurance Training for Middle  

School Futsal Players With Age ( 13-15) Years in Mosul City  
                       

Prof. Dr. Thelaam Younus A. Alhadeedi        thelam_alwea@yahoo.com 

               Assistant Lecturer. Anmar Y. Alazawi            anmarsport1@yahoo.com 
 

The aim of this research is to classify middle school futsal player in terms of number of 

basic skills and endurance training according to cluster analysis. The descriptive approach 

with Correlational  methods has used , the sample consists of  (95) players who represent (10) 

schools and participate on middle school league of futsal in Mosul for the academic year  

2017-2018, the research method represented by testing a number of basic skills (passing, 

dribbling suppressions and shooting) in addition to endurance training, the two researchers 

use arithmetic mean, standard deviation, simple correlation coefficient, percentage as well as 

cluster analysis as statistical means. The study concludes that cluster analysis of all middle 

school futsal players shows two categories with different arithmetic mean which are basic 

skills and endurance training. And the basic skills and endurance training shows significant 

variation between the two categories of classification in all basic skills and endurance 

training.  

Keywords: (Classification, Cluster style, basic skills, endurance, futsal). 
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 التعريف بالبحث -1
 همية البحثأالمقدمة و  1-1

الشك في أن الرياضة المدرسية لها دورها في تكوين شخصية الفرد، وتتباين عملية ممارسة األنشطة 
س الكتفاء في در ما بين الممارسة ضمن فرق المدرسة أو ا ضية ضمن النطاق المدرسي من فرد آلخرالريا

ن حيث ماضية ضمن الحدود الدنيا الى مراعاة كل مرحلة عمرية ويلجأ مدرس التربية الري،التربية الرياضية
دف ه فضاًل عن،يطالب الطلبة بمجهود فوق قدراتهم ولكي يحققكي الكم ونوع النشاط الرياضي الممارس، ل

وكإجراء علمي ومن أجل ذلك،برز موضوع ،المرجوة من درس التربية الرياضيةالترويح كأحد االهداف 
 اُعتمد في كبرى الدول المتقدمة،وموضوع التصنيف يحقق عدد من األهداف التي مؤشرات التصنيف الذي

والشك في أن التصنيف يساعد في خفض ،تصب في خدمة الممارسة الفعالة للنشاط الرياضي بشكل عام
ذي انس الالتج ايجادالتباين في الفروق الفردية بين األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي،مما يؤدي إلى 

 بذلك من خالل المجموعات المتجانسة مختصراً  عليهاُيّسهل عملية التعلم للمهارات الرياضية أو التدريب 
نسب الذي يساعد على التصنيف األسلوب األ عدوي،الجهد ويوفر الوقت فضاًل عن االمكانيات المادية

في المجموعات  الرياضيأصحاب القدرات المتقاربة التي تتفق مع متطلبات نوع النشاط  تجميع 
ات بين لبلوغهم أعلى المستويكما تعمل عملية التصنيف على تنظيم البرامج التدريبية لالع،المتجانسة
مدارس ق لتصنيف التالميذ والطالب في الائالعديد من الطر  تقد استخدمو ،لوقتًا لللجهد وتوفير  اً اختصار 

 لمواهباساس الذي من خالله يمكن أن تبرز ألإذ إن الرياضة المدرسية االبتدائية والمتوسطة واالعدادية،ا
و دم أعبية ككرة القفي الرياضات الش ، والسيماالتي يمكن أن تتطور وتصل الى أعلى المستوياتالرياضية 
 .نوى ربية نياط الرياضي والكشفي لتاآلونة االخيرة في مديرية النشبلصاالت التي زاد االهتمام بها كرة قدم ا

  -داءمل األساسية وتحالمهارات األ –الى عملية التصنيف وفقا لهذه المتغيرات من هنا تبرز الحاجة 
مل حّ اعطاء الجرعات التدريبية المناسبة لتطوير المهارات كي النُ  فييمكن التعامل معه  تطبيقي كأساس

ة التعلم والتدريب من جه ن يسهم في سهولة، وهذا االجراء يمكن أالالعب المبتدئ ما يزيد عن طاقته
 في هذا الموضوع، ومن هنا تبرز اهمية ن ان يصلوا الى المستويات العلياواكتشاف الالعبين اللذين يمك

 الصاالت. لعبة كرة قدم
 مشكلة البحث 1-2

 مؤشرات خاصة بالتصنيف لطالب المدارس بمراحلها المختلفةام استخدعلى مدار السنوات الماضية تم 
الممارسة االعتيادية ضمن درس التربية الرياضية، ولقد اثار فيما يخص النشاط الرياضي ضمن حدود 

ا تم تطبيقها على الالعبين من طلبة المدارس، هذه المؤشرات فيما اذ انتباه الباحثان التساؤل حول جدوى 
ما وجده الباحثان من نتائج اشارت الى عدم جدوى هذه المؤشرات من  ولقد ازداد هذا التساؤل من خالل

ن احد مبادى إ اذ (2017،39)العبيدي،  جريت على العبي المدارس المتوسطة بكرة السلةدراسة اخالل 
خرون، لذلك حاول الباحثان إيجاد لمعرفة والبداية من حيث انتهى األالبحث العلمي هو التركيز على تراكم ا

وجد الباحثان  اسلوبًا للتصنيف من خالل عينة تمثل العبي كرة قدم الصاالت في المدارس المتوسطة، وقد
 .العبين،من هنا برزت مشكلة البحثفي التحليل العنقودي اسلوبًا قد يثبت فاعليته في تصنيف ال
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 ف البحثهد 1-3
 ساسيةالمهارات األمن طالب المدارس المتوسطة بداللة عدد من الصاالت قدم كرة تصنيف العبي  -

 وفق األسلوب العنقودي. على داءوتحمل األ
 ثمجاالت البح 1-4
العبو كرة قدم الصاالت المشاركين في دوري المدارس المتوسطة للعام  :المجال البشري  -

 ( سنة.15-13في مدينة الموصل بأعمار )  (2018-2017)الدراسي
 .2018 /19/4ولغاية  3/2018 /18: ابتداًء من المجال الزماني -
 لعراق.ا -محافظة نينوى  -الموصلمدينة  -ولى للبنينثانوية المتميزين األساحة مدرسة المجال المكاني: -
 البحث مصطلحات  1-5
أو  ،او المهارية ،أو الجسمية ،يعني خلق التجمعات على وفق المواصفات البدنية :التصنيف 1-5-1

قة وغيرها لغرض المقارنات والوصول إلى معلومات دقي ،والعمليات العقلية ،على وفق األبعاد النفسية
 (.52، 2006ات )رضوان، تخصصية عن هذه التجمع

يستخدم لغرض دراسة تجمعات لبيانات بحسب اسس  احصائي هو اسلوب :التحليل العنقودي 1-5-2
 (.2، 2007)نزار،   دةعلمية بغية الوصول إلى وصف دقيق ذي متغيرات متعد

مووون خاللوووه دراسوووة بيانوووات خاصوووة  انيبغيوووو  ان هوووو مصوووطلح يتبنووواه الباحثووو :األســـلوب العنقـــودي 1-5-3
بحسوب اسوس علميوة بغيوة الوصوول إلوى تجمعوات متجانسوة  ،بخطوات احصائية على وفوق التحليول العنقوودي

كأحوووود اسوووواليب  -اذا مووووا نجحووووت-متقاربووووة يسووووهل الووووتكهن فووووي مواصووووفاتها وردود افعالهووووا يمكوووون أن نعتبرهووووا 
 التصنيف في القياس والتقويم.

 
 البابقةالدراسات  2
اسات السلوب العنقودي في التصنيف واالنتقاء بداللة القي)فاعلية ا: (2017دراسة محمد ) 2-1

 الجبمية والقدرات البدنية لالعبي كرة البلة بمراكز الشباب في محافظة اربيل(
  هدف  الدراسة إلى ما يأتي: 

 لوىع تصنيف العبي كرة السلة بمراكز الشباب بمحافظة اربيول بداللوة القياسوات الجسومية والقودرات البدنيوة -
 ألسلوب العنقودي.وفق ا

 التصونيف باألسولوب العنقوودي لالعبوي كورة السولة بمراكوز الشوباب مون خوالل متغيرات التعرف على فاعلية  -
 ايجاد الفروق بين المجموعات المصنفة .

وائل ألا، يمثلون الفرق الثمانية (العباً 48)وتم استخدام المنهج الوصفي، فيما تكونت العينة من  
( 7و) ،( قياسات جسمية6تكونت وسائل جمع البيانات من )طر للدرجة الممتازة، و وري اندية القفي د

اري، الوسط الحسابي، واالنحراف المعي)ة من ، فيما تضمنت الوسائل االحصائيقدرات بدنية في كرة السلة
، اديحستقلتين، وتحليل التباين االلعينتين م واختبارات، ، وأوطأ قيمة، والتحليل العنقوديوأعلى قيمة

 . معنوي( واختبار اقل فرق 
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 أما أهم النتائج فقد تلخص  بما يأتي:
متغيوورات جسوومية  ةامكوون التحليوول ألربعووة عناقيوود لمراكووز الشووباب إلووى تصوونيف الالعبووين موون خووالل عشوور  -

هوووي )الطوووول الكلوووي للجسوووم، ووزن الجسوووم، وطوووول الرجووول، وطوووول الوووذراع موووع الكوووف، ومحووويط العضووود، 
رة ، واتسوواع الكتفووين، وطووول اليوود( وسووتة متغيوورات للياقووة البدنيووة هووي )رمووي الكوووالصوودر، والفخووذ، والسوواق

، والووركض المكوووكي، اً ( متوور 30، واالسووتناد األمووامي ثنووي وموود الووذراعين، وركووض )( كغووم2) زنووة الطبيووة
 والقفز العمودي، والثالث حجالت(.

العامووة وهووم العبووو العنقووود  امكوون التحليوول العنقووودي لالعبووين إلووى تصوونيفهم لمجموووعتين همووا المجموعووة -
 االول، ومجموعة الصفوة والذين يمثلون مجموعة االنتقاء. 

للبحوث هوو التوصول إلوى مجموعوة موون المتغيورات التصونيهية التوي هوي عبوارة عون بعووض  النتوائج النهائيوة -
 القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنية ومتغيرات االنتقاء الرياضي لالعبي كرة السلة.

 :( 2008دراسة الشكرجي )  2-2
ري لى دو )استخدام التحليل العنقودي الهرمي في تصنيف المشاهدات الى مجامي  متجانبة م  تطبيق ع

 كرة البلة(
  هدف  الدراسة إلى ما يأتي: 

 .تصنيف مجموعه من العبي كرة السلة الى مجاميع متجانسة وباستخدام التحليل العنقودي -
 .عتين باالعتماد على شكل الهيكل الشجري مقارنة نتائج كل من المجمو  -

وائل األ مانيةيمثلون الفرق الث ،(العباً 48وتم استخدام المنهج الوصفي، فيما تكونت العينة من )   
( 5و) جسمية ت( قياسا6في دوري اندية القطر للدرجة الممتازة، و تكونت وسائل جمع البيانات من )

 االحصائية على التحليل العنقودي.متغيرات وظيهية، فيما اقتصرت الوسائل 
 وقد توصلت الدراسة إلى ما يأتي:

 تقسيم العينة الى مجموعتين متجانسة. -
 .عناقيد ةربعمن المجاميع الى أ تقسيم كل مجموعة -
 خرى.من الفرق األ عناقيد المربع الذهبي اكثر تجانساً  -
 جراءات البحثإ -3
 منهج البحث 3-1

تحقيق  وذلك لمالئمتها في واالرتباطيةالوصفي بأسلوب الدراسات المسحية المنهج  اناستخدم الباحث
 هداف البحث.أ 
 مجتم  البحث وعينته 3-2

كرة لا بدوري المدارس المتوسطة ( مدارس والذين شاركو 10( العبًا يمثلون )95بلغ مجتمع البحث )
 كمله منعامل مع المجتمع بأ، وقد تم الت(2018-2017)في مدينة الموصل للعام الدراسي  الصاالت قدم

 .( يبين ذلك1والجدول ) خالل اسلوب الحصر الشامل
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 (1الجدول )
 توزي  عينة البحث على المدارس

 عدد العينة موق  المدرسة اسم المدرسة ت
 10 النبي يونس المتميزين 1
 10 الجزائر النعمانية 2
 10 الجزائر الوفاح 3
 9 النصر الضواحي 4
 10 ارفالمص الزهور 5
 11 التأميم المبعودي 6
 9 سومر األقصى 7
 9 النصر دار البالم 8
 8 نينوى الشرقية قتيبة بن مبلم 9
 9 الحدباء فلبطين 10
 95 المجموع

 
 وسائل جم  البيانات. 3-3
 وفق الخطوات االتية: ت علىوقد تم      
 :ارس المتوسطةدتحديد المهارات االساسية لالعبي الم 3-3-1
ارس دلالعبي الم الصاالت قدمكرة ساسية في ن لتحديد صالحية اهم المهارات األاستمارة استبيا عدادإ  تم

( مهارات 4) ان، وقد اعتمد الباحثالخبراء مجموعة من، ووزعت على ( سنة15-13المتوسطة بأعمار )
اين ة بالنسبة للتب( ال تشكل أهمية جوهري%25ن نسبة )، وذلك أل( فأكثر%25اق )لحصولها على نسبة اتف

 اكثر من دم حصولها على نسبة اتفاقلع ( مهارتين2واستبعد ) ،الكلي لالختيارات أو التكرارات
 االخماد(.و ، التهديفو الدحرجة، و ، ة) التمرير وهذه المهارات هي ،(262، 2000)عالوي ورضوان، (25%)
 
 ساسيةالمهارات األترشيح اهم االدتبارات الخاصة ب 3-3-2

ل ، إذ رشح لكاراء الخبراء حول ترشيح اهم االختبارات الستطالعستمارة استبيان خاصة عدت ااُ 
تبار على االخ اناعتمد الباحث ها، بعداالستمارة على مجموعة من الخبراءووزعت  ،اختبارات ةمهارة ثالث

 ( يبين ذلك.2الذي حصل على اعلى نسبة اتفاق من قبل الخبراء والجدول )
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 ق الخبراءلنببة المئوية التفاا (2الجدول )
 اً ( دبير 17من وجهة نظر ) ساسية المرشحةالدتبارات المهارات األ 

 االدتبار المهارات ت
عدد الخبراء 
 الموافقين

النببة 
 مصدر االدتبار المئوية

 التمريرة 1
تمريـر كــرة ارضـية مــن الدحرجـة علــى 

 (2008،95)الجبوري،  %58,28 10 مبطبة مقبمة

( شـــواد  5الدحرجـــة بـــالورة حـــول ) الدحرجة 2
 بطريقة بارو

 (2008،75)الجبوري،  52,95% 9

 (2009،145)العزاوي،  %47,06 8 ادماد الورة المتدحرجة دادل دائرة االدماد 3

 التهديف 4
التهـــديف بالقـــدم مـــن الوـــرات الثابتـــة 

 (2008،55)الجبوري،  %70,59 12 على دمس تقبيمات

، راءباستبيان على الخبوتم عرض االختبار  تصميم موقف لتحمل األداء،تم  :داءادتبار تحمل األ 3-4
ل ا حساب صفة تحماعتمد انبأن الباحث ، علماً (%100) وبنسبة اتفاق الختبار على الموافقةوقد حصل ا

ء دل ذلك كلما قلَّت وحدة القياس النهائية لتحمل األداو (، 35، 2013)الجبوري،  لما جاء به داء وفقاً األ
 .على قوة اداء االختبار

 :لالدتباراتالمعامالت العلمية  3-5
 .يمثلون فريقين من طلبة المدارس ( العباً 24باعتماد بيانات ) جراء المعامالت العلميةتم إ

لتفكير افي االختبار، اذ يعتمد في ذلك على  مابداء رأيه تم الطلب من الخبراء :الصدق المنطقي 3-5-1
عندما  ذلك للباحثين(، وقد تم 221، 2006التفكير الناقد والخبرة الذاتية )رضوان، المنطقي او ما يعرف ب

 .جراء بعض التعديالت البسيطةاالختبارات على الخبراء، وتم اخذ موافقتهم مع إ اعرض
ارة الصدق الذاتي والذي يعود مؤشورًا للصودق التجريبوي وهوو عبو بإيجاد انقام الباحث :الصدق الذاتي 3-5-2

 ( يبين ذلك.4(، والجدول )123، 2001مل جذر الثبات )فرحات، عن معا
إن صدق اختبار تحمل األداء  :الصدق المرتبا بمحك الدتبار تحمل األداء )التووين الفرضي( 3-5-3

 وتحديدًا وحدة قياسها يستمد من صدق مكوناته وذلك ألنها
ائية، وهذا ما يعرف باالتساق صفة مركبة من أكثر من عنصر، تعكس الدرجة النه -تحمل األداء-

، 2006، )رضوانخارجي الداخلي الذي هو محكًا داخليًا، إذ تتباين المحكات ما بين محك داخلي أو
بالتحقق  انوبما أن مكونات االختبار تتضمن قياس الزمن للتحمل ودرجة دقة األداء، لذلك قام الباحث(213

االرتباط المتعدد  ليجاد معامبة االستطالعية، من خالل إمن االتساق الداخلي باستخدام درجات عينة التجر 
 ( يبين ذلك.3ومعامل التحديد لكل من درجتي )الدقة، الزمن( في وحدة القياس النهائية، والجدول )

 
                                                             

 ا يعد أحد مت، وهذا البحث مستل من اطروحة دكتوراه تتضمن في طياتها إجراء عالقة لتحمل األداء مع األداء الفعلي  ضمن المباريا
 رضي.انواع صدق التكوين الف
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 (3جدول )
 معامل االرتباط المتعدد بين تحمل األداء والدرجة والزمن ونببة المباهمة

 بة المباهمةنب معامل االرتباط المتعدد االدتبار
 0.90 0.81 تحمل األداء

 ،يووام( أ7الثبووات عوون طريووق االختبووار واعووادة تطبيقووه بفووارق ) بإيجوواد انقووام الباحثوو :ثبــات االدتبــار  3-5-4
ة "وتعوود هووذه الطريقووة واحوودة موون اسووهل تين موون خووارن عينووة البحووث الرئيسوويمثلووون مدرسوو ( العبوواً 24وعلووى )

عوون تطبيوووق االختبووار نفسوووه موورتين علوووى نفووس الصووويغة" )ملحوووم،  الطوورق للحصوووول علووى الثبوووات وهووو عبوووارة
 ( يبين ذلك. 4( والجدول )352، 2000

 (4جدول )ال
 ءادت المهارية وتحمل األالمعامالت العلمية لالدتبارا 

 االدتبار ت
 معامل 
 اتـــالثب

 معامل 
 الصدق الذاتي

 0,935 0,876 تمرير كرة ارضية من الدحرجة على مبطبة مقبمة 1
 0,917 0,841 ادماد الورة المتدحرجة دادل دائرة 2
 0,906 0,822 ( شواد  بطريقة بارو5الدحرجة بالورة حول ) 3
 0,913 0,835 التهديف بالقدم من الورات الثابتة على دمس تقبيمات 4
 0,92 0,84 داءتحمل األ 5

 لللق     لق   سةق  الب ق  التجربق  الريسعقبقجررا   ان وفريق  الملقا اللعقا  قام الباحث :ةالتجربة الرئيب 3-6

 ( ال باً يلثلون  شر  فرق )م ارس(95والبالغ   دهم ) 9/4/2018 ولغاي  18/3/2018من 

 عند التطبيق: األتيةالنقاط  انوقد راعى الباحث 

 راً.ل رس  ثانوي  اللتلسزين حصل االسلةتس  عاح الو ل   ،يومسنيتم اختبار فريقسن )م رستسن( كا  -

 توضسح االختبارات وطريق  ادايها واله ف من كا اختبار وطريق  احتعاب ال ررات. -

 .االختباراتبالتعلعا  ة  تةفسذ  االلتزام -

 .االختباراتا طا  فتر  زمةس  كافس  ألحلا  اللختبرين قبا الب   بتةفسذ  -

 للعا  .مها  ل  فري  الملا امثبت  لسها اسلا  الفري  وتوزي االختباراتتهسئ  استلار  تعجسا نتايج  -

 العا   التاسم  صباحاً. االختبارررا  الب   بج -

سن ألولق  للبةقا   ل  ساح  م رس  اللتلسزين ل ارس( اللشلول  بالتجرب  الريسعختبار لكا الفرق )الإررا  اال -

 ظروف.ال حس من ارا تو

،  لتلريققرالعققا التقق  فقق  السققوم االو  ) وفقق  التع  لقق  رققرا  اختبققارات المةاصققر التسقق   لقق  المسةقق تققم إ -

 دا (.وت لا األاالخلاد، ال حرر (، أما ف  السوم الثان  فق  ارريت اختبارات )الته يف، 

 ( كر  ق م الصاالت.13تم استخ ام ) -

 كانت : :الوسائل االحصائية3-7

 .(قوديت لسا المةالالةعب  اللئوي ،،البعسط االرتباطمماما اللمساري، االن رافالوسط ال عاب ،)

                                                             
 محمد عبد الوهاب عزيز     طالب دكتوراه /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل 

 ريان سمير محمد             طالب دكتوراه /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل   

 رياضة/جامعة الموصلطالب دكتوراه /كلية التربية البدنية وعلوم ال ذاكر محفوظ حامد           

 طالب دكتوراه /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل    علي انور احمد           
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 عرض النتائج ومناقشتها  -4
 لقرابةابدًأ بمصفوفة  ،من اجل تصنيف الالعبين قام الباحثان بالخطوات الالزمة للتحليل العنقودي

كما و ، ات التصنيهيةالى اعضاء المجموع بين الالعبين، ثم خطوات التجميع بطريقة الربط المتوسط وصوالً 
 .(5في الجدول )

 (5لجدول )ا
 داءتحمل األو  ساسيةلالعبين في المهارات األ اعضاء المجموعات التصنيفية 

 الالعبين
مجموعة 
 الالعبين التصنيف

مجموعة 
 الالعبين التصنيف

مجموعة 
 الالعبين التصنيف

مجموعة 
 الالعبين التصنيف

مجموعة 
 التصنيف

1 1 21 2 41 1 61 2 81 1 
2 2 22 2 24  2 62 2 82 1 
3 2 23 1 34  1 63 1 83 1 
4 2 24 2 44  1 64 2 84 2 
5 1 25 1 54  1 65 1 85 1 
6 2 26 1 64  1 66 1 86 1 
7 2 27 1 74  1 67 1 87 1 
8 1 28 1 84  1 68 1 88 2 
9 1 29 1 49 1 69 1 89 2 
10 2 30 1 50 1 70 1 90 2 
11 1 31 2 15  2 71 1 91 2 
12 2 23  1 25  2 72 1 29  1 
13 2 33  1 53 2 73 1 93 1 
14 2 43  1 54 2 74 1 94 1 
15 2 53  1 55 2 75 1 95 2 
16 1 63  1 56 2 76 1   
17 2 73  1 57 1 77 1   
18 1 83  1 58 1 78 2   
19 2 39 1 59 2 79 2   
20 2 40 2 60 2 80 2   

 
( 56م )مجموعتين فان المجموعة االولى تض ( نجد في حالة التحليل إلى5من خالل الجدول)

 .اً ( العب39قعون في العنقود الثاني، وعددهم )، وبقية الالعبين يالعباً 
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 يودللتصنيف  العنق داء وفقاً تحمل األساسية و ت األالوصف االحصائي لالعبين في المهارا 4-1
 (6الجدول )

 عند التصنيف الى عنقودينداء تحمل األساسية و المهارات األالوصف االحصائي لالعبين في 

 وحدة القياس المتغيرات ت
 عنقودين

 االنحراف الميياري  المتوسا الحبابي العدد

 ثانية تحمل األداء 1
56 54.55  87.4  
39 87.63  09.6  

 درجة تهديفال 2
56 11.27  27.4  
39 69.21  73.2  

 درجة ةتمرير ال 3
56 09.20  48.2  
39 54.17  45.3  

دحرجةال 4  ثانية 
56 90.7  59.0  
39 23.8  74.0  

 درجة خماداال 5
56 88.14  55.1  
39 72.13  49.1  

 
ات (، وبالرجوع الى قيم المتوسطات نجد ان تفوق العنقود االول في جميع المهار 6من خالل الجدول )

 االساسية وصفة تحمل األداء.
 

  :نتائج المناقشة  1-1-4
هذا ن( و امكن تصنيف الالعبين الى عنقودين )مجموعتي بيانات الالعبين عند تصنيفهم فقدمن خالل قراءة 
 يعود الى عدد من االسباب منها: ان ذلك انويرى الباحث ،داءعلى تباين األ يعطي مؤشراً 

غيووواب  ادى الوووىاالهموووال فوووي ممارسوووة االنشوووطة الرياضوووية علوووى صوووعيد الرياضوووة المدرسوووية قووود يكوووون   -
وات م أو أدظوإذ نالحظ من واقوع مدارسونا اآلن عودم اسوتخدام أي نُ  عتناء من خالل االنتقاء والتدريب،اال

لجديوة اوكوذلك افتقوار للبورامج  ،لتوجيوه الطوالب الموهووبين فوي التربيوة الرياضوية ألنوواع األنشوطة المناسوبة
 (31، 1986لصقل هذه المواهب )عبد الفتاح وروبي،

أثير للمربووي الرياضووي وتدخلووه، إذ لعووب دوره دون اي توو الووذي  النمووو الطبيعووي ان التصوونيف هووذا يعكووس -
لوة الرياضوي تهودف الوى محاو عملية االنتقواء فوي المجوال ن إ إذ ،بين يتم بصورة عشوائيةن اختيار الالعإ

داء البوودني اعتمووادًا علووى العديوود موون اختيووار أفضوول العناصوور بغوورض الوصووول الووى أعلووى مسووتويات األ
خور لوم يكون (، بمعنوى  12، 1986، عوب الفتواح وروبوي، )ء كانت بدنية ام نفسية ام وراثيةالجوانب سوا

 تدريب أي دخل في هذا النمو.لل
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اللعوووب ولوويس بقصووود  موون الموورح والبهجوووة بقصوود ان ممارسووة المهووارات والتنوووافس بحوود ذاتوووه يعطووي جوووواً   -
ويات يوؤدي الوى التطوور العشووائي وظهوور التبواين بوين المسوت والد بهذا العمر الوذي حتمواً التدريب لدى األ

   لعناصر المجتمع. وفقاً 
 
               التباين الظاهر لدى الالعبين في هذه  مراعاة ضرورة اناحثومن خالل ذلك يرى الب   

 .المرحلة العمرية والبحث عن اسباب تفوق مجموعة على اخرى 
 
 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات 1-5
 ساسويةالمهوارات األفئتوي تصونيف مون خوالل التحليل العنقودي لالعبوي المودارس بصوورة مجتمعوة أظهور  -

 داء.ألوتحمل ا
فوي جميووع  ين فئتووي التصونيف معنويوة بو لالعبووي المودارس أظهور فروقوواً ء وتحمول األداساسوية المهوارات األ -

 .داءوتحمل األ ساسيةالمهارات األ
 
 التوصيات 5-2
التصوونيف كوودليل لعمليووة تصوونيف العبووي كوورة قوودم الصوواالت فووي الموودارس المتوسووطة فووي  فئتووياعتموواد   -

 في عملية االنتقاء. توظيفهاعن  برامج التدريبية المالئمة، فضالً ، ومن ثم وضع المدينة الموصل
فوي  التحليل من قبول مديريوة النشواط الرياضوي والكشوفي ها عنقودياعتماد المتغيرات التصنيهية التي افرز  -

 مدينة الموصل.
ت رياضووية اخووورى جووراء بحوووث اخووورى تتنوواول فاعليووة االسووولوب العنقووودي فوووي عمليووة التصوونيف لفعاليووواإ -

 على من خالل محكات متنوعة تؤكد صدق التكوين الفرضي له.لمستويات رياضية أ و 
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المصادر -  
الهجوميووة لالعبوووي تصووميم وبنوواء بعووض االختبووارات المهاريووة (: 2008لجبوووري، عمووار شووهاب أحموود )ا -1

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل. خماسي كرة القدم،
(: بنووواء بعوووض المؤشووورات الموقهيوووة والفعليوووة والتنبؤيوووة لووو داء المهووواري 2013لجبووووري، عموووار شوووهاب )ا -2

 لالعبي كرة القدم للصاالت، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل.
الكتوواب  ، مركوز1(: الموودخل الوى القيوواس فوي التربيووة البدنيوة والرياضووية، ط2006رضووان، محموود نصور) -3

 للنشر، القاهرة.
(:اسوووتخدام التحليووول العنقوووودي الهرموووي فوووي تصووونيف المشووواهدات الوووى 2008الشوووكرجي، ذنوووون يوووونس ) -4

 المعهد التقني، نينوى. ،، بحث منشورنسة مع تطبيق على دوري كرة السلةمجاميع متجا
مجووال الرياضووي، (: انتقوواء الموهوووبين فووي ال1986عبوود الفتوواح ، ابووو العووال احموود وروبووي، احموود عموور ) -5

 عالم الكتب، القاهرة.
(:نسوب مسواهمة مؤشورات التصونيف فوي بعوض عناصور اللياقوة البدنيوة 2017العبيدي، سعد ياسين سعيد)-6

( سونة، اطروحووة 15-13والمهاريوة لممارسوي كوورة السولة وغيوور الممارسوين مون طووالب المودارس بأعمووار )
 جامعة الموصل.لرياضة، كلية التربية البدنية وعلوم ادكتوراه غير منشورة، 

(: بنووواء بطاريوووة اختبوووار مهاريوووة لالعبوووي خماسوووي كووورة القووودم 2009العوووزاوي، انموووار عبووود المووونعم يوووونس ) -7
 للمتقدمين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية االساسية، جامعة الموصل.

لرياضوية وعلوم الونفس (: القيواس فوي التربيوة ا2000عالوي، محمد حسون ورضووان، محمود نصور الودين ) -8
 القاهرة. ، دار الفكر العربي،3الرياضي، ط

 .(: القياس واالختبار في التربية الرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة2001فرحات، ليلى السيد ) -9
(: فاعليوووة األسووولوب العنقوووودي فوووي التصووونيف واالنتقووواء بداللوووة القياسووووات 2017محمووود، بيوووار احمووود ) -10

 رات البدنيووة لالعبووي كوورة السوولة بمراكووز الشووباب فووي محافظووة أربيوول، رسووالة ماجسووتير غيوورالجسوومية والقوود
 منشورة، سكول التربية الرياضية، جامعة كوية.

، دار المسووويرة للنشووور 1(: القيووواس والتقوووويم فوووي التربيوووة وعلوووم الووونفس، ط2000ملحوووم، سوووامي محمووود ) -11
 والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.

(: اسوتخدام بعوض الطورق التحليول العنقوودي فوي التصونيف موع تطبيوق عملوي،  2007فى )نوزار، مصوط -12
 .2العدد المجلد العشرون، مجلة التقني،

 
 

  


