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 العراق -ل باب - الرياضة املنعقد يف كلية املستقبل اجلامعةلعلوم وتكنلوجيا  اخلامسجلان املؤمتر الدولي 

 (تكنولوجيا علوم الرياضة طريقنا حنو املستقبل)

 ا للمؤمتراللجنة العلي

 الصفة جهة االنتساب االســــــــــــم ت

 رئيسًا لية املستقبل اجلامعةكعميد  أ.م.د حسن شاكر جمدي 1

 عضوًا كلية املستقبل -رئيس قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  أ.د مازن هادي كزار 2

 عضوًا جامعة املوصل ناظم شاكر يوسف الوتار أ.د 3

 عضوًا جامعة تكريت الودود امحد الزبيدي د عبدأ. 4

 عضوًا جامعة بابل - بدنية وعلوم الرياضةالرتبية ال عميد كلية االمري ناجيرافد عبد  أ.د 5

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة جواد كاظم اجلنابي أ.د 6

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة أ.م.د منذر فاضل حسن 7

 

 اللجنة العلمية للمؤمتر

 الصفة  جهة االنتساب االسم ت

 رئيسًا كلية املستقبل اجلامعة أ.د حممود داود الربيعي 1

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة .د عبد اهلل حسني الالميأ 2

 عضوًا رئيس اجملمع العلمي -دبي  الربوفيسور ريسان خريبط 3

 عضوًا جامعة بنلسفيا -أمريكا  يعرب خيونالربوفيسور  4

 عضوًا جامعة بابل مازن عبد اهلادي امحد ا.د 5

 وًاعض اجلامعة املستنصرية أجماد عبد احلميد بدر ا.د 6

 عضوًا جامعة بابل يوسف متعب سامرأ.د  7

 عضوًا جامعة بابل أ.د عامر سعيد اخليكاني 8

 عضوًا جامعة القاسم اخلضراء ا.د جاسم قاسم العوادي 9

 عضوًا جامعة بابل ا.د حممد نعمة حسن 10

 عضوًا جامعة بابل أ.د امحد يوسف متعب 11

 عضوًا جامعة بابل أ.د علي عبد احلسن حسني  12

 عضوًا جامعة بابل ا.د رغداء محزة السفاح 13

 عضوًا جامعة بابل ا.د امحد عبد األمري 14

 عضوًا جامعة بابل ا.د صدام حممد فريد 15

 عضوًا الكوفةجامعة  حيدر ناجي حبش الشاويد ا. 16

 عضوًا جامعة بابل ا.د هيثم حممد كاظم 17

 عضوًا املديرية العامة لرتبية دياىل ا.م.د ظافر ناموس الطائي 18

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة ريا.م.د سناء عبد األم 19
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 سكرتارية املؤمتر

 الصفة جهة االنتساب االســــــــــــم ت

 رئيسًا جامعة بابل مازن عبد اهلادي امحد ا.د 1

 عضوًا جامعة بابل ةأ.م.د سالم حممد محز 2

 عضوًا الكوفةجامعة  حممد حسنم.د حمسن ا. 3

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م.د افتخار مطر باقر 4

 عضوًا ية املستقبل اجلامعةكل عبد زيد جاسم مصطفىم.د  5

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م.د فاضل حممد عبس 6

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م.د حارث عبد اهلل الشكري 7

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م.د زهراء سعد عالوي 8

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م.د رضا عبد احلسني هادي 9

 عضوًا وزارة الشباب والرياضة ن م.م حممد حسن شعال 

 
 التحضرييةلجنة ال

 الصفة جهة االنتساب االســـــــــــــم ت

 رئيسًا كلية املستقبل اجلامعة ا.د مازن هادي كزار 1

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م.د مهند نزار كزارا. 2

 عضوًا جامعة بابل ا.م.د حذيفة إبراهيم خليل 3

 عضوا املديرية العامة لرتبية النجف د الصائغا.م.د علي حمم 4

 عضوًا جامعة بابل ا.م.د علي عطية دخيل 5

 عضوا املديرية العامة لرتبية كربالء م.د حممد عباس سعيد 6

 عضوًا جامعة بابل م.د ممدوح طه عباس 7

 عضوًا املديرية العامة لرتبية بابل م.د نوفل علي طعمة 8

 عضوًا ملديرية العامة لرتبية بابلا م.م رشاد عباس فاضل 9

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م.م حممد معاذ عارف 10

 عضوا املديرية العامة لرتبية بابل م.م شهد عباس سعيد 11

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة محزة عبد احلسنيم.م حممد  12
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 اللجنة االعالمية للمؤمتر

 الصفة االنتسابجهة  االســـــــــــــــم ت

 رئيسًا جامعة بابل أ.د نعمان هادي اخلزرجي 1

 عضوًا جامعة بابل فاضل ةأ.د امن 2

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة مؤيد خليلمصطفى  3

 
 

 االلكرتونية نة املتابعةجل

 الصفة جهة االنتساب االســــــــــــم ت

 يسًارئ كلية املستقبل اجلامعة ازهر حمسن عبدأ.م.د  1

 عضوًا جامعة بابل م.د حسنني يعرب 2

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م.م وميض ضياء مشسي 3

 عضوًا كلية املستقبل اجلامعة م وسام حسني.م 4
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 14برنامج حفل االفتتاح يوم االحد 

 
 

 Zoomلربنامج : ا

 
 التوقيت املشاركني الفعالية

 االفتتاح

 ) القران الكريم (
 صباحًا 10:00

 صباحًا 10:10 فرقة االنشاد العراقية النشيد الوطين العراقي

 صباحًا 10:15 حسن شاكر جمدي ا.د.م كلمة رئيس املؤمتر

الرتبية  كلمة عميد كلية

 بدنية وعلوم الرياضةال

 جامعة بابل

 صباحًا 10:25 ناجياألمري أ.د.رافد عبد 

 كلمة السادة الباحثني

 ممثل مجهورية مصر العربية

 جامعة االسكندرية

 صباحًا 10:35 حممد عاصما.د 

 ورش العمل

تفتتح ورش العمل حسب 

 التخصصات بواقع ورشتني صباحًا

 وورشتني مساًء

 ظهرًا 12:00
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 ملؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضةا

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 ورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصات

 
 اجللسة االوىل

 ظافر ناموس الطائي م.دا.مقرر اجللسة :   مازن عبد اهلادي امحد رئيس اجللسة : ا.د

 ظهرا  12:00الوقت :    14/6/2020التاريخ :  

 mazin772001الكود :   Free Conferenceالربنامج : 

mazin772001@yahoo.com 
+964 770 770 7802 

 

 عنوان البحث الباحث ت

 م.د حيدر عبد الرزاق البياتي 1

لطـالب   تأثري اسرتاتيجية البيت الدائري يف تعلم بعض مهـارات كـرة القـدم   

 للصف الثاني املتوسط

 م.م دانيا علي عبد الرحيم 2
اثر التعلم املتمازج يف تطوير اهم القدرات البدنية وتعلم االداء الفـين للطـوق   

 باجلمناستك االيقاعي

3 

 م.م ضحى سعد عزيز

 م.د رضا عبد احلسني هادي

اء اثر برنامـج تعليمي باستخدام أسـلوب التـدريس املتبـاين علـى مسـتو  أد     

بعض املهـارات يف املبارزة لد  طلبة كلية املسـتقبل اجلامعـة قسـم الرتبيـة     

 البدنية وعلوم الرياضة

4 

 ا.م.د علي حممد جواد الصائغ

 أ.م.د حمسن حممد حسن

تأثري مترينات الوعي البصري واالحساس املكاني والزماني يف تطوير بعـض  

 بابالقدرات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم الش

5 

 ا.د علي عبد احلسن حسني

 ا.م.د اسعد حسني عبد الرزاق

 م.م سيف علي جاسم

تأثري منهج حركي بأسلوب التعلم باللعب يف خفض النشاط احلركي الزائد 

 ( سنوات10-9للتالميذ بعمر )

 
 

 

mailto:mazin772001@yahoo.com
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 ورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصات

 
 الثانيةاجللسة 

 ا.د آمنة فاضلمقرر اجللسة :    علي عبد احلسن رئيس اجللسة : ا.د

 ظهرا  12:00الوقت :    14/6/2020التاريخ :  

  phyaliabdh7 الكود :   Free Conferenceالربنامج : 

phy.ali.abd.h@uobabylon.edu.iq 

07801011791 

 
 عنوان البحث الباحث ت

 ا.د حيدر فليح حسن 1

عالقه مسـافه وزاويـه األرتقـاء عـن اخلـط األفقـي للعارضـة بـأهم الـت ريات          

امليكانيكية عند مرحليت األرتقاء والطـريان لفعاليـه القفـز العـالي اللعـاب      

 الساحة وامليدان

2 

ــرحيم  م. ــد الـ ــب عبـ م زينـ

 إمساعيل

 أ.د فردوس جميد أمني

 م.د رواء عبد االمري عباس

نسبة مساهمة بعض املت ريات البايوميكانيكية بدقـة أداء مهـارة اسـتقبا     

 اإلرسا  عن امللعب بالكرة الطائرة لالعب احلر

3 

 ا.د حممود داود الربيعي

 ا.د صدام حممد فريد

 م.م زيد صمصام تركي

تيجية كيلر يف تعلم مهارتي الدحرجـة االماميـة املكـورة وفتحـا     تأثري اسرتا

 باجلمناستك الفين للطالبات

4 

 م.د طاهر حييى

أ.د حيــــدر عبــــد الرضــــا 

 اخلفاجي

 أ.د امحد عبد االمري محزة

عادات العقل وعالقتها بالتحصيل الدراسي لد  طالب كلية الرتبية البدنيـة  

 وعلوم الرياضة يف جامعة بابل

5 

 علي عطية دخيل ا.م.د

 م.د كريم عبد الزهرة جرد

 م.م مثنى كاظم جاسم

عالقــة ســرعة رد الفعــل بدقــة مهــارة الضــربة االماميــة واخللفيــة لالعــيب   

 السكواش الشباب

 
 

mailto:phy.ali.abd.h@uobabylon.edu.iq
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 العلمية حسب التخصصاتورش العمل اخلاصة بالبحوث 

 
 الثالثةاجللسة 

 ا.م.د سناء عبد االمريمقرر اجللسة :   عامر سعيد جاسم رئيس اجللسة : ا.د

 مساًء  05:00الوقت :    14/6/2020التاريخ :  

 phyamersa  الكود :   Free Conferenceالربنامج : 

alkhigani@gmail.com  

07726572807 

 
 عنوان البحث الباحث ت

1 

 أ.م.د أمين هاني اجلبوري

 م.م أفراح باقر عبد اجلليل

 م.م امني صاحل عطية

الدافعية العقلية وعالقتها مبستو  حكام كرة اليد العراقيني وفـ  برنـامج   

GRTP)) 

2 

 أ.د رغداء محزة السفاح

 أ.د خملد حممد الياسري

 م.م يشار حممد جليل

هرة التدخني لد  طـالب كليـة الرتبيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة )دراسـة        ظا

 حتليله(

3 

 أ.د سامر يوسف متعب

 أ.د امحد يوسف متعب

ــريم   ــد الكـ ــي عبـ م.م علـ

 دوهان

البدنيــة وفقــا للمقرتبــات اخلططيــة يف اداء مهــارتي -أثــر املمارســة الذهنيــة 

 الطائرةاالعداد والضرب الساح  لد  الالعبني الناشئني بالكرة 

4 

 أ.د سعاد سبيت الشاوي

 أ.م.د عبري داخل حامت

االتزان األنفعالي والتحمل النفسي وعالقتهما ببعض مسـات الشخصـية لـد     

 طالبات جامعة ب داد املمارسات وغري املمارسات للرياضة

5 

 أ.م.د ظافر ناموس الطائي

 أ.د مازن هادي كزار 

جيـابي واهلويـة الرياضـية لـد      التوجه االسـرتاتيجي وعالقتـه بـالتفكري اإل   

 اهليئات اإلدارية األندية الرياضية يف دياىل

 
 
 
 

mailto:alkhigani@gmail.com
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 ورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصات

 
 الرابعةاجللسة 

 ا.د وسام رياض حسنيمقرر اجللسة :   سامر يوسف متعب رئيس اجللسة : ا.د

 مساًء  05:00الوقت :    14/6/2020التاريخ :  

 profsamir1971 الكود :   Free Conferenceالربنامج : 

Phy.samer.y.m@uobabylon.edu.iq 

07812588215 

 

 عنوان البحث الباحث ت

 دراسة حتليلية لتحديد اهم املهارات االساسية يف لعبة تنس كرة القدم حالم دارا عزيزم.د أ 1

2 

 م.د افتخار مطر باقر

 م.د مهند نزار كزار

أثر ممارسة التمارين الرياضية على بعض هرمونات االنوثة لد  طالبات قسم 

 الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف كلية املستقبل اجلامعة

3 

 لد شاكر حسنيأ.م.د خا

 أ.م.د جبار علي كاظم

 أ.م.د أمين هاني اجلبوري

 تقييم الثقافة التحكمية ملدربي كرة اليد النخبة يف العراق

 أ.م.د علي عطية دخيل 4

نسبة مساهمة القدرات احلركية يف اداء الضربة اخللفيـة والضـربة اخللفيـة    

 القاتلة لالعيب االسكواش

5 

 م.د. كهالن رمضان صاحل

 بال  سلمان حممودم.م 

 السيد عدي ثاير صاحل

 السيد عمر روكان حسن

 املهارات العقلية وعالقتها يف بعض مهارات كرة القدم
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 ورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصات

 
 مسةاخلااجللسة 

 ا.د ماهر عبد احلمزة حردانمقرر اجللسة :   امحد يوسف متعب رئيس اجللسة : ا.د

 صباحًا  11:00الوقت :    15/6/2020التاريخ :  

 ahmed1968yousif  الكود :   Free Conferenceالربنامج : 

ahmed1968yousif@yahoo.com  

0782 726 2165 

 

 عنوان البحث الباحث ت

1 
 م.د بال  علي امحد

 م.د ناصر حسني علي

 تدريبات القـوة االنفجاريـة للعضـالت العاملـة حلنـة النهـوض وانــجاز        تأثري

 الوثب الطويل

2 

 ا.م.د حسني مناتي ساجت

م.د علـــي عبـــد الصـــاحب 

 محزة

 م.د جعفر امحد مهدي

تأثري مترينات القوة االرتدادية يف تطوير القـدرة االنفجاريـة للـرجلني ودقـة     

 التصويب من القفز بكرة السلة للشباب

3 

ــد   أ.م ــد عب ــدر حمم .د. حي

 اهلادي

 م.م. يشار حممد جليل

أثر مترينـات التثقيـل اخلاصـة بعضـالت الـرجلني فقـط باسـتخدام الدراجـة         

م 100الثابتة واملتحركة يف تطوير بعض القدرات البدنية واالنـجاز لسباحة 

 حرة

4 

 م.د خالد عباس زيدان

 أ.د فؤاد عب اللطيف غيدان
 اء بعض املهارات اهلجومية بالكرة الطائرةاثر القوة العضلية يف دقة اد

5 

 م.د رضا عبد احلسني هادي

 م.م يزدان نـجم عبد

تاثري تطـوير الرشـاقة اخلاصـة اركـات الـرجلني علـى مسـتو  أداء بعـض         

 املهارات لد  ناشئ منتخب حمافنة بابل بالكاراتيه
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 ورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصات

 
 السادسةاجللسة 

 ا.م.د مهند نزار كزارمقرر اجللسة :   مازن هادي كزار رئيس اجللسة : ا.د

 صباحًا  11:00الوقت :    15/6/2020التاريخ :  

 babylonbfالكود :   Free Conferenceالربنامج : 

 207364الباسوورد :   9365941415 الكود :    Zoomنامج : الرب

babylonbf@yahoo.com  

07719261675 

 

 عنوان البحث الباحث ت

1 
ــزاوي   ــعد عـ ــراء سـ م.د زهـ

 اجلبوري

اثر مترينات بدنية يف احلد األقصى الستهالك األوكسـجني وإنــجاز فعاليـة    

 للشباب م 5000

2 

 أ.م.د سناء عبد األمري

ــد    ــز  عبـ ــد محـ م.م حممـ

 احلسني

 م.م حممد حسن شعالن

بعض القدرات البدنية ملتعاطي وغري متعاطي املنشـطات املتـدربني يف القاعـات    

 الرياضية من وجهة ننر املشرفني عليها

3 

ــعيد    ــم سـ ــهاد قاسـ أ.د سـ

 املوسوي

لتطـوير القـوة اخلاصـة    فاعلية اسـتخدام التـدريبات علـى ارضـيات خمتلفـة      

 والتحمل الالهوائي ومستو  اداء الضربة الساحقة لالعيب الكرة الطائرة

4 

 م.م علي عبد اهلل محادي

 م.د امحد قاسم كاظم

 م.م عباس فاضل علوان

تأثر مترينات حتمل القوة واملرونة اخلاصة يف حتسني اداء مهارة دوليو جاكي 

 للتايكواندو

5 

م.د علـــي خليفـــة بـــري  

 العبادي

 م.د ليث امساعيل ابراهيم

اثر منهج تدرييب باألسلوب )التكراري( يف تطوير مهارة املناولة لالعـيب كـرة   

 ( سنة19القدم بأعمار دون )
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 لتخصصاتورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب ا

 
 السابعةاجللسة 

 ا.د نعمان هادي اخلزرجيمقرر اجللسة :   امحد عبد األمري محزة رئيس اجللسة : ا.د

 مساًء  05:00الوقت :    15/6/2020التاريخ :  

 phyahmedah  الكود :   Free Conferenceالربنامج : 

dr.humraby@gmail.com 

07801500250 

 

 عنوان البحث الباحث ت

 م.د رضا عبد احلسني هادي 1
أثر برنامج باسـتخدام بعـض التمرينـات النوعيـة علـى مسـتو  األداء املهـاري        

 لالعيب الكاراتيه فعالية الكاتا

2 

ــودود امحــد   ــد ال ــار عب عم

 الزبيدي

 أ.م.د عبد اهلل حممد طياوي

 أ.م.د ظافر ناموس خلف

بعض املت ريات الوظيفية والكيموحيويـة لـد  العـيب سـيف      جهد املنافسة يف

 املبارزة املتقدمني

3 

 م.د فاضل حممد عبس

 أ.م سجاد حسني ناصر

 ا.م.د امحد كريم لطيف

أثر مترينات خاصة يف تطوير بعض حاالت دفاع املنطقة الفرقي و فاعلية اداء 

 بعض املهارات الدفاعية لالعيب كرة سلة الشباب

4 

ــدا ــد الكــاظم م.د مق م عب

 رحيمة

ــد الكــاظم   ــام عب م.د حس

 رحيمة

 السيد عمار حمي خليل

أثر مترينات خاصة يف تطوير مرونة االكتاف والعمود الفقري وحتسني القدرة 

 االنفجارية للذراع الرامية واالنـجاز لرماة الرمح الناشئني

5 

 م.د مهند نزار كزار

ــزة    ــد احلمـ ــاهر عبـ أ.د مـ

 حردان

ية بوسائل مساعدة يف تطـوير سـرعة دوران اجلـذع ودقـة     تأثري مترينات نوع

ســنة  15( لالعـيب فئـة حتـت    crossاألداء ملهـارة الضـرب السـاح  املتقـاطع )    

 بالريشة الطائرة
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 لتخصصاتورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب ا

 
 الثامنةاجللسة 

 حمسن حممد حسنا.م.د مقرر اجللسة :   ناجي حبش الشاوي حيدر  رئيس اجللسة : ا.د

 مساًء  05:00الوقت :    15/6/2020التاريخ :  

 Haydarnalshawi4:  دالكو   Free Conferenceالربنامج : 

Haydarn.alshawi@uokufa.edu.iq  

07822113222 

 

 عنوان البحث الباحث ت

 دور الرياضة املدرسية يف تعمي  القيم االجتماعية لد  طالب املدارس الثانوية م.د نوفل علي طعمة 1

2 

 ا.د سامر يوسف متعب

 ا.د مازن هادي كزار

ــد    ــنعم عب ــد امل ــور عب م.م ن

 احلسني

الرمـاة  أثر وسائل مساعدة يف تطوير دقة التصويب بالبندقيـة اهلوائيـة لـد     

 الشباب

3 

 ا.د حممود داود الربيعي

ــد   ــزة عبـ ــد محـ م.م حممـ

 احلسني

 واقع حركة الكشافة واملرشدات يف العراق والسبل الكفيلة بتطوير 

4 

 ا.د حممود داود الربيعي

 ا.م.د حذيفة إبراهيم خليل

 ا.م.د ميسلون زهري حسني

 العراقيةمتطلبات تطبي  إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرياضية 

 حممد عاصم حممد 5

تطبي  منوذج حتليـل االحنـدار علـى االااهـات حنـو مهنـة تـدريس الرتبيـة         

 2030الرياضية يف أطار رؤية 
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 ورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصات

 
 التاسعةجللسة ا

 ا.د رغداء محزة السفاحمقرر اجللسة :   عبد الودود امحد الزبيدي رئيس اجللسة : ا.د

 صباحًا  11:00الوقت :    16/6/2020التاريخ :  

 drabdulwadood  الكود :   Free Conferenceالربنامج : 

dr.abdulwadood@tu.edu.iq 

07705138800 

 

 عنوان البحث الباحث ت

1 

ا.د مصطفى عبـد الـرمحن   

 حممد

 ا.م.د نعيمة زيدان خلف

 م.د سيف علي حممد

بناء وتقنني مقياس لتقييم رسم اخلريطة االجتماعية لالعيب كـرة السـلة يف   

 حمافنة البصرة

2 

امحــد ابــراهيم   د. حممــد

 حممد

برنامج ارشادي نفسي وأثـر  علـي الضـ وط النفسـية لـدي الناشـئني يف كـرة        

 القدم

3 

 ا.م.د فري  فائ  الدباغ

 أ.د مها صربي حسني

 م.د مسري صربي حسن

اثر التدريب الـذهين يف تعلـم وحتسـني األداء الفـين لـبعض املسـكات  لالعـيب        

 يف ب داد املصارعة الناشئني يف املدارس التخصصية

 الصالبة النفسية وعالقتها بالسلوك اجلازم لالعيب نادي بابل بكرة القدم ا.د عامر سعيد اخليكاني 4

 م.د سيف عالء ناجي 5

تأثري برنامج تروحيي بالكر  الطـائرة علـى خفـض االجهـاد الـذهين لطـالب       

 املرحلة اإلعدادية
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 يا الرياضةاملؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوج

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 ورش العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصات

 
 العاشرةاجللسة 

 ا.م.د حذيفة إبراهيم احلربيمقرر اجللسة :   حممود داود الربيعي رئيس اجللسة : ا.د

 صباحًا  11:00الوقت :    16/6/2020التاريخ :  

 phyhudhaifaa6 الكود :   Free Conferenceالربنامج : 

dr.mahmoudsalman@yahoo.com  

07709722030 

 عنوان البحث الباحث ت

1 

 ا.د عبداهلل حسني الالمي

 أ.د. اثري عبداهلل الالمي

 أ.م.د. نوار عبداهلل الالمي

الرتبيــة الرياضــية يف املرحلــة األداء التعليمـي بــني املطــبقني واملعلمــني لــدرس  

 االبتدائية

2 

 م.د. صبار حممود شحاذة

 أ.م.د. ظافر ناموس الطائي

ــود  أ.م.د. عثمـــــان حممـــ

 شحاذة

القيادة التحويليـة لرؤسـاء األنديـة الرياضـية يف ديـاىل وعالقتهـا بالثقافـة        

 التننيمية

3 

 م.م. مساهر سلمان علوان

 ا.د. مازن عبد اهلادي أمحد

ج تأهيلي لتطوير بعض القدرات احلركية وختفيف تقوس الساقني تأثري برنام

 للخارج لالعيب مديريات تربية ب داد بالكرة الطائرة

4 

 سارة رشيد امحد

ــاهلل وهيــب   ا.م.د املعتصــم ب

 مهدي

أثر مترينات مهارية وفقًا إلسرتاتيجية مريدر يف تطوير مهارة الضربة االمامية 

 واخللفية بالتنس للطالب

5 

 البة حمديد كهينةالط

 د. بلمختار حممد رضا

 أ.د سربوت عبد املالك

 د. براهيمي أم السعود

الرتبية البدنية يف املرحلة االبتدائيـة بـني متـثالت الفـاعلني الرتبـويني وواقـع       

 املمارسة
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصاتورش 

 
 احلادية عشراجللسة 

 ا.م.د سالم حممد محزةمقرر اجللسة :   حممد نعمة حسن رئيس اجللسة : ا.د

 مساًء  05:00الوقت :    16/6/2020التاريخ :  

 Phymohammedد : الكو   Free Conferenceالربنامج : 

Phy.mohammed.n.h@uobabylon.edu.iq 

07801216146 

 

 عنوان البحث الباحث ت

 اثر وسيلة مساعدة يف تطوير الضربة االمامية واخللفية لالعيب التنس م.م حممد معاذ عارف 1

2 

 م.م رشاد عباس فاضل

 م.د حممد عباس سعيد

 ا.د مازن هادي كزار

اب الشعبية يف القوة املميـزة بالسـرعة لالعـيب الريشـة     اثر مترينات باأللع

 الطائرة

3 Dr.Harith Alshukri 
Measurement of GSH , SOD and MDA some 

antioxidant level after Excises Athletes. 

4 

ــيد   ــرام خورشــ ــراهيم بهــ ابــ

 الداوودي

 أ.د عبدالودود امحد خطاب

ة العيب اندية الدرجة االوىل اعداد منوذج عراقي ملقياس مينيسوتا لشخصي

 واملمتاز بكرة السلة

5 

 د. ماحي صفيان

 أ. صباحيية إبراهيم

دور الوعي الصحي يف الوقاية من مرض السمنة عند املراهقني املتمدرسني يف 

 اجلزائر
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 املؤمتر الدولي االفرتاضي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

 2020/حزيران / 16-14للفرتة من 

 العمل اخلاصة بالبحوث العلمية حسب التخصصات ورش

 
 الثانية عشراجللسة 

 عبد الرزاق ا.م.د اسعد حسنيمقرر اجللسة :   هيثم حممد كاظم رئيس اجللسة : ا.د

 مساًء  05:00الوقت :    16/6/2020التاريخ :  

 haithamailjebory42د : الكو   Free Conferenceالربنامج : 

haithamaljebory42@gmail.com  

07735385397 

 

 عنوان البحث الباحث ت

1 
 ا.د حممود داود الربيعي

 م.م دانيا علي عبد الرحيم

تأثري اسرتاتيجية كيلر يف تعلم مهارتي الدحرجة االمامية املكورة وفتحا 

 باجلمناستك الفين للطالبات

2 

 م.د مصطفى جاسم عبد زيد

 م.م سعد حممود فرمان

 م.م حممد حسن شعالن

( يف تطـوير بعـض   flipped learningتأثري اسـلوب الـتعلم املـنعكس )   

 املهارات االساسية للطالب بكرة القدم

3 

 م.م حيدر نزار جاووش

 م.د ممدوح طه عباس

 م.م حسني عبد حممد

منــط القيــادة لــد  املــدربني وعالقتــه برضــا العــيب فــرق كــرة القــدم يف 

 امعاتاجل

 م.م عالء حسني محزة 4

دراسة مقارنة لنشاط العضلة املستقيمة الفخذية لرجل االداء واملقابلة وف  

 مت ريات كهربائية العضلة لد  العيب كرة القدم
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 البحوث املشاركة من اجلهات واجلامعات العراقية والدولية 

 الباحث العنوان ت

 الدرجـة  انديـة  العـيب  لشخصـية  مينيسـوتا  ملقيـاس  عراقي منوذج اعداد  .1

 السلة بكرة واملمتاز االوىل

 الداوودي خورشيد بهرام ابراهيم

 خطاب امحد عبدالودود د.أ

 م.د أحالم دارا عزيز هارات االساسية يف لعبة تنس كرة القدمدراسة حتليلية لتحديد اهم امل  .2

 طالبـات  لد  االنوثة هرمونات بعض على الرياضية التمارين ممارسة أثر  .3

 اجلامعة املستقبل كلية يف الرياضة وعلوم البدنية الرتبية قسم

 باقر مطر افتخار د.م

 كزار نزار مهند د.م

 وفـ   العـراقيني  اليـد  كـرة  حكـام  مبسـتو   وعالقتها العقلية الدافعية  .4

 ((GRTP برنامج

 اجلبوري هاني أمين د.م.أ

 اجلليل عبد باقر أفراح م.م

 عطية صاحل امني م.م

 وانــجاز  النهوض حلنة العاملة للعضالت االنفجارية القوة تدريبات تأثري  .5

 الطويل الوثب

 امحد علي بال  د.م

 علي حسني ناصر د.م

6.  
Measurement of GSH , SOD and MDA some 

antioxidant level after Excises Athletes. 

Dr. Harith Abdelelah 

Alshukri 

 للـرجلني  االنفجاريـة  القـدرة  تطـوير  يف االرتداديـة  القـوة  مترينات تأثري  .7

 للشباب السلة بكرة القفز من التصويب ودقة

 ساجت مناتي حسني د.م.ا

 محزة الصاحب عبد علي د.م

 ديمه امحد جعفر د.م

 لطالب القدم كرة مهارات بعض تعلم يف الدائري البيت اسرتاتيجية تأثري  .8

 املتوسط الثاني للصف

 البياتي الرزاق عبد حيدر د.م

9.  
 الـت ريات  بـأهم  للعارضـة  األفقي اخلط عن األرتقاء وزاويه مسافه عالقه

 اللعاب العالي القفز لفعاليه والطريان األرتقاء مرحليت عند امليكانيكية

 وامليدان لساحةا

 حسن فليح حيدر د.ا

 يف القـدم  كـرة  فـرق  العـيب  برضـا  وعالقتـه  املـدربني  لـد   القيادة منط  .10

 اجلامعات

 م.م حيدر نزار جاووش

 م.د ممدوح طه عباس

 م.م حسني عبد حممد

11.  
 الدراجـة  باسـتخدام  فقط الرجلني بعضالت اخلاصة التثقيل مترينات أثر

 لسـباحة  واالنــجاز  البدنيـة  القـدرات  بعض تطوير يف واملتحركة الثابتة

 حرة م100

 اهلادي عبد حممد حيدر د.م.أ

 جليل حممد يشار م.م

 تقييم الثقافة التحكمية ملدربي كرة اليد النخبة يف العراق  .12

 أ.م.د خالد شاكر حسني

 أ.م.د جبار علي كاظم

 أ.م.د أمين هاني اجلبوري

 ات اهلجومية بالكرة الطائرةاثر القوة العضلية يف دقة اداء بعض املهار  .13

 م.د خالد عباس زيدان

 أ.د فؤاد عب اللطيف غيدان

 الفـين  االداء وتعلـم  البدنيـة  القـدرات  اهـم  تطـوير  يف املتمـازج  التعلم اثر  .14

 االيقاعي باجلمناستك للطوق

 الرحيم عبد علي دانيا م.م

الريشـة  اثر مترينات باأللعاب الشعبية يف القوة املميزة بالسرعة لالعـيب    .15

 الطائرة

 فاضل عباس رشاد م.م

 سعيد عباس حممد د.م

 كزار هادي مازن د.ا
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16.  
اثر برنامـج تعليمي باستخدام أسلوب التدريس املتباين علـى مسـتو  أداء   

بعض املهـارات يف املبارزة لد  طلبة كلية املستقبل اجلامعة قسم الرتبية 

 البدنية وعلوم الرياضة

 م.م ضحى سعد عزيز

 عبد احلسني هاديم.د رضا 

 بعـض  أداء مسـتو   على الرجلني اركات اخلاصة الرشاقة تطوير تاثري  .17

 بالكاراتيه بابل حمافنة منتخب ناشئ لد  املهارات

 هادي احلسني عبد رضا د.م

 عبد نـجم يزدان م.م

 املهـاري  األداء مستو  على النوعية التمرينات بعض باستخدام برنامج أثر  .18

 الكاتا عاليةف الكاراتيه لالعيب
 هادي احلسني عبد رضا د.م

 دراسـة ) الرياضة وعلوم البدنية الرتبية كلية طالب لد  التدخني ظاهرة  .19

 (حتليله

 السفاح محزة رغداء د.أ

 الياسري حممد خملد د.أ

 جليل حممد يشار م.م

 وإنــجاز  األوكسـجني  السـتهالك  األقصـى  احلـد  يف بدنيـة  مترينـات  اثر  .20

 بللشبا م 5000 فعالية

 اجلبوري عزاوي سعد زهراء د.م

 مهــارة أداء بدقــة البايوميكانيكيــة املــت ريات بعــض مســاهمة نســبة  .21

 احلر لالعب الطائرة بالكرة امللعب عن اإلرسا  استقبا 

 إمساعيل الرحيم عبد زينب م.م

 أمني جميد فردوس د.أ

 عباس االمري عبد رواء د.م

 الضـربة  مهـارة  تطـوير  يف درمـري  إلسـرتاتيجية  وفقًا مهارية مترينات أثر  .22

 للطالب بالتنس واخللفية االمامية

 امحد رشيد سارة

 مهدي وهيب باهلل املعتصم د.م.ا

 مهـارتي  اداء يف اخلططيـة  للمقرتبات وفقا البدنية- الذهنية املمارسة أثر  .23

 الطائرة بالكرة الناشئني الالعبني لد  الساح  والضرب االعداد

 متعب يوسف سامر د.أ

 متعب يوسف محدا د.أ

 دوهان الكريم عبد علي م.م

 الشخصـية  مسـات  بـبعض  وعالقتهما النفسي والتحمل األنفعالي االتزان  .24

 للرياضة املمارسات وغري املمارسات ب داد جامعة طالبات لد 

 الشاوي سبيت سعاد د.أ

 حامت داخل عبري د.م.أ

 تقـوس  وختفيـف  احلركيـة  القـدرات  بعـض  لتطوير تأهيلي برنامج تأثري  .25

 الطائرة بالكرة ب داد تربية مديريات لالعيب للخارج الساقني

 علوان سلمان مساهر. م.م

 أمحد اهلادي عبد مازن. د.ا

 يف املتــدربني املنشــطات متعــاطي وغــري ملتعــاطي البدنيــة القــدرات بعــض  .26

 عليها املشرفني ننر وجهة من الرياضية القاعات

 األمري عبد سناء د.م.أ

 احلسني بدع محز  حممد م.م

 شعالن حسن حممد م.م

 اخلاصـة  القـوة  لتطوير خمتلفة ارضيات على التدريبات استخدام فاعلية  .27

 الطائرة الكرة لالعيب الساحقة الضربة اداء ومستو  الالهوائي والتحمل

 املوسوي سعيد قاسم سهاد د.أ

 لطالب الذهين االجهاد خفض على الطائرة بالكر  تروحيي برنامج تأثري  .28

 اإلعدادية رحلةامل

 ناجي عالء سيف د.م

 بالثقافـة  وعالقتها دياىل يف الرياضية األندية لرؤساء التحويلية القيادة  .29

 التننيمية

 شحاذة حممود صبار. د.م

 الطائي ناموس ظافر. د.م.أ

 شحاذة حممود عثمان. د.م.أ

 الرتبيـة  كليـة  طـالب  لـد   الدراسـي  بالتحصـيل  وعالقتها العقل عادات  .30

 بابل جامعة يف الرياضة وعلوم البدنية

 حييى طاهر د.م

 اخلفاجي الرضا عبد حيدر د.أ

 محزة االمري عبد امحد د.أ

 لـد   الرياضـية  واهلوية اإلجيابي بالتفكري وعالقته االسرتاتيجي التوجه  .31

 دياىل يف الرياضية األندية اإلدارية اهليئات

 الطائي ناموس ظافر. د.م.أ

 الطائي كزار هادي مازن. د.أ
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 بكـرة  بابـل  نـادي  لالعـيب  اجلـازم  بالسـلوك  وعالقتها النفسية الصالبة  .32

 القدم
 اخليكاني سعيد عامر د.ا

 املرحلـة  يف الرياضـية  الرتبية لدرس واملعلمني املطبقني بني التعليمي األداء  .33

 االبتدائية

 الالمي حسني اهلل عبد د.أ

 الالمي عبداهلل اثري. د.أ

 الالمي عبداهلل نوار. د.م.أ

دراسة مقارنة لنشاط العضلة املستقيمة الفخذيـة لرجـل االداء واملقابلـة      .34

 وف  مت ريات كهربائية العضلة لد  العيب كرة القدم
 م.م عالء حسني محزة

 دوليـو  مهـارة  اداء حتسـني  يف اخلاصـة  واملرونة القوة حتمل مترينات تأثر  .35

 للتايكواندو جاكي

 محادي اهلل عبد علي م.م

 كاظم قاسم امحد د.م

 علوان فاضل عباس م.م

 احلركـي  النشـاط  خفـض  يف باللعـب  التعلم بأسلوب حركي منهج تأثري  .36

 سنوات( 10-9) بعمر للتالميذ الزائد

 حسني ناحلس عبد علي د.ا

 الرزاق عبد حسني اسعد د.م.ا

 جاسم علي سيف م.م

 والضــربة اخللفيــة الضــربة اداء يف احلركيــة القــدرات مســاهمة نســبة  .37

 االسكواش لالعيب القاتلة اخللفية

 دخيل عطية علي د.م.أ

 لالعـيب  واخللفيـة  االماميـة  الضـربة  مهـارة  بدقة الفعل رد سرعة عالقة  .38

 الشباب السكواش

 الطائي دخيل يةعط علي د.م.ا

 جرد الزهرة عبد كريم د.م

 جاسم كاظم مثنى م.م

 لالعـيب  املناولـة  مهـارة  تطوير يف( التكراري) باألسلوب تدرييب منهج اثر  .39

 سنة( 19) دون بأعمار القدم كرة

 العبادي بري  خليفة علي د.م

 ابراهيم امساعيل ليث د.م

 تطـوير  يف لزمـاني وا املكـاني  واالحسـاس  البصـري  الوعي مترينات تأثري  .40

 الشباب القدم كرة لالعيب واملهارية البدنية القدرات بعض

 الصائغ جواد حممد علي د.م.ا

 حسن حممد حمسن د.م.أ

 العـيب  لـد   الكيموحيويـة  و الوظيفيـة  املـت ريات  بعض يف املنافسة جهد  .41

 املتقدمني املبارزة سيف

 الزبيدي امحد عبد الودود عمار

 اويطي حممد عبد اهلل د.م.أ

 خلف ناموس ظافر د.م.أ

 و الفرقــي املنطقــة دفــاع حــاالت بعــض تطــوير يف خاصــة مترينــات أثـر   .42

 الشباب سلة كرة لالعيب الدفاعية املهارات بعض اداء فاعلية

 عبس حممد فاضل د.م

 ناصر حسني سجاد م.أ

 لطيف كريم امحد د.م.ا

 لالعـيب   سكاتامل لبعض الفين األداء وحتسني تعلم يف الذهين التدريب اثر  .43

 ب داد يف التخصصية املدارس يف الناشئني املصارعة

 الدباغ فائ  فري  د.م.ا

 حسني صربي مها د.أ

 حسن صربي مسري د.م

 القدم كرة مهارات بعض يف وعالقتها العقلية املهارات  .44

 صاحل رمضان كهالن د.م

 حممود سلمان بال  م.م

 صاحل ثاير عدي السيد

 حسن روكان عمر السيد

 املتمدرسـني  املراهقني عند السمنة مرض من الوقاية يف الصحي الوعي دور  .45

 اجلزائر يف

 صفيان ماحي. د

 إبراهيم صباحيية. أ
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 وواقـع  الرتبويني الفاعلني متثالت بني االبتدائية املرحلة يف البدنية الرتبية  .46

 املمارسة

 كهينة حمديد الطالبة

 رضا حممد بلمختار. د

 املالك عبد سربوت د.أ

 السعود أم براهيمي. د

 كـرة  يف الناشئني لدي النفسية الض وط علي وأثر  نفسي ارشادي برنامج  .47

 القدم

 حممد ابراهيم امحد حممد. د

 الرتبيـة  تـدريس  مهنة حنو االااهات على االحندار حتليل منوذج تطبي   .48

 2030 رؤية أطار يف الرياضية

 حممد عاصم حممد

 عارف معاذ حممد م.م التنس لالعيب واخللفية االمامية لضربةا تطوير يف مساعدة وسيلة اثر  .49

 العراقية الرياضية املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبي  متطلبات  .50

 الربيعي داود حممود د.ا

 خليل إبراهيم حذيفة د.م.ا

 ا.م.د ميسلون زهري حسني

 ةاملكـور  االماميـة  الدحرجـة  مهـارتي  تعلـم  يف كيلـر  اسـرتاتيجية  تأثري  .51

 للطالبات الفين باجلمناستك وفتحا

 الربيعي داود حممود د.ا

 الرحيم عبد علي دانيا م.م

 املكـورة  االماميـة  الدحرجـة  مهـارتي  تعلـم  يف كيلـر  اسـرتاتيجية  تأثري  .52

 للطالبات الفين باجلمناستك وفتحا

 الربيعي داود حممود د.ا

 فريد حممد صدام د.ا

 تركي صمصام زيد م.م

 بتطوير  الكفيلة والسبل العراق يف واملرشدات فةالكشا حركة واقع  .53
 الربيعي داود حممود د.ا

 احلسني عبد محزة حممد م.م

 بعـض  تطوير يف (flipped learning) املنعكس التعلم اسلوب تأثري  .54

 القدم بكرة للطالب االساسية املهارات

 زيد عبد جاسم مصطفى د.م

 فرمان حممود سعد م.م

 شعالن حسن حممد م.م

 السلة كرة لالعيب االجتماعية اخلريطة رسم لتقييم مقياس وتقنني ناءب  .55

 البصرة حمافنة يف

 حممد الرمحن عبد مصطفى د.ا

 خلف زيدان نعيمة د.م.ا

 حممد علي سيف د.م

 وحتسـني  الفقـري  والعمود االكتاف مرونة تطوير يف خاصة مترينات أثر  .56

 الناشئني الرمح اةلرم واالنـجاز الرامية للذراع االنفجارية القدرة

 رحيمة الكاظم عبد مقدام د.م

 رحيمة الكاظم عبد حسام د.م

 القزويين خليل حمي عمار السيد

57.  
 اجلـذع  دوران سـرعة  تطـوير  يف مسـاعدة  بوسـائل  نوعيـة  مترينات تأثري

 15 حتت فئة لالعيب( cross) املتقاطع الساح  الضرب ملهارة األداء ودقة

 الطائرة بالريشة سنة

 كزار نزار دمهن د.م

 حردان احلمزة عبد ماهر د.أ

 لـد   اهلوائيـة  بالبندقيـة  التصـويب  دقـة  تطـوير  يف مساعدة وسائل أثر  .58

 الشباب الرماة

 متعب يوسف سامر د.ا

 كزار هادي مازن د.ا

 احلسني عبد املنعم عبد نور م.م

 املـدارس  طـالب  لـد   االجتماعيـة  القـيم  تعمي  يف املدرسية الرياضة دور  .59

 ةالثانوي
 طعمة علي نوفل د.م
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 اعداد منوذج عراقي ملقياس مينيسوتا لشخصية العيب اندية الدرجة االوىل واملمتاز بكرة السلة

 
 أ.د عبدالودود امحد خطاب الزبيدي   ابراهيم بهرام خورشيد الداوودي

 تكريتجامعة  -كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 
 

 الدراسة إلى : تهدف
 ج عراقي لمقياس مينيسوتا لشخصية العبي اندية الدرجة الممتازة واالولى بكرة السلة. إعداد نموذ .1
 التعرف على درجات  العبي كرة السلة وفق النموذج العراقي لمقياس مينيسوتا. .2
 وضع مستويات معيارية لمقياس مينيسوتا وفق النموذج العراقي لالعبي كرة السلة  .  .3

ي باألسالو  المساحي لمالتمتاط وعبيعاة البحاا ت واشاتمل مجتماع استعمل الباحثاا  المان ا الوصا 
( 2020–2019البحا على العبي أندية الدرجة االولى والممتازة بكرة السلة في العراق للموسم الرياضاي  

( نادياا المشاتركي  وريار المشاتركي  ت تام تن ياذ إجاراحات البحاا علاي م ت 26( العبًا يمثلاو   344وبواقع  
( العبااًا . اسااتعمل الباحثااا  اسااتمارة االسااتبيا  أداًة للبحااا التااي  302نااة البناااح للمقياااس   وقااد بل اات عي

وج اات إلااى عاادد ماا  الخبااراح وذوف االختصاااا فااي المجااال الرياضااي ل ااري بيااا   رات اام فااي صااالحية 
لمعياارف ت المحاور وال قرات. واستعمل الباحثا  الوساتل اإلحصاتية ومن ا  الوسع الحساابي ت واالنحاراف ا

 والنسبة المتوية ت ومعامل االرتباع البسيع  بيرسو ( ت والخعأ المعيارف ت ومعادلة سبيرما  براو (.
 واستنتا الباحثا  ما يأتي :

فاعلية مقياس النموذج العراقي لمقياس مينيسوتا الذف قام الباحثا  ببناتط م  خالل اإلجراحات العلمياة  .1
 المتبعة في بناح المقاييس . 

ظ رت نتاتا العينة أن م يمتلكو  درجاة متوساعة علاى مقيااس النماوذج العراقاي لمقيااس مينيساوتا ما  ا .2
 خالل مقارنة درجات م بالمتوسع ال رضي .

 تم وضع درجات معيارية لدرجات عينة البحا على مقياس النموذج العراقي لمقياس مينيسوتا.  .3
فااق درجااات م علااى مقياااس النمااوذج العراقااي تاام التوصاال علااى وضااع مسااتويات معياريااة لعينااة البحااا و  .4

 لمقياس مينيسوتا.
 وأوصى الباحثا  بما يأتي : 

اعتماد مقيااس النماوذج العراقاي لمقيااس مينيساوتا الاذف قاام  الباحثاا   ببناتاط فاي القيااس والتقاويم عناد  .1
 إجراح بحوا مشاب ة  .

ي  التي تعازز ما  شخصايت م واالبتعااد التاكيد على استخدام الوساتل العلمية في االعداد الن سي لالعب .2
 ع  المظاهر السلبية والتاكيد على االيجابية من ا . 

العمااال علاااى تعزياااز العالقاااات االجتماعياااة والتواصااال فيماااا باااي  الالعباااي  مااا  اجااال تعزياااز المظااااهر  .3
 االيجابية وتعزيز الذات الشخصية لتحقيق سمات شخصية ايجابية .

العراقااااي لمقياااااس مينيساااوتا لمسااااتويات وعيناااات أخاااارذ باأللعااااا  إجاااراح دراسااااات أخااارذ عاااا  النماااوذج  .4
 الرياضية المختل ة .
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 دراسة حتليلية لتحديد اهم املهارات االساسية يف لعبة تنس كرة القدم   

 
 أحالم دارا عزيز م.د

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة - كلية الرتبية - جامعة احلمدانية

dhiakarim1956@yahoo.com  

 
ال اااادف ماااا  وراح هااااذا البحااااا هااااو تحلياااال م ااااارات لعبااااة تاااانس كاااارة القاااادم وتحديااااد أهم ااااا علااااى 
وفاااااااق اساااااااتمارة معاااااااّدة لاااااااذلس ال اااااااري. وقاااااااد رّجحااااااات الباحثاااااااة اساااااااتخدام المااااااان ا الوصااااااا ي باالسااااااالو  

فقااااد تشااااّكل ماااا  العبااااي تاااانس كاااارة القاااادم  المسااااحي لتوافقااااط وحيثّيااااات البحااااا. أّمااااا مجتمااااع وعّينااااة البحااااا
فتااااة الناشااااتي  لكاااال ماااا  أنديااااة   ب ااااداد ت البصاااارة ت صااااالك الاااادي  ت ديااااالى ت ميسااااا  ( المشاااااركي  فااااي 

ت وقااااااااد جاااااااارذ اختيااااااااارهم بالعريقااااااااة العمديااااااااة. واعتماااااااادت  2019-2018بعولااااااااة الجم وريااااااااة للموساااااااام 
تل لجمااااااااع البيانااااااااات. وعولجاااااااات الباحثااااااااة المالحظااااااااة العلميااااااااة والمقابلااااااااة الشخصااااااااية واالسااااااااتبيا  وسااااااااا

 .   SPSSالبيانات إحصاتّيًا باستخدام الحقيبة االحصاتية 
 وخلصت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية : 

تترتاااا  اهميااااة الم ااااارات االساسااااية فااااي لعبااااة تاااانس كاااارة القاااادم كمااااا يلااااي   اسااااتقبالت اعاااادادت تمرياااارت  .1
 إرسال (. 

 قة ادات ا . تت اوت نس  نجاك الم ارات االساسية حس  عري .2
وأوصااااااات الباحثااااااااة باعتمااااااااد تسلسااااااال الم اااااااارات التاااااااي اظ رت اااااااا الدراساااااااة فاااااااي تحدياااااااد االهمياااااااة 

 النسبية للمباريات. والحّا على إنجاز أدبّيات أكاديمّية بحثّياة لت عياة ال تاات الُعمرّياة اأُلخارذ .
 . : م ارات ت تنس كرة القدمت فتة الناشتي  الكلمات المفتاحية
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هرمونات االنوثة لد  طالبات قسم الرتبية البدنية  بعض أثر ممارسة التمارين الرياضية على

 كلية املستقبل اجلامعة يف وعلوم الرياضة

 
 م.د مهند نزار كزار  م.د افتخار مطر باقر

 كلية املستقبل اجلامعة –الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  قسم

 
لجنسااااااية والتااااااي تساااااايعر علااااااى ظ ااااااور الصاااااا ات االنثويااااااة البحااااااا الحااااااالي ال رمونااااااات ا دراسااااااة

الرياضااااااية فاااااي الاااااادروس العملياااااة المختل ااااااة لعالبااااااات  اتللمااااارأة ومعرفااااااة مااااادذ تأثرهااااااا بممارساااااة التمريناااااا
قساااام التربيااااة البدنيااااة وعلااااوم الرياضااااة فااااي كليااااة المسااااتقبل الجامعااااة  محافظااااة باباااال   العااااراق. تاااام اجااااراح 

 28البحاااااا عشاااااواتيا حياااااا اختيااااارت  اتتااااام اختياااااار عينااااا ات حياااااالدراساااااة باساااااتخدام المااااان ا المساااااحي
( ساااااانة بواقااااااع مجمااااااوعتي : شااااااملت المجموعااااااة األولااااااى عالبااااااات 19- 17عالبااااااة بعماااااار يتااااااراوك بااااااي   

عالباااااة مااااا  قسااااام  14قسااااام التربياااااة البدنياااااة وعلاااااوم الرياضاااااة وتااااام مقارنت اااااا ماااااع مجموعاااااة اخااااارذ شاااااملت 
 ي الكلية ذات ا. رياضية ف اتيقم  بممارسة أية تمرين ال ندسة مم  ال

اشااارت النتاااتا الااى وجااود فااروق معنويااة فااي قاايم ال رمونااات التااي تماات دراساات ا بااي  المجمااوعتي  
واظ رت ا  للتمريناات الرياضاية دور فاي رفاع نسا  ال رموناات التاي تادعم ظ اور الصا ات األنثوياة للمارأة 

 هرمااو  الااذكورة( اعلااى لاادذ Testosterone عالقااة عرديااة(. بينمااا كاناات نساابة هرمااو  التيستوسااتيرو  
وال رمااو  الملااوت  Estrogen %ت وكاناات نساا  هرمونااات االسااتروجي  231.8عالبااات ال ندسااة بنساابة 

(LH) Luteinizing hormone  وال رمااو  المح ااز للجريباااتFollicle-stimulating hormone 

(FSH)  ) وهرمو  البروكالتي   هرمو  الحليProlactin  علاى 24.48 % و3.98% و64.59هاي %
 التوالي.

 التماري  الرياضيةت هرمونات االنوثة . :المفتاحيةالكلمات 
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 (GRTPالدافعية العقلية وعالقتها مبستو  حكام كرة اليد العراقيني وف  برنامج )

 
 م.م امني صاحل عطية م.م أفراح باقر عبد اجلليل أ.م.د أمين هاني اجلبوري

 
 رتبية البدنية وعلوم الرياضةكلية ال –جامعة الكوفة 

aymanh.algburi@uokufa.edu.iq  

 ي دف البحا الحالي التعرف على ما يأتي: 
 ( .GRTPعلى الدافعية العقلية ومستوذ حكام كرة اليد العراقيي  وفق نظام   التعرف .1
 ( .GRTPراقيي  وفق نظام  مستويات لحكام كرة اليد الع وضع .2
 (.  GRTPعلى العالقة بي  الدافعية العقلية ومستوذ الحكام العراقيي  وفق برناما   التعرف .3

واسااااااااتخدم الباااااااااحثو  الماااااااان ا الوصاااااااا ي بأساااااااالو  الدراسااااااااة المسااااااااحية والعالقااااااااات االرتباعيااااااااةت 
م ثاااام اختياااار ماااان م ( حكاااا30وتحاااادد مجتمااااع البحااااا بحكااااام الاااادورف العراقااااي بكاااارة اليااااد والبااااال  عااااددهم  

( حكاااام بالعريقااااة العشااااواتية ت ثاااام بعااااد ذلااااس قااااام الباااااحثو  باختيااااار وتعبيااااق مقياااااس 20عينااااة عااااددهم  
( علااااااااااى عينااااااااااة البحااااااااااا ت وتاااااااااام اسااااااااااتخراج النتاااااااااااتا واسااااااااااتخدام GRTPالدافعيااااااااااة العقليااااااااااة واختبااااااااااار  

ا ومناقشاااات ا المعالجااااات اإلحصاااااتية المناساااابة للوصااااول إلااااى النتاااااتا بعاااادها تاااام عااااري النتاااااتا وتحليل اااا
 وقد توصل الباحثو  إلى أهم  االستنتاجات  التية :

 ( .GRTPتم وضع خمسة مستويات لحكام كرة اليد العراقيي  وفق نظام   .1
 أ  ارل  الحكام  هم م  يتمتعو  بدافعية عقلية ومستوذ تقييم متوسع. .2
 ( .GRTPهنالس عالقة عردية بي  الدافعية العقلية ومستوذ أدات م وفق برناما   .3

 وبناًح إلى ما توصل إليط البحا م  نتاتا فا  الباحثو  يوصي بأهم التوصيات:
 ( في جميع دورات الصقل ل اتدتط في أعداد حكام جيدي .GRTPضرورة استخدام برناما   .1
اساااااااتخدام مت يااااااارات الن ساااااااية أخااااااارذ لمعرفاااااااة الحااااااااالت الن ساااااااية للحكاااااااام لكاااااااي ياااااااتم األخاااااااذ بنظااااااار  .2

 جي ات واإلرشادات ل م.ععاح التو إاالعتبار كي ية 
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 جاز الوثب الطويلـللعضالت العاملة حلنة النهوض وان تأثري تدريبات القوة االنفجارية

 
 م.د ناصر حسني علي م.د بال  علي امحد

 كلية العلوم -جامعة ب داد  كلية الطب -جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية 

dr.bilal@ibnsina.edu.iq 
07901823786 07903483779 

 
تكمااااا  مشاااااكلة البحاااااا فاااااي اسااااابا  عديااااادة من اااااا ضاااااعف فاااااي القاااااوة االن جارياااااة ل اااااذ  المرحلاااااة 

سااااانطت وألهمياااااة هاااااذ  المت يااااارات لالعباااااي الق اااااز العاااااريي ت لاااااذا يحااااااول  17-16العمرياااااة بالاااااذات عمااااار 
بعااااااااي  تأثيرهااااااااا فااااااااي رينااااااااات لتنميااااااااة القااااااااوة االن جاريااااااااة ت ومعرفااااااااةالباحااااااااا اللجااااااااوح إلااااااااى اسااااااااتخدام تم

المت ياااااارات البايوميكانيكيااااااة ماااااا  حيااااااا التعبيااااااق الميااااااداني فااااااي هااااااذ  ال عاليااااااة ول ااااااذ  األعمااااااارت والااااااذف 
يسااااااعد فاااااي تشاااااخيا نقااااااع الضاااااعف فاااااي أثنااااااح األداح ومحاولاااااة تالفي اااااا مااااا  خاااااالل اساااااتخدام مااااان ا 

ة تأثيرهاااااااا فااااااي قااااااايم بعاااااااي المت ياااااارات البايوميكانيكياااااااة اثنااااااااح تاااااادريبي لتنمياااااااة القاااااااوة االن جاريااااااة ومعرفااااااا
( وماااااا  ثاااااام التعااااااور فااااااي األداح وتحقيااااااق أفضاااااال DYNAFOOTاالرتقااااااح ت وذلااااااس باسااااااتخدام ج اااااااز  

انجاااااااز ت وي اااااادف البحااااااا الااااااى اعااااااداد تمرينااااااات للعضااااااالت العاملااااااة لتنميااااااة القااااااوة االن جاريااااااة لالعبااااااي 
فااااااي تنميااااااة القااااااوة االن جاريااااااة لاااااادذ عينااااااة البحااااااا.  الق ااااااز العااااااريي ثاااااام معرفااااااة تااااااأثير هااااااذ  التاااااادريبات

وي تاااااري البحاااااا ا  هنااااااس فاااااروق ذات داللاااااة إحصااااااتية باااااي  االختباااااارات لعيناااااة البحاااااا فاااااي قااااايم القاااااوة 
االن جارياااااة وزمااااا  الااااادفع وسااااارعط االنعاااااالق وزاوياااااة االنعاااااالق اثنااااااح االرتقااااااح وانجااااااز الق اااااز العاااااريي 

( وحااااااادة تدريباااااااة فاااااااي  2( أسااااااابوا ت وبواقاااااااع    12  وقاااااااد اسااااااات رق تعبياااااااق المن ااااااااج لااااااادذ الالعباااااااي  
ت وقاااااد اساااااتنتا الباحاااااا عااااادة اساااااتنتاجات كاااااا   ( وحااااادة خاااااالل مااااادة البحاااااا.24األسااااابوا أف بمجماااااوا  

ا  تنمياااااة القاااااوة االن جارياااااة للعضاااااالت العاملاااااة كاااااا  لاااااط األثااااار ال عاااااال فاااااي تحساااااي  مقااااادار مااااا  أهم اااااا 
لقاااااوة المساااااالعة اثنااااااح االرتقاااااااح مماااااا أدذ الااااااى قااااايم بعااااااي المت يااااارات البايوميكانيكيااااااة وتحساااااي  مقاااااادار ا

 تحسي  انجاز الق ز العريي .
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Abstract 
Antioxidants are a line of defense that protects the cells of the body. 

Attacking the stray oxygen molecules. The function of these antioxidant is to 

add a group of electrons to the blood vessels to give them to electrolytes or 

monovalent free radicals so that they stabilize and calm down and do not destroy 

cells. Thus, antioxidants work to achieve a balance between free radicals and 

antioxidants In the cell and keeps the cell from being damaged. Increased 

electrolytes or free radicals work To weaken the ability of antioxidants' and 

enzymes secreted by cells despite the fact that the cell has a self-protection and a 

defensive line to secrete self-antioxidants, and here the importance of 

antioxidants arises. These metabolic changes increase the oxidative effort and 

affect the ability to achieve and the efficiency of athletes, as well as the body 

contains a lot of antioxidant systems Oxidative stress that includes enzymes 

such as GSH) Glutathione Dos) Super oxide D ismutses. Exercise can produce 

an imbalance between ROS and antioxidants, which is referred to as oxidative 

stress. Dietary antioxidant supplements are marketed to and used by athletes as a 

means to counteract the oxidative stress of exercise. Whether strenuous exercise 

does, in fact, increase the need for additional antioxidants in the diet is not clear. 

This research showed the role of free radicals in causing oxidative stress during 

exercise. The results showed significant increased in malondialdehyde (MDA) 

level (as an index of lipid peroxidation) glutathione (GSH) superoxide dismuatse 

activity (SOD) in subjects after efforts of exercise in comparison with the 

control group. 
Key Word : SOD, antioxidant , MAD, Athletes, Sport. 
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تأثري مترينات القوة االرتدادية يف تطوير القدرة االنفجارية للرجلني ودقة التصويب من القفز 

 بكرة السلة للشباب

 
 جعفر امحد مهديم.د  علي عبد الصاحب محزةم.د  ا.م.د حسني مناتي ساجت

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 جامعة كربالء
 ءمديرية تربية كربال مديرية تربية بابل

hussein80hussein@yahoo.com 

009647802572173 
 

تمركااااااازت مشاااااااكلط البحاااااااا فاااااااي ا  الكثيااااااار مااااااا  المااااااادربي  الي ضااااااالو  التناااااااوا فاااااااي التمريناااااااات 
ل للتعاااااااوير القااااااادرات البدنياااااااة وخصوصاااااااا القااااااادرة االن جارياااااااة للااااااارجلي  واعتماااااااادهم األكثااااااار علاااااااى األثقاااااااا

وباااادو  الوساااااتل واالسااااالي  التدريبيااااة األخاااارذ ممااااا ياااانعكس ساااالبا علااااى العديااااد ماااا  الم ااااارات ال جوميااااة 
وي اااادف البحااااا الااااى التعاااارف علااااى تاااااثير  .الم مااااط فااااي كاااارة الساااالة ومن ااااا م ااااارة التصااااوي  ماااا  الق ااااز

 عماااااااربأكاااااارة الساااااالة للشاااااابا  تمرينااااااات القااااااوة االرتداديااااااة لتعااااااوير القاااااادرة االن جاريااااااة ودقااااااة التصااااااوي  ب
باالختبااااااااار  تي  المتكااااااااافتتي جريبااااااااي باساااااااالو  المجمااااااااوعتاااااااام اسااااااااتخدام الماااااااان ا التو ( ساااااااانة. 18 -16 

( العااااا  فتاااااة الشااااابا  16اشاااااتمل مجتماااااع البحاااااا علاااااى   القبلاااااي والبعااااادف لمالتمتاااااط لعبيعاااااة المشاااااكلة.
 -2018( ساااااااااانة المنتمااااااااااي  لنااااااااااادف امااااااااااام المتقااااااااااي  الرياضااااااااااي للموساااااااااام التاااااااااادريبي 18- 16بأعمااااااااااار 

اختياااااااار عيناااااااة البحاااااااا باسااااااالو  الحصااااااار الشاااااااامل اف تمثلااااااات عيناااااااة البحاااااااا بمجتماااااااع  ت وتااااااام2019
( العباااااااي  6ضاااااااابعة( لكااااااال مجموعاااااااة   - تجريبياااااااة  م الاااااااى مجماااااااوعتي البحاااااااا ككااااااالت وتااااااام تقسااااااايم 

( وحااااااادة تدريبياااااااة لكاااااااال 24( العباااااااي  للتجرباااااااة االساااااااتعالعية . اشاااااااتملت الخعااااااااة الزمنياااااااة علاااااااى  4و 
ثااااااالا وحاااااادات تدريبيااااااة فااااااي األساااااابوا فااااااي أيااااااام  االحاااااادت  ( اسااااااابيع بواقااااااع8مجموعااااااة. وزعاااااات علااااااى  

التاااااااااادري   –التاااااااااادري  ال تاااااااااارف مرت ااااااااااع الشاااااااااادة  عريقااااااااااة التاااااااااادري  و واسااااااااااتخدم الثالثاااااااااااحت الخماااااااااايس(ت 
( سااااااااهمت  القاااااااوة االرتدادياااااااةوتااااااام التوصااااااال الاااااااى اهااااااام االساااااااتنتاجات ومن اااااااا ا  تمريناااااااات  التكااااااارارف(.

الاااااارجلي  دقااااااة التصااااااوي  ماااااا  الق ااااااز بكاااااارة بشااااااكل ملحااااااوظ فااااااي تعااااااوير القاااااادرة االن جاريااااااة لعضااااااالت 
 السلةت لعينط البحا . 
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 البيت الدائري يف تعلم بعض مهارات كرة القدم لطالب للصف الثاني املتوسط ةتأثري اسرتاتيجي

 
 م.د حيدر عبد الرزاق البياتي

 2املديرية العامة لرتبية الكرخ  –وزارة الرتبية 

dr.hayderalbayaty@gmail.com 
هااااادفت هاااااذ  الدراساااااة إلاااااى التعااااارف تاااااأثير اساااااتراتيجية البيااااات الاااااداترف فاااااي تعلااااام بعاااااي م اااااارات 
كااااارة القااااادم للصاااااف الثااااااني المتوساااااع ت لاااااذا افتاااااري الباحاااااا ال رضاااااية البديلاااااة اآلتياااااة :ا  هنااااااس فاااااروق 

ياااااة والبعدياااااة الختباااااارات م اااااارات الدحرجاااااة والمناولاااااة ذات داللاااااة احصااااااتية باااااي  نتااااااتا االختباااااارات القبل
واالخمااااااد بكااااارة القااااادم للمجماااااوعتي  التجريبياااااة والضاااااابعة ت وايضاااااا هنااااااس فاااااروق ذات داللاااااة احصااااااتية 
فاااااااي االختباااااااارات البعدياااااااة باااااااي  المجماااااااوعتي  التجريبياااااااة والضاااااااابعة فاااااااي اختباااااااارات موضاااااااوا البحاااااااات 

الصاااااف الثااااااني المتوساااااع ت مااااا  متوساااااعة خالاااااد ( عالباااااًا مااااا  عاااااال   40وتكونااااات عيناااااة البحاااااا مااااا   
ت وقسااااااامت هاااااااذ  العيناااااااة عشاااااااواتيا علاااااااى 2بااااااا  الولياااااااد للبناااااااي  ت التابعاااااااة لمديرياااااااة تربياااااااة ب اااااااداد الكااااااار  

( عالباااااااااا وكانااااااااات مااااااااا  نصاااااااااي  شاااااااااعبة  أ( واساااااااااتخدموا 20مجماااااااااوعتي  احاااااااااداها تجريبياااااااااة ضااااااااامت  
( عالبااااااااا درسااااااااوا 20 اسااااااااتراتيجية البياااااااات الااااااااداترفت واالخاااااااارذ كاناااااااات المجموعااااااااة الضااااااااابعة وضاااااااامت  

بالعريقاااااة التقليدياااااةت ولتحقياااااق أهاااااداف البحاااااا قاااااام الباحاااااا بتعاااااديل الجااااازح التعليماااااي وفقاااااا الساااااتراتيجية 
( وحااااااادة تعليمياااااااةت 16( أساااااااابيع بواقاااااااع  8البياااااات الاااااااداترف وعرضاااااااط علاااااااى المختصاااااااي  وبل اااااات مدتاااااااُط  

للماااااااااادة ماااااااااا  ( دقيقااااااااااة و 40بمعاااااااااادل وحاااااااااادتي  تعليميتااااااااااي  فااااااااااي األساااااااااابوات زماااااااااا  الوحاااااااااادة التعليميااااااااااة  
ماااااااااع مراعااااااااااة الظاااااااااروف الزمانياااااااااة والمكانياااااااااة وتن ياااااااااذ االجاااااااااراحات  2019 4 30ول اياااااااااة  2019 3 10

المتبعاااااااة ن سااااااا ا وفاااااااق االختباااااااار القبلاااااااي وبمسااااااااعدة فرياااااااق العمااااااال ن ساااااااطت واخاااااااذت النتااااااااتا وعولجااااااات 
البياناااااااااات احصااااااااااتيا وعرضااااااااات ونوقشااااااااات بأسااااااااالو  علماااااااااي ت وتوصااااااااال الباحاااااااااا الاااااااااى ا  اساااااااااتخدام 

يساااااية الصاااااحيحة يااااالدف الاااااى حااااادوا عملياااااة الاااااتعلمت باإلضاااااافة الاااااى اناااااط اتضااااا  فاعلياااااة االساااااالي  التدر 
اسااااااتراتيجية البياااااات الااااااداترف وافضااااااليت ا علااااااى االساااااالو  المتبااااااعت ويوصااااااي الباحااااااا باالهتمااااااام بتنويااااااع 
االساااااتراتيجيات التعليمااااااة بماااااا يتوافااااااق ماااااع الحداثااااااة والتعاااااور الحصاااااال فاااااي العااااااالم اساااااتخدام اسااااااتراتيجية 

 رف في تعليم العا  اخرذ وكذلس في مواد تعليمية اخرذ.التدري  الدات
 استراتيجية البيت الداترف. : الكلمات المفتاحية
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عند مرحليت  ةبأهم الت ريات امليكانيكي ةعالقه مسافه وزاويه األرتقاء عن اخلط األفقي للعارض

 األرتقاء والطريان لفعاليه القفز العالي اللعاب الساحة وامليدان

 
 ا.د حيدر فليح حسن

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة –جامعة بابل  –العراق 

 
هنااااااااس العدياااااااد مااااااا  المت يااااااارات التاااااااي تااااااالثر علاااااااى المساااااااتوذ الرقماااااااي ألجتيااااااااز العارضاااااااة فاااااااي 
فعاليااااااة الق ااااااز العااااااالي اللعااااااا  الساااااااحة والمياااااادا  وبعااااااي هااااااذ  المت ياااااارات لاااااام تتناااااااول فااااااي المصااااااادر 

تاااااأثير أحااااادهما علاااااى األخااااار فاااااي اهااااام مرحلاااااة مااااا  مراحااااال الق اااااز وهاااااي والبحاااااوا العلمياااااة مااااا  حياااااا 
 مرحلااااااااة األرتقاااااااااح( لااااااااذا تناولاااااااات هااااااااذ  الدراسااااااااة التحليلااااااااة العالقااااااااات ونوع ااااااااا بااااااااي  تلااااااااس المت ياااااااارات 
الميكانيكياااااة وهاااااي  مساااااافة وزاوياااااة األرتقااااااح وعالقت اااااا بدرجاااااة دورا  الظ ااااار ومقابلتاااااط للعارضاااااة ت زمااااا  

قاااااافز المساااااتوذ الرقماااااي لالنجااااااز( المت يااااار أرت ااااااا مركاااااز الثقااااال عبااااار األرتقااااااح ت أرت ااااااا مركاااااز ثقااااال ال
عناااااط باااااالمت ير العاااااول الكلاااااي للقاااااافز وتتجلاااااى مشاااااكلة الدراساااااة فاااااي عملياااااة االسااااات ادة مااااا  عالقاااااة هاااااذ  
المت يااااارات فاااااي تعاااااوير الاااااتعلم واألداح الم اااااارف فاااااي الوصاااااول الاااااى المثالياااااة فاااااي ضااااابع هاااااذ  المت يااااارات 

 لتحقق أفضل مستوذ لألنجاز.
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 منط القيادة لد  املدربني وعالقته برضا العيب فرق كرة القدم يف اجلامعات

 
 حسني عبد حممد م.م ممدوح طه عباسم.د  م حيدر نزار جاووش.م

 كلية املستقبل اجلامعة بابل جامعة كلية املستقبل اجلامعة

haiderprince777@gmail.com 
 

يعتماااااااد أداح ال ااااااارق الرياضاااااااية مثااااااال كااااااارة القااااااادم علاااااااى نماااااااع القياااااااادة والعالقاااااااة باااااااي  المااااااادر  
والرياضااااايي . بعباااااارة أخااااارذ ت يعتبااااار نماااااع القياااااادة ورضاااااا الرياضااااايي  أحاااااد العوامااااال الم ماااااة فاااااي األداح 

معااااااات العاااااا  مااااا  خمساااااة فااااارق مختل اااااة فاااااي الجا 100الرياضاااااي. تضااااامنت عيناااااة الدراساااااة مجموعاااااط 
( ت لتحدياااااد MMLالعراقيااااة الحكوميااااة لكااااارة القاااادم. ثاااام اساااااتخدم البحااااا نمااااوذج متعااااادد األبعاااااد للقيااااادة  

العالقاااااااة باااااااي  أسااااااالو  القياااااااادة ورضاااااااا الرياضااااااايي  ت وتااااااام اساااااااتخدام أساااااااتبياني  هماااااااا مقيااااااااس القياااااااادة 
 ( تASQ( ت لتحديااااااااد نمااااااااع القيااااااااادة ت و تاااااااام اسااااااااتخدام اسااااااااتبيا  الرضااااااااا الرياضااااااااي  LSSللرياضااااااااة  

ل حاااااا رضاااااا الرياضااااايي . مااااا  أجااااال تحليااااال البياناااااات ت ياااااتم تعبياااااق األساااااالي  االساااااتنتاجية والوصااااا ية 
باسااااااتخدام الوسااااااع الحسااااااابي واالنحرافااااااات المعياريااااااة واالرتباااااااع. تظ اااااار نتاااااااتا اإلحصاااااااح الوصاااااا ي أ  

  أكثااااار نماااااع قياااااادف للمااااادربي  العاااااراقيي  شاااااعبية باااااي  األنمااااااع القيادياااااة األساساااااية الخمساااااة هاااااو التااااادري
والتعلااااااايم. أيضاااااااا ت اساااااااتنتجت النتااااااااتا أ  أسااااااالو  التااااااادري  والتعلااااااايم لدياااااااط أعلاااااااى المعااااااادالت الوساااااااع 
الحسااااابي. تشااااير نتاااااتا االرتباااااع إلااااى وجااااود عالقااااة كبياااارة بااااي  أنماااااع القيااااادة ورضااااا الرياضاااايي . تلكااااد 
 نتاااااااتا هااااااذا البحااااااا علااااااى أهميااااااة العالقااااااة بااااااي  أنماااااااع قيااااااادة للماااااادربي  ورضااااااا الرياضاااااايي . إ  نمااااااع
القياااااادة المناسااااا  للمااااادر  لاااااط تاااااأثير إيجاااااابي كبياااااار علاااااى رضاااااا الرياضااااايي . وبعباااااارة أخااااارذ ت عناااااادما 

 يكو  للمدر  نمع قيادة سلبي ت فإنط يقلل م  رضا الرياضيي  وأداح ال ريق بشكل عام.

 : النمع القيادف ت المدربي  ت فرق الجامعات ت الرياضيي  ت كرة القدميةالمفتاحالكلمات 
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أثر مترينات التثقيل اخلاصة بعضالت الرجلني فقط باستخدام الدراجة الثابتة واملتحركة يف 

 م حرة100تطوير بعض القدرات البدنية واالنـجاز لسباحة 

 
 م.م. يشار حممد جليل    أ.م.د. حيدر حممد عبد اهلادي

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة . جامعة بابل

phy.hayder.m.a@uobabylon.edu.iq  

 
الباحثااااااا  بدراسااااااة اثاااااار إععاااااااح تمرينااااااات التثقياااااال الخاصااااااة بالعضااااااالت العاملااااااة للاااااارجلي   اهااااااتم

م وكاااااا  انساااا  وساااايلط ألداح هااااذا العمااااال 100وفااااق حركااااة التعاقبيااااة لحركاااااات الاااارجلي  بالسااااباحة الحاااارة 
لحمااااااال األثقاااااااال تاااااااربع بجزتاااااااي الرجااااااال تاااااااة والمتحركاااااااة باساااااااتخدام حمااااااااالت خاصاااااااة هاااااااي الدراجاااااااة الثاب
( معاااااااا ماااااار  وبالتنااااااااو  مااااااار  أخاااااارذ ... وفقاااااااا ل ااااااادف البرناااااااما التااااااادريبي المعاااااااد ل اااااااذا  ال خااااااذ والسااااااااق

ال اااااري ماااااع االسااااات ادة مااااا  ارت ااااااا وخ اااااي مقعاااااد الدراجاااااة وماااااا ل اااااذا مااااا  اثااااار ميكاااااانيكي فاااااي تعاااااوير 
ياااااااارات الميكانيكيااااااااة التااااااااي ل ااااااااا دور م اااااااام فااااااااي زيااااااااادة ساااااااارعط سااااااااباحة القاااااااادرات البدنيااااااااة وبعااااااااي المت 

م حااااارة حياااااا إ  مثااااال هكاااااذا ساااااباق يعتماااااد بالدرجاااااة األولاااااى علاااااى ماااااا يمتلكاااااط الساااااباك مااااا   100لساااااباق
قااااادرات بدنيااااااط  وقاااااادر  بدنياااااة لتح يااااااز  اكباااااار عاااااادد ممكااااا  ماااااا  الوحاااااادات الحركياااااة إلنتاااااااج اكباااااار عاقااااااط 

 حركيط قصوذ لتحسي  زم  االنجاز .
 .م حرة100سباحة ت تمرينات التثقيل:  ت المفتاحيةالكلما
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 تقييم الثقافة التحكمية ملدربي كرة اليد النخبة يف العراق

 

 أ.م.د أمين هاني اجلبوري جبار علي كاظمأ.م.د  خالد شاكر حسنيأ.م.د 

 جامعة الكوفة

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 جامعة القاسم اخلضراء

 ية الرتبية البدنية وعلوم الرياضةكل

 جامعة الكوفة

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 
 ي دف البحا إلى :

 وضع مستويات لمقياس الثقافة التحكيمية وتعبيقط على مدربي كرة اليد النخبة في العراق. .1
 التعرف على مستوذ الثقافة التحكيمية لمدربي كرة اليد النخبة في العراق. .2
 مستوذ الثقافة التحكيمية لمدربي كرة اليد النخبة في العراق. تقييم .3

اسااااااااتعمل الباااااااااحثو  الماااااااان ا الوصاااااااا ي بأساااااااالو  الدراسااااااااة المسااااااااحية لتحديااااااااد مسااااااااتوذ الثقافااااااااة 
التحكيميااااةت وقااااد عبااااق المقياااااس بصااااورتط الن اتيااااة علااااى عينااااة مكونااااة ماااا  ماااادربي كاااارة اليااااد النخبااااة فااااي 

ها قااااااام الباااااااحثو  بوضااااااع مسااااااتويات لمقياااااااس الثقافااااااة ت وبعااااااد2020-2019العااااااراق للموساااااام الرياضااااااي 
التحكيميااااااااة وتعبيقااااااااط علاااااااااى ماااااااادربي كااااااااارة اليااااااااد النخبااااااااة فاااااااااي العااااااااراقت واساااااااااتخدم الباااااااااحثو  الحقيباااااااااة 

 ( اإلصدار السابع عشر. SPSSاإلحصاتية للعلوم االجتماعية  
 وتم التوصل الى أهم االستنتاجات اآلتية :

 التحكيمية.تم وضع  خمسة مستويات لمقياس الثقافة  .1
 قدرة مقياس الثقافة التحكيمية الذف قام الباحثو  بتعبيقط في قياس الثقافة التحكيمية. .2
 تمتع أرلبية مدربي كرة اليد النخبة في العراق بمستوذ متوسع في مقياس الثقافة التحكيمية. .3

 وتم التوصل الى أهم التوصيات:
 األلعا  األخرذ.ضرورة االهتمام بالجان  التحكيمي لمدربي كرة اليد و  .1
لتأكياااااااد علاااااااى ضااااااارورة االهتماااااااام الكبيااااااار فاااااااي توضاااااااي  ونشااااااار الثقافاااااااة التحكيمياااااااة فاااااااي مختلاااااااف ا .2

 األنشعة واأللعا  الرياضية المختل ة.
ماااااا  األهميااااااة بمكااااااا  معرفااااااة المسااااااتويات الحقيقيااااااة فااااااي مسااااااتوذ الثقافااااااة التحكيميااااااة لاااااادذ ماااااادربي  .3

 عمرية.األلعا  الرياضية كافة وبمختلف مستويات ا وفتات ا ال
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 اثر القوة العضلية يف دقة اداء بعض املهارات اهلجومية بالكرة الطائرة

 
 فؤاد عب اللطيف غيدان د خالد عباس زيدان          أ.دم.

 
ممااااااا ال شااااااس فيااااااط ا  الكاااااارة العاااااااترة تعااااااد ماااااا  ال عاليااااااات الجماهيريااااااة االولااااااى والتااااااي تحظااااااى 

 بشعبية كبيرة على مستوذ العالم ت بشكل كبير.
وماااااااا  أهاااااااام م ااااااااارات هااااااااذ  ال عاليااااااااة هااااااااي القااااااااوة العضاااااااالية فااااااااي دقااااااااة اداح بعااااااااي الم ااااااااارات 

 ال جومية كون ا الم ارة ال جومية االساسية وسوف يكو  اثر القوة العضلية محور هذ  الدراسة.
فمااااااا  خاااااااالل متابعاااااااة الباحاااااااا لمجرياااااااات اللعباااااااة علاااااااى المساااااااتوذ المحلاااااااي ومقارنت اااااااا بااااااااألداح 

الحااااظ ا  هنالااااس اثاااار واضاااا  للقااااوة العضاااالية فااااي دقااااة اداح بعااااي الم ااااارات  النمااااوذجي لل اااارق العالميااااة
ال جوميااااة بااااالكرة العاااااترة وخصوصااااًا بعااااد ماااارور فتاااارة زمنيااااة للعاااا  نااااابع عاااا  التعاااا  الحاصاااال بسااااب  
االداح . وقاااااد اعتماااااد الباحاااااا علاااااى أهااااام م اااااارتي  هجاااااوميتي  باااااالكرة العااااااترة وهماااااا االرساااااال والضااااار  

 الساحق في هذ  الدراسة.
مااااا  خاااااالل اعاااااالا الباحاااااا علاااااى مبارياااااات الكااااارة العااااااترة مااااا  خاااااالل مالحظتاااااط لمساااااتويات و 

االداح لل ااااروق المتقدمااااة ومقارنت ااااا بمااااا هااااو متااااوفر لاااادينا وجااااد الباحااااا أ  هناااااس فاااارق شاسااااع بااااي  اداح 
هاااااذ  ال ااااارق وفرقناااااا ومااااا  أبااااارز أسااااابا  هاااااذ  ال اااااروق هاااااو الت ااااااوت الكبيااااار فاااااي مساااااتوذ القاااااوة البدنياااااة ت 

مرافقتااااااي ألحااااااد الباااااااحثي  الااااااذف كااااااا  يااااااروم إعااااااداد دراسااااااة فااااااي هااااااذ  ال عاليااااااة ت توصاااااال وماااااا  خااااااالل 
 الباحا إلى قناعة تامة إلى أ  للقوة أثر بال  في دقة االداح وارت اا سقف االنجاز.
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 اثر التعلم املتمازج يف تطوير اهم القدرات البدنية وتعلم االداء الفين للطوق باجلمناستك االيقاعي

 
 م.م دانيا علي عبد الرحيم

 مديرية تربية بابل –العراق 

تركاااازت أهااااداف البحااااا فااااي اسااااتخدام ماااان ا  تتمااااازج فيااااط عاااادة اسااااتراتيجيات فااااي الااااتعلم فضااااال 
عااا  ذلااااس التعاااارف علاااى فاعليااااة هااااذا الماااان ا فاااي تعااااوير بعااااي القاااادرات البدنياااة وتعلاااام م ااااارات العااااوق 

ثااااااااة ت واتبعاااااااات الباحثااااااااة الماااااااان ا التجريبااااااااي بتصااااااااميم بالجمناسااااااااتس االيقاااااااااعي لعالبااااااااات المرحلااااااااة الثال
( عالباااااااة مااااااا  مجتماااااااع البحاااااااا األصااااااالي 20المجماااااااوعتي  المتكاااااااافتتي  لعيناااااااة البحاااااااا الباااااااال  عاااااااددها 

لعالبااااات المرحلااااة الثالثااااة فااااي جامعااااة باباااالت وتاااام تقساااايم عينااااة البحااااا إلااااى مجمااااوعتي  إحااااداها تجريبيااااة 
لباحثاااااااة األدوات واألج ااااااازة المالتماااااااة ألجاااااااراح ( عالباااااااات ت واساااااااتعملت ا10واألخااااااارذ ضاااااااابعة وبواقاااااااع  

االختباااااااارات الخاصاااااااة بمت ياااااااارات البحاااااااات فضاااااااال عاااااااا  تن ياااااااذ م اااااااردات الماااااااان ا التعليماااااااي ت وقاماااااااات 
( 6الباحاااااااا باااااااإجراح تجرباااااااة اساااااااتعالعية مصااااااا رة علاااااااى عيناااااااة مااااااا  تالمياااااااذ المدرساااااااة ن سااااااا ا وبعااااااادد  

( أساااااابيعت وبعااااادد 8التعليماااااي لمااااادة  عالباااااةت وبعاااااد إجاااااراح االختباااااارات القبلياااااة وتن ياااااذ م اااااردات المااااان ا 
( وحااااااادة تعليمياااااااة ت أماااااااا زمااااااا  الوحااااااادة التعليمياااااااة 8( وحااااااادة فاااااااي األسااااااابوات وبلااااااا  المجماااااااوا الكلاااااااي 1 

(( دقيقاااااة ت وبعااااادها أجريااااات االختباااااارات البعدياااااة لمت يااااارات البحاااااا ت وبعاااااد اساااااتخراج البياناااااات 90ف اااااو
 على المصادر العلمية ذات العالقةت ومعالجت ا إحصاتيا تم عرض ا وتحليل ا ومناقشت ا اعتمادا 

ولحااااااال مشاااااااكلة البحاااااااا هاااااااذ  ارتاااااااأت الباحثاااااااة ادخاااااااال تعلااااااام تتماااااااازج فياااااااط عااااااادة اساااااااتراتيجيات 
واساااااالي  تعلااااام تسااااااعد فاااااي تعاااااوير القااااادرات البدنياااااة الخاصاااااة واكتساااااا  االداح ال ناااااي لم اااااارات العاااااوق 

لنتيجاااااة التاااااي ترياااااد الباحثاااااة بالجمناسااااتس االيقااااااعي بااااادال مااااا  اسااااتعمال اسااااالو  واحاااااد او اكثااااار لتحقيااااق ا
تحقيق اااااا. وكاااااا  وهااااادف البحاااااا التعااااارف علاااااى اثااااار الاااااتعلم المتماااااازج فاااااي تعاااااوير اهااااام القااااادرات البدنياااااة 
وتعلااااااام االداح ال ناااااااي للعاااااااوق بالجمناساااااااتس االيقااااااااعي . واساااااااتعملت الباحثاااااااة المااااااان ا التجريبي بتصاااااااميم 

لاااااااي والبعااااااادف ( لمالتمتاااااااط لعبيعاااااااة المجماااااااوعتي  المتكاااااااافتتي  الضاااااااابعة والتجريبياااااااة ذات االختباااااااار القب
المشااااااكلة الماااااااراد حل اااااااا. وفاااااااي ضاااااااوح هاااااااذ  االساااااااتنتاجات أوصااااااات الباحثاااااااة االسااااااات ادة مااااااا  خصااااااااتا 
االيجابياااااة لألساااااالي  المتمازجاااااة فاااااي اسااااالو  واحاااااد تعاااااوير بعاااااي القااااادرات البدنياااااة واكتساااااا  م اااااارات 

 . العوق بالجمناستس االيقاعي
 .م ارات العوق –قدرات البدنية ال -: التعلم المتمازجالكلمات المفتاحية
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 اثر مترينات باأللعاب الشعبية يف القوة املميزة بالسرعة لالعيب الريشة الطائرة

 
 ا.د مازن هادي كزار حممد عباس سعيدم.د  م.م رشاد عباس فاضل

 كلية املستقبل اجلامعة مديرية تربية كربالء مديرية تربية بابل

rashad_n2003@yahoo.com   

 
الدراسااااة الااااى اعااااداد مجموعااااة ماااا  التمرينااااات باأللعااااا  الشااااعبية التااااي تعماااال علااااى  هاااادفت هااااذ 

الريشااااة العاااااترة والكشااااف علااااى تأثيرهااااات وقااااد اسااااتعمل الباااااحثو   لالعباااايتعااااوير القااااوة الممياااازة بالساااارعة 
لتجريبااااااااي ذو المجمااااااااوعتي  المتكااااااااافتتي  لمالتمتااااااااط الماااااااان ا الوصاااااااا ي باألساااااااالو  المسااااااااحي والماااااااان ا ا

تضاااااام  مجتمااااااع البحااااااا مجموعااااااة ماااااا  أشاااااابال المركااااااز التاااااادريبي للريشااااااة  إذعبيعااااااة مشااااااكلة البحااااااا ت 
( العااااااا  وتااااااام 12. والباااااااال  عاااااااددهم  2019-2018العااااااااترة فاااااااي بابااااااال   قضااااااااح المحاويااااااال للموسااااااام 

( العباااااي  لكااااال مجموعاااااة 6بواقاااااع   تقسااااايم م بالعريقاااااة العشاااااواتية الاااااى مجماااااوعتي   تجريبياااااة وضاااااابعة(
ومااا  ثااام عبقاااات  ت وبعااادها عملاااوا تجاااانس لعينااااة البحاااا ومااا  ثااام االختبااااار القبلاااي وبعااادها عملاااوا تكافتاااااً 

التمريناااااااات الموضااااااااوعة علااااااااى عااااااااول فتااااااارة الماااااااان ا التاااااااادريبي ت ومااااااااا ا  تااااااام تعبيااااااااق التمرينااااااااات قااااااااام 
ومااااا   هاااااذ  البياناااااات احصااااااتياً البااااااحثو  باالختباااااار البعااااادف والحصاااااول علاااااى بياناااااات وبعااااادها عولجااااات 

ماااا  اهم ااااا انااااط التاااادري  فااااي مثاااال هكااااذا كااااا  علي ااااا  ثاااام الحصااااول علااااى معلومااااات بنياااات االسااااتنتاجات
بيتاااااات يسااااااعد فاااااي تعاااااوير المساااااتوذ الرياضاااااي مااااا  كااااال الجوانااااا  ومااااا  ثااااام قاااااام البااااااحثو  بتوصااااايات م 

 هكذا بيتات جديدة بعمليات التدري  الرياضي . واهم ا ضرورة ادخال
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ثر برنامـج تعليمي باستخدام أسلوب التدريس املتباين على مستو  أداء بعض املهـارات يف املبارزة ا

 لد  طلبة كلية املستقبل اجلامعة قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 
 م.د رضا عبد احلسني هادي م.م ضحى سعد عزيز

 ةكلية املستقبل اجلامع اجلامعة بالد الرافدينكلية 

Duhasaad08@gmail.com  Radaabdalhassin90@gmail.com 

 
تعاااااد أساااااالي  التااااادريس التاااااي يساااااتخدم ا المااااادرس أهااااام جوانااااا  العملياااااة التعليمياااااة وكااااال أسااااالو  

البدنيااااة واالجتماعيااااة واالن عاليااااة والمعرفيااااة وال يوجااااد أساااالو  واحااااد  لااااط دور معااااي  فااااي تعااااوير النااااواحي
يمكاااا  أ  يسااااا م فااااي التنمياااااة الكاملاااااة كمااااا أناااااط ال توجاااااد عريقااااة واحااااادة يمكااااا  اعتبارهااااا األفضااااال ولكااااا  

 تتوقف نسبة  االعتماد على نوا الم ارة ونوا النشاع. 
  عنااااادما باااادأ العاااااالم نشااااار ولقااااد تقااااادمت أسااااالي  التااااادريس فاااااي الساااانوات األخيااااارة مااااا  هااااذا القااااار 

بعااااااي أسااااااالي  التاااااادريس التااااااي تساااااااعد علااااااى اكتسااااااا  خباااااارات تساااااااعدهم علااااااى تحقيااااااق العديااااااد ماااااا  
األهااااااداف وتعتباااااار تلااااااس األسااااااالي  ماااااا  أهاااااام اإلسااااااتراتيجيات التااااااي يااااااتم اتباع ااااااا فااااااي تاااااادريس م ااااااارات 

 األنشعة الرياضية في بعي الدول اآل .
بكلياااااااة المساااااااتقبل الجامعااااااة قسااااااام التربياااااااة  خااااااالل عمااااااال  احاااااااد الباحثااااااا  فاااااااي تااااااادريس المبااااااارزة

البدنياااااة وعلاااااوم الرياضاااااة  وعمااااال الباحاااااا الثااااااني  تدريساااااي فاااااي قسااااام التربياااااة البدنياااااة وعلاااااوم الرياضاااااة 
أ  تعلاااام م ااااارات المبااااارزة فااااي محاضاااارات مااااادة المبااااارزة يعتمااااد  الحظااااوابكليااااة بااااالد الرافاااادي  الجامعااااة 

وتقاااااديم نماااااوذج للم اااااارة ويكاااااو  دور الماااااتعلم سااااالبيا علاااااى العريقاااااة المتبعاااااة حياااااا يقاااااوم المعلااااام بالشااااارك 
يعتمااااد علااااي تن يااااذ مااااا ياااارا  كمااااا الحظااااا كثافااااة أعااااداد العلبااااة خااااالل المحاضاااارات العمليااااة ممااااا يصااااع  
مااااا  العملياااااة التعليمياااااة للمعلااااام والماااااتعلم كااااال ساااااواح . لاااااذا فقاااااد فكااااار الباحثاااااا  فاااااي إجاااااراح هاااااذا البحاااااا 

اساااااتخدام أسااااالو  التااااادريس المتبااااااي  ومعرفاااااة أثااااار  علاااااى لمعرفاااااة الااااادور الاااااذف يلعباااااط برنااااااما تعليماااااي ب
مسااااااتوذ أداح بعااااااي الم ااااااارات بمااااااادة المبااااااارزة  لاااااادذ عااااااال  كليااااااة المسااااااتقبل الجامعااااااة  قساااااام التربيااااااة 

 البدنية.
المتباااااااي  وأثاااااار  علااااااى مسااااااتوف  : تصااااااميم برناااااااما تعليمااااااي باسااااااتخدام أساااااالو  التاااااادريس هاااااادف البحااااااا

عااااال  كليااااة المسااااتقبل الجامعااااة قساااام التربيااااة البدنيااااة وعلااااوم  أداح بعااااي الم ااااارات بمااااادة المبااااارزة لاااادذ
 الرياضة.

: توجااااد فااااروق دالااااة إحصاااااتيا بااااي  متوسااااعي القياسااااي  البعااااديي  للمجمااااوعتي  التجريبيااااة  فااااري البحااااا
 والضابعة في مستوذ األداح الم ارذ للم ارات قيد البحا لصال  المجموعة التجريبية.

 ما تعليمي  أسلو  التدريس المتباي   بعي الم ارات في المبارزة.: تصميم برنا الكلمات المفتاحية
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تطوير الرشاقة اخلاصة اركات الرجلني على مستو  أداء بعض املهارات لد  ناشئ منتخب  تاثري

 حمافنة بابل بالكاراتيه

 
 جم عبدـم.م يزدان ن م.د رضا عبد احلسني هادي

 / ع اخليزران للبناتمديرية تربية دياىل  كلية املستقبل اجلامعة

Radaabdalhassin90@gmail.com Yazdann@yahoo.com 

 
تعتباااااار رياضااااااة الكاراتيااااااط ماااااا  الرياضاااااايات القتاليااااااة التااااااي تتميااااااز بااااااالت ير المسااااااتمر والم اااااااج  

ل ااااة فااااي مواقااااف اللعاااا  المت ياااارة التااااي تظ اااار خااااالل الظااااروف الم اجتااااة ممااااا يتعلااااا  لالتجاهااااات المخت
أ  يكاااااااو  الالعااااااا  علاااااااى درجاااااااة عالياااااااة مااااااا  اماااااااتالس القااااااادرات البدنياااااااة وذلاااااااس مااااااا  خاااااااالل اساااااااتخدام 

 األسالي  الدفاعية وال جومية باإلضافة إلى تحركات وأوضاا االتزا  للرجلي .
الكوميتياااااااط والتاااااااي تظ ااااااار فاااااااي سااااااارعة تحركاااااااات وللرشااااااااقة دورا هاماااااااا فاااااااي الكاراتياااااااط وخاصاااااااة 

الالعبااااي  فااااي جميااااع زوايااااا المعلاااا  حااااول المنااااافس التخاااااذ أوضاااااا مناساااابة لل جااااوم بقااااوة وساااارعة علااااى 
األماااااااك  المسااااااموك في ااااااا بااااااالكم والركاااااال وكااااااذلس ت ياااااار االتجااااااا  ماااااا  حالااااااة ال جااااااوم إلااااااى الاااااادفاا ضااااااد 

األماااااااك  المسااااااموك في ااااااا ال جااااااوم ماااااا  الخصاااااام وفااااااى وضااااااع يساااااام  لالعاااااا  بااااااال جوم المضاااااااد علااااااى 
 بإحدذ الم ارات ال جومية ال عالة.

البحااااا الااااى تعااااوير الرشاااااقة الخاصااااة بحركااااات الاااارجلي   لناشاااا  منتخاااا  محااااافظ باباااال   هاااادف
تخصااااااا الكوميتيااااااط و دراسااااااة العالقااااااة بااااااي  تعااااااوير الرشاااااااقة الخاصااااااة بحركااااااات الاااااارجلي  و مسااااااتوذ 

كاراتيااااااط. وكااااااا  فرضااااااا البحااااااا لبرناااااااما أداح بعااااااي الم ااااااارات لاااااادذ ناشاااااا  منتخاااااا  محافظااااااة باباااااال بال
تعااااوير الرشاااااقة الخاصااااة بتحركااااات الاااارجلي  تااااااثير إيجااااابي  علااااى مسااااتوذ اداح بعااااي الم ااااارات لااااادذ 

 ناشتى منتخ  محافظة بابل  بالكاراتية تخصا قتال  كوميتيط(.
مااااا  خاااااالل خبااااارة احاااااد البااااااحثي  كوناااااط العااااا  منتخااااا  وعناااااي والعااااا  منتخااااا  محافظاااااة بابااااال 

دا  دولااااي  وماااا  خااااالل  3ابقا وحاليااااا وماااادر  نااااادف باباااال وحاصاااال علااااى الحاااازام األسااااود بالكاراتيااااط ساااا
تحليااااااال منافساااااااات تصااااااا يات منتخااااااا  محافظاااااااة الحاااااااظ أ  ارلااااااا  الالعباااااااي  ال يساااااااتخدمو  تحركاااااااات 
الااااارجلي  فاااااي ال جاااااوم أو ال جاااااوم المضااااااد و تعتبااااار تحركاااااات الااااارجلي  ذات أهمياااااة بال اااااة  للقااااادرة علاااااى 

 ايا مختل ة ل ت  ث رات في األماك  القانونية للتسجيل في جسم الخصم.المراورة وال جوم م  زو 
ياااااارذ الباحثااااااا  سااااااب  القصااااااور الااااااذف ظ اااااار سااااااواح فااااااي االلتحااااااام أو ال جمااااااات المضااااااادة إلااااااى 
عاااااادم االهتمااااااام بتعااااااوير عنصاااااار الرشاااااااقة الخاصااااااة لاااااادذ الالعبااااااي  بحركااااااات الاااااارجلي  للتاااااادري  علااااااى 

باحثاااااا  إلاااااى تعاااااوير الرشااااااقة الخاصاااااة بحركاااااات الااااارجلي   إن ااااااح تلاااااس الم اااااارات ال جومياااااة مماااااا دفاااااع ال
للناشاااااتي  لتعاااااوير فاعلياااااة ال جاااااوم وتقليااااال زمااااا  ال جماااااات مماااااا يجعااااال لااااادي م فرصاااااط كبيااااارة فاااااي ت اااااادف 

 هجوم المنافس كذلس عدم التعري لاللتحام كذلس القدرة على االستمرار بعد ان اح ال جمة.
 .الرجلي   بعي الم ارات في الكاراتيط: الرشاقة الخاصة بتحركات الكلمات المفتاحية
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أثر برنامج باستخدام بعض التمرينات النوعية على مستو  األداء املهاري لالعيب الكاراتيه فعالية 

 الكاتا

 
 م.د رضا عبد احلسني هادي

 كلية املستقبل اجلامعة

Radaabdalhassin90@gmail.com  

القتااااااال فااااااي الكاراتيااااااط عبااااااارة عاااااا  سلساااااالة ماااااا  األسااااااالي  الدفاعيااااااة وال جوميااااااة المتمثلااااااة فااااااى 
الصااااااد واللكاااااام والضاااااار  والركاااااال فااااااى اتجاهااااااات مختل ااااااة وبساااااارعات متباينااااااة ضااااااد م اااااااجم أو مجموعااااااة 
ماااااااا  الم اااااااااجمي  الااااااااوهميي  ت ونظاااااااارا لكثااااااااارة وتنااااااااوا اآلداحات الحركيااااااااة بااااااااي  الالعاااااااا  والمناااااااااافس أو 

وهميي  فااااااإ  ذلااااااس يتعلاااااا  ماااااا  الالعاااااا  اتخاااااااذ أوضاااااااا اتاااااازا  مختل ااااااة متعااااااددة أثناااااااح المنافسااااااي  الاااااا
تحركاااااط باااااالخعو لألماااااام أو الخلاااااف أو اللاااااف والااااادورا  لألماااااام وللخلاااااف فاااااى اتجاهاااااات مختل اااااة لمواجاااااط 
الخصاااااااوم الاااااااوهميي  ولاااااااذلس يجااااااا  أ  يتمياااااااز أداح الالعااااااا  باإليقااااااااا والتناساااااااق الحركاااااااى الجياااااااد باااااااي  

 جميع أجزاح الكاتا
لكااااااد خبااااااراح الكاراتيااااااط بأنااااااط يجاااااا  االهتمااااااام باإليقاااااااا والتناسااااااق الحركااااااى بااااااي  جميااااااع أجاااااازاح وي

الجسااااام. لاااااذا يعتبااااار التناساااااق الجياااااد باااااي  جمياااااع أجااااازاح الجسااااام أثنااااااح تحركاااااات الالعااااا  فاااااي اتجاهاااااات 
الخلااااااااف أو اللااااااااف والاااااااادورا  لألمااااااااام  مختل ااااااااة وبساااااااارعات متباينااااااااة سااااااااواح بتحركااااااااط بااااااااالخعو لألمااااااااام أو

عواماااااال األداح ال نااااااي الصااااااحي  فااااااي الكاتااااااا . وهااااااذا مااااااا دفااااااع الباحااااااا إلجااااااراح تلااااااس  والخلااااااف ماااااا  أهاااااام
 الدراسة. 

هاااااادف البحااااااا : تصااااااميم برناااااااما  باسااااااتخدام بعااااااي التمرينااااااات النوعيااااااة علااااااى مسااااااتوذ األداح 
الم ااااااااارف لالعبااااااااي الكاراتيااااااااط فعاليااااااااة الكاتااااااااا. فااااااااروي البحااااااااا : توجااااااااد فااااااااروق دالااااااااة إحصاااااااااتيًا بااااااااي  

ي  المجمااااااااوعتي  الضااااااااابعة والتجريبيااااااااة فااااااااي مسااااااااتوذ األداح الم ااااااااارف متوسااااااااعي القياااااااااس البعاااااااادف باااااااا
لصاااااااااال  المجموعاااااااااة التجريبياااااااااة. اساااااااااتخدم الباحثاااااااااا  المااااااااان ا التجريباااااااااي لمالتمتاااااااااط لعبيعاااااااااة المشاااااااااكلة 
واساااااتخدم الباحثاااااا  الحقيباااااة االحصااااااتية الساااااتخراج النتااااااتا  واساااااتنتا  الباحثاااااا  الاااااى ت اااااوق المجموعاااااة 

بعة ويوصااااااي الباحااااااا  الااااااى اسااااااتخدام البرناااااااما التاااااادريبي المقتاااااارك التجريبيااااااة علااااااى  المجموعااااااة الضااااااا
 للتمرينات النوعية النظامية ضم  براما تعليم وتدري  المبتدتي  في رياضة الكاراتيط.
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 ظاهرة التدخني لد  طالب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة )دراسة حتليله(

  
 م.م يشار حممد جليل د الياسريأ . د خملد حمم أ . د رغداء محزة السفاح

raghadaa2018@gmail.com alymokaled202020@gmail.com yasharsween@yahoo.com 
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل

 
ي ااااادف البحاااااا الاااااى التعااااارف علاااااى ظااااااهرة سااااالبية منتشااااارة بشاااااكل كبيااااار جااااادا  باااااي  الشااااابا  اال 
وهااااااي ظاااااااهرة التاااااادخي  بااااااي  عااااااال  الجامعااااااة وخاصااااااة عااااااال  كليااااااة التربيااااااة البدنيااااااة وعلااااااوم الرياضااااااة 

ال اااااااري تناولااااااات للمراحااااااال االربعاااااااة مااااااا  خاااااااالل تصاااااااميم اساااااااتمارة اساااااااتعالا خاصاااااااة اعااااااادت ل اااااااذا  
الموضاااااااوا مااااااا  عااااااادة مجااااااااالت كالجوانااااااا  الشخصاااااااية والعاتلياااااااة والمادياااااااة واالجتماعياااااااة وريرهاااااااا مااااااا  
الجوانااااا  . وبعاااااد ا  تااااام  التوصااااال االسااااابا  الملدياااااة ل اااااذ  الظااااااهرة السااااالبية يوصاااااي البحاااااا بضااااارورة 

مرافقاااااااة متابعاااااااة اوليااااااااح االماااااااور ابناااااااات م لمعرفاااااااة سااااااالوس اقاااااااران م وارشاااااااادهم باساااااااتمرار لالبتعااااااااد عااااااا  
 االشخاا الذي  يمارسو  عادات ضارة كالتدخي  .

 . : ظاهرة التدخي  الكلمات المفتاحية
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 م للشباب 5000جاز فعالية ـاثر مترينات بدنية يف احلد األقصى الستهالك األوكسجني وإن

 
 م.د زهراء سعد عزاوي اجلبوري

 بية البدنية وعلوم الرياضةقسم الرت -كلية املستقبل اجلامعة  -العراق 

Zahraa.saad990@gmail.com 

 
يشاااااااا د مجالنااااااااا الرياضااااااااي فااااااااي المرحلااااااااة الراهنااااااااة ن ضااااااااة علميااااااااة واسااااااااعة  لكافااااااااة األنشااااااااعة 
الرياضااااية ومن ااااا ألعااااا  القااااوذ التااااي تشاااا د جميااااع فصااااول هااااذ  الن ضااااة العلميااااة ب ضاااال االساااات ادة ماااا  

لبحااااوا والدراسااااات المختل ااااة ويقااااف فااااي مقاااادمت ا بحااااوا علاااام التاااادري  الرياضااااي الااااذف يعنااااى بتعااااوير ا
متاااااااار ماااااااا  السااااااااباقات  ٥٠٠٠الك اااااااااحة الوظي يااااااااة و البدنيااااااااة والم اريااااااااة والخععيااااااااة ت وتعتباااااااار فعاليااااااااة 

م ي اااااااري علاااااااى 5000األكثااااااار حيوياااااااة  ذ تااااااام تشاااااااجيع ا فاااااااي أكثااااااار العاااااااالم إ  األداح فاااااااي ساااااااباق الاااااااا 
تعمال عاااارق ووساااااتل تدريبيااااة رياااار تقليديااااة تساااااهم فااااي رفااااع المسااااتويي  الااااوظي ي والباااادني الماااادربي  اساااا

بماااااااا يناسااااااا  متعلباااااااات ال عالياااااااة ال  االعتمااااااااد علاااااااى العااااااارق المعروفاااااااة أصاااااااب  ال يك اااااااي فاااااااي رفاااااااع 
مساااااتوذ األداح بالشاااااكل المعلاااااو  لاااااذلس تعرقااااات الدراساااااة الحالياااااة إلاااااى اساااااتخدام التمريناااااات البدنياااااة مااااا  

 وذ ب ية التعرف على الت يرات التي تحصل لدذ العداتي اجل رفع المست

 الى:وهدف البحا 

ألوكسااااااااجي  واإلنجاااااااااز التعاااااااارف علااااااااى أثاااااااار التمرينااااااااات البدنيااااااااة فااااااااي الحااااااااد األقصااااااااى الساااااااات الس ا .1
 متر.  5000 لراكضي فعالية

اساااااتخدمت الباحثاااااة المااااان ا التجريباااااي بتصاااااميم المجماااااوعتي  المتكاااااافتتي  وحاااااددت مجتماااااع البحاااااا  .2
 متر . 5000حافظة بابل لسباق بأندية م

 :وتوصلت إلى العديد م  االستنتاجات من ا 

إ  التمرينااااااات البدنيااااااة التااااااي اعاااااادت ا الباحثااااااة ساااااااهمت بشااااااكل فعااااااال فااااااي تعااااااوير الحااااااد األقصااااااى  .1
 م للشبا  .5000الست الس األوكسجي  وانعكس ذلس على تحسي  إنجاز ركي 

 :وأوصت با 
اسااااااة عنااااااد تخعاااااايع بااااااراما التاااااادري  لمتسااااااابقي المسااااااافات مراعاااااااة االساااااات ادة ماااااا  نتاااااااتا هااااااذ  الدر  .1

 العويلة.

 . اإلنجاز تالحد األقصى الست الس األوكسجي   تتمرينات بدنية  : الكلمات المفتاحية
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نسبة مساهمة بعض املت ريات البايوميكانيكية بدقة أداء مهارة استقبا  اإلرسا  عن امللعب 

 بالكرة الطائرة لالعب احلر

 
 عباسم.د رواء عبد االمري  أمنيأ.د فردوس جميد  نب عبد الرحيم إمساعيلم.م زي

دياىلجامعة   جامعة البصرة 

 قسم النشاطات الطالبية كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة قسم ضما  الجودة

zainababdalrahim83@gmail.com  dr.ferdousameen@yahoo.com  rawaa.ameer76@yahoo.com  

 
تكماااااااا  أهميااااااااة البحااااااااا فااااااااي دراسااااااااة القاااااااادرات البدنيااااااااة الخاصااااااااة والمت ياااااااارات البايوميكانيكيااااااااة 

ماااا  المحااااددات الضاااارورية وال امااااة فااااي لعبااااة الكاااارة العاااااترة  لالعاااا  الحاااار فااااي الكاااارة العاااااترة التااااي تعااااد
التااااااي يجاااااا  إ  تكااااااو  بنظاااااار اعتبااااااار الماااااادربي  والعاااااااملي  علااااااى تاااااادري  الالعبااااااي  واختيااااااارهم تمثياااااال 
األنديااااااة. لااااااذلس ارتااااااأذ الباااااااحثو  معرفااااااة نساااااابة مساااااااهمة بعااااااي المت ياااااارات البايوميكانيكيااااااة بدقااااااة أداح 

لكرة العاااااترة لالعاااا  الحاااار. وهاااادف البحااااا إلااااى التعاااارف علااااى م ااااارة اسااااتقبال اإلرسااااال عاااا  الملعاااا  بااااا
المت يااااااارات البايوميكانيكياااااااة لالعااااااا  الحااااااار باااااااالكرة العااااااااترة. و التعااااااارف علاااااااى دقاااااااة م اااااااارة االساااااااتقبال 
اإلرسااااااال عاااااا  الملعاااااا  بااااااالكرة العاااااااترة لالعاااااا  الحاااااار. إمااااااا فااااااري البحااااااا وجااااااود عالقااااااة ذات داللااااااة 

ياااااااة بدقاااااااة أداح م اااااااارة اساااااااتقبال اإلرساااااااال عااااااا  الملعااااااا  إحصااااااااتية باااااااي  بعاااااااي المت يااااااارات البايوميكانيك
باااااالكرة العااااااترة لالعااااا  الحااااار. وتمثااااال مجتماااااع األصااااال بالعااااا  الحااااار باااااالكرة العااااااترة بالااااادورف العراقاااااي 

(ت 16الممتاااااااز المتقاااااادمي  البااااااال  عااااااددهم حساااااا  كشااااااوفات االتحاااااااد العراقااااااي المركاااااازف للكاااااارة العاااااااترة  
ة والشااااارعة ورااااااز الجناااااو  والمديناااااة والعااااا  البحااااارف إماااااا عيناااااة البحاااااا فكانااااات العباااااي ناااااادف الصاااااناع

 %(. 55(العبي  فكانت نسبة العينة  9اختيرت بالعريقة العمدية والبال  عددهم  
واهااااام االساااااتنتاجات التاااااي توصااااال إلي اااااا البااااااحثي  هاااااو عااااادم وجاااااود عالقاااااة ارتبااااااع باااااي  بعاااااي 

 م في م ارة استقبال اإلرسال.المت يرات البيوميكانيكية وم ارة استقبال اإلرسال أف أن ا ال تساه
 : البايوميكانيست م ارة اإلرسالت كرة العاترة. يةالمفتاحالكلمات 
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أثر مترينات مهارية وفقًا إلسرتاتيجية مريدر يف تطوير مهارة الضربة االمامية واخللفية بالتنس 

 للطالب

 
 ا.م.د املعتصم باهلل وهيب مهدي   سارة رشيد امحد

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة –كلية الرتبية األساسية  –جامعة دياىل 

mutasimwm@gmail.com  sararasheed28183@gmail.com 
 

سااااتوذ المعلااااو  ماااا  خااااالل تتجلااااى أهميااااة البحااااا فااااي تقااااديم الخدمااااة لرياضااااة التاااانس علااااى الم
تعلاااام اداح العاااااال  وماااااا يمتلكوناااااط مااااا  خصوصاااااية تعليمياااااة وم ارياااااة لتن ياااااذ م اااااارتي الضاااااربة األرضاااااية 
األماميااااااة والخل يااااااة والتااااااي تتوقااااااف علي ااااااا نتيجااااااة الشااااااوع أو المباااااااراة . امااااااا مشااااااكلة البحااااااا فتحااااااددت 

ساااااااااتراتيجيات تدريساااااااااية تحقااااااااااق هاااااااااذا ال ااااااااادف بع يااااااااادًا عاااااااااا  بالحاجاااااااااة الاااااااااى البحاااااااااا عاااااااااا  عراتاااااااااق وا 
االسااااااتراتيجيات والعراتااااااق الساااااااتدة مثاااااال العريقااااااة االمريااااااة فااااااي التعاماااااال فماااااا  الممكاااااا  أ  نعماااااال علااااااى 
االهتماااااام بعملياااااات الت كيااااار لكاااااي تنماااااي الشخصاااااية لااااادذ الماااااتعلم مااااا  اجااااال مواكباااااة التعاااااور الحاصااااال 

بحااااا فااااي الحياااااة العصاااارية وهااااذا مااااا سااااعى اليااااط الباااااحثي  باسااااتعمال اسااااتراتيجية ميااااردر. وقااااد هاااادف ال
الااااااى اعااااااداد تمرينااااااات م اريااااااة وفقااااااًا ألسااااااتراتيجية ميااااااردر لتعااااااوير م ااااااارتي الضااااااربة االماميااااااة والخل يااااااة 

 بالتنس للعال  والتعرف على تأثيرها .
وقااااااااااد اسااااااااااتخدم الباحثااااااااااا  الماااااااااان ا التجريباااااااااااي لمالتمتااااااااااط مشااااااااااكلة البحااااااااااا ذو المجموعتاااااااااااا  

قساااااام التربيااااااة البدنيااااااة وعلااااااوم  - المتكافتتااااااا  ت واشااااااتمل مجتمااااااع البحااااااا علااااااى عااااااال  المرحلااااااة الثانيااااااة
ت البااااااال  عااااااددهم 2020 2019جامعااااااة ديااااااالى للعااااااام الدراسااااااي  -كليااااااة التربيااااااة االساسااااااية  -الرياضااااااة 

( عالااااااا  تااااااام تقسااااااايم م بالعريقاااااااة العشاااااااواتية الاااااااى مجماااااااوعتي  20( ت وقاااااااد بل ااااااات عيناااااااة البحاااااااا  53 
 ( لكل مجموعة.10تجريبية وضابعة بواقع  

ة مااااااا  خاااااااالل التمريناااااااات الم ارياااااااة وفقاااااااًا الساااااااتراتيجية مياااااااردر وبعاااااااد تعبياااااااق التجرباااااااة الرتيسااااااا
والحصااااااول علااااااى المعلومااااااات المناساااااابة اسااااااتنتا الباحثااااااا  ا  اسااااااتراتيجية ميااااااردر والتمرينااااااات الم اريااااااة 
المعاااادة واالساااالو  المتبااااع ماااا  قباااال الماااادرس كااااا  ل مااااا فاعليااااة واضااااحة فااااي زيااااادة قاااادرة العااااال  علااااى 

مياااااااة والخل يااااااة باااااااالتنس .كااااااذلس ل اااااااا اثااااااار ايجااااااابي فاااااااي ت اعااااااال تعلاااااام م اااااااارتي الضااااااربة االرضاااااااية االما
الالعباااااي  أثنااااااح التماااااري  وحضاااااورهم. واهااااام توصااااايات م كانااااات تلكاااااد علاااااى اساااااتخدام اساااااتراتيجية مياااااردر 
وت عيل ااااااا فااااااي اداح التمرينااااااات الم اريااااااة لااااااتعلم م ااااااارتي الضااااااربة االرضااااااية االماميااااااة والخل يااااااة بااااااالتنست 

 اعد في تعبيق ا اثناح المحاضرات.وتوفير االج زة واالدوات التي تس
 : استراتيجية ميردر ت التنس . الكلمات المفتاحية
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وفقا للمقرتبات اخلططية يف اداء مهارتي االعداد والضرب الساح   البدنية-املمارسة الذهنية  أثر

 لد  الالعبني الناشئني بالكرة الطائرة

 
 ي عبد الكريم دوهانم.م عل  متعب أ.د امحد يوسف  أ.د سامر يوسف متعب

 جامعة بابل -كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 

 
إ  خعااااااااوات النجاااااااااك فااااااااي ال عاليااااااااات واألنشااااااااعة الرياضااااااااية كافااااااااة تتعلاااااااا  اتباااااااااا األساااااااالو  
العلمااااااي الصااااااحي  الااااااذف يحقااااااق األهااااااداف المرسااااااومة ماااااا  الماااااادربي  والخبااااااراح للوصااااااول الااااااى أفضاااااال 

 اإلنجازات.
أللعاااااا  التاااااي تتعلااااا  البحاااااا والدراساااااة المساااااتمرة بساااااب  تعااااادد ولعباااااة الكااااارة العااااااترة إحااااادذ ا 

م ارات ااااا وكثاااارة المت ياااارات التااااي تحاااادا إثناااااح المباريااااات الرساااامية او التجريبيااااة ف ااااي تحتاااااج الااااى تنااااوا 
 ثباتا عند أداح الم ارات. وأكثراتقانا  أكثرالتمري  سواح كا  ذهنيا او بدنيا لكي يكو  الالع  

  تجسااااااادت مشاااااااكلة البحاااااااا فاااااااي وجاااااااود فااااااارق فاااااااي مساااااااتوذ اداح ومااااااا  خاااااااالل خبااااااارة البااااااااحثو  
م ااااارتي االعااااداد والضاااار  الساااااحق اثناااااح الممارسااااة والتمااااري  وبااااي  االداح ال علااااي اثناااااح المباااااراة لااااذلس 
ارتااااااأذ الباااااااحثو  تعلاااااام الم ااااااارات ماااااا  خااااااالل تعااااااوير الجواناااااا  المعرفيااااااة الخععيااااااة كمقتاااااار  خععااااااي 

ب ة لبيتاااااااة المنافساااااااة ألداح م اااااااارتي االعاااااااداد وضااااااار  وممارسااااااات ا ذهنياااااااا وبااااااادنيا وفاااااااق متعلباااااااات مشاااااااا
تحدياااااااد مواقاااااااف السااااااااحق اثنااااااااح حااااااااالت اللعااااااا  فاااااااي بيتاااااااة اللعااااااا  الحقيقياااااااة. وهااااااادفت دراساااااااة البحاااااااا 

 أثاااااااااربااااااااالكرة العااااااااااترة وكااااااااذلس معرفااااااااة للمقتربااااااااات الخععيااااااااة لم ااااااااارتي االعاااااااااداد والضاااااااار  الساااااااااحق 
داح م ااااااارتي االعااااااداد والضاااااار  الساااااااحق البدنيااااااة وفقااااااا للمقتربااااااات الخععيااااااة فااااااي ا–الممارسااااااة الذهنيااااااة 

بالمقترباااااااات  البدنياااااااة-د تاااااااأثير ايجاااااااابي للممارساااااااة الذهنياااااااة و باااااااالكرة العااااااااترة. وافتاااااااري البااااااااحثو  وجااااااا
الخععياااااة فاااااي تعلااااام م اااااارتي االعاااااداد والضااااار  السااااااحق باااااالكرة العااااااترة للناشاااااتي  ولصاااااال  المجموعاااااة 

لمجماااااوعتي  المتكاااااافتتي   مجموعاااااة تجريبياااااة واعتماااااد البااااااحثو  المااااان ا التجريباااااي بتصاااااميم ا التجريبياااااة.
وحااااادد البااااااحثو   ومجموعاااااة ضاااااابعة ذات االختباااااار القبلاااااي والبعااااادف( للوصاااااول إلاااااى النتااااااتا الموثوقاااااة.

مجتمااااااع البحااااااا العبااااااي نااااااادف ال اشاااااامية فااااااي محافظااااااة باباااااال بااااااالكرة العاااااااترة فتااااااة الناشااااااتي  للموساااااام 
فقااااااد شااااااملت مجتمااااااع البحااااااا بأكملااااااط ( العاااااا  امااااااا عينااااااة البحااااااا 24والبااااااال  عااااااددهم   ت2020 2019

أف اسااااتخدم الباحااااا اساااالو  الحصاااار الشااااامل وتاااام تقساااايم م علااااى مجمااااوعتي  األولااااى تجريبيااااة وبواقااااع 
مجموعااااااااة ماااااااا   الااااااااى وقااااااااد توصاااااااال الباااااااااحثو  .اً العباااااااا( 12والثانيااااااااة ضااااااااابعة وبواقااااااااع   ًاتالعباااااااا( 12 

إيجاااااابي فاااااي اداح  أثااااارنياااااة وفقاااااا للمقترباااااات الخععياااااة البد-االساااااتنتاجات أهم اااااا ا  الممارساااااة الذهنياااااة 
  العاترة.م ارتي االعداد والضر  الساحق لدذ الالعبي  الناشتي  بالكرة 

 . والضر  الساحق االعداد-البدنية –الممارسة الذهنية  :المفتاحيةالكلمات 
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ت جامعة ب داد االتزان األنفعالي والتحمل النفسي وعالقتهما ببعض مسات الشخصية لد  طالبا

 املمارسات وغري املمارسات للرياضة

 
 أ.م.د عبري داخل حامت أ.د سعاد سبيت الشاوي

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات     كلية الرتبية للبنات                   

Dr_suad56@yahoo.com  abeer@copew.uobaghdad.edu.iq  
 

اساااااااتخدمت الباحثتاااااااا  المااااااان ا الوصااااااا ي لمالتمتاااااااط وعبيعاااااااة مشاااااااكلة البحاااااااا تعينتاااااااط  اشاااااااتمل 
  ريااااار الممارساااااات للرياضاااااة ( ت  مجتماااااع البحاااااا علاااااى عالباااااات جامعاااااة ب اااااداد  كلياااااة التربياااااة للبناااااات

( عالبااااة ماااا  400رياضااااة للبنااااات   الممارسااااات للرياضااااة( ت فقااااد بل اااات  كليااااة التربيااااة البدنيااااة وعلااااوم ال
( عالباااااة مااااا  عالباااااات كلياااااة التربياااااة للبناااااات   ريااااار الممارساااااات 200عالباااااات جامعاااااة ب اااااداد وبواقاااااع  

( عالباااااة مااااا  عالباااااات كلياااااة التربياااااة البدنياااااة وعلاااااوم الرياضاااااة للبناااااات   الممارساااااات 200للرياضاااااة( و  
(  2010يااااااس االتاااازا  االن عاااااالي المعااااد مااااا  قباااال   محماااااد كمااااال محماااااد تتااااام اسااااتخدام مق للرياضااااة ( ت

( فقاااااارة موزعااااااة علااااااى بعاااااادي ت ومقياااااااس التحماااااال الن سااااااي المعااااااد ماااااا  قباااااال 56ويتكااااااو  المقياااااااس ماااااا   
( فقاااااارة ومقياااااااس الساااااامات 31( ت ويتااااااألف المقياااااااس ماااااا   2012 ميسااااااو  كااااااريم واسااااااماعيل الاااااادليمي ت

( ت ويتكاااااااو  المقيااااااااس مااااااا   1987سااااااا  عااااااالوف توالمعااااااار  مااااااا  قباااااال  محماااااااد ح 1970الشخصااااااية . 
 استنتجت الباحثتا  :ت وقد ( فقرة 56 
 ا  العالبات الممارسات ورير الممارسات للرياضة يتمتع  بدرجة م  التحمل الن سي . .1
ا  افاااااااراد العيناااااااة مااااااا  العالباااااااات الممارساااااااات وريااااااار الممارساااااااات للرياضاااااااة أتسااااااامت بحااااااادود مااااااا   .2

 سمات الشخصية .
ناااااااة مااااااا  العالباااااااات الممارساااااااات وريااااااار الممارساااااااات للرياضاااااااة بدرجاااااااة عالياااااااة مااااااا  تمتاااااااع افاااااااراد العي .3

 االتزا  االن عالي .
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تأثري برنامج تأهيلي لتطوير بعض القدرات احلركية وختفيف تقوس الساقني للخارج لالعيب 

 مديريات تربية ب داد بالكرة الطائرة

 دا.د. مازن عبد اهلادي أمح  م.م. مساهر سلمان علوان

Mazin772001@yahoo.com  

كواحاد  (Genu varusيعد مري تقوس السااقي  بأنواعاط المختل اة ومن اا تقاوس السااقي  للخاارج  
( فاي فتارة الع ولاة  بادو   Dنقاا فيتاامي     م  االماراي الناتجاة بشاكل رتيساي عا  لاي  العظاام نتيجاة

لعالج المناس   باإلضافة الى التلوا البيتي واالمراي الوراثية واستعمال االدوية الخاع  الحصول على ا
  بعظمة السااق الكبيارة الُمن حجاة ( وهاو  ( يقال لطBlount  او اإلصابة بمري ت حاالت التشوهات ت او

خل جراحاي م  األمراي التي تكو  أعراضط مخ ية حتى س  البلاو.. وجمياع هاذ  االسابا  تحتااج الاى تاد
في بعي االحياا  ولكا  فاي احياا  كثيارة يحتااج الاى باراما تأهيلياة لتخ ياف التقاوست وهاذا يتعلا  عملياة 
اعاد  تأهيل وبناح قدرة عضالت الساقي  وال خذ حيا أ  بنات ما م م جدا للقيام بتماري  التأهيل باستخدام 

صااميم برناااما تااأهيلي لتعااوير بعااي العديااد ماا  الوساااتل المساااعدة. وماا  هنااا جاااحت أهميااة البحااا فااي ت
القاادرات الحركيااة وتخ يااف تقااوس الساااقي  حيااا هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى نتيجااة تصااميم البرناااما 

 . الحركية وتخ يف تقوس الساقي  للخارج التأهيلي لتعوير بعي القدرات

قي  الاى الخاارج وقد تضمنت مشكلة البحا إلى معرفة مدذ االثار السلبية التي يترك ا تقاوس الساا
نتيجاااة حااادوا زيااااد  فاااي التحميااال علاااى الجااازح الخاااارجي لم صااال الركباااة ويااالثر علاااى محاااور حمااال الاااوز  

واصااابة  وتصااب  ج ااة تحماال أكثاار ماا  ج ااة ت هااذا األماار يسااب  تفكاال فااي ال ضااروف الم صاالي للركبااة ت
بكااارة العااااترة  ب ااادادوقاااد حااادد الباحثاااا  مجتمااع بحث اااا مااا  العباااي ماااديريات تربيااة محافظاااة  الركبااة المبكااار

( العبي  مم  لدي م تقوس خارجي في الساقي ت وتم احتسا  التجاانس 5وعددهم   2019-2018للموسم 
اسااابيع  6للمجموعااة الواحاادة فااي القياسااات واالختبااارات . وقااد قااام الباحثااا  بتصااميم برناااما تااأهيلي لماادة 

كماا قاام الباحثاا   الحركياة ت االختبااراتتضم  تمرينات عالجية وتأهيلية متنوعة باأدوات مسااعدة وبعاي 
ودرجاااة تقاااوس السااااقي  وذلاااس  (Dباااإجراح التحلااايالت المختبرياااة الخاصاااة للتعااارف علاااى مساااتوذ فيتاااامي   

 . وبعد معالجة نتاتا البحا استنتا الباحثا  ما يلي: بمساعدة فريق العمل

ا تعاااااااور إيجاااااااابي  فاااااااي سااااااااهم البرنااااااااما التاااااااأهيلي ذو التمريناااااااات العالجياااااااة التأهيلياااااااة فاااااااي إحااااااادا .1
 بعي القدرات الحركية .

 كا  هنالس تحس  ملموس وبسيع  في تقوس الساقي  للخارج  لدذ افراد العينة . . .2

 . يتامي  عبيعية لدذ افراد العينةكانت نسبة ال اذ( D  لم تلثر التمرينات العالجية في نسية فيتامي  .3

 بما يلي : ا وقد اوصت الباحث

ات العالجياااااة التأهيلياااااة التاااااي صاااااممت ا الباحثاااااة مااااا  اجااااال تعاااااوير القااااادرات ضااااارورة اعتمااااااد التمرينااااا .1
 البدنية والحركية لالعبي  الذي  لدي م تقوس الساقي  للخارج.

ضاااااارورة عاااااادم اشااااااراس االعبااااااي  الااااااذي  يعااااااانو  ماااااا  تقااااااوس الساااااااقي  للخااااااارج فااااااي نشاااااااعات بدنيااااااة  .2
 وحركية وم ارية عالية الج د .
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ري متعاطي املنشطات املتدربني يف القاعات الرياضية من وجهة بعض القدرات البدنية ملتعاطي وغ

 ننر املشرفني عليها

 
 م.م حممد حسن شعالن م.م حممد محز  عبد احلسني األمريأ.م.د سناء عبد 

 قسم املوهبة -وزارة الشباب والرياضة  قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة - كلية املستقبل اجلامعة

 
ا فااااااي كافااااااة مجاااااااالت الحياااااااة وهااااااذا ياااااانعكس ايجابيااااااا علااااااى العلااااااوم العامااااااة يشاااااا د العااااااالم تعااااااور 

والعلااااوم الرياضااااية بشااااكل خاااااا ت اساااااس ال ااااوز او الخسااااارة يبنااااى علااااى التنااااافس الشااااريف بااااي  ال اااارق 
ت قااااااد اسااااااتخدمت المنشااااااعات قااااااديما فااااااي السااااااباقات االولمبيااااااة فااااااي القاااااار  الثالااااااا عشاااااار ن ايااااااة القاااااار  

 ات في فرنسا خليعا عبيا يعتمد على مستحضرات  الكوفايي (.الثالا و استخدم متسابقو الدرج
اساااااتخدم الرياضااااايو  البلجكياااااو  قعاااااع الساااااكر بعاااااد أ  صااااابوا علاااااى االتيااااال و  خااااارو  اساااااتعملوا 

م كانااااااات أول حادثاااااااة حياااااااا تاااااااوفي الالعااااااا  االنجليااااااازف لينيتااااااااو  بساااااااب  1882الكحاااااااول و فاااااااي سااااااانة 
ي  ماااااا  خااااااالل سااااااباقات الاااااادرجات لمسااااااافة تععيااااااط كميااااااة كبياااااارة ماااااا  خلاااااايع ماااااا  ال ياااااارووي  و الكوكاااااااي

م اسااااااااتخدم 1951م بااااااااي  بااااااااوردو و باااااااااريس و فااااااااي أوساااااااالو أثناااااااااح دورة األلعااااااااا  الشااااااااتوية ساااااااانة  200
المتساااااااااابقو  علاااااااااى الجلياااااااااد النيتااااااااارودي  و وجاااااااااد فاااااااااي مناااااااااازل م كثيااااااااارا مااااااااا  الكبساااااااااوالت المساااااااااتعملة 

 كمنشعات.
ة البدنيااااااة للرياضاااااي ولكاااااا  ا  اساااااتعمال المنشاااااعات يااااااودف الاااااى التااااااأثير االيجاااااابي علااااااى اللياقااااا

هااااااذا الجاناااااا  االيجااااااابي ايضااااااا يحتااااااوف علااااااى الجاناااااا  الساااااالبي للمتعاااااااعي  ياااااالثر بصااااااورة ساااااالبية علااااااى 
صاااااحة ال ااااارد الرياضاااااي قاااااد ثبااااات بالتجرباااااة أ  هاااااذ  المضاااااار واألعاااااراي الجانبياااااة وصااااالت فاااااي بعاااااي 

ياضااااي ماااا  العبااااي األحيااااا  إلااااى حااااد الوفاااااة الم اجتااااة وعلااااى ساااابيل المثااااال إذا مااااا افترضاااانا أ  ال اااارد الر 
المساااااتوذ العاااااالي فاااااي رياضاااااة مااااا  الرياضااااايات التاااااي يتحااااادد في اااااا المساااااتوذ مااااا  خاااااالل القاااااوة العضااااالية 
مثااااال رفاااااع األثقاااااال تالرماااااي فاااااي العاااااا  القاااااوذ ...الااااا  يتعااااااعى جرعاااااات معيناااااة مااااا  المجموعاااااة الرابعاااااة 

المختل ااااة ماااا  هااااذ  المنشااااعات فااااا  ذلااااس ياااالدف إلااااى زيااااادة المقعااااع ال ساااايولوجي للمجموعااااات العضاااالية 
وخصوصاااااا إذا ماااااا صااااااح  هاااااذا التعااااااعي تااااادريبات خاصاااااة باااااالقوة العضااااالية حياااااا يااااازداد حجااااام اللي اااااة 
تأماااا عااادد األليااااف فيظااال ثابتاااا مماااا يااالدف بالتااااالي إلاااى زياااادة القاااوة العضااالية التاااي تااارتبع أصاااال بزيااااادة 

 المسافة في حالة الرمي وزيادة الثقل في حالة رفع األثقال .
ة البحااااااا فااااااي دراسااااااة المقارنااااااة فااااااي القاااااادرات البدنيااااااة والحركيااااااة بااااااي  وماااااا  هنااااااا تتجلااااااى اهمياااااا

 بي  .متعاعي المنشعات ورير المتعاعي  المنشعات في القاعات الرياضية م  وج ة المدر 
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فاعلية استخدام التدريبات على ارضيات خمتلفة لتطوير القوة اخلاصة والتحمل الالهوائي ومستو  

 الكرة الطائرةاداء الضربة الساحقة لالعيب 

 
 أ.د سهاد قاسم سعيد املوسوي

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات -ب داد  ةجامع

dr_suhad@yahoo.com  
تكماااا  اهميااااة البحاااااا بضاااارورة اساااااتخدام الوساااااتل واالسااااالي  لتعاااااوير تلااااس القااااادرات لااااذا ارتاااااأت 

جااااااي  تاااااادريبي  علااااااى ارضاااااايات مختل ااااااة  والتعاااااارف علااااااى  تعااااااوير القااااااوة الخاصااااااة الباحثااااااة اعااااااداد من 
 اما اهداف البحا : والتحمل الالهواتي ومستوذ اداح الضربة الساحقة لالعبي الكرة العاترة

 . الرملية ( مقترحي  على ارضيات مختل ة  التارتا  ت اعداد من ا تدريبي  .1
القاااااوة الخاصاااااة والتحمااااال الالهاااااواتي ومساااااتوذ اداح التعااااارف علاااااى تاااااأثير المااااان ا التااااادريبي لتعاااااوير  .2

 .الضربة الساحقة لالعبي الكرة العاترة لدذ مجموعتي  البحا
واسااااااتخدمت الباحثااااااة الماااااان ا التجريبااااااي ذات المجمااااااوعتي  التجااااااريبيتي  ذو االختباااااااريي  القبلااااااي 

والباااااال   2019 الرياضاااااي لموسااااام ةوالبعااااادف وتااااام اختياااااار العيناااااة بالعريقاااااة العمدياااااة مااااا  ناااااادف الصاااااناع
وذلاااااس لعاااااد التااااازام م بالتااااادريبات وريااااااب م بشاااااكل  (2( العباااااا وتااااام اساااااتثناح العباااااي  عااااادد  12عاااااددهم  

 : التالية مستمر وبعد جمع النتاتا ومعالجت ا احصاتيا توصلت الباحثة لالستنتاجات
ظ اااااااور فاااااااروق معنوياااااااة باااااااي  نتااااااااتا االختباااااااارات القبلياااااااة والبعدياااااااة لااااااادذ مجماااااااوعتي  البحاااااااا فاااااااي  .1

 يرات قيد البحا المت 
ل اااااااا اثااااااار الواضااااااا  فاااااااي تعاااااااور القااااااادرات البدنياااااااة   للتمريناااااااات المساااااااتخدمة علاااااااى ارضااااااايات مختل اااااااة .2

 .والوظي ية قيد البحا 
 ا :وتوصي الباحثة ب

اهتمااااااام المااااااادربي  بضااااااارورة اساااااااتخدام الوسااااااااتل التدريبيااااااة الحديثاااااااة فاااااااي عملياااااااة التااااااادري  والتعااااااارف  .1
 نية والم اريةعلى االنعكاسات الواضحة على الجوان  البد

 . اجراح بحوا مشاب ة على عينات مختل ة والعا  مختل ة .2
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dr_suhad@yahoo.com
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 تأثري برنامج تروحيي بالكر  الطائرة على خفض االجهاد الذهين لطالب املرحلة اإلعدادية

 
 م.د سيف عالء ناجي

 كلية االعالم - اجلامعة العراقية

saifalbldawy@gmail.com  

 
 ةرورهم بمرحلااااااة مصاااااايرين سااااااية وعقليااااااة لماااااا ضاااااا وعاً اإلعداديااااااة يشااااااعر ب ااااااا عااااااال  المرحلااااااة 
صاااااحت م وشخصاااااايت م وت كيااااارهمت وللتخ يااااااف مااااا  هااااااذ  المعاناااااااة  مماااااا قااااااد يكاااااو  لااااااط اثااااار ساااااالبي علااااااى

االج اااااد يعتقااااد الباحااااا انااااط ماااا  الممكاااا  ادخااااال بعااااي  وابعاااااد هاااالالح الشاااابا  ولااااو لوقاااات بساااايع عاااا 
ت تتناسااااااا  ماااااااع ممارسااااااااتط  اللعاااااااا  الترويحياااااااة باااااااالكرة العااااااااترة والتمااااااااري  التاااااااي ت ياااااااد الجسااااااام والعقااااااالا

اثناااااااااح انشاااااااا ال هاااااااالالح العااااااااال  بالمراجعااااااااة الن اتيااااااااة للمااااااااواد الدراسااااااااية الخاصااااااااة بالمرحلااااااااة  المعتااااااااادة
 االعدادية ف ي م  الممك  ا  تخ ف م  االج اد العقلي.

 ت خ ي االج اد . : برناما ترويحي الكلمات المفتاحية
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 ةالقيادة التحويلية لرؤساء األندية الرياضية يف دياىل وعالقتها بالثقافة التننيمي

 
 أ.م.د. عثمان حممود شحاذة أ.م.د. ظافر ناموس الطائي م.د. صبار حممود شحاذة

 املديرية العامة لرتبية دياىل
 جامعة دياىل

 الرياضة ة الرتبية البدنية وعلومكلي

sabbars@yahoo.com dafernamoos@yahoo.com Sportalazwe97@gmail.com 
 

ندياااااة الرياضاااااية فاااااي دياااااالى وعالقت اااااا ل اااااري التعااااارف علاااااى القياااااادة التحويلياااااة لااااادذ رلسااااااح األ
بأساااااالو  العالقااااااات االرتباعيااااااة علااااااى  يبالثقافااااااة التنظيميااااااة لاااااادي م اسااااااتخدم الباااااااحثو  الماااااان ا الوصاااااا 

( عضااااوًا اختيااااروا بالعريقااااة العمديااااةت بعااااد توزيااااع أداتااااا البحااااا علااااي م وجمااااع البيانااااات 63عينااااة بل اااات  
ل الباااااحثو  إلااااى أهاااام االسااااتنتاجات وهاااااي: ومعالجت ااااا إحصاااااتيًا للحصااااول علااااى النتاااااتا المرجاااااوة توصاااا

هناااااس عالقااااة ارتباااااع معنويااااة بااااي  القيااااادة التحويليااااة والثقافااااة التنظيميااااة وأبعادهااااا لاااادذ رلوساااااح األنديااااة 
%( مااااا  م  اااااوم الثقافاااااة التنظيمياااااة 35الرياضاااااية فاااااي دياااااالى. وا   القياااااادة التحويلياااااة ت سااااار ماااااا نسااااابتط  

خاااارذ تتناااااول م  ااااوم القيااااادة التحويليااااة وعالقت ااااا بالثقافااااة وأبعادهااااا. ويوصااااي الباااااحثو  بااااإجراح بحااااوا أ
التنظيمياااااااااة أو ريرهاااااااااا مااااااااا  المت يااااااااارات التاااااااااي تخاااااااااا الجوانااااااااا  اإلدارياااااااااة لااااااااادذ رلوسااااااااااح وأعضااااااااااح 

 االتحادات الرياضية المركزية والمحافظات.
 : القيادة التحويليةت الثقافة التنظيميةت األندية الرياضية.الكلمات المفتاحية
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عادات العقل وعالقتها بالتحصيل الدراسي لد  طالب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف 

 جامعة بابل

 
 االمري محزة امحد عبدد أ.  أ.د حيدر عبد الرضا اخلفاجي  م.د طاهر حييى

 جامعة بابل -كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 

dr.humraby@gmail.com 

 

أ  تعبياااااق أف عمااااال او م اااااارة واتقان اااااا بشاااااكل ا صاااااحي  يعتماااااد علاااااى مجموعاااااة مااااا  العملياااااات 
العقلياااااة ومن اااااا الت كيااااار باساااااتخدام عاااااادات العقااااال ت وقاااااد اكااااادت العدياااااد مااااا  الدراساااااات ماااااع بداياااااة القااااار  

م علباااااة الجامعاااااة حتاااااى الحاااااادف والعشاااااري  اهمياااااة تعلااااايم عاااااادات العقااااال وتقويت اااااا لااااادذ المتعلماااااي  ومااااان 
تصاااااب  جااااازحا مااااا  ذات ااااام وبنيااااات م العقلياااااة ت اذ تبناااااى وتنماااااى عاااااادات العقااااال كماااااا ينساااااا الحبااااال خيعاااااا 

نسااااتعيع قععااااط. ا  التحصاااايل الدراسااااي لاااادذ عااااال  التربيااااة  بعااااد خاااايع حتااااى يصااااب  سااااميكا وقويااااا ال
ف العااااااادات البدنيااااااة بشااااااقيط العملااااااي والنظاااااارف يحتاااااااج الااااااى درجااااااة عاليااااااة ماااااا  الت كياااااار العقلااااااي ومختلاااااا

العقليااااااااة كااااااااي يسااااااااتعيع العالاااااااا  تعلاااااااام واتقااااااااا  الم ااااااااارات والحركااااااااات المختل ااااااااة المعلوبااااااااة منااااااااط ت وا  
 توظي  اااااااماااااتالس العلباااااة للعاااااادات العقلياااااة ومعااااارفت م بكي ياااااة ووقااااات اساااااتعمال ا يجعل ااااام قاااااادري  علاااااى 

التااااااي بالشااااااكل المناساااااا  فااااااي عمليااااااة الااااااتعلم ومواج ااااااة المشااااااكالت التااااااي تعترضاااااا م خااااااالل الدراسااااااةت و 
علااااى  اإلجابااااةتاااالدف فااااي الن ايااااة الااااى تحصاااايل دراسااااي جيااااد. لااااذلس تحااااددت مشااااكلة البحااااا الحااااالي فااااي 

التساااااالل االتاااااي : هااااال لعاااااادات العقااااال عالقاااااة بمساااااتوذ التحصااااايل الدراساااااي لااااادذ عاااااال  كلياااااة التربياااااة 
البدنيااااااة وعلااااااوم الرياضااااااة فااااااي جامعااااااة باباااااال. وقااااااد هاااااادف البحااااااا الااااااى التعاااااارف علااااااى عااااااادات العقاااااال 

الدراسااااااي لاااااادذ عااااااال  المرحلااااااة الرابعااااااة فااااااي كليااااااة التربيااااااة البدنيااااااة وعلااااااوم الرياضااااااة فااااااي  والتحصاااااايل
جامعاااااة بابااااالت وكاااااذلس التعااااارف علاااااى العالقاااااة باااااي  عاااااادات العقااااال والتحصااااايل الدراساااااي لااااادذ العاااااال . 
اساااااتخدم المااااان ا الوصااااا ي باألسااااالو  المساااااحي والدراساااااات االرتباعياااااة نظااااارا لمالتمتاااااط وعبيعاااااة الدراساااااة 

ماااا  عااااال  المرحلااااة الرابعااااة فااااي كليااااة التربيااااة البدنيااااة وعلااااوم  ا عينااااة البحااااا فقااااد تكونااااتامااااالحاليااااة ت 
( عالبااااااااا. وقااااااااد 100البااااااااال  عااااااااددهم   2018 – 2017الرياضااااااااة فااااااااي جامعااااااااة باباااااااال للعااااااااام الدراسااااااااي 

اساااااتنتا البااااااحثو  ا  عاااااال  المرحلاااااة الرابعاااااة فاااااي كلياااااة التربياااااة البدنياااااة وعلاااااوم الرياضاااااة فاااااي جامعاااااة 
ات عقليااااااة جيااااادة ت وتحصاااااايل دراسااااااي فااااااوق المتوساااااع . كااااااذلس توجااااااد عالقااااااة ارتباااااااع بابااااال لاااااادي م عاااااااد

 قوية بي  العادات العقلية التي يمتلكون ا وتحصيل م الدراسي في الكلية.

 . : عادات العقل ت التحصيل الدراسي ت العال  الكلمات المفتاحية
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اضية لد  اهليئات اإلدارية األندية التوجه االسرتاتيجي وعالقته بالتفكري اإلجيابي واهلوية الري

 الرياضية يف دياىل

 

 أ.د. مازن هادي كزار الطائي يأ.م.د. ظافر ناموس الطائ

 بابل -كلية املستقبل اجلامعة  املديرية العامة لرتبية دياىل

dafernamoos@yahoo.com  babylonbf@yahoo.com  

 
والت كيااااااار اإليجاااااااابي وال وياااااااة الرياضااااااايةت  االساااااااتراتيجيفاااااااة العالقاااااااة باااااااي  التوجاااااااط ر ل اااااااري مع

اساااااتخدم الباحاااااا المااااان ا الوصااااا ي بأسااااالو  العالقاااااات االرتباعياااااة علاااااى عيناااااة مااااا  أعضااااااح ال يتاااااات 
د توزياااااع اساااااتمارات المقااااااييس الثالثاااااة ( عضاااااوًات بعااااا32اإلدارياااااة لألندياااااة الرياضاااااية فاااااي دياااااالى بل ااااات  

علاااااي م وجماااااع االساااااتمارات وت ري  اااااا ومعالجت اااااا إحصااااااتيًات ومااااا  خاااااالل النتااااااتا توصااااال الباحاااااا إلاااااى 
والت كياااار اإليجااااابي وال ويااااة  االسااااتراتيجيةأهاااام االسااااتنتاجات ومن ااااا: هناااااس عالقااااة إيجابيااااة بااااي  التوجااااط 

ديااااااالى. وهناااااااس تااااااأثير إيجااااااابي فااااااي العالقااااااة بااااااي  الرياضااااااية لل يتااااااات اإلداريااااااة لألنديااااااة الرياضااااااية فااااااي 
التوجااااااط االسااااااتراتيجي والت كياااااار اإليجااااااابي بمااااااا يحقااااااق النجاااااااك الرياضااااااي المرتجااااااى. ويوصااااااي الباحااااااا 

الحاااااوار اإليجاااااابي باااااي  ال يتاااااات اإلدارياااااة وال يتاااااات العاماااااة لألنديااااااة  بمبااااادأبماااااا يلاااااي: ضااااارورة اعتمااااااد 
فااااارق الناااااادف المختل اااااة ومااااادربي ا والعبي اااااا. وضااااارور المناسااااابة لتعاااااوير  االساااااتراتيجيةالرياضاااااية لصااااانع 

إجاااااااراح بحاااااااوا ودراساااااااات تتنااااااااول الم ااااااااهيم الحديثاااااااة لااااااا دارة الرياضاااااااية بماااااااا ينساااااااجم وواقاااااااع األندياااااااة 
 االتحادات الرياضة في محافظة ديالى وباقي محافظات العراق.

 األندية الرياضية. ت الت كير الذاتيت ال وية الرياضيةتاالستراتيجيالتوجط  :الكلمات المفتاحية
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 الصالبة النفسية وعالقتها بالسلوك اجلازم لالعيب نادي بابل بكرة القدم

 
 عامر سعيد اخليكاني         ا.د

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل  - العراق

al_khigani@yahoo.com 

 
  دف البحا إلى التعرف على اآلتي :ي

 الصالبة الن سية والسلوس الجازم لدذ العبي نادف بابل بكرة القدم. .1
 العالقة بي  الصالبة الن سية والسلوس الجازم بي  العبي نادف بابل بكرة القدم. .2

واسااااااااتخدم الباحااااااااا الماااااااان ا الوصاااااااا ي بأساااااااالوبي الدراسااااااااة المسااااااااحية والعالقااااااااات االرتباعيااااااااة ت 
( العااااا  ثااااام اختيااااار مااااان م 23ماااااع البحاااااا بالعباااااي ناااااادف بابااااال بكااااارة القااااادم والباااااال  عااااادد   وتحااااادد مجت

( العاااااا  بالعريقاااااة العشاااااواتية ت ليقااااااوم الباحاااااا بتعبياااااق مقياسااااااي الصاااااالبة الن سااااااية 15عيناااااة عاااااددها  
والسااااالوس الجاااااازم علاااااي م ت وتااااام اساااااتخراج النتااااااتا بعاااااد اساااااتخدام المعالجاااااات اإلحصااااااتية المناسااااابة لياااااتم 

 عري النتاتا وتحليل ا ومناقشت ا ت وقد توصل الباحا إلى استنتاجات كا  أهم ا :بعد ذلس 
 يتمتع العبو نادف بابل بكرة القدم بمستوذ عاٍل م  الصالبة الن سية والسلوس الجازم. .1
كلمااااااا زادت الصااااااالبة الن سااااااية كااااااا  الساااااالوس الجااااااازم عاليااااااًا لالعبااااااي نااااااادف باباااااال الرياضااااااي بكاااااارة  .2

 القدم. 
 ا توصل إليط البحا م  نتاتا فا  الباحا يوصي بأهم التوصيات:وبناًح إلى م

االساااااااات ادة ماااااااا  مقياسااااااااي الصااااااااالبة الن سااااااااية والساااااااالوس الجااااااااازم الااااااااذف قااااااااام الباحااااااااا باسااااااااتعمال ما  .1
 وتعبيق ما للكشف ع  الصالبة الن سية والسلوس الجازم عند الالعبي .

ي  ومااااااا  ثااااااام األخاااااااذ بنظااااااار اساااااااتخدام مت يااااااارات ن ساااااااية أخااااااارذ لمعرفاااااااة الحااااااااالت الن ساااااااية لالعبااااااا .2
 االعتبار كي ية إععاح التوجي ات واإلرشادات ل م.

اساااااااتحداا باااااااراما تدريبيااااااااة خاصاااااااة ل رشااااااااد التربااااااااوفت والن ساااااااي فاااااااي األنديااااااااة الرياضاااااااية لتنميااااااااة  .3
 الصالبة الن سية والسلوس الجازم.

 السلوس الجازم –: الصالبة الن سية  الكلمات المفتاحية
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  املطبقني واملعلمني لدرس الرتبية الرياضية يف املرحلة االبتدائيةاألداء التعليمي بني

 

 أ.م.د. نوار عبداهلل الالمي أ.د. اثري عبداهلل الالمي عبداهلل حسني الالمي .دأ

 كلية املستقبل اجلامعة

 الرتبية البدنية وعلوم الرياضة قسم

 جامعة القادسية

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 لقادسيةجامعة ا

 كلية االدارة واالقتصاد

 
جااااااراح ت ياااااار لتعااااااوير كيااااااا  الحياااااااة  ي اااااادف التعلاااااايم إلااااااى تنظاااااايم وقيااااااادة الخباااااارات التعليميااااااة وا 
وأداح وسااااالوس الماااااتعلم فاااااالتعليم يتضااااام  نشااااااعًا مااااا  جانااااا  المعلااااام الاااااذف يستشاااااير عملياااااة التعلااااايم عااااا  

يادتاااااط كماااااا إ  التعلااااايم ينعاااااوف عرياااااق توجياااااط خبااااارات المتعلماااااي  مااااا  التالمياااااذ والعاااااال  الخاضاااااعي  لق
علااااااى اختبااااااار وتنظاااااايم وتقااااااويم أداح المااااااتعلم الااااااذف يقااااااوم بااااااط المااااااتعلم أو المربااااااي علااااااى شااااااكل واجبااااااات 

رشادات يعلقوها على شكل تعليمات ش وية معبرة بالكلمات أو الحركات.  وتوضيحات وا 

عبقاااااي  تكمااااا  مشاااااكلة البحاااااا فاااااي افتقاااااار أو ضاااااعف اساااااتخدام وسااااااتل وانظماااااة لتقيااااايم اداح الم
 .أو المعلمي  أثناح قيام م بتدريس درس التربية الرياضية تقيما موضوعياً 

 الى :هدف البحا وقد 

 التعرف على نوا أداح المعبقي  والمعلمي  الذف يعلق إثناح درس التربية الرياضية.  .1

 هناس فروق ذات داللة إحصاتية في ملشرات األداح التعليمي بي  المعلمي  والمعبقي . .2

 البحا :وفري 

ي تااااري الباااااحثو  هناااااس فااااروق ذات داللااااط إحصاااااتية فااااي ملشاااارات األداح التعليمااااي بااااي  المعبقااااي   -
 والمعلمي  عبقًا للمراحل الدراسية التي يدرسون ا ولصال  المعلمي .

أسااااااااتخدم الباااااااااحثو  الماااااااان ا الوصاااااااا ي بأساااااااالو  المساااااااا  لمالتمتااااااااط عبيعااااااااة المشااااااااكلة لعينااااااااة و 
( TPASمركااااااز الديوانيااااااة أسااااااتخدم الباااااااحثو  نظااااااام المراقبااااااة  البحااااااا ماااااا  معبقااااااي  ومعلمااااااي ماااااادارس 

 لتسجيل األداح التعليمي الذف تعلقط عينة البحا أثناح قيام م بتدريس مادة التربية الرياضية.

أ  ملشاااااارات األداح التعليمااااااي حالااااااة مالزمااااااط لجميااااااع المعبقااااااي  والمعلمااااااي  واسااااااتنتا الباااااااحثو  
( لتقياااااايم TPASضاااااارورة اسااااااتخدام نظااااااام التعلاااااايم  ب وصااااااوات وا أال أن ااااااا تتباااااااي  ماااااا  ملشاااااار إلااااااى أخاااااار

 اداح المعلمي  والمعبقي .
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دراسة مقارنة لنشاط العضلة املستقيمة الفخذية لرجل االداء واملقابلة وف  مت ريات كهربائية 

 العضلة لد  العيب كرة القدم

 
 علي عالء حسني م.م

 العامة لرتبية بابلاملديرية  –الرتبية وزارة 

 
هاااااادف البحااااااا الااااااى دراسااااااة نشاااااااع العضاااااالة المسااااااتقيمة ال خذيااااااة لرجاااااال االداح والمقابلااااااة وفااااااق 

.ا  ال البيااااااة العظمااااااى ماااااا  التاااااادريبات التععااااااي  مت ياااااارات ك رباتيااااااة العضاااااالة لاااااادذ العبااااااي كاااااارة القاااااادم
 للعرف المقابل اهمية تدريبية مما يلثر سلبا على اتزا  الجسم واالداح ككل .

( للتحقااااااق ماااااا  EMG( العبااااااا تاااااام اخضاااااااع م ل حااااااا ال 20اشااااااتملت عينااااااة البحااااااا علااااااى  
فاعلياااااة االتااااازا  العضااااالي لألعاااااراف المتنااااااظرة توبعاااااد الحصاااااول علاااااى البياناااااات تااااام تحلي اااااا فاااااي برنااااااما 

( وتبااااااي  ا  هنالااااااس فروقااااااات فااااااي بعااااااي المت ياااااارات بمااااااا ي ساااااار حقيقااااااة SPSSالتحلياااااال االحصاااااااتي  
 للعضالت قيد الدراسة . االختالف ال سيولوجي

 كرة القدم. ك رباتية العضلة ت تقيمة ال خذية تالعضلة المس:  الكلمات المفتاحية
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 تأثر مترينات حتمل القوة واملرونة اخلاصة يف حتسني اداء مهارة دوليو جاكي للتايكواندو

 
 م.م عباس فاضل علوان كاظمم.د امحد قاسم  م.م علي عبد اهلل محادي

 وزارة الشباب والرياضة اجلامعةالصفوة كلية  مديرية تربية بابل

ali.alqaragulli89@gmail.com ahmadqassimtak@gmail.com abbasfadhil612@gmail.com 

 
ا  توظياااااااف الصاااااااحي  لقااااااادرات البااااااااحثي  والمختصاااااااي  فاااااااي كافاااااااة المجااااااااالت السااااااايما المجاااااااال 
الرياضاااااي يااااالدف للوصاااااول الاااااى المساااااتويات المتقدماااااة فاااااي مختلاااااف االلعاااااا  الرياضاااااية ت وتعاااااور هاااااذ  
االلعاااااااا  ومااااااا  بين اااااااا لعباااااااة التايكوانااااااادو ياااااااأتي عااااااا  عرياااااااق تعاااااااور العلاااااااوم الرياضاااااااية المختل اااااااة التاااااااي 

سااااااتوذ الرياضااااااي بشااااااكل علمااااااي اذ ا  لعبااااااة التايكواناااااادو فااااااي تحااااااديا وت يياااااار ساااااااعدت علااااااى رفااااااع الم
مسااااااتمر للقااااااانو  ومجريااااااات الناااااازال ت وتعااااااد الركلااااااة الداتريااااااة االماميااااااة  دوليااااااو جاااااااكي( ماااااا  الااااااركالت 
االساسااااااية الم مااااااة فااااااي لعبااااااة التايكواناااااادو والتااااااي يمكاااااا  لالعاااااا  اسااااااتخدام ا وبشااااااكل م اااااااج  للمنااااااافس 

عالياااااة لكاااااي يصااااال ب اااااا الالعااااا  لأللياااااة واألنسااااايابية العالياااااة فاااااي االداح  والتاااااي تتعلااااا  القاااااوة والمروناااااة
وبشاااااااكل مااااااالثر خاااااااالل النااااااازال وهاااااااي تحتااااااااج الاااااااى خبااااااارة وتوافاااااااق ودقاااااااة األداح فأصاااااااب  مالمساااااااة رأس 

اثناااااح الناااازال يحصاااال عليااااط ثااااالا نقاااااع وهااااي تاااالثر فااااي حساااام نتاااااتا الناااازال ت  الالعاااا  المنااااافس بالقاااادم
د تمريناااااااات تحمااااااال القاااااااوة والمروناااااااة فاااااااي االداح ال ناااااااي للركلاااااااة وهناااااااا تكمااااااا  أهمياااااااة البحاااااااا فاااااااي أعااااااادا

األماميااااااة لالعباااااااي  لتكاااااااو  وسااااااايلة معبااااااارة تساااااااتخدم ماااااا  قبااااااال المااااااادربي  لتحقياااااااق المساااااااتويات العالياااااااة. 
ومشااااكلة البحااااا تكماااا  فااااي الت يياااار الحاصاااال لقااااانو  لعبااااة التايكواناااادو والتعااااور علااااى اثاااار ذلااااس الت ياااار 

فاااااي اللعباااااة الاااااى الت ييااااار فاااااي ألياااااة التااااادري  واللعااااا  فاااااي مجرياااااات  أعااااارأ الخباااااراح والم تماااااي  والمااااادربي 
النااااازاالت فاااااي اللعباااااة حياااااا اعتماااااد المااااادربو  علاااااى مالمساااااة رأس المناااااافس  خاااااالل النااااازال ألن اااااا تعاااااد 
المكسااااا  األكثااااار والتاااااي بحوزت اااااا ثاااااالا نقااااااع فاااااي اللمساااااة خاااااالل الركلاااااة الواحااااادة  واساااااتخدم البااااااحثو  

( العااااا  لناااااادف الك ربااااااح 12البحاااااا ت حياااااا بل ااااات عيناااااة البحاااااا  المااااان ا التجريباااااي لمعالجاااااط نتااااااتا 
( العبااااااي  للمجموعااااااة التجريبيااااااة التااااااي اسااااااتخدمت التمرينااااااات تحماااااال القااااااوة 6الرياضااااااي  مقساااااامة الااااااى  
( العبااااااااااي  للمجموعااااااااااة الضااااااااااابعة ت واسااااااااااتخدم الباااااااااااحثو  مجموعااااااااااة ماااااااااا  6والمرونااااااااااة الخاصااااااااااة و  

داح الم اااااااااارف للركلاااااااااة األمامياااااااااة وقاااااااااد اساااااااااتنتا االختباااااااااارات بالتحمااااااااال القاااااااااوة والمروناااااااااة الخاصاااااااااة  واال
 :حثو البا

هنااااااس فاااااروق معنويااااااة باااااي  االختبااااااار القبلاااااي والبعااااادف ولصااااااال  االختباااااار البعاااااادف فاااااي المجموعااااااة  .1
 التجريبية في تحمل القوة والمرونة الخاصة واالداح الم ارف للركلة االمامية .

لخاصاااااااة واالداح الم اااااااارف للركلاااااااة أثااااااارت التمريناااااااات المعااااااادة فاااااااي تعاااااااوير تحمااااااال القاااااااوة والمروناااااااة ا .2
 االمامية   دولبو جاكي( .

سااااااهم البرنااااااما التااااادريبي للمجموعاااااة الضاااااابعة دور م ااااام فاااااي تعاااااوير أداح م اااااارة الركلاااااة األمامياااااة  .3
 وتحمل القوة والمرونة الخاصة .

mailto:ali.alqaragulli89@gmail.com
mailto:ahmadqassimtak@gmail.com
mailto:abbasfadhil612@gmail.com
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-9احلركي الزائد للتالميذ بعمر ) تأثري منهج حركي بأسلوب التعلم باللعب يف خفض النشاط

 نوات( س10

 

 م.م سيف علي جاسم ا.م.د اسعد حسني عبد الرزاق ا.د علي عبد احلسن حسني

 جامعة بابل كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

Phy.ali.abd.h@uobabylon.edu.iq Phy.asaad.hus@uobabylon.edu.iq   
 -9هاادف البحااا الااى إعااداد مقياااس للكشااف عاا  مسااتويات النشاااع الحركااي الزاتااد للتالميااذ بعماار 

سنة(  10-9( سنوات ت اعداد من ا حركي بأسلو  التعلم باللع  لخ ي النشاع الزاتد للتالميذ بعمر  10
مال الماان ا التجريبااي بتصااميم المجمااوعتي  المتكافتااة والتعاارف علااى تااأثير الماان ا الحركااي. كمااا تاام اسااتع

لمالتمتط مشكلة البحات كما تم تحديد مجتمع البحا بتالميذ المرحلة االبتداتية محافظة بابل  مركز ناحية 
والباااال  عاااددهم  2019 -2018(سااانة فاااي للعاااام الدراساااي 10-9المدحتياااةت مااا  الاااذكور تتاااراوك أعماااارهم  

( تلميذ تم تقسيم م الى مجموعتي  بشكل عشواتي بعريقة القرعاة 30فقد بل ت  ( ت اما عينة البحا 742 
(تلمياااذ لكااال مجموعاااةت ثااام تااام اجاااراح االختباااارات القبلياااة وبعااادها تااام تعبياااق المااان ا المعاااد وبواقاااع 15بواقاااع 

اتيا (اسابيع  وحدتا ( في االسبوا وبعدها تام اجاراح االختباارات البعدياة وجماع البياناات ومعالجت اا احصا8 
(ت امااا اهاام مااا تاام اسااتنتاجط هااو ا  اسااتخدام اساالو  الااتعلم باللعاا   Spss.v20فااي الحقيبااة االحصاااتية  

ضم  المن ا الحركي المعد م  قبل الباحثو  ساهم بشكل فعال في خ ي النشاع الزاتد للتالمياذ وا  اهام 
باال الباحااا لتخ يااف ماا  مااا يوصااى بااط هااو اسااتخدام الماان ا الحركااي بأساالو  الااتعلم باللعاا  المعااد ماا  ق

 اعراي نقا االنتبا  والنشاع الزاتد .

 : التعلم باللع  تالنشاع الحركي الزاتدالكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Phy.ali.abd.h@uobabylon.edu.iq
mailto:Phy.asaad.hus@uobabylon.edu.iq
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نسبة مساهمة القدرات احلركية يف اداء الضربة اخللفية والضربة اخللفية القاتلة لالعيب 

 االسكواش  

 
 أ.م.د علي عطية دخيل

 رتبية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل كلية ال
تكماااا  اهميااااة البحااااا فااااي تعااااوير القاااادرات الحركيااااة بمسااااتوذ ياااادعم تعااااوير الم ااااارات االساسااااية 
وتحساااين ا مااا  خاااالل اساااتخدام وسااااتل تدريبياااة فعالاااة للوصاااول الاااى المساااتويات العلياااا لاااذا حااااول الباحاااا 

 يااة والضاار  الخل يااة القاتاال لالعبااي اسااتثمار عمليااة اثاار تعلاام القاادرات الحركيااة لتعااوير دقااة الضااربة الخل
االسااكوا. . وا  القاادرات الحركيااة هااي احااد الركاااتز االساسااية لتعااوير الم ااارات االساسااية لعبااة االسااكوا. 

عاا  عريااق نقاال اثااار تعلاام وم ااارات رياضااية لاادذ الالعبااي  ت و التااي تلااع دورًا كبياارًا فااي تعااوير مسااتويات 
ي تعوير القدرات الم ارية وهذا ما اثبتتط االبحاا والدراساات ساواح قدرات الحركية تظ ر االثار االيجابية ف

اكانت في حقل الرياضي او العالجي او الصحي فكانت هنالس دراسات في نقل اثر الاتعلم ما  فعالياة الاى 
اخاارذ. وم ااارة الضااربة الخل يااة القاتلااة تلعاا  دورًا كبياارًا فااي حساام نتاااتا المباااراة فالالعاا  الااذف يجيااد اداح 

ارة الضاااربة الخل ياااة والقاتلاااة  بدقاااة رالباااًا ماااا يخااارج فااااتزًا فاااي المبااااراة ال  االداح الم اااارف الجياااد يااالدف م ااا
للوصول الى افضل االنجازات وبما ا  م ارة الضاربة الخل ياة  والضار  القاتلاة تشاكل دورًا كبيارًا فاي حسام 

عمليااة الااتعلم اهميااة كبياارة فااي اكتسااا  واحااراز النقاااع خااالل المباااراة والتااي تلهاال الالعاا  لل ااوز لااذا كاناات ل
 م ارة الضربة الخل ية  لدذ العبي المركز التدريبي لالسكوا. والصعوبة في ادات ا

 ي دف الباحا الى التعرف على : 
 نساابة مساااهمة القاادرات الحركيااة فااي دقااة اداح م ااارة الضااربة الخل يااة العاااترة والخل يااة القاتلااة لالعبااي -

  .االسكوا.
خل ية القاتلة   لالعبي ركية نس  مساهمة معنوية في اداح م ارة الضربة الخل ية العاترة والللقدرات الح -

 .االسكوا.
اساااااتخدم الباحاااااا المااااان ا الوصااااا ي بأسااااالو  اختباااااارات القااااادرات الحركياااااة اول مشاااااكلة البحاااااا و 

والوصااااول الااااى تحقيااااق ماااا  فااااروي البحااااا ومعرفااااة اهميت ااااا ونساااابة مساااااهمت ا فااااي دقااااة اداح الضااااربة 
خل يااااة   والضااااربة الخل يااااة القاتلااااة  لالعبااااي االسااااكوا. . وتكااااو  مجتمااااع البحااااا ماااا  العبااااي المركااااز ال

 53والباااااااال  عاااااااددهم     2018  -2019 -التااااااادريبي لالتحااااااااد العراقاااااااي المركااااااازف لالساااااااكوا. للموسااااااام
امااااا . ( العاااا  ماااان م تاااام اختيااااارهم بالعريقااااة العشااااواتية 16العبااااا ( ت امااااا عينااااة البحااااا فشااااملت علااااى  

باااااا  الراباااااع  بعاااااد جماااااع البياناااااات للبحاااااا ول اااااري الوصاااااول الاااااى التحقاااااق مااااا  فاااااروي البحاااااا قاااااام ال
 الباحا باستخراج الوسع الحسابي واالنحراف المعيارف ل ري وصف نتاتا العينة . 

 وجاحت اهم االستنتاجات هي :
 . التوصيات الحركية لم ارة الضربة الخل ية القاتلة بداللة القدرات ةمكا  التوصل الى معادلة تنبليباال -
االهتمام بتعوير القدرات الحركية وهو المكو  االساسي للعباة االساكوا. ال  ل اا نسابة مسااهمة جيادة  -

 . والضر  القاتلة لالعبي االسكوا.نسبيًا في اداح م ارة الضربة الخل ية العاترة 
الضااااااربة الخل يااااااة ة ( لتعااااااوير اداح م ااااااار ة ت توافااااااق ت مرونااااااة حركيااااااة ت تااااااواز  رشاااااااقا االهتمااااااام بالاااااا -

 القاتلة لالعبي االسكوا.  . العاترة والخل ية
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 السكواش الشباباخللفية لالعيب عالقة سرعة رد الفعل بدقة مهارة الضربة االمامية و

 
 م.م مثنى كاظم جاسم كريم عبد الزهرة جرد اخلفاجي دم. علي عطية دخيل الطائي ا.م.د

Ali.atea.dakheel@gmail.com  

 

تضاااااام  البااااااا  االول علااااااى المقدمااااااة و اهميااااااة البحااااااا و تاااااام التعاااااارق الااااااى عالقااااااة ساااااارعة رد 
ال عااااال و عالقت اااااا بااااااالداح ال ناااااي لم اااااارة الضاااااربة االمامياااااة و الخل ياااااة فاااااي لعباااااة الساااااكوا. أماااااا مشاااااكلة 

 اااااا بااااااالداح ال ناااااي لم اااااارة الضاااااربة البحاااااا فاااااتكم  فاااااي التعااااارف علاااااى عالقاااااة سااااارعة رد ال عااااال و عالقت
 االمامية و الخل ية لدذ العبي المنتخ  الوعني بالسكوا.  اما اهداف البحا فكانت اهما :

التعاااااااارف علااااااااى العالقااااااااة بااااااااي  ساااااااارعة رد ال عاااااااال و االداح ال نااااااااي للضااااااااربتي  االماميااااااااة و الخل يااااااااة  .1
 لالعبي االسكوا.  .

   الوعني  لالعبي السكوا. الشبا  .التعرف على مستوذ رد ال عل لدذ العبوا المنتخ .2

 اما فروي البحا فكانت أهم ا :

 هنالس عالقة ارتباع ذات داللة احصاتية بي  سرعة رد ال عل و الضربة االمامية . .1

 هناس عالقة ارتباع ذات داللة احصاتية بي  سرعة رد ال عل و الضربة الخل ية. .2

الميدانيااااااة و قااااااد اسااااااتخدم الباحااااااا  فقااااااد تضاااااام  ماااااان ا البحااااااا واجراتت ااااااا الجاااااازح العملاااااايامااااااا 
العااااا  مااااا  العباااااي  15المااااان ا الوصااااا ي باسااااالو  العالقاااااات االرتباعياااااة و تكونااااات عيناااااة البحاااااا مااااا  

ساااااااااانة  بالسااااااااااكوا.  و كااااااااااذلس تضاااااااااامنت االدوات و االج اااااااااازة  19 – 18المنتخاااااااااا  الااااااااااوعني بعماااااااااار 
 حصاتية .المستخدمة في البحا و التجربة االستعالعية و التجربة الرتيسية و الوساتل اال

 :عدة استنتاجات وكانت اهما  و وقد استنتا الباحث

 وجود عالقة ارتباع معنوية بي  سرعة رد ال عل و دقة الضربة االمامية في االسكوا.. .1

 وجود عالقة ارتباع معنوية بي  سرعة رد ال عل و دقة الضربة الخل ية في االسكوا.. .2

 بعدة توصيات كانت أهم ا: و وقد اوصى الباحث

هتمااااام بتعااااوير و تنميااااة ساااارعة رد ال عاااال لمااااا ل ااااا ماااا  اهميااااة فااااي مسااااتوذ االداح الم ااااارذ للعبااااة اال .1
 السكوا..

ضااااارورة اععااااااح الالعااااا  الت ذياااااة الراجعاااااة و المعلوماااااات الكافياااااة باللعباااااة او الم اااااارة الماااااراد تعليم اااااا  .2
 ال  ذلس يساعد على تنمية القابلية في تعلم الم ارة و تحسي  االداح
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نهج تدرييب باألسلوب )التكراري( يف تطوير مهارة املناولة لالعيب كرة القدم بأعمار دون اثر م

 ( سنة19)

 
 د ليث امساعيل ابراهيمم. .د علي خليفة بري  العباديم

 جامعة دياىل

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 مديرية تربية دياىل

 النشاط الرياضي واملدرسي

19laithismaeel75@gmail.com k31809956@gmail.com 

 
تناااااااول الباحااااااا اهميااااااة لعبااااااة كاااااارة القاااااادم ت فضااااااال عاااااا  التنااااااوا فااااااي أسااااااالي  اللعاااااا  ال جوميااااااة 

التاااااادري  الااااااى المكانااااااة  والدفاعيااااااة ويرجااااااع ذلااااااس إلااااااى التعااااااور الكبياااااار الااااااذف حصاااااال فااااااي مجااااااال علاااااام
المتمياااازة التااااي تحتل ااااا لعبااااة كاااارة القاااادم والتعااااور فاااااي أسااااالي  لعاااا  ال ريااااق ماااا  حيااااا اسااااتعمال أفضاااال 

 عراتق التدري  المتنوعة كالتدري  المستمرت التكرارف ت وال ترفت الداترف وريرها.
هااااااا وتكمااااا  تااااااأتي أهميااااااة البحااااااا فاااااي الكشااااااف عاااااا  اسااااااتعمال تمريناااااات التاااااادري  التكاااااارارف وأثر 

فااااي تعااااوير المناولااااة بكاااارة القاااادم ل تااااة الشاااابا  واإلفااااادة ماااا  البحااااا فااااي تاااادري  أنديااااة محافظااااة ديااااالى 
 ومنتديات الشبا  في مديرية شبا  ورياضة ديالى .

وقلااااااة االهتمااااااام والتركيااااااز علااااااى أداح م ااااااارة المناولااااااة فااااااي  الربااااااع االخياااااار( ماااااا  وقاااااات المباااااااراة 
  نية حدا الباحثا  الولوج في هذ  المشكلة .بحيا يصع  على الالعبي  أداح الواجبات ال

ماااا  خاااااالل معرفااااة اثااااار التاااادري  باألسااااالو    التكااااارارف ( فااااي تعاااااوير م ااااارة المناولاااااة لالعباااااي  
 سنة بكرة القدم. 19دو  

حياااااااا تااااااام فياااااااط عاااااااري األوسااااااااع الحساااااااابية واالنحرافاااااااات المعيارياااااااة وقيماااااااة  ت( المحساااااااوبة 
 لبعدية فضاًل ع  مناقشة النتاتا التي توصل إلي ا .والجدولية لنتاتا االختبارات القبلية وا

و يساااااتنتا الباحثاااااا  ضااااارورة تأكياااااد اساااااتعمال تااااادري  االسااااالو  التكااااارارفت ألناااااط يعاااااور السااااارعة 
وتحماااااال الساااااارعة وهمااااااا أهاااااام مااااااا يحتاااااااج إليااااااط الالعاااااا  فااااااي المباااااااراة للمحافظااااااة علااااااى مسااااااتوذ اللياقااااااة 

 البدنية في المباراة.
ربي ال تااااااااات العمريااااااااة للناشااااااااتي  والشاااااااابا  فااااااااي دورات ويوصااااااااي علااااااااى ضاااااااارورة اشااااااااتراس مااااااااد

وأسااااالو  التااااادري  التكااااارارف بصاااااورة أخااااار تعاااااورات التااااادري  بصاااااورة عاماااااةت تدريبياااااة تعويرياااااة لمعرفاااااة 
 خاصة .
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ري مترينات الوعي البصري واالحساس املكاني والزماني يف تطوير بعض القدرات البدنية أثت

 بابواملهارية لالعيب كرة القدم الش

 
 أ.م.د حمسن حممد حسن .م.د علي حممد جواد الصائغا

 وزارة الرتبية

 النجف االشرف -ة معهد الفنون اجلميل

 جامعة الكوفة

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

alsaegali72@gmail.com muhsinm.alfallogi@uokufa.edu.iq 
 

مشاااااااكلة البحااااااااا تكمااااااا  ضااااااااعف التااااااادريبات الخاصااااااااة بااااااااإلدراس المكااااااااانى والعالقتاااااااط المكانيااااااااة 
باااااالمحيع  الخاااااارجي للالعباااااي  مااااا  حياااااا مكاااااا  الكااااارة داخااااال الملعااااا  البيتاااااة الخارجياااااة للملعااااا  مماااااا 

اس المكااااااني والزمااااااني فاااااي تعاااااوير بعااااااي الباحثاااااا  اعاااااداد تمريناااااات الاااااوعي البصااااارف واالحسااااا أذارتااااا
التعااااااارف علاااااااى تاااااااأثير تمريناااااااات الاااااااوعي -القااااااادرات البدنياااااااة والم ارياااااااة لالعباااااااي كااااااارة القااااااادم الشااااااابا . 

البصاااااارف واالحساااااااس المكاااااااني والزماااااااني فااااااي تعااااااوير بعااااااي القاااااادرات البدنيااااااة والم اريااااااة لالعبااااااي كاااااارة 
  الماااااااان ا التجريبااااااااي باساااااااالو  أسااااااااتخدم الباحثااااااااا القاااااااادم الشاااااااابا  علااااااااى افااااااااراد المجموعااااااااة التجريبيااااااااة.

المجماااااوعتي  المتكاااااافتتي  ذات االختباااااار القبلاااااي والبعااااادف لمالتمتاااااط لعبيعاااااة المشاااااكلة تااااام تحدياااااد مجتماااااع 
ناااااااديي  الكوفااااااة و ن ااااااع الوسااااااع ( المشاااااااركي  باااااادورف محافظااااااة النجااااااف بكاااااارة القاااااادم  يالبحااااااا بالعباااااا

ذلاااااس  تااااام اختباااااار عيناااااة  ( العااااا   بعاااااد46والباااااال  عاااااددهم   2020 2019للشااااابا  للموسااااام الرياضاااااي 
( العباااااااًا وقاااااااد تااااااام اساااااااتبعاد حمااااااااة ال ااااااادف وبعاااااااي 20البحاااااااا بالعريقاااااااة العشاااااااواتية والباااااااال  عاااااااددهم 

( العباااااًا بإعاااااداد 20الالعباااااي  المصاااااابي  وبعاااااي الالعباااااي  لعااااادم الحضاااااور  وباااااذلس أصااااابحت العيناااااة 
بوعيا لماااااادة ( وحاااااادات أساااااا3تمرينااااااات لتاااااادري  الااااااوعي البصاااااارف واالحساااااااس المكاااااااني والزماااااااني بواقااااااع  

( وحاااااااادة تدريبيااااااااة ابتااااااااداًح ماااااااا   يااااااااوم الساااااااابت الموافااااااااق 24( أسااااااااابيع وقااااااااد بلاااااااا  عاااااااادد الوحاااااااادات  8 
وقااااااد شااااااملت أيااااااام الساااااابت واالثنااااااي  واألربعاااااااح ماااااا  كاااااال أساااااابوا  وقااااااد بلاااااا  زماااااا  الوحاااااادة  2020 1 7

د( ماااااااا  القساااااااام الاااااااارتيس للوحاااااااادة التدريبيااااااااة فقااااااااع لمرحلااااااااة اإلعااااااااداد الخاااااااااا مسااااااااتخدما 30التدريبيااااااااة  
( أهاااااااااام 1-3% بالنظااااااااااام التمااااااااااوجي  75  التاااااااااادري  ال تاااااااااارف المرت ااااااااااع الشاااااااااادة مبتااااااااااد  بشاااااااااادة أساااااااااالو 

ووجاااااااود فاااااااروق ذات  ةاالساااااااتنتاجات وجاااااااود تعاااااااور فاااااااي بعاااااااي  القااااااادرات البدنياااااااة والم اااااااارات االساساااااااي
لااااادذ أفاااااراد عيناااااط البحاااااا ولصاااااال  المجموعاااااة التجريبياااااة فاااااي  ةفاااااي االختباااااارات البعديااااا ةداللاااااط احصااااااتي

ايجابياااااًا فاااااي  ت تمريناااااات الاااااوعي البصااااارف واالحسااااااس المكااااااني والزمااااااني تاااااأثيراً مت يااااارات البحاااااا. أثااااار 
يوصاااااااي الباحثاااااااا  التأكياااااااد علاااااااى  بكااااااارة القااااااادم. ةوالم اااااااارات االساساااااااي ةلبدنيااااااااتعاااااااور بعاااااااي القااااااادرات 

اسااااااااتخدام تمرينااااااااات الااااااااوعي البصاااااااارف واالحساااااااااس المكاااااااااني فااااااااي تعااااااااوير القاااااااادرات البدنيااااااااة الخاصااااااااة 
تمريناااااااات الاااااااوعي البصااااااارف واالحسااااااااس المكااااااااني قااااااادرات أخااااااارذ كاااااااأ  اساااااااتخدام  ةوالم اااااااارات االساساااااااي

 تكو  قدرات عقليط او وظي ية.
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 جهد املنافسة يف بعض املت ريات الوظيفية و الكيموحيوية لد  العيب سيف املبارزة املتقدمني 

 
 أ.م.د ظافر ناموس خلف أ.م.د عبداهلل حممد طياوي  الودود امحد الزبيدي عمار عبد

 ية صالح الدين               جامعة تكريت              مديرية تربية ديالىمديرية ترب

 ي دف البحا الى:

 التعرف على المت يرات الوظي ية   ض ع الدم ت النبي ( لدذ العبي المبارزة . -

لااااااادذ  التعااااااارف علاااااااى المت يااااااارات الكيموحيوياااااااة   حاااااااامي الالكتياااااااس ت الصاااااااوديوم ت البوتاسااااااايوم ( -
 العبي المبارزة.

 لتعرف على تأثير ج د المنافسة للمت يرات الوظي ية و الكيموحيوية لدذ العبي المبارزة.ا -

 وقد افتري الباحثو  :

ال توجااااد فااااروق معنويااااة لتااااأثير ج ااااد المنافسااااة بااااي  االختبااااارات القبليااااة والبعديااااة لاااابعي المت ياااارات  -
 الوظي ية و الكيموحيوية لدذ العبي المبارزة.

الوصاااااااا يت و اشااااااااتمل مجتماااااااع البحااااااااا العباااااااي أنديااااااااة محافظااااااااة  واساااااااتخدم الباااااااااحثو  المااااااان ا
( العبااااااااًات وبعااااااااد تن يااااااااذ التجربااااااااة والحصااااااااول علااااااااى 30ديااااااااالى بالمبااااااااارزة المتقاااااااادمي  والبااااااااال  عااااااااددهم  

( بالوساااااااااتل االحصاااااااااتية التاليااااااااة: SPSSالبيانااااااااات تماااااااات معالجت ااااااااا باسااااااااتخدام الحقيبااااااااة اإلحصاااااااااتية  
 ( . Tسيعت معامل االلتواحت  قيمة  الوسع الحسابي ت االنحراف المعيارف ت الو 

 وفي ضوح النتاتا التي توصل ل ا استنتا الباحثو  ومن ا :

 حدوا ت ير في المت يرات الوظي ية و الكيموحيوية لدذ العبي المبارزة قبل وبعد المنافسة . -

 اختالف معدل النبي لدذ العبي المبارزة قبل و بعد المنافسة . -

 ي واالنبساعي لدذ العبي المبارزة قبل و بعد المنافسة.اختالف معدل الض ع االنقباض -

 ويوصى الباحثو  بما يلي:

اجااااااراح ال حوصااااااات الدوريااااااة علااااااى العبااااااي المبااااااارزة ماااااا  اجاااااال المحافظااااااة علااااااى المسااااااتوذ الجيااااااد  -
 للتأكد م  ا  يتمتع العبوا المبارزة بلياقة بدنية عالية .

 ت الوظي ية و الكيموحيوية .ضرورة توفر األج زة التقنية الخاصة بقياس المت يرا -

مااااا  الضاااااارورف ت  اااااام المتخصصاااااي  فااااااي المجااااااال الرياضااااااي أهمياااااة أخااااااذ ال حوصااااااات الوظي يااااااة و  -
 الكيموحيوية قبل وبعد الج د والتي تععي صورة واضحة ألسبا  الت يير .

 اجراح دراسات اخرذ على عينات وفعاليات اخرذ . -
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املنطقة الفرقي و فاعلية اداء بعض املهارات أثر مترينات خاصة يف تطوير بعض حاالت دفاع 

 الدفاعية لالعيب كرة سلة الشباب

 
 .م.د امحد كريم لطيفا أ.م سجاد حسني ناصر د فاضل حممد عبسم.

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضية

 املستقبل اجلامعة كلية

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضية

 جامعة بابل

 ة وعلوم الرياضيةكلية الرتبية البدني

 جامعة املثنى

 
تحاااااااددت المشاااااااكلة فاااااااي مالحظاااااااة عااااااادم اهتماااااااام ارلااااااا  المااااااادربي  الالعباااااااي  مااااااا  دو  قصاااااااد 
بالتاااادري  الجاااادف علااااى الجواناااا  التكتيكيااااة لاااادفاا كاااارة الساااالة ت ممااااا يولااااد ضااااعف بااااأداح الاااادفاا ال رقااااي 

قاااااي لالعباااااي كااااارة ت و ي ااااادف البحاااااا الاااااى اعاااااداد تمريناااااات لتعاااااوير بعاااااي حااااااالت دفااااااا المنعقاااااة ال ر 
الساااالة الشاااابا  ت تحاااادد المجتمااااع بااااالالعبي  الشاااابا  المشاااااركي  فااااي الاااادورف العراقااااي بكاااارة الساااالة و قااااد 

( العبااااااااا كمجموعااااااااة  8اختااااااااار الباحااااااااا  بالعريقااااااااة العمديااااااااة شاااااااابا  نااااااااادف الحلااااااااة البااااااااال  عااااااااددهم   
عة حياااااا جموعاااااة ضااااااب( العباااااا كم 8تجريبياااااة و شااااابا  ناااااادف التضاااااام  النج اااااي و الباااااال  عاااااددهم   

( مااااا  مجتماااااع البحاااااا  مااااا  خاااااالل النتااااااتا التاااااي توصااااالت الي اااااا الدراساااااة جااااااحت %66شاااااكلوا نسااااابة  
االساااااااتنتاجات فاااااااي ظ اااااااور بعاااااااي حااااااااالت دفااااااااا المنعقاااااااة ال رقاااااااي و فاعلياااااااة اداح بعاااااااي الم اااااااارات 
الدفاعيااااااة للمجموعاااااااة التجريبياااااااة و الضاااااااابعة ت ماااااااع ت اااااااوق واضااااااا  للمجموعاااااااة التجريبياااااااة التاااااااي ن اااااااذت 

 لخاصة المعدة م  قبل الباحا.التمرينات ا
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اثر التدريب الذهين يف تعلم وحتسني األداء الفين لبعض املسكات  لالعيب املصارعة الناشئني يف 

 املدارس التخصصية يف ب داد

 
 مسري صربي حسنم.د  د مها صربي حسنيأ. فري  فائ  الدباغم.د ا.

 جامعة كركوك

 م الرياضيةالرتبية البدنية وعلو كلية

 جامعة كركوك

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضية

 جامعة دياىل

 قسم النشاطات الطالبية

 
شاااااااامل ملخااااااااا البحااااااااا علااااااااى المقدمااااااااة واهميااااااااة البحااااااااا حيااااااااا تناولاااااااات المناااااااااها التعليميااااااااة 
والتدريبيااااااة التااااااي تعتمااااااد علااااااى تاااااارابع التاااااادري  الم ااااااارف والتاااااادري  العقلااااااي وهاااااادف البحااااااا الااااااى اعااااااداد 

ليمااااااي مقتاااااارك باسااااااتخدام الم ااااااارات العقليااااااة وم ااااااارات الااااااتعلم وتحسااااااي  االداح ال نااااااي للمسااااااكات ماااااان ا تع
االربعااااة للعبااااة المصااااارعة للناشااااتي  وشاااامل ايضااااا علااااى البااااا  الثاااااني وهااااي الدراسااااات النظريااااة وم  ااااوم 
التااااادري  العقلاااااي وتااااام اساااااتخدام المااااان ا التجريباااااي ف معالجاااااة مشاااااكلة البحاااااا اماااااا عيناااااة البحاااااا فقااااااد 

( العباااااا وتااااام 30عباااااي المصاااااارعة للناشاااااتي  فاااااي المااااادارس التخصصاااااية فاااااي ب اااااداد وعاااااددهم  شاااااملت ال
اجاااااراح التجاااااانس ل ااااام .واساااااتخدم االختباااااارات الخاصاااااة بااااااألداح للمساااااكات االربعاااااة وشااااامل الباااااا  الراباااااع 
علااااى عااااري النتاااااتا الخاصااااة بااااط وتبااااي  ماااا  خااااالل الجاااادول ال ااااروق بااااي  االختبااااارات القبليااااة والبعديااااة 

وذ االداح وظ اااااارت فااااااروق باااااي  االوساااااااع الحسااااااابية فااااااي االختباااااار البعاااااادف بعاااااادف ونساااااابة لقيااااااس مساااااات
 التعور في اداح لعبة المصارعة .
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 املهارات العقلية وعالقتها يف بعض مهارات كرة القدم

 
 م.م بال  سلمان حممود  م.د. كهالن رمضان صاحل

 السيد عمر روكان حسن   السيد عدي ثاير صاحل

Kahlan.ram@tu.edu.iq  

 
تلعااااا  الم اااااارات العقلياااااة والحركياااااة دورًا أساسااااايًا فاااااي مساااااتوذ اللعااااا  بكااااارة  القااااادم لاااااذلس يجااااا  
إعاااااادادهم اعاااااادادًا جياااااادًا ماااااا  النااااااواحي العقليااااااة والحركيااااااة علااااااى الوجااااااط األكماااااال وخصوصااااااا أ  الناحيااااااة 

 ع النواحي العقلية والحركية وهنا تكم  اهمية البحا .الم ارية تظ ر متداخلة م

امااااا مشااااكلة البحااااا فماااا  خااااالل اعااااالا الباااااحثي  علااااى عاااادد ماااا  البحااااوا والمصااااادر العلميااااة 
وجااااادوا ا  الكثيااااار مااااا  المااااادربي  عناااااد اععاااااات م للم اااااارات الحركياااااة ال يعتمااااادو  بشاااااكل اساساااااي علاااااى 

يااااااة هااااااي التااااااي تااااااتحكم بكاااااال االفعااااااال والنشاااااااعات اسااااااتخدام الم ااااااارات العقليااااااة ت ولكااااااو  العمليااااااات العقل
التاااااااي تصااااااادر فاااااااي ال ااااااارد داخااااااال البيتاااااااة التعليمياااااااة ت وتعمااااااال علاااااااى زياااااااادة مقااااااادرة الماااااااتعلم فاااااااي خاااااااز  
المعلومااااااات المتعلمااااااة واسااااااترجاع ا واالساااااات ادة من ااااااا بعريقااااااة أفضاااااال ت ممااااااا يحتاااااااج مّنااااااا الااااااى دراسااااااة 

باااااحثو  الخااااوي فااااي هكااااذا دراسااااة لكااااي يمااااد فعليااااة لمعرفااااة تأثيرهااااا علااااى عمليااااة الااااتعلمت لااااذلس ارتااااأذ ال
القاااااتمو  علاااااى عمليااااة الاااااتعلم بأهميااااة الم اااااارات العقليااااة وعالقت اااااا فااااي بعاااااي م ااااارات كااااارة القاااادم لااااادذ 

 العبي الشبا  في أكاديمية نادف العلم الرياضي .

 اما اهداف البحا فتلخصت باالتي : 

 لدذ العبي الشبا  . التعرف على مستوذ الم ارات العقلية وبعي م ارات كرة القدم -

 التعرف على عالقة االرتباع بي  الم ارات العقلية والم ارات االساسية لالعبي كرة القدم الشبا . -

وافتااااااري الباااااااحثو  بااااااا  هناااااااس عالقااااااة ارتباااااااع ذات داللااااااة احصاااااااتية بااااااي  الم ااااااارات العقليااااااة 
 والحركية لدذ العبي كرة القدم .

ا الوصااااااااا ي باسااااااااالوبي المسااااااااا  والعالقاااااااااات اماااااااااا مااااااااان ا البحاااااااااا فاساااااااااتخدم البااااااااااحثو  المااااااااان 
 االرتباعية لمالحمتط لعبيعة البحا.

اماااااااا مجتماااااااع البحاااااااا وعينتاااااااط : فتمثااااااال مجتماااااااع البحاااااااا بالعباااااااي الشااااااابا  فاااااااي االكاديمياااااااات 
( اكاديمياااااات والمباااااي  ت اصااااايل م 5الرياضاااااية بكااااارة القااااادم فاااااي محافظاااااة صاااااالك الااااادي  والباااااال  عاااااددها  

( العباااااااًا ت أماااااااا عيناااااااة البحاااااااا فاااااااتم اختيارهاااااااا بالعريقاااااااة 180ي   بالجااااااادول أدناااااااا  إذ بلااااااا  عااااااادد الالعبااااااا
العمدياااااااة وتمثلااااااات بالعباااااااي أكاديمياااااااة نجاااااااوم العلااااااام بكااااااارة واكاديمياااااااة ناااااااادف العلااااااام بكااااااارة القااااااادم للموسااااااام 

 ( العبًا بعد استبعاد حراس المرمى.40( ل تة الشبا  والبال  عددهم 2019 – 2018 

انخ اي نسبة الم ارات العقلية بشكل عام لدذ العينة  وتوصل الباحثو  الى االستنتاجات اآلتية :
ت وكذلس هناس ارتباع معنوف بي  الم ارات العقلية وم ارات كرة القدم لدذ الالعباي  ت وكاذلس هنااس فاروق 

 متباينة للم ارات الن سية على م ارات كرة القدم  االخماد ت الدحرجة ت الت ديف(.

mailto:Kahlan.ram@tu.edu.iq
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 املراهقني املتمدرسني يف اجلزائرالسمنة عند  دور الوعي الصحي يف الوقاية من مرض

 -الشلف- ( سنة لدائرة أوالد فارس14-12دراسة ميدانية على تالميذ املرحلة املتوسطة)

 
 أ. صباحيية إبراهيم د. ماحي صفيان

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - راجلزائ

 خمرب اإلبداع واألداء احلركي

 لفجامعة حسيبة بن بوعلي الش -اجلزائر

 طالب سنة ثالثة دكتورا 

chlef.dz-s.mahi@univ 
 

لااااام تحظاااااى دراساااااة الاااااوعي الصاااااحي للوقاياااااة مااااا  ماااااري السااااامنة فاااااي الجامعاااااات أو الملسساااااات 
التربويااااة الجزاتريااااة ماااا  قباااال الباااااحثي  باإلهتماااااام المعلااااو ت فماااا  خااااالل مالحظااااة الباااااحثي  واعالع ااااام 

ى المصاااااااادر والمراجاااااااع والدراساااااااات ذات العالقاااااااةت فاااااااإ  عااااااادد الدراساااااااات التاااااااي تناولااااااات مثااااااال هاااااااذا علااااااا
الموضاااااوا تكااااااد ال تتجااااااوز عااااادد أصاااااابع اليااااادت عموماااااا يمكااااا  تحدياااااد مشاااااكلة هاااااذ  الدراساااااة مااااا  خاااااالل 

المتمدرسااااي  فااااي مرحلااااة  معرفااااة  دور الااااوعي الصااااحي فااااي الوقايااااة ماااا  مااااري الساااامنة عنااااد المااااراهقي 
 سع.التعليم المتو 

التعااااارف علاااااى واقاااااع الاااااوعي الصاااااحي للوقاياااااة مااااا  ماااااري السااااامنة لااااادذ اذ هااااادف البحاااااا الاااااى 
 المراهقي  المتمدرسي  في المرحلة المتوسعة.

وجااااااادنا فاااااااي دراساااااااتنا هاااااااذ  أ  مساااااااتوذ الاااااااوعي الصاااااااحي للوقاياااااااة مااااااا  ماااااااري وخالصاااااااة ماااااااا 
وبنساااااااابة  السااااااامنة لااااااادذ الماااااااراهقي  المتمدرساااااااي  فاااااااي مرحلاااااااة التعلااااااايم المتوساااااااع كانااااااات بدرجاااااااة جيااااااادة

أو ممارساااااااااة بحياااااااااا يعااااااااازو  البااااااااااحثو  ربماااااااااا إلاااااااااى الثقافاااااااااة ال ذاتياااااااااة لألسااااااااارة الجزاترياااااااااةت  62.22%
 المراهقي  المتمدرسي  لألنشعة البدنية والرياضية في حصة التربية البدنية والرياضية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.mahi@univ-chlef.dz
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 املمارسةالرتبية البدنية يف املرحلة االبتدائية بني متثالت الفاعلني الرتبويني وواقع 

 
 بلمختار حممد رضا. د الطالبة حمديد كهينة

 2جامعة لونيسي علي البليدة - الجزاتر
مخبر الجريمة واالنحراف بي  الثقافة والتمثالت 

 ةاالجتماعي
ek.mahdid@univ-blida2.dz 

 2جامعة لونيسي علي البليدة - الجزاتر
الجريمة واالنحراف بي  الثقافة والتمثالت  مخبر

 ةاالجتماعي
m.belmokhtar@univ-blida2.dz 

 براهيمي أم السعود .د سربوت عبد املالك.د أ

 جامعة الجل ة
serbout4@mail.com 

 ل ةجامعة الج
messocio@gmail.com 

 

اتخااااااااذت وزارة  التربيااااااااة والتعلاااااااايم ماااااااا  التربيااااااااة البدنيااااااااة إحاااااااادذ أولويات ااااااااا حيااااااااا أدرجاااااااات فااااااااي 
األنشااااعة المدرساااايةت لااااذا تعتباااار التربيااااة البدنيااااة مااااادة إلزاميااااة تاااادخل فااااي المناااااها الدراسااااية لكاااال مرحلااااة 

يحضااااااار ال تياااااااا  وال تياااااااات ساااااااويا صااااااا وف الرياضاااااااةت لكااااااا  المالحاااااااظ ا   مااااااا  مراحااااااال التعلااااااايم حياااااااا
تماااااثالت ال ااااااعلي  الترباااااويي  ل اااااذ  الماااااادة مختلاااااف ماااااع المناشاااااير التاااااي توجب اااااا فجااااال ال ااااااعلي  ي ملاااااو  

 المواد الدراسية االخرذبن ا هذ  المادة ويعوضو 
رساة هاذ  الماادة فاي المدرساة لذا جاحت هذ  الدراسة لتحديد أهمية التربية البدنيةت ومعرفة واقاع مما

 االبتداتية.
 . : التربية البدنية ت المدرسة االبتداتيةت الثمالت االجتماعيةت ال اعلو  التربويو الكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ek.mahdid@univ-blida2.dz
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 برنامج ارشادي نفسي وأثر  علي الض وط النفسية لدي الناشئني يف كرة القدم

 
 حممد امحد ابراهيم حممد املصريد. 

elmasrynews.net@gmail.com 

 
تعتبااار الضااا وع الن ساااية مااا  المواضااايع الم ماااة التاااي نالااات اهتماااام كثيااارم  البااااحثي  فاااي المجاااال 
الرياضيت فالض وع الن سية تمثل أحاد المظااهر للصاعوبات والمشااكل التاي تالثر علاى الرياضاي فاي عادة 

وم ارية ون سية وعقلية حيا تعتبر عامل ت ديد وال يساتعيع الرياضاي التوفياق باي  متعلباات  جوان  بدنية
المنافسة واإلمكانات المتاحة ويصب  الرياضي م دد ما  قبال ال شال الاذف يولاد بادور  ضا وع ن سايةت وفاي 

باهااط علااى المقاباال ماا  أجاال تحقيااق متعلبااات المنافسااة الرياضااية يكااو  الرياضااي ملاازم بتحسااي  تركيااز انت
 المنافسة فقع دو  عوامل ومت يرات أخرذ ممك  أ  تشتت انتباهط.

وبماا ا  الناشاا  الرياضاي يعتباار الحجاار األساساي فااي بنااح رياضااي المسااتقبل وال ياتم ذلااس إال ماا  
خالل توجي ط توجي اا ساليما فاي جمياع الجوانا  البدنياة والم ارياة والن ساية والعقلياة فيجا  االهتماام بدراساة 

ع التااي تاالثر عليااط فااي مرحلااة مبكاارة. ال  التاادري  ال يمكاا  أ  يكتماال إال باإلعااداد الن سااي الجيااد الضاا و 
لالع ت و أ  التعبيق الخععي والم ارف في ميدا  اللع  يرتبع عمليا بالعامال الن ساي الاذف يالثر أيضاا 

ل التركيز واالنتبا  والثقاة فاي في الجان  البدنيت و أ  اللياقة البدنية واللياقة الن سية تعتمد على م ارات مث
الذات ومقابلة الض وع ومواج ات ا ويرف الباحاا ما  خاالل خبرتاط فاى العمال بمجاال تادري  الناشاتي  فاي 
كاارة القاادم والعماال كخبياار النتقاااح الموهااوبي  باادورف وزارة التربيااة والتعلاايم  وكعضااو فااي مجلااس ادارة بنقابااة 

اي مستوذ بعي ممارسي النشاع الرياضي فى المنافسة مقارنة الم   الرياضية  شعبط التدري ( أ  انخ 
يتعااري ل ااا الالعبااو  الناشااتي  قباال او اثناااح او بعااد  يبمسااتواهم فااى التاادري  قااد يرجااع إلااى الضاا وع التاا

المنافسة. وا  الرياضي الناش  العديد م  المثيرات الضارعة التي قاد يصاادف ا نظارا لتناوا المعالا  التاي 
فاااح ب ااات كاإلنجاااز العاااليت واكتسااا  الم ااارات الحركياااةت والقااادرات الخععياااةت واالسااتعداد ينب ااي عليااط الو 

الباااادني والن سااااي للمنافسااااة الرياضاااايةت والااااتحكم االن عاااااليت واالسااااتجابة للماااااسلوليات الملقاااااة علااااي عاتقااااطت 
الجياد ماع اآلخاري ت  ومحاولة التوفيق باي  كال ما  متعلباات التادري  ومتعلباات الحيااة والدراسااةع والت اعال

وكاااذلس الخاااوف مااا  ال شااال أو ال زيماااةت والخاااوف مااا  اإلصاااابة والقلاااق والتاااوتر واالستشاااارةع التاااي تااارتبع 
بالمنافسة الرياضية. ورير ذلس م  العوامل التي تس م في رفع مستوف الض وع لدف الرياضيي  الناشتي ت 

لاى انحادار مساتويات م الرياضاية واإلصاابة بمااا والتي قد ال يستعيعو  التكيف االيجابي مع ات فتلدف ب م إ
ثم االنسحا  م  الممارسة الرياضية . وم  هنا وجد الباحاا ضارورة  Burnoutيعرف باالحتراق الن سي 

العمل علي بناح برناما ارشادف ن سي لخ ي الض وع الن سية التاي تقاع علاي الناشا  الرياضاي ومحاولاط 
الضااا وع والتعامااال مع اااا والتكياااف   ي تلهلاااط الاااي مواج اااط هاااذتااادري  الناشااا  علاااي بعاااي الم اااارات التااا

 االيجابي مع ا.
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 2030تطبي  منوذج حتليل االحندار على االااهات حنو مهنة تدريس الرتبية الرياضية يف أطار رؤية 

 
 حممد عاصم حممد

 اإلسكندريةجامعة  -مصر 

gfx20044@hotmail.com 

 
ترجااااع أهمياااااة الدراساااااة  إلاااااي التعااااارف علاااااى م ااااارات اعاااااداد المعلااااام فاااااي م اااااارات القااااار  الحاااااادف 

اسااااااتنباع  التعاااااارف علااااااى قااااااوة االتجاهااااااات نحااااااو م نااااااة التاااااادريس فااااااي التربيااااااة الرياضااااااية ت والعشااااااري  ت
 معادلاااااة تنبلياااااة التجاهاااااات العالااااا  المعلااااام فاااااي  كلياااااة التربياااااة الرياضاااااية وفاااااق  م اااااارات القااااار  الحاااااادف
 و العشاااااري ( . وتاااااأتي أهاااااداف الدراساااااة إلاااااي التنمياااااة الم نياااااة للمعلااااام العالااااا  بكلياااااة التربياااااة الرياضاااااية ت
الاااااارابع المن جااااااي بااااااي  االتجاهااااااات ومتعلبااااااات العصاااااار نحااااااو م نااااااة تاااااادريس التربيااااااة الرياضااااااية وكااااااا  

عينااااة  مجتمااااع البحااااا ماااا  معلمااااي التربيااااة البدنيااااة بااااإدارة الحااااامول التعليميااااة كاناااات عينااااة البحااااا تكااااو 
( للتربياااااااة الرياضاااااااية معلماااااااط التاااااااابعي  إلدارة الحاااااااامول 25معلااااااام تربياااااااة رياضاااااااية و  (75  البحاااااااا مااااااا 

التعليميااااااااة وأداة الدراسااااااااة: تاااااااام بناااااااااح أداة الدراسااااااااة بعااااااااد االعااااااااالا علااااااااى الدراسااااااااات بموضااااااااوا قياااااااااس 
:  ت مااااااااان ا البحاااااااااا االتجاهاااااااااات لااااااااادذ المعلماااااااااي  والدراساااااااااات الساااااااااابقة الخاصاااااااااة بموضاااااااااوا الدراساااااااااة

 .دام الباحا المن ا الوص ي استخ
وجاااااااحت االسااااااتنتاجات ماااااا  خااااااالل النتاااااااتا وعلااااااى ضااااااوح األهااااااداف والماااااان ا المسااااااتعمل وفااااااي 
حااااااادود عيناااااااة البحاااااااا ومااااااا  واقاااااااع البياناااااااات التاااااااي تجمعااااااات لااااااادذ الباحاااااااا وفاااااااي أعاااااااار المعالجاااااااات 
اإلحصااااااااتية ت أمكااااااا  التوصااااااال لالساااااااتنتاجات اآلتياااااااة : اساااااااتنباع معادلاااااااة تنبلياااااااة يمكااااااا  مااااااا  خالل اااااااا 
الااااااتك   باتجاهااااااات معلمااااااي التربيااااااة الرياضااااااية نحااااااو م نااااااة التاااااادريس ت بداللااااااة م ااااااارات القاااااار  الحااااااادف 
والعشااااااري  ت أ  اتجاهااااااات معلمااااااي التربيااااااة الرياضااااااية نحااااااو م نااااااة التاااااادريس تاااااارتبع بعالقااااااة دالااااااة ت مااااااع 
ت م اااااارات القااااار  الحاااااادف والعشااااارين  ا  الزياااااادة فاااااي قيماااااة مت يااااار  م اااااارات القااااار  الحاااااادف والعشاااااري ( 

 التربية الرياضية( . يصاحبط زيادة في قيمة مت ير االتجاهات نحو م نة تدريس
وكاناااااااااات التوصاااااااااايات هااااااااااي : تعبيااااااااااق المقياسااااااااااي   االتجاهاااااااااااتت م ااااااااااارات القاااااااااار  الحااااااااااادف 
والعشاااااري ( ت علاااااى معلماااااي التربياااااة الرياضاااااية للتعااااارف علاااااى اتجاهاااااات م نحاااااو م ناااااة التااااادريس ت وكاااااذا 

التقياااااايم الاااااادورف والمسااااااتمر التجاهااااااات معلمااااااي التربيااااااة الرياضااااااية  م ااااااارات القاااااار  الحااااااادف والعشااااااري  ت
نحاااااااو م ناااااااة التااااااادريس ت وكاااااااذا م اااااااارات القااااااار  الحاااااااادف والعشاااااااري  ت وضاااااااع باااااااراما تعبيقياااااااة للرعاياااااااة 
العلمياااااااة لمعلماااااااي التربياااااااة الرياضاااااااية ت فاااااااي اتجاهاااااااات م نحاااااااو م ناااااااة التااااااادريس ت وكاااااااذا م اااااااارات القااااااار  

 .الحادف والعشري  
 .: نموذج تحليل االنحدار يةاالفتتاحالكلمات 
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 التنسلالعيب  اثر وسيلة مساعدة يف تطوير الضربة االمامية واخللفية

 
 م.م حممد معاذ عارف

 كلية املستقبل اجلامعة -العراق 

Mohammed.maath@mustaqbal-college.edu.iq 

 

التاااااانس تتميااااااز بصااااااعوبة أداح م ارات ااااااا أثناااااااح التاااااادري  والمنافسااااااة كون ااااااا تاااااالدذ فااااااي ا  لعبااااااة 
بيتااااة م توحااااة ومتنوعااااة وذات متعلبااااات صااااعبة ماااا  حيااااا ساااارعة ودقااااة األداح باإلضااااافة إلااااى انااااط يااااتم 
التعامااااال ماااااع الكااااارة لااااايس بصاااااورة مباشااااارة بااااال باساااااتخدام مضاااااار  خاصاااااة مماااااا يعقاااااد حالاااااة األداح عااااا  

جعاااااال متعلبااااااات الااااااتعلم وتعااااااوير األداح يحتاااااااج إلااااااى مواقااااااف تعليميااااااة خاصااااااة بقيااااااة األلعااااااا  ت وهااااااذا ي
 وبيتة تعلم رنية ل ري وصول المتعلم بأداتط للم ارات إلى مستويات مقبولة .

وقااااااااد الحااااااااظ الباحااااااااا وجااااااااود صااااااااعوبة فااااااااي تعلاااااااام وأداح الم ااااااااارات الحركيااااااااة لاااااااادذ الالعبااااااااي  
لااااذلس قااااام الباحااااا بتصااااميم وساااايلة مساااااعدة  الناشااااتي  فااااي المركااااز التاااادريبي التااااابع التحاااااد باباااال للتاااانس

يوضااااع داخاااال ساااااحة التاااانس يساااااعد الالعبااااي  علااااى تعلاااام وأداح بعااااي الم ااااارات األساسااااية فااااي اللعبااااة 
 كمحاولة لتس يل عملية التعلم واألداح .

وقاااااد هااااادف البحاااااا الاااااى معرفاااااة اثااااار اساااااتخدام الوسااااايلة المسااااااعدة فاااااي تعلااااام بعاااااي الم اااااارات 
 ة الخل ية( لدذ الالعبي  الناشتي  بالتنس .الضرب - الضربة األمامية 

و اساااااتخدم الباحاااااا المااااان ا التجريباااااي بتصاااااميم المجموعاااااات المتكافتاااااة لمالتمتاااااط لحااااال مشاااااكلة 
البحااااا والوصااااول إلااااى التحقااااق ماااا  فرضاااايات البحااااا و حاااادد الباحااااا مجتمااااع البحااااا العبااااو منتخاااا  

مثلااااااات عيناااااااة البحاااااااا مجتماااااااع ( العباااااااي  وقاااااااد 10محافظاااااااة بابااااااال للناشاااااااتي  باااااااالتنس والباااااااال  عاااااااددهم  
البحاااااا بأكملاااااطت حياااااا تااااام تقسااااايم م الاااااى مجماااااوعتي  مجموعاااااة تجريبياااااة ومجموعاااااة ضاااااابعة واحتاااااوت 

 كل مجموعة على خمس العبي  .
حيااااااااا كاناااااااات المجموعااااااااة الضااااااااابعة تااااااااتعلم  2012 1 7لقااااااااد تاااااااام تن يااااااااذ الماااااااان ا فااااااااي يااااااااوم 

وعاااااة التجريبياااااة فاااااتم اساااااتخدام الم اااااارات بواساااااعة اساااااتخدام المااااان ا المتباااااع مااااا  قبااااال المااااادر  اماااااا المجم
الضاااااربة الخل ياااااة ( حياااااا اشاااااتملت -الوسااااايلة المسااااااعدة فاااااي تعاااااور بعاااااي الم اااااارات  الضاااااربة االمامياااااة

 5وحااااااااادة تعليمياااااااااة تعويرياااااااااة ( وتااااااااام تقسااااااااايم ا كااااااااااالتي   15الوحااااااااادات التعليمياااااااااة التعويرياااااااااة علاااااااااى  
للضاااااربة االمامياااااة  وحااااادات( مشاااااركة 5وحااااادات( للضاااااربة الخل ياااااة و  5وحااااادات( للضاااااربة االمامياااااة و  

وحاااااادات( فااااااي االساااااابوا  ت حيااااااا اساااااات رق وقاااااات الوحاااااادة التعليميااااااة التعويريااااااة  3و الخل يااااااة و بواقااااااع  
دقيقاااااة (  70دقيقاااااة( و القسااااام الرتيساااااي   15دقيقاااااة ( وتااااام تقسااااايم ا كااااااآلتي : القسااااام التحضااااايرف   90 

ريبي لالتحااااااد ال رعاااااي   دقااااااتق( وتااااام اجاااااراح االختباااااارات البعدياااااة فاااااي المركاااااز التاااااد 5والقسااااام الختاااااامي  
 االختبارات وبن س الظروف التي عبقت ب ا االختبارات القبلية . 2020 2 18بابل في يوم 
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 املؤسسات الرياضية العراقية يف متطلبات تطبي  إدارة اجلودة الشاملة

 
 ا.م.د ميسلون زهري حسني ا.م.د حذيفة إبراهيم خليل داود الربيعيد وحمم د.ا

 اجلامعة كلية املستقبل

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 امعة بابلج

 الرتبية البدنية وعلوم الرياضة كلية

 

يتوقاااااااف نجااااااااك تعبياااااااق ادارة الجاااااااودة فاااااااي الملسساااااااات الرياضاااااااية العراقياااااااة علاااااااى مااااااادذ وعاااااااي 
التاااااي ت اااااادف الاااااى تحقيااااااق التمياااااز فااااااي جاااااودة اداح الملسسااااااة  المسااااالولي  ب لساااااا ة ادارة الجاااااودة الشاااااااملة

الرياضاااااااية مااااااا  خاااااااالل الوفااااااااح باحتياجاااااااات الالعباااااااي  والمااااااادربي  والقياااااااام بم ام اااااااا بأفضااااااال ماااااااا يجااااااا  
بحاااااادود االمكانااااااات المتاحااااااة ت اضااااااافة الااااااى اهميااااااة تناساااااا  تكل ااااااة اعااااااداد البعاااااال او ال ريااااااق الرياضااااااي 

 بالنسبة للمراد تحقيقط .
بعااااادم وجاااااود تصاااااور عااااا  متعلباااااات تعبياااااق ادارة الجاااااودة الشااااااملة فاااااي  وتكمااااا  مشاااااكلة البحاااااا

 الملسسات الرياضية العراقية ت وعدم وجود تشريعات ترسم ثقافة الجودة في ا.
 وقد هدف البحا الى :

التعااااااااارف علاااااااااى االتجاهاااااااااات الحديثاااااااااة فاااااااااي ادارة الشااااااااااملة ومتعلباااااااااات تعبيق اااااااااا فاااااااااي الملسساااااااااات  -
 قترحة لتعوير ك ايات العاملي  في ا.الرياضية العراقية ت ووضع تصورات م

المااااان ا الوصااااا ي النظااااارف لمسااااا  انظماااااة الجاااااودة الشااااااملة المعبقاااااة فاااااي  و وقاااااد اعتماااااد البااااااحث
الملسسااااااااات الرياضااااااااية العالميااااااااة والعربيااااااااة وذلااااااااس بوضااااااااع تصااااااااورات مسااااااااتقبلية لكي يااااااااة تعبيق ااااااااا فااااااااي 

 الملسسات الرياضية العراقية
   بضرورة :و وقد اوصى الباحث

ماااااااا  الخباااااااارات العالميااااااااة السااااااااابقة التااااااااي تبناااااااات ادارة الجااااااااودة الشاااااااااملة فااااااااي ملسسااااااااات ا االساااااااات ادة  .1
 الرياضية والتي ثبت نجاح ا بشكل كبير.

 ت يتة الجو العام على تقبل وانتشار ثقافة الجودة الشاملة في الملسسات الرياضية العراقية . .2
ت ادة مناااااااااط بعريقاااااااااة تعبياااااااااق م ااااااااااهيم الجاااااااااودة الشااااااااااملة بالملسساااااااااات الرياضاااااااااية العراقياااااااااة واالسااااااااا .3

 صحيحة.
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تأثري اسرتاتيجية كيلر يف تعلم مهارتي الدحرجة االمامية املكورة وفتحا باجلمناستك الفين 

 للطالبات

 
 م.م دانيا علي عبد الرحيم داود الربيعيد وحمم د.ا

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 بلاملديرية العامة لرتبية با

 
إ  اساااااااتخدام اساااااااتراتيجية كيلااااااار تااااااازود البااااااااحثي  والترباااااااويي  ومنتجاااااااي الباااااااراما التعليمياااااااة فاااااااي 
المجاااااااال الرياضاااااااي بمعلوماااااااات نظرياااااااة وعملياااااااة فاااااااي انتااااااااج باااااااراما الاااااااتعلم الاااااااذاتي وزياااااااادة التحصااااااايل 
المعرفااااااااي وتعلاااااااام بعااااااااي الم اااااااااارات االساسااااااااية بالجمناسااااااااتس ال نااااااااي لتكاااااااااو  وساااااااايلة مساااااااااعدة تخااااااااادم 

ل عملياااااة تعلم ااااا  بأقااااال ج اااااد وأسااااارا وقااااات ممك .وتكمااااا  مشاااااكلة البحاااااا باااااأ  معظااااام العالباااااات وتسااااا 
التخعيعااااااات لتن يااااااذ الوحاااااادة التعليميااااااة فااااااي دروس الجمناسااااااتس ال نااااااي بكليااااااات التربيااااااة البدنيااااااة وعلااااااوم 
الرياضااااااة تعتمااااااد علااااااى خباااااارة الماااااادرس الشخصااااااية وشاااااارك الم ااااااارة او الحركااااااة المتضاااااامنة فااااااي المن اااااااج 

و بواسااااااعة النمااااااوذج للعلبااااااة امااااااا تعلاااااام النااااااواحي النظريااااااة فيعتمااااااد علااااااى بإختصااااااار وعرضاااااا ا بن سااااااط ا
االلقاااااااح والتلقااااااي ت وا   هااااااذا األماااااار ال يراعااااااي اخااااااتالف مسااااااتويات وقاااااادرات العلبااااااةت لااااااذا تاااااام إسااااااتعمال 
اسااااااتراتيجية كيلاااااار لتساااااااهم فااااااي تعلاااااام م ااااااارتي  الدحرجااااااة االماميااااااة المكااااااورة وفتحااااااا بالجمناسااااااتس ال نااااااي 

بدنيااااااة وعلااااااوم الرياضااااااة المرحلاااااااة الثانيااااااة فااااااي جامعااااااة باباااااال للعااااااام الدراساااااااي لعالبااااااات كليااااااة التربيااااااة ال
تفاااااااي القاعاااااااة الرياضااااااااية الم لقاااااااة للجمناسااااااااتس. وهااااااادف البحاااااااا الااااااااى  التعااااااارف علااااااااى 2017 -2016

تاااااااأثير اساااااااتراتيجية كيلااااااار فاااااااي تعلااااااام م اااااااارتي الدحرجاااااااة االمامياااااااة المكاااااااورة وفتحاااااااا بالجمناساااااااتس ال ناااااااي 
 10( ت قساااااااامت الااااااااى مجمااااااااوعتي  الضااااااااابعة وعااااااااددها 20   للعالبااااااااات عينااااااااة البحااااااااا البااااااااال  عاااااااادده

عالبااااااااات اسااااااااتعملت االسااااااااتراتيجية المتبعااااااااة ماااااااا  قباااااااال تدريسااااااااية المااااااااادةت امااااااااا المجموعااااااااة التجريبيااااااااة 
عالباااااات ايضااااااا.تم  اساااااتعمال  الماااااان ا التجريباااااي لمالتمتااااااط  10وعااااااددها فاساااااتعملت اسااااااتراتيجية  كيلااااار(

 اتا استنتا الباحثا  بأ :وعبيعة البحا. وبعد عري وتحليل ومنا قشة النت
اعتماااااد رليااااة التمااااااري  التم يديااااة اثناااااح الااااادرس ادذ الااااى جعااااال العالبااااات اكثاااار ررباااااة بااااالتعلم مااااا   .1

 خالل اشتراس اكثر م  حاسة في عملية التعلم
سااااااعد اساااااتعمال اساااااتراتيجية كيلااااار العالباااااات فاااااي اكتشااااااف قااااادرات   وامكاااااانيت   وماااااا يماااااتلك  مااااا   .2

 حلة جيدة في ف م وتعلم م ارات الجمناستس ال نيمعلومات في الوصول الى مر 
 وفي ضوح االستنتاجات اوصى الباحثا  بضرورة:

التأكياااااااد علاااااااى الجانااااااا  المعرفاااااااي وحسااااااا  اساااااااتعمال اساااااااتراتيجية كيلااااااار بجمياااااااع مكونات اااااااا ل اااااااري  .1
 مساعدة العالبات في سرعة تعلم م ارات الجمناستس ال ني والتحس  في األداح.

في للعالباااااات للوصاااااول الاااااى المساااااتوذ المعلاااااو  اثنااااااح تعلااااام م اااااارات ضااااارورة اععااااااح الوقااااات الكاااااا .2
 الجمناستس ال ني ألجل تجاوز ال روقات ال ردية.



 كلية املستقبل اجلامعة -العراق  - املؤمتر الدولي اخلامس لعلوم وتكنلوجيا الرياضة

73 

تأثري اسرتاتيجية كيلر يف تعلم مهارتي الدحرجة االمامية املكورة وفتحا باجلمناستك الفين 

 للطالبات

 
 يم.م زيد صمصام ترك صدام حممد فريد د.ا داود الربيعيد وحمم د.ا

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 امعة بابلج

 الرتبية البدنية وعلوم الرياضة كلية

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 
مااااااااا  المعاااااااااروف هنااااااااااس عااااااااادة اساااااااااتراتيجيات واساااااااااالي  تدريساااااااااية يمكااااااااا  للمدرساااااااااي  اختياااااااااار 

ويساااا ل  ةمثاااال من ااااا والااااذف ياااارا  مالتمااااا للعلبااااة كااااي يسااااير العمليااااة التعليمياااااالسااااتراتيجية واالساااالو  اال
وصااااول المعلومااااات الااااى ذهاااا  العالاااا  بأقصاااار العاااارق وابسااااع ا . وبناااااح علااااى مااااا ساااابق نحاااا  بحاجااااة 
الااااى اسااااتراتيجيات جدياااادة وحديثااااة ومن ااااا اسااااتراتيجية سااااكامبر ت لكون ااااا تساااااعد لكون ااااا تساااااعد العالاااا  

ات داخاااال مياااادا  اللعاااا  وخارجااااط  ت وبالتااااالي تنميااااة الت كياااار االبااااداعي وتعلاااام علااااى تعلاااام واتقااااا  الم ااااار 
م اااااارة الت اااااديف بكااااارة القااااادم للعاااااال  للوصاااااول الاااااى افضااااال اداح يضااااام  تعلااااام واتقاااااا  الم اااااارة لتحقياااااق 

 . ةاالهداف المرجو 
 اهداف البحا:

ة التربياااااااة اعاااااااداد اختباااااااار للت كيااااااار االباااااااداعي لعاااااااال  المرحلاااااااة االولاااااااى الدراساااااااة الصاااااااباحية بكليااااااا .1
 جامعة بابل –البدنية وعلوم الرياضة 

لتعاااارف علااااى تااااأثير اسااااتراتيجية سااااكامبر فااااي تنميااااة الت كياااار االبااااداعي وتعلاااام م ااااارة الت ااااديف بكاااارة ا .2
 القدم للعال  .

امااااااا من جيااااااة البحااااااا واجراحاتااااااط الميدانيااااااة فقااااااد اسااااااتعمل الباحااااااا الماااااان ا التجريبااااااي بتصااااااميم 
( عالباااااااا مااااااا  ٥٠البعااااااادف علاااااااى عيناااااااط بل ااااااات   –ختباااااااار القبلاااااااي المجماااااااوعتي  المتكاااااااافتتي  ذواتاااااااي اال

 ةفاااي جامعااااة باباااال اذ تااام تقساااايم العينااااة االولااااى فاااي كليااااة التربيااااة البدنياااة وعلااااوم الرياضاااا لااااةعاااال  المرح
التجريبياااااة تااااادرس اساااااتراتيجية ساااااكامبر  ة( عالباااااا لكااااال مجموعاااااط ت المجموعااااا٢٥الاااااى مجماااااوعتي  بواقاااااع  

 . ةم  قبل مدرس المادة المتبع تدرس باالستراتيجية ةاما الضابع
 االستنتاج:

الساااااااتراتيجية ساااااااكامبر تاااااااأثير ايجاااااااابي برفاااااااع مساااااااتوذ تعلااااااام العاااااااال  للم اااااااارة المبحوثاااااااط وت كيااااااارهم  .1
 بأن س م وزيادة االفكار االبداعية الت اعلية لدي م . المعرفةاالبداعي كون م استنتجوا 

 التوصيات:
تعااااوير  ألجاااالير الااااذات واثااااارة حاااا  االسااااتعالا العماااال علااااى اكتسااااا  العااااال  الثقااااة بااااالن س وتقااااد .1

 الت كير االبداعي لدي م  .
اساااااتراتيجية ساااااكامبر لماااااا ل اااااا مااااا  نتااااااتا  باساااااتعمالجاااااراح دراساااااات مشااااااب ة علاااااى العاااااا  اخااااارذ ا .2

 ايجابية .
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 والسبل الكفيلة بتطوير  واقع حركة الكشافة واملرشدات يف العراق

 
 د احلسنيم.م حممد محزة عب داود الربيعيد وحمم د.ا

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 
ا  تربيااااااة الشاااااابا  التربيااااااة السااااااليمة احااااااد االهتمامااااااات الرتيسااااااية ل باااااااح وال يتااااااات االجتماعيااااااة 

يبااااااة الصاااااالة ب اااااام ت وا  تااااااربيت م تتعااااااور والماااااادارس والجامعااااااات والمنظمااااااات والملسسااااااات التااااااي هااااااي قر 
عنااااادما تعااااام الثقاااااة بيااااان م وماااااع المسااااالولي  عااااان م وعنااااادما تاااااوفر ملسساااااات الدولاااااة ومنظمات اااااا ل ااااام رلذ 

 مستقبلية وتقنع م بانتمات م لوعن م الذف يعد ل م ويشاركو  فيط.
وقااااااد دخلاااااات الحركااااااة الكشاااااا ية فااااااي حياااااااة الشاااااابا  قااااااديمًا وحااااااديثًا عنااااااد معظاااااام الاااااادول واالماااااام 
والشااااااعو  وباااااااالررم مااااااا  اخااااااتالف ثقافاااااااات م لكون اااااااا تلعاااااا  دورًا فاااااااي حياااااااات م بشااااااكل مباشااااااار او ريااااااار 
مباشاااااااار . ل ااااااااذا تقااااااااع علااااااااى الجميااااااااع وخاصااااااااة القيااااااااادات الشاااااااابابية مساااااااالوليات جسااااااااام تتعاااااااادذ اقامااااااااة 
المخيمااااااات الكشاااااا ية واالنشااااااعة المصاااااااحبة ل ااااااا وتحقيااااااق هوايااااااات الشاااااابا  ورربااااااات م ت باااااال احتااااااواحهم 

وبناااااات م البنااااااح الصاااااحي  الاااااذف يعتماااااد علاااااى باااااراما وخعاااااع هادفاااااط وك ااااال ت وتكاااااو   وتعاااااوير عاقاااااات م
لقاااااااادة حركاااااااة الكشاااااااافة والمرشااااااادات القااااااادرة علاااااااى االقنااااااااا بت يااااااار مالمااااااا  شخصااااااايت م ت وا  عالقااااااات م 

 مع م يحكم ا الصدق فيما يقدم ل م .
كاااااو  وتكمااااا  اهمياااااة البحاااااا بعااااارك رلذ مساااااتقبلية لتعاااااوير واقاااااع حركاااااة الكشاااااافة والمرشااااادات ت

تت ااااااق وارراضاااااا ا ال  مااااااا يعوزنااااااا بالمرحلااااااة الراهنااااااة هااااااو تكاماااااال  اكثاااااار مالتمااااااة ماااااا  الحلااااااول التااااااي ال
عناصاااار العماااال فااااي المجلااااس االعلااااى الكشااااافة والمرشاااادات فااااي العااااراق انعالقااااًا ماااا  تصااااورات واضااااحط 
معتماااااااااد  علااااااااااى احتياجااااااااااات الشاااااااااابا  واضااااااااااحط االهاااااااااداف واتساااااااااااق ا مااااااااااع جملااااااااااة النظااااااااااام السياسااااااااااي 

الجتماااااااعي القاااااااتم وقاااااادرت م علااااااى استشااااااراق افاااااااق المسااااااتقبل ووضااااااع البااااااداتل المناساااااابة واالقتصااااااادف وا
 للمت يرات المحتملة فيط.
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ارات االساسية للطالب ( يف تطوير بعض املهflipped learningتأثري اسلوب التعلم املنعكس )

 بكرة القدم

 
 شعالن م.م حممد حسن م.م سعد حممود فرمان مصطفى جاسم عبد زيد د.م

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 املديرية العامة لرتبية بابل
 الرياضةو وزارة الشباب

 قسم املوهبة الرياضية

 
يلعاااااا  الااااااتعلم الحركااااااي دور م اااااام فااااااي مجااااااال التربيااااااة البدنيااااااة وعلااااااوم الرياضااااااة فااااااالكثير ماااااا  

لااااى عمليااااة تعلاااام واتقااااا  حتااااى يسااااتعيع العالاااا  اداح الم ااااارات الحركيااااة التااااي يودي ااااا العااااال  تحتاااااج ا
 الم ارة بكل انسيابية .

ديثااااااة فااااااي تعلاااااام الم ااااااارات الحركيااااااة باالضااااااافة الااااااى حسااااااالي  الالالااااااتعلم الماااااانعكس هااااااو احااااااد ا
ذلااااااس يعااااااور الجاناااااا  ال كاااااارف والمعرفااااااي لاااااادذ العااااااال  فقااااااد اسااااااتعمل الباااااااحثو  هااااااذا االساااااالو  علااااااى 

الجامعااااااة  فقااااااد قساااااام العااااااال  الااااااى مجمااااااوعتي  ضااااااابعة  مجموعااااااة ماااااا  العااااااال  فااااااي كليااااااة المسااااااتقبل
تاخاااااذ المااااان ا االعتياااااادف والمجموعاااااة التجريبياااااة تاخاااااذ المااااان ا المعاااااد مااااا  قبااااال البااااااحثي  وبعاااااد اجاااااراح 

 االختبارات ومعالجت ا احصاتيا توصل الباحثو  الى :
 رة القدمللمن ا التعليمي باستخدام التعلم المنعكس ادذ دور  في بعي الم ارات االساسية بك .1
 اكدت التدريبات باستخدام التعلم المنعكس فاعليت ا في تعلم الم ارات االساسية بكرة القدم .2

 بعد ذلس قام الباحثو  بالتوصية الى :
 ضرورة استعمال اسلو  التعلم المنعكس في االلعا  الجماعية االخرذ .1
 ضرورة ادخال العناصر الحديثة والتكنولوجيا في تعلم العال  .2
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 بناء وتقنني مقياس لتقييم رسم اخلريطة االجتماعية لالعيب كرة السلة يف حمافنة البصرة

 
 سيف علي حممدم.د  نعيمة زيدان خلفا.م.د  مصطفى عبد الرمحن حممد د.ا

 جامعة البصرة

 الرتبية البدنية وعلوم الرياضة كلية

 وزارة الرتبية -العراق  جامعة ب داد

 saifalis19@yahoo.com  

 
إ  اساااااتمرار ضاااااعف التماساااااس االجتماااااااعي باااااي  العباااااي فااااارق كاااااارة السااااالة سااااايلدف إلاااااى زيااااااادة 
المساااااافة االجتماعيااااااة بيااااان م وقااااااد يترتاااااا  علاااااى ذلااااااس ضاااااعف االناااااادماج بااااااي  هاااااذ  الجماعااااااات فيصااااااب  

عزلااااااة اجتماعيااااااة تسااااااب  عاااااادم  ال ريااااااق الواحااااااد منقسااااااما إلااااااى مجتمعااااااات فرعيااااااة يعااااااي. كاااااال من ااااااا فااااااي
تظاااااافر الج اااااود داخااااال ال رياااااق توهناااااا نصااااال إلاااااى مساااااألة فاااااي راياااااة األهمياااااة وهاااااي إ  تعاااااري ال رياااااق 

 إلى عارئ أو أزمة سيلدف إلى استثارة ضعف التماسس االجتماعي لدذ العبي ال رق . 

 وي دف البحا الحالي إلى :  

 العبي كرة السلة في محافظة البصرةبناح وتقني  مقياس لتقييم رسم الخريعة االجتماعية ل .1

 أيجاد معايير   درجات ومستويات ( للمقياس المصمم . .2

امااااااا مشااااااكلة البحااااااا الحااااااالي فقااااااد الحااااااظ الباااااااحثو  ا  هناااااااس كثياااااار ماااااا  المباريااااااات تخساااااارها 
ال اااارق هااااو لاااايس بسااااب  االداح الباااادني والم ااااارف وال نااااي وانمااااا فااااي عاااادم قاااادرة ربااااع امكانيااااات الالعبااااي  

ماااااة ال ااااادف الرتيساااااي حياااااا مالحاااااظ ا  هنااااااس ع ياااااا  للجانااااا  ال اااااردف فاااااي االداح علاااااى وتوظي  اااااا لخد
حساااااا  الجانااااا  الجمااااااعي مماااااا يااااالدف الاااااى هااااادر الكثيااااار مااااا  العاقاااااات لتحقياااااق ال اااااوز االمااااار الاااااذف 

 شكل لدذ الباحثو  دراسة هذ  الظاهرة االجتماعية والتعرف على دورها في انتاجية ال ريق .

العبااااااي كاااااارة الساااااالة المتقاااااادمي  فااااااي محافظااااااة البصاااااارة ماااااا  تااااااط مجتمااااااع البحااااااا وعيناذ تكااااااو  
العباااااااا شااااااكلت نساااااابة متويااااااة مقااااااادارها  48العبااااااا امااااااا عيناااااااة البحااااااا فقااااااد كاناااااات  62والبااااااال  عااااااددهم 

 % م  مجتمع البحا .  77.41

 اما اهم االستنتاجات :

فااااي  تاااام التوصاااال الااااى  بناااااح وتقنااااي  مقياااااس لتقياااايم رساااام الخريعااااة االجتماعيااااة لالعبااااي كاااارة الساااالة .1
 محافظة البصرة.

 تم أيجاد معايير   درجات ومستويات ( للمقياس المصمم . .2

 اما اهم التوصيات :

 إجراح دراسات أخرذ وفي ن س موضوا البحا في أنشعة رياضية أخرذ . .1

ضاااارورة وضااااع وحاااادة تدريبيااااة خاصااااة لالعبااااي كاااارة الساااالة  تتضاااام  شاااارك وافااااي وتعبيقااااي للتماسااااس  .2
 ل ريق لما لط اثر في تحسي  اداح الالعبي  .االجتماعي وروك االندماج في ا

 

mailto:saifalis19@yahoo.com
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أثر مترينات خاصة يف تطوير مرونة االكتاف والعمود الفقري وحتسني القدرة االنفجارية للذراع 

 جاز لرماة الرمح الناشئنيـالرامية واالن

 
 عمار حمي خليل القزويينالسيد  ةعبد الكاظم رحيم حسام د.م ةمقدام عبد الكاظم رحيم د.م

 الكوفةعة جام

 الرتبية البدنية وعلوم الرياضة كلية
 اجلامعة االسالمية يف النجف االشرف اجلامعة االسالمية يف النجف االشرف

 Hussamalkaabi100@gmail.com   

 
مااااااااود ال قاااااااارف سااااااااعت الدراسااااااااة الااااااااى اعااااااااداد تمرينااااااااات خاصااااااااة لتعااااااااوير مرونااااااااة االكتاااااااااف والع

وتحساااااي  القااااادرة االن جارياااااة للاااااذراا الرامياااااة واإلنجااااااز لرمااااااة الااااارم  الناشاااااتي  ت مااااا  خالل اااااا تااااام تحدياااااد 
التاااااااثير ل اااااااذ  التمرينااااااات فاااااااي تعااااااوير مروناااااااة االكتااااااااف والعمااااااود ال قااااااارف وتحسااااااي  القااااااادرة االن جارياااااااة 

و  المااااااان ا التجريباااااااي للاااااااذراا الرامياااااااة واإلنجااااااااز لرمااااااااة الااااااارم  الناشاااااااتي  . وخالل اااااااا اساااااااتخدم البااااااااحث
لتوافقاااااط وعبيعاااااة المشاااااكلة للوصاااااول إلاااااى تحقيااااااق أهاااااداف البحاااااا ت بتصاااااميم المجماااااوعتي  المتكااااااافتتي  
ذوات القياساااااي  القبلااااااي والبعاااااادف . وبعاااااد أ  حاااااادد مجتمااااااع البحااااااا باااااالالعبي  الناشااااااتي  لمسااااااابقة رمااااااي 

ساااااانة ت والبااااااال  ( 16-17الاااااارم  فااااااي محافظااااااة النجااااااف االشاااااارف ت الااااااذي  يتااااااراوك أعمااااااارهم مااااااا بااااااي   
( العباااااي  وتاااااوزيع م بالعريقاااااة العمدياااااة علاااااى 6( العباااااي  . تااااام اختياااااار عيناااااة مكوناااااة مااااا   7عاااااددهم  

( العاااااا  لكاااااال مجموعااااااة ت ويقااااااوم كاااااال 3مجمااااااوعتي  مجموعااااااة ضااااااابعة ومجموعااااااة تجريبيااااااة وبواقااااااع  
 ( محاولة لكل مجموعة .18( محاوالت بحيا يصب  حجم العينة  6الع  بتن يذ  

لمعالجاااااات االحصااااااتية  لمت يااااارات البحاااااا تااااام اساااااتخراج نتااااااتا البحاااااا . ومن اااااا وبعاااااد اجاااااراح ا
 توصل الباحثو   إلى عدة استنتاجات كا  أهم ا اآلتي :

 هناس عالقة معنوية بي  مرونة االكتاف والعمود ال قرف واإلنجاز في مسابقة رمي الرم  . -

والعماااااود ال قااااارف وتحسااااااي  أ  التمريناااااات الخاصاااااة ل ااااااا أثااااار معناااااوف فااااااي تعاااااوير مروناااااة االكتاااااااف  -
 القدرة االن جارية للذراا الرامية واإلنجاز في مسابقة رمي الرم  .

 هذا وخرج الباحثو  بتوصيات أهم ا : -

علااااااى الماااااادربي  والمختصااااااي  و الخبااااااراح  االهتمااااااام  فااااااي التاااااادري  علااااااى تنميااااااة العناصاااااار األكثاااااار  -
 أهمية في أداح المسابقة .

لخاصااااااة بمرونااااااة االكتاااااااف والعمااااااود ال قاااااارف باإلضااااااافة الااااااى ماااااا  الضاااااارورف اسااااااتخدام  التمرينااااااات ا -
تمااااااااري  الحباااااااال المعاعياااااااة لتعاااااااوير المروناااااااة الخاصاااااااة بمساااااااابقة رماااااااي الااااااارم  ت وكاااااااذلس تمااااااااري  
الكااااارات العبياااااة باااااأوزا  مناسااااابة وكااااارات التااااانس لتعاااااوير القااااادرة االن جارياااااة للاااااذراا الرامياااااة وبالتاااااالي 

 تحسي  اإلنجاز .

 
 

mailto:Hussamalkaabi100@gmail.com
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سائل مساعدة يف تطوير سرعة دوران اجلذع ودقة األداء ملهارة الضرب تأثري مترينات نوعية بو

 سنة بالريشة الطائرة 15( لالعيب فئة حتت crossالساح  املتقاطع )

 
 أ.د ماهر عبد احلمزة حردان م.د مهند نزار كزار

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 امعة بابلج

 نية وعلوم الرياضةالرتبية البد كلية

mohnaz57@yahoo.com  habobealiraqi@yahoo.com  

 

فااي هااذا البااا  المقدمااة وأهميااة البحااا ومشااكلتط المتجساادة فااي صاايارة تمرينااات  ا تناااول الباحثاا
  الجاااذا واهميتاااط فاااي دقاااة اداح الضاااربة االمامياااة السااااحقة وتضااااف إلاااى البرنااااما تسااا م فاااي تعاااوير دورا

التادريبي ت لااذا ارتااأذ الباحاا اعتماااد عاادة وساااتل اساتخدمت خااالل الوحاادات التدريبياة إضااافة إلااى العااري 
 والتحليل ال ديوف للم ارة كأسلو  علمي امثل لزيادة خبرات الالعبي  .

 : جاحت أهداف البحا ت كما يأتي

إعاااااااااداد تمريناااااااااات لتعاااااااااوير دورا  الجاااااااااذا ودقاااااااااة م اااااااااارة الضاااااااااربة االمامياااااااااة السااااااااااحقة  لالعباااااااااي   .1
 الناشتي  بالريشة العاترة.

معرفااااااااة تااااااااأثير التمرينااااااااات فااااااااي تعااااااااوير دورا  الجااااااااذا ودقااااااااة م ااااااااارة الضااااااااربة االماميااااااااة الساااااااااحقة   .2
 لالعبي  الناشتي  بالريشة العاترة.

ريناااااااات تاااااااأثير ايجاااااااابي فاااااااي تعاااااااوير دورا  للتما  ومااااااا  هاااااااذ  األهاااااااداف جااااااااح فاااااااري البحاااااااا 
 . الجذا ودقة م ارة الضربة االمامية الساحقة  لالعبي  الناشتي  بالريشة العاترة

أمااااااا عاااااا  المن جيااااااة التااااااي اسااااااتخدم ا الباحااااااا ت فقااااااد تناااااااول الماااااان ا التجريبااااااي ت فضااااااال عاااااا  
ات لاااااألداح الضاااااربة توصااااايف عيناااااة البحاااااا واألدوات واألج ااااازة الالزماااااة فياااااط ت ماااااع تحدياااااد أهااااام االختباااااار 

االمامياااااااة السااااااااحقة والتجاااااااار  االساااااااتعالعية واهااااااام المعالجاااااااات اإلحصااااااااتية . يمكااااااا  االساااااااتدالل الاااااااى 
اهمياااة دراساااة حركاااة الجاااذا فاااي نجااااك اللعباااة هاااو ماااا نجاااد  مااا  اهتماااام واساااع ب اااذا الم  اااوم فاااي العاااا  

 . اخرذ مثل الكولف والتنس وكرة العاترة

 ناقشت ا التي توصل إلي ا الباحات جاحت استنتاجاتطت كما يأتي:وبعد معالجة النتاتا وتحليل ا وم

للتمريناااات بالوسااااتل المساااااعدة تاااأثير ايجااااابي فاااي تعااااوير دورا  الجاااذا ودقااااة أداح الضاااربة االماميااااة  -
 الساحقة ودور الجسم كامال على مستوذ الضربة التي يلدي ا الالع  خاصة تأثير دور الجذا علي ا.

 حت توصيتط : وم  هذا االستنتاج جا

اسااااتخدام التمرينااااات بالوساااااتل المساااااعدة فااااي تعااااوير دورا  الجااااذا ودور  فااااي دقااااة اداح الضااااربة 
االمامية الساحقة لالعبي  الناشتي  ت وعليط وج  التأكيد خالل عمل المادربي  علاى التأكياد اثنااح الوحادات 

 رات وقابليات الالعبي  .التدريبية على الجسم بالكامل وفق األسس العلمية التي تتناس  مع قد

 : دورا  الجذا ت الضربة الساحقة مفتاحيةالكلمات ال
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 أثر وسائل مساعدة يف تطوير دقة التصويب بالبندقية اهلوائية لد  الرماة الشباب

 
 م.م نور عبد املنعم عبد احلسني مازن هادي كزار د.ا سامر يوسف متعب د.ا

 بابلجامعة 

 الرياضة الرتبية البدنية وعلوم كلية

 كلية املستقبل اجلامعة

 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 

 
رياضااااااة  مااااا  خااااااالل مالحظااااااة الباااااااحثو  الاااااى عبيعااااااة العمليااااااة التعليميااااااة للم اااااارة الحركيااااااة فااااااي

الرمايااااة والوساااااتل المساااااعدة والتااااي تعتباااار واحاااادة ماااا  أهاااام العواماااال التااااي ل ااااا األثاااار الواضاااا  فااااي عمليااااة 
عاااااام وتعاااااوير الجانااااا  الم اااااارف لااااادذ الرمااااااة وعلاااااى وفاااااق التوجاااااط الحاااااديا فاااااي الاااااتعلم والتعلااااايم بشاااااكل 

تصاااانيع األج اااازة والوساااااتل التعليميااااة ماااا  مااااواد أوليااااة متااااوافرة فااااي البيتااااة المحليااااة وبكل ااااة بساااايعة بشااااكل 
 خاا . 

وتكمااااااا  مشاااااااكلة البحاااااااا بشاااااااكل خااااااااا حااااااااول وجاااااااود صاااااااعوبة كبيااااااارة فاااااااي دقاااااااة التصااااااااوي  
  وجااااود ضااااعف فااااي دقااااة التصااااوي  لاااادذ الرماااااة الشاااابا  بسااااب  قلااااة بالبندقيااااة ال واتيااااة والحااااظ الباااااحثو 

اساااااتعمال الوسااااااتل المسااااااعد . وقاااااد كاااااا  ال ااااادف األول هاااااو إعاااااداد وسااااااتل مسااااااعدة فاااااي تعاااااوير دقاااااة 
التصااااااوي  بالبندقيااااااة ال واتيااااااة لاااااادذ الرماااااااة الشاااااابا  . امااااااا ال اااااادف الثاااااااني فكااااااا  معرفااااااة أثاااااار وساااااااتل 

ال واتيااااة لاااادذ الرماااااة الشاااابا  . امااااا فرضااااا البحااااا فكااااا   مساااااعدة فااااي تعااااوير دقااااة التصااااوي  بالبندقيااااة
األولااااى عاااادم وجااااد فااااروق ذات داللااااة إحصاااااتية بااااي  القياسااااي  القبلااااي والبعاااادف فااااي دقااااة التصااااوي  لكاااااّل 
مجماااااوعتي البحاااااا التجريبياااااة والضاااااابعة . اماااااا الثااااااني فكاااااا  عااااادم وجاااااد فاااااروق ذات داللاااااة إحصااااااتية 

جمااااااوعتي البحااااااا الضااااااابعة والتجريبيااااااة . تاااااام تحديااااااد فااااااي القياااااااس البعاااااادف فااااااي دقااااااة التصااااااوي  بااااااي  م
( . إماااااااا 2019 – 2018مجتمااااااع البحااااااا فرياااااااق شاااااابا  نااااااادف المحاويااااااال فااااااي محافظااااااة بابااااااال للعااااااام  

عيناااااة البحاااااا قاااااد مثلااااات المجتماااااع بأكملاااااط أف تااااام اساااااتخدام أسااااالو  الحصااااار الشاااااامل للمجتماااااع بواقاااااع 
ساااااتخدم الباحثاااااا  المااااان ا التجريباااااي بتصاااااميم  ال10  مجموعتاااااا  المتكافتتاااااا ( لحااااال مشاااااكلة ( رمااااااة ت وا 

 10البحااااا ت وتضاااام  القياااااس القبلااااي والبعاااادف إختبااااار دقااااة التصااااوي  بالبندقيااااة ال واتيااااة ماااا  مسااااافة  
متااااااار( ت وتااااااام تعبياااااااق الوسااااااااتل مسااااااااعدة مااااااا  خاااااااالل الوحااااااادات التعليمياااااااة  وحااااااادتي  تعليميتاااااااي  فاااااااي 

ختبااااااار القبلااااااي والبعاااااادف ت تاااااام ( أسااااااابيع ت وبعااااااد الحصااااااول علااااااى البيانااااااات ماااااا  اإل6االساااااابوا( ولماااااادة  
( بوساااااااتل عاااااادة أهم ااااااا SPSSتحليل ااااااا إحصاااااااتيًا بإسااااااتخدام الحقيبااااااة اإلحصاااااااتية للعلااااااوم األجتماعيااااااة  

ختبااااااااار  tإختبااااااااار   ( للعينااااااااات المسااااااااتقلة باإلضااااااااافة الااااااااى الوسااااااااع الحسااااااااابي t( للعينااااااااات المرتبعااااااااة وا 
هم ااااااا وجااااااود تااااااأثير إيجااااااابي واإلنحااااااراف المعيااااااارف . وتاااااام التوصاااااال الااااااى مجموعااااااة ماااااا  االسااااااتنتاجات أ

 الستخدام الوساتل المساعدة في تعوير دقة التصوي  بالبندقية ال واتية لدذ الرماة الشبا  .

 

 .دقة التصوي  بالبندقية ال واتية ت: وساتل مساعدة  الكلمات المفتاحية
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 دور الرياضة املدرسية يف تعمي  القيم االجتماعية لد  طالب املدارس الثانوية

 
 نوفل علي طعمة م.د

 مديرية تربية بابل

nawfal5534@gmail.com 

 
تجلاااااات أهميااااااة هاااااااذ  الدراسااااااة فااااااي تعمياااااااق القاااااايم االجتماعيااااااة والتربوياااااااة وتعااااااوير االهتماماااااااات 
الرياضاااااية فاااااي أوسااااااع العاااااال  فاااااي ظااااال الظاااااروف الصاااااعبة التاااااي تاااااواج  م اذ يااااارذ ا  هنااااااس حاجاااااة 

ساااااة إلاااااى رفاااااد الرياضاااااة المدرساااااية بالمتعلباااااات التاااااي تسااااااعد علاااااى تعاااااوير هواياااااات العاااااال  والعمااااال ما
 على إبعادهم ع  الممارسات الخاعتة والسلبية في المجتمع.

تكماااااا  مشااااااكلة البحااااااا فااااااي إجااااااراح دراسااااااة لاااااادور الرياضااااااة المدرسااااااية للماااااادارس الثانويااااااة فااااااي 
ية فااااااي أوساااااااع العااااااال  إذ إ  هناااااااس حاجااااااة تعميااااااق القاااااايم االجتماعيااااااة وتعااااااوير االهتمامااااااات الرياضاااااا

ضاااارورية لتقلياااال المظاااااهر الساااالبية التااااي عاااارأت علااااى ساااالوس الكثياااار ماااان م بسااااب  الظااااروف والت ياااارات 
االجتماعيااااة واالقتصااااادية وبمااااا يتعلاااا  إيجاااااد أفضاااال الساااابل والوساااااتل التااااي يمكاااا  ماااا  خالل ااااا تعميااااق 

للوقااااات الاااااذف يعيشاااااط هااااالالح العاااااال  فاااااي القااااايم االجتماعياااااة والتربوياااااة مااااا  خاااااالل االساااااتثمار األفضااااال 
 المدارس.

اسااااااتعمل الماااااان ا الوصاااااا ي باألساااااالو  المسااااااحي لمالتمتااااااط عبيعااااااة مشااااااكلة البحااااااا ت ويتااااااألف 
مجتماااااع البحاااااا مااااا  مجموعاااااة مااااا  مدرساااااي ماااااادة التربياااااة الرياضاااااية فاااااي المااااادارس الثانوياااااة فاااااي مركاااااز 

ية فااااااي الماااااادارس الثانويااااااة ت محافظااااااة باباااااال ت واسااااااتخدمت اسااااااتمارة اسااااااتبيا  لمدرسااااااي التربيااااااة الرياضاااااا
وتكاااااو  عريقاااااة وضااااااع اإلجاباااااة مباشاااااارًة علاااااى االسااااااتمارة ومتكوناااااة ماااااا  ثالثاااااة مسااااااتويات هاااااي  داتمااااااًات 

 (على التوالي.1,2,3أحيانات ابدًا( وم تاك حل هذ  المستويات هي  
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